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Sammanfattning 

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som skulle kunna täcka världens 

energibehov. Ett stort antal rapporter om soldrivna kylprocesser har publicerats för 

länder belägna på en latitud närmare ekvatorn än Sverige. Dessa länder har ett 

varmare klimat och tillgången på solstrålning är mycket god. I studien har 

simuleringar för tre byggnader genomförts för att finna optimal andel av deras 

kylbehov som skall täckas med solenergi. Byggnaderna är ett barn- och 

kvinnocenter i Skövde, en kontorsbyggnad i Göteborg och ett våningsplan i ett 

köpcentrum i Malmö. Optimal täckningsgrad av solenergi varierade för de olika 

byggnaderna mellan 10 – 20 % av kylbehovet för solvärmedrivna- och 

solelektriskateknikerna. Payoff-tiden var kortast för den solelektriska kyltekniken 

och varierade mellan 13 – 17 år för de olika byggnaderna. 

 

Nyckelord: Soldriven kyla, solceller, solfångare, simulering 

 

 

  



 

Abstract 

 

Solar energy is a renewable source of energy that could meet the world’s energy 

needs. A large number of reports on solar cooling processes have been published 

for countries located at latitudes closer to the equator than Sweden. These countries 

have a warmer climate and the availability of solar radiation is very good. In this 

thesis, simulations have been carried out for three buildings to find optimal 

proportion of their cooling needs to be covered by solar energy. The buildings are a 

children’s and women’s centre in Skövde, an office building in Gothenburg and a 

floor in a mall in Malmo. Optimal ratio of solar energy varies for the different 

buildings between 10 – 20 % of the cooling demand for solar thermal- and solar 

electric technologies. The payoff time was shortest for the solar electric 

refrigeration and ranged between 13 – 17 years for the various buildings.  
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1. Inledning 

 

I en värld med stadigt växande energiförbrukning krävs fler och mer hållbara 

energikällor för att minska användningen av energikällor som bidrar till ökade 

koldioxidutsläpp och andra utsläpp som bidrar till växthuseffekten. Det behöver 

satsas på utveckling och utbyggnad av förnyelsebara energikällor. Solenergin är en 

energikälla som har en ytterst liten miljöpåverkan Mateus & Oliveira (2009). Heide 

et al. (2010)  gjorde en utredning om vind- och solenergi kan täcka Europas 

energibehov, vilket teoretiskt visade sig vara möjligt. Slutsatserna handlar om att 

optimering och balansering av energianvändandet av de förnyelsebara 

energikällorna skulle kunna täcka Europas energibehov. Tillgång på vindkraften är 

som störst under vintern och sämre under sommar halvåret, men då är tillgång på 

solenergi är som störst och kan komplettera elproduktionen.  Det gäller att använda 

de förnyelsebara energikällorna när tillgängligheten är som störst. Generellt sett är 

kylbehoven större när solintensiteten är hög, vilket leder till att soldriven kylning är 

en god konstellation Afonso (2006); Fong et al. (2010). 

 

 

 

 

Solenergi 

 

En andel utav 2.1 miljarder av solens utstrålade energi träffar jorden 

Thirugnanasambandam et al. (2010), effekten som solen strålar mot jorden är 

ungefär 1.8 x 10
11

 MW, vilket är många gånger större än nuvarande 

energiförbrukning på vår planet Parida et al. (2011). Ungefär 60 % av denna 

energi, 1.1 x 10
11

 MW, når ytan på vår jord Parida et al. (2011). Om en promille av 

denna energi konverteras med en verkningsgrad på 10 %, så genererar detta fyra 

gånger världens totala energiförbrukning Afonso (2006); Thirugnanasambandam et 

al. (2010).  

 

Solstrålningens medeleffekt är cirka 1370 W/m
2
 mot jorden och varierar beroende 

på avståndet mellan jorden och solen Josefsson & Carlund (2007). I Sverige 

varierar solinstrålningen per år mellan 800 kWh/m
2
 i norr till 1000 kWh/m

2
 i söder 

Josefsson & Carlund (2007); Kåberger et al. (2003); Andrén (2007)  mot en 

horisontell yta. Några platser i världen att jämföra solinstrålningen mot finns 

samlade i tabell 1. Den totala solenergin som strålar mot Sveriges landsyta är 360 

000 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 600 gånger Sveriges totala 

energiförbrukning Kåberger et al. (2003) . Årsvariationerna av den årliga 

solenergin som mäts mot en horisontell yta har en standardavvikelse på 6 % SolEl-

programmet (2012a). 
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Tabell 1 Uppmätt solinstrålning per kvadratmeter och år för olika platser i världen Andrén 
(2007)  

Plats/ort kWh/m2 och år 
Kiruna 870 
Stockholm 980 
Malmö 1000 
Paris 1000 
Medelhavsområdet 1400 - 1800 
Sahara/ Arizona 2300 - 3400 

 

Solinstrålningen består utav direkt- och diffussolstrålning. Det direkta bidraget 

består utav solljus som direkt träffar en yta utan någon reflektion. Den diffusa 

strålningen består utav den del av solljuset som kvarstår efter att det har reflekterats 

eller absorberats av moln eller andra material. Den direkta strålningen har störst 

energiinnehåll, men den diffusa strålningen utgör en betydelsefull del för 

värmeproduktionen i solfångare. Andrén (2007); SolEl-programmet (2012a)  

  

Faktorer som påverkar solintensiteten är transportsträckan, molnighet, grumlighet 

(turbiditet) orsakad av aerosol och stoft. Transportsträckan beror på vilken latitud 

som ytan befinner sig på och vilken tid på dygnet sett till vart solen står på himlen. 

Generellt sett gäller ju kortare transportsträcka desto högre solintensitet. 

Longituden varierar mindre så pass lite i Sverige för att påverka solinstrålningen 

nämnvärt. Molnighetsfaktorn beror på vilken typ av moln och dess utbredning och 

tjocklek. Molnen är den viktigaste faktorn som snabbt kan ändra på hur stor del av 

strålningsflödena som når marken. Grumligheten som är orsakad av aerosoler och 

stoft spelar roll i hur molnformateringen sker. Grumligheten har större betydelse i 

tätbefolkade storstäder. De två sistnämnda egenskaperna leder till mindre direkt 

strålning och ökad diffusstrålning. Ardehali et al. (2007); SolEl-programmet 

(2012a)  

 

 

Systemutformning 

 

Hur stort energiutbytet kan bli beror också på vilket väderstreck 

solfångare/solcellsmodul är placerad i och vilken infallsvinkel som solinstrålning 

träffar. Om en solfångare/ solcellsmodul lutas kan en större andel solstrålning 

upptas jämfört med en icke lutande. Hur mycket den ska lutas beror på dess 

användningssyfte och latitud. I Sverige anses 40 – 45° vara den optimala lutningen 

för att maximera kWh/m
2
,år. Vid en större lutning, 60 – 70°, minskar antal 

kWh/m
2
, år, men som är lämpligt för till exempel uppvärmning av byggnad för då 

absorberas mer solenergi under höst, vinter och vår. Om solenergin skall användas 

till kylning av byggnad sammanfaller energibehovet väl med solinstrålningen under 

sommarhalvåret, vilket leder till att solfångare/ solcellsmodul bör vara vinklad 

mindre än 45°. En annan viktig faktor är riktningen av solfångare som brukar vara 

åt söder, men även riktad i sydvästlig eller sydöstlig riktning anses vara allmänt 

accepterat. Elmehag & Tedelid (2013); Josefsson & Carlund (2007); Kåberger et 

al. (2003); SolEl-programmet (2012a)  
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Det är också viktigt att placering av solfångare och solcellsmoduler sker på så sätt 

att skuggning från andra byggnader eller objekt, samt intern skuggning som kan 

uppstå undviks. Det är en betydande faktor som kan påverka utbytet av solenergi. 

Skuggningen har större negativ påverkan för solceller än för solfångare. Då en 

solcellsmodul blir delvis skuggad bryts kretsen för de slingor som hamnar i 

skuggan och ingen effekt levereras från dessa slingor trots att delar av slingan inte 

är skuggad. Bortfallet av elproduktion i solcellsmodulerna beror på hur 

modulsträngarna är placerade i förhållande till infallande skuggning, vilket 

illustreras i figur 1. SolEl-programmet (2012a)  

 

 
Figur 1 Elproduktionsbortfall vid skuggning av två typer av solcellsmoduler SolEl-
programmet (2012b) .  

 

I figur 1 visas två fall av infallande skugga över solcellsmoduler, tunnfilmsmodul 

respektive kiselcellsmodul. Beroende på hur dessa skuggas påverkas bortfall av 

elproduktion på olika sätt. Tunnfilmsceller tappar mycket stor del av sin effekt då 

hela celler i modulen är skuggade medan kiselcellsmodulen tappar mycket effekt 

när strängar (röda i figuren) är skuggade. I den vänstra delen av figuren tappar 

tunnfilmsmodulen lite grann av sin produktion medan kiselcellsmodulen förlorar 

nästan all produktion. I fallet till höger förlorar tunnfilmsmodulen nästan hela sin 

uteffekt medan kiselcellsmodulen tappar hälften av sin uteffekt då ena strängen är 

skuggad. Elmehag & Tedelid (2013); SolEl-programmet (2012b)  

 

 

Enligt Energimyndigheten (2012a) är stödnivån på 35 procent av 

investeringskostnaden för solceller och började gälla från 1 februari 2013 och 

gäller fram till årsskiftet 2015/2016. Maximala stödet som kan fås per 

solcellsanläggning är 1,2 miljoner kronor.  

 

För solfångaranläggningar finns i dagsläget inget ekonomiskt stöd utöver ROT-

avdrag där taket ligger på 50 000 kronor och maximalt får stå för halva kostnaden. 

Energimyndigheten (2012b)  
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Solceller 

 

Solceller är i grunden halvledare vars verkningsgrad och kostnad beror på dess 

material och tillverkningsmetod. Grovt indelat finns det två typer av solceller, 

kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. De flesta solcellspaneler på 

marknaden är gjorda av kisel. Kim & Ferreira (2008)  Enligt International Energy 

Agency (2012); SolEl-programmet (2012b)  är ungefär 80 % av solcellerna 

tillverkade av kisel och 20 % tunnfilmssolceller. En djupare beskrivning av 

solceller finns i bilaga ”Solceller”.  

 

De kristallina solcellerna kan delas in i två kategorier, där den mest använda typen 

är polykristallina solceller och den andra typen är monokristallina solceller.  

 

Polykristallina solceller har en verkningsgrad runt 14 - 15 % och har blivit mer 

populära på senare tid då de är billigare att tillverka än monokristallina solceller. 

De monokristallinas verkningsgrad ligger vanligtvis mellan 15 - 20 %, men 

kommersiella monokristallina solceller kan även uppnå en verkningsgrad på 25 %. 

Förutom högre verkningsgrad klarar de av sämre ljusförhållanden och upptar 

diffussolinstrålning bättre än de polykristallina solcellerna. International Energy 

Agency (2012); Parida et al. (2011); Elmehag & Tedelid (2013); SolEl-programmet 

(2012b)  
 

 

Det finns även kvasi-monokristallint kisel med verkningsgrader på 35 % och uppåt. 

De är dyra och används främst inom koncentrerade solcellssystem för elproduktion. 

International Energy Agency (2012)  

            
Tunnfilmssolceller har generellt sett en lägre verkningsgrad än de kristallina 

solcellerna och verkningsgraden brukar hamna runt 7 – 13 %. Tunnfilmssolceller 

skiljer sig från de kristallina solcellerna i uppbyggnad, de består utav mängder av 

små kristaller som beläggs på bärarmaterial som kan vara en glasskiva eller en 

plastfilm. Detta medför att de är mycket tunnare än kristallina solceller samt ett 

mer flexibelt och formbart material som kan användas på icke plana ytor. Elmehag 

& Tedelid (2013); International Energy Agency (2012); SolEl-programmet (2012b)  

 

 

En schematisk figur över en solcellsmodul finns i figur 2. 
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Figur 2 En schematisk bild över ett solcellssystem, egen textning. När solinstrålning infaller 
mot en solcellsmodul och elektroner frigörs leds likström ut i en yttre krets och omvandlas i 
en likriktare till växelström och effekt ut kan fås Kim & Ferreira (2008). 

 

Verkningsgraden för en solcellsmodul definieras enligt ekvation 1: 

 

            
 ̇

     
 

 ̇

 ̇ 
     (1) 

 

Där  ̇ är effekten [W], As är solcellsmodulens area [m
2
] och Ip är direkt infallande 

solstrålning [W/m
2
], vilken brukar antas vara 1 kW/m

2
. Med andra ord förklarat 

definieras verkningsgraden enligt effekt ut i förhållande till solenergin som 

solcellsmodulen upptar. Kim & Ferreira (2008)  

 

 

En solcellsanläggning kan antingen vara ansluten till elnätet eller ansluten till ett 

batteri. Anslutning av en solcellsanläggning till ett batteri görs då anslutning till 

elnätet inte är ett alternativ eller när det handlar om mindre solcellsanläggningar. 

Annars är detta ett alternativ som inte går att motivera ekonomiskt då de 

kilowattimmar som kan lagras under batteriets livstid multiplicerat med kostnad (1 

kr/kWh el) är mindre än investeringskostnaden för batteriet. Elmehag & Tedelid 

(2013)  

 

 

 

Solfångare  

 

De typer av solfångare som finns är plana, vakuum och koncentrerande. Viktiga 

egenskaper för en solfångare är dess absorbans och emittans. Absorbans är ett mått 

på hur bra ett material kan absorbera energin av infallande strålning och värdet kan 

variera mellan 0 och 1. Om dess värde är 1 absorberas all infallande strålning och 

om värdet är noll absorberas ingen infallande strålning. Emittansvärdet är ett mått 

på hur materialet avger värmestrålning, även detta värde varierar mellan 0 och 1. 
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Om värdet är 1 avges all värmestrålning och om värdet är noll avges ingen 

värmestrålning. Önskvärda egenskaper på en solfångare är att absorbans ska vara 

hög medan emittans ska vara låg. 

 

Andrén (2007)  beskriver i sin litteratur att plana solfångare i sin enkelhet består av 

en inglasad låda med en värmeisolerad botten, där en absorberande platta i 

aluminium ligger på (till vänster i figur 3). En rörslinga i koppar ligger mellan 

plattorna i solfångaren och i den cirkulerar arbetsmediet, oftast vatten utspätt med 

glykol eller dylikt, upptar värme från de absorberande plattorna. De mest använda 

absorptionsmaterialen är koppar och aluminium. 

 

I vakuumsolfångare sitter absorbatorn i ett vakuumisolerat rör. Det finns två olika 

typer av vakuumsolfångare vilka är heatpipe (värmerör) och u-tube (”vanliga” rör). 

Vid användning av heatpipe sker värmeväxling utan kontakt mellan värmebäraren 

och vätskan i vakuumröret. Med användning av u-tube förs värmebären genom 

röret och dess absorbator på samma sätt som för plana solfångare.  Till höger i 

(figur 3) visas det förstnämnda alternativet där det kalla vattnet som leds in upptar 

värme från den upphettade gasen som finns i vakuumrören. När mediet i 

vakuumröret värms upp, förångas och stiger den varma fluiden. Värmebäraren 

kyler ner mediet i vakuumröret och mediet kondenseras och det uppstår en 

självcirkulation i vakuumröret. Andrén (2007)  

 
Figur 3 Schematiska och beskrivande figurer över plana solfångare (till vänster) och 
vakuumsolfångare (till höger), egen textning Kim & Ferreira (2008). 

 

De koncentrerande solfångarna är vanligtvis trågformade och de har en högre 

investeringskostnad på grund av att de vanligtvis innehåller utrustning som styrs 

efter solens position för att optimera upptagandet av solenergi Kim & Ferreira 

(2008). Andrén (2007)  nämner att koncentrerade solfångare har begränsade 

möjligheter i det svenska klimatet på grund av att intensiteten av den direkta 

solstrålningen är för låg. 

 

De plana solfångarna har lägst investeringskostnad av de tre solfångartyperna. 

Energikurvan för plana solfångare är högre under sommaren jämfört med 

vakuumrör som har ett mer jämnt tillskott av energi under året. Värmeutbytet under 

ett år är något lägre för vakuumsolfångare jämfört med plana solfångare, men 
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däremot är värmeutbytet jämnare under året och har mindre värmeförluster. Mindre 

värmeförluster är en fördel vid högre arbetstemperaturer, men det kan även vara till 

en nackdel med mindre värmeförluster under vintertid då plana solfångare som har 

större värmeförluster kan leda till att ett snötäcke smälter bort. Andrén (2007)  

 

En solfångares verkningsgrad definieras av ekvation 2:  

 

           
  

     
 

  

  
     (2) 

 

Där Qg är värmeeffekten som utvinns från solfångaren [W] Kim & Ferreira (2008)  

. 

 

 

Kylbehov 

 

Byggnaders kylbehov varierar under tid. Kylbehovets storlek beror till stor del på 

uppvärmning av solinstrålning, vilket är en extern värmelast. Dessutom beror 

kylbehovet av interna värmelaster, detta kan vara värmealstring från maskiner eller 

människor. Hur kylbehovet för en byggnad utfaller beror på hur de interna och 

externa värmelasterna sammanfaller. Byggnader kan ha samma maximala 

kyleffekt, men deras totala och aktuella kylbehov kan variera stort på grund av hur 

de interna eller externa värmelasterna ter sig, det vill säga intensiteten av 

värmelasterna Eicker & Pietruschka (2009); Mateus & Oliveira (2009). Vissa 

byggnader har maskiner som går i ett och alstrar värme, dessa byggnader har en 

kontinuerlig grundvärmelast. Exempel på sådana byggnader kan vara fabriker med 

produktion dygnet runt eller köpcentrum. Exempel på andra kylbehov kan vara 

byggnader som är bemannade kontorstid och har ett mer intensivt kylbehov under 

arbetstid, men knappt något kylbehov resterande tid av dygnet, såsom 

kontorslokaler. Solinstrålningen är en extern värmelast som har en betydande roll 

för kylbehovet och dess påverkan beror i vilket vädersträck byggnaden ligger i och 

hur väl byggnaden är avskärmad mot solinstrålning, om större fönsterytor är 

avskärmade kan det minska kylbehovet Eicker & Pietruschka (2009); Mateus & 

Oliveira (2009). 

 

 

Kyltekniker 

 

De två kyltekniker som har valts i examensarbetet är solvärmedriven 

absorptionskyla och solelektriskt driven kylkompressor. Val av tekniker grundas på 

litteraturstudiens sammanställning som är placerad i slutet av bilaga 

”Litteraturstudie”. Kylteknikerna har valts av anledning att de var de tekniker med 

bäst utfall. Nedan följer en sammanfattande presentation av kylkompressor som 

drivs med solelektricitet och absorptionsteknik som drivs med solvärme, tagna ur 

litteraturstudien. För en mer utförlig beskrivning, se bilaga ”Litteraturstudie”. 
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Solelektrisk driven kylkompressor 

 

Kompressionssystem är den mest använda tekniken på marknaden för kylning och 

luftkonditionering och ett soldrivet system syns i figur 4. Ett flytande kylmedium 

cirkulerar i ett slutet system (till höger i figur 4) med hjälp av diverse komponenter. 

Kylmediet absorberar och för bort värme (Qe) från det utrymme som önskas kyla 

och avger värme (Qc) till omgivningen efter att ha passerat några komponenter 

Henning (2007). En ångkompressionskylcykel består i sin enkelhet utav fyra 

grundkomponenter: förångare, kompressor, kondensor och en expansionsventil 

Afonso (2006). El driver en kompressor som komprimerar ånga från förångaren till 

ett högre tryck. När trycket ökar för en fluid höjs även fluidens 

förångningstemperatur. Detta leder till att fluiden kommer att kondenseras vid en 

högre temperatur i kondensorn (nästa steg i kompressorkylcykeln). Värme avges 

och kondenserad fluid leds genom en strypventil och dess tryck minskar, vilket 

leder till att förångningstemperaturen sänks. I förångaren värms fluiden av 

returvattnet från en kylbaffel eller dylikt och förångas samtidigt som kallt vatten 

levereras. 

 

 
Figur 4 Solcellsdriven kompressionscykel. Solcellsmodulen levererar el till en 
likströmsmotor som driver kompressorn i kompressionscykeln, värme upptas i förångaren 
och avges i kondensorn. Egen textning Kim & Ferreira (2008). 
 

En kylmaskins verkningsgrad definieras som kvoten mellan kyleffekten [W], Qe, 

och arbetet in [W] och syns i ekvation 3. 

 

              
  

 
    (3) 

 

Om ekvation (1) multipliceras med ekvation (3) fås den totala verkningsgraden för 

ett solelektriskt system Kim & Ferreira (2008), se ekvation 4: 

 

                                   
  

  
  (4)  
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Solvärmedriven absorptionskyla 

 

Absorption är den mest använda tekniken för soldriven kylning. 

Absorptionsprocessen sker genom att en vätska eller solid (sorbent) absorberar 

kylmediets (sorbatets) molekyler och förändras kemiskt och/eller fysiskt under 

förloppet. Vanliga fluidpar är vatten - litiumbromid (H2O – LiBr) inom 

luftkonditionering och kylning av byggnader och ammoniak - vatten (NH3 – H2O) 

för kylning under 0°C Assilzadeh et al. (2005); Kim & Ferreira (2008); Hassan & 

Mohamad (2012).  

 

Absorptionssystems COP varierar mellan 0.3 - 1.7 för luftkonditionering Hassan & 

Mohamad (2012); Kim & Ferreira (2008); Balaras et al. (2007). Det stora spannet 

av COP beror på arbetstemperaturer och utformning av system. I modellen kommer 

singeleffekts absorptionsmaskin användas med ett COP på 0.7 Aronsson (2013); 

Sandell (2013) , förklaring av övriga tekniker läs avsnitt i bilaga ”Litteraturstudie”.  

 

En absorptions kylcykel (figur 5) utbyter värme med vanligtvis tre externa 

reservoarer, en låg (TL), en mellan (TM) och en hög tempererad (TH). Drivkraften 

till ett absorptionssystem kommer i från TH, det vill säga solfångaren i ett soldrivet 

absorptionssystem. Den kylande effekten sker vid det TL och processen avger 

värme vid TM. Srikhirin et al. (2001)  

 

 
Figur 5 Absorptionsdriven solfångare. Solvärme driver generatorn som separerar sorbentet 
från kylmediet. Sorbent återförs till absorbatorn och kylmediet som har förångats leds till 
kondensorn. Kylmediet kondenseras och trycket minskas innan det når förångaren Kim & 
Ferreira (2008). 
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För absorptionsdrivna kylmaskiner, definieras en singeleffektkylares verkningsgrad 

i ekvation 5:  

 

             
  

      
    (5) 

 

Där Wel [W] är den elektricitet som behövs tillföras, till exempel till en pump. 

Denna verkningsgrad, COP, är ofta den som brukar jämföras med den ideala 

verkningsgraden, ekvation (8), för att jämföra hur olika systems verkningsgrad 

jämfört med den ideala verkningsgraden Kim & Ferreira (2008). Till ekvation 8 

behövs ekvation 6 och 7: 

 

              
   

     

  
   (6) 

 

             
   

  

     
   (7) 

  

           
                

               
   

  

  
(
     

     
) (8) 

 

TL, TM, TH är angivna i figur 6 för kylbehovsutrymme, värmesänka och värmekälla 

Kim & Ferreira (2008). 

 

En absorptionsmaskin består i sin enkelhet utav fyra komponenter; en förångare, en 

absorbator, en generator och en kondensor. Ett vanligt fluidpar är vatten – LiBr. 

 

I förångaren förångas vatten vid tryck nära noll bar, värmekällan är returvatten från 

kylbafflar eller dylikt Carrier AB (2013b); Carrier (1974). Ångan behöver 

transporteras vidare för kontinuerlig kyleffekt ska kunna levereras, som sker genom 

att LiBr absorberar vattenångorna. Om area på vattenånga blir större ökar (genom 

dysor) absorptionsförmågan. Under absorptionsprocessen minskar trycket i 

förångaren som leder till en kylande effekt och fungerar som drivkraft. Carrier 

(1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan & Mohamad (2012); Li & 

Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 

Absorptionsförmågan för litiumbromidbädden kommer att avta om inte nytt LiBr 

tillförs. Den mättade lösningen, även benämnt som den svaga lösningen, leds via en 

pump som transporterar och höjer trycket på lösningen innan den når generatorn. I 

generatorn tillförs solvärme och separerar saltet från vattenångorna. LiBr, även 

benämnt som den starka lösningen, som har separerats från vattenångorna leds 

tillbaka till absorbatorn där den sprayas över absorbatorbädden. För att öka 

absorptionsmaskinens verkningsgrad placeras en värmeväxlare mellan absorbator 

och generator som förvärmer den svaga löningen och kyler den starka lösningen. 

Carrier (1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan & Mohamad (2012); Li 

& Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  
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Den separerade vattenångan i generatorn leds vidare och kondenseras i en 

kondensor. Det kondenserade vattnet leds ned via en strypventil och återförs till 

förångaren. Carrier (1974)  

 

 

Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att konstruera två simuleringsmodeller som skall 

kunna behandla timbaserad indata och ge underlag för att finna optimal andel av en 

byggnads kylbehov som bör täckas med soldrivenkylning samt finns under vilken 

period under året som är lämplig för soldriven kylning. En modell är för 

solvärmedriven absorptionskylning och den andra modellen är för solelektrisk 

kompressorkylning. Modellerna skall också ge underlag till en jämförelse mellan 

de två teknikerna i payoff-tid.  

 

 

 Mål 

 

Två simuleringsmodeller skall undersöka hur soldriven kylning fungerar för olika 

typer av kylbehov i Sverige. För de olika fallen skall följande punkter undersökas 

och bestämmas: 

 

 Optimal andel av kylbehovet för de olika byggnaderna som bör kylas med 

soldriven kylning under framtagen kylperiod och utfallet för hela året. Samt 

storlek och vinkel för solfångare eller solmodul, använda kyleffekter och 

storlek på ackumulatortank för solvärmedrivna tekniken. 

 Jämförelse mellan mängd producerad solenergi med vinkel enligt norm och 

de optimerade vinklarna på solfångare eller solcellsmodul under ett år.  

 Jämförelse mellan den totalt infallande solinstrålningen och den andel som 

används till kylning av byggnad före, under, och efter kylperiod och ett för 

ett helt år. 

 Hur många kilowattimmar per kvadratmeter solfångare som används till 

kylning av byggnad före, under och efter kylperiod och ett för ett helt år. 

 Payoff-tid för de optimala utfallen. 

 

 

Avgränsning 

 

Studien är inriktad på att undersöka relation mellan tillgänglig solenergi och 

kylbehov i Sverige för fyra olika fall där byggnader är placerade i Göteborg, 

Skövde och Malmö. Någon djupare studie av solfångare eller solcellsmoduler 

kommer inte att göras. Enklare modulering kommer att göras för komponenter i 

modellerna. 
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2. Metod 

 

Med en tidigare litteraturstudie om soldrivna kyltekniker som har utökats under 

examensarbetes gång som grundunderlag (bilaga ”Litteraturstudie”) och med hjälp 

av ÅF, Tommy Jansson och Jan Forsberg har två modeller i programmet Simulink 

som tar hänsyn till energiflöden konstruerats. I metoden har också programmen 

IDA ICE och PVsyst använts för bättre förståelse av kylbehov och faktorer som 

påverkar solinstrålning. 

 

Equas program IDA ICE är ett program som används för att beräkna energibehovet 

för en byggnad under en bestämd period. I examensarbetet har data från 

kylbehovssimuleringar använts, som består av timbaserad årsindata med 

utomhustemperatur, direkt solstrålning och diffus solstrålning, till modellerna i 

Simulink. 

 

PVsyst är ett simuleringsprogram som är utvecklat av en forskargrupp i Schweiz. 

Programmet beräknar solcellers energiproduktion och tar hänsyn till solcellsteknik, 

solinstrålningsdata, skuggning av närliggande objekt samt orientering på moduler.  

 

Mathworks program Simulink har använts för att designa och simulera ett 

tidsvarierande system. I programmet har ett antal block konstruerats för att återge 

komponenter i systemet samt reglering av energiflöden. Den lösare som har 

använts är ode45 (Dormand-Prince) där tidssteget är variabelt. Indata har hämtats 

med hjälp av programfiler i Matlab med simuleringsindata och simuleringsresultat 

från IDA ICE. 

 

I Simulink genom muntlig kontakt Forsberg (2013); Jansson (2013)  har en modell 

för hur solinstrålning infaller mot en yta under ett år använts. Med hjälp av denna 

modell har timvärden under ett helt år kunnat användas. 

 

Byggnader som har använts i modellerna: 

 

 BKC i Skövde, kylbehov: 93,6 kW, barn- och kvinnocenter. Byggnadens 

största del av kylbehovet är under sommaren, resterande tid under året 

infaller det i mindre kylbehov som ofta är i samband med att solen skiner, 

se figur 6. 

 

 ÅF-huset i Mölndal, kylbehov: 605 kW, kontorsbyggnad. ÅF-husets största 

del av kylbehovet är koncentrerat under sommartid och tidig höst. 

Kylbehov uppstår något förskjutet i förhållande till kontorstid och är större 

under en solig dag, se figur 7. 

 

 Emporia plan 3 i Malmö, kylbehov: 2550 kW, köpcentrum. Emporia har ett 

kylbehov som består till stor del av värmealstring från belysning som 

används under stora delar av dygnet. Det leder till en kontinuerlig grundlast 

av kylbehov under hela året, se figur 8. Kylbehovet är som störst under 

sommartid. 
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För de tre byggnaderna i detta arbete finns i figur 6 – 9, där fall 4 har en fjärdedels 

kylbehov av fall 3. Vilket beror på att fall 3 var tungt att simulera samt att fall 4 får 

ungefär till storleken lika stor maximal kyleffekt som ÅF-huset men med ett mer 

intensivt kylbehov. Exempel på hur kylbehovet täcks i en simulering finns i bilaga 

”Simuleringar”. 

 

Byggnaderna BKC ligger på breddgraden 58.4° som motsvarar breddgraden för 

Skövde. ÅF-huset ligger på breddgraden 57.7°, vilket motsvarar breddgraden för 

Göteborg. Emporia ligger på breddgraden 55.4° som motsvarar breddgraden för 

Malmö. 

 

 
Figur 6 Kylbehov för BKC i Skövde (fall 1) under ett år. På x-axeln är tid [timmar] och på y-
axeln är kyleffekt [kW]. Maximal kyleffekt som krävs är 93.5kW. Majoriteten av kylbehovet 
är under sommarmånaderna, slutet av maj till mitten av september. 
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Figur 7 Kylbehov för ÅF-huset i Mölndal (fall 2) under ett år. På x-axeln är tid [timmar] och 
på y-axeln är kyleffekt [kW].  Maximal kyleffekt som krävs är 605kW. Kylbehov existerar 
grovt sett mellan april och september. 

 

 
Figur 8 Kylbehov för Emporia i Malmö (fall 3) under ett år. På x-axeln är tid [timmar] och på 
y-axeln är kyleffekt [kW].  Maximal kyleffekt som krävs är 2530kW. Kylbehov finns under 
hela året och är större mellan mars och oktober. 
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Figur 9 En fjärdedels kylbehov för Emporia i Malmö (fall 4) under ett år. På x-axeln är tid 
[timmar] och på y-axeln är kyleffekt [kW]. Maximal kyleffekt som krävs är 633kW. Kylbehov 
finns under hela året och är större mellan mars och oktober. 

 

Två förenklade figurer av modellerna från Simulink syns i figur 10 och i figur 11.  

Det solvärmedrivna systemet består av en solfångare som absorberar solenergi och 

värme lagras i ackumulatortanken. Från ackumulatorn skickas värme till 

absorptionsmaskinen då kyla behövs produceras för att täcka kylbehov. Då inte den 

primära energikällan (solvärme) räcker till träder en kylkompressor (VKA) i kraft 

som drivs på el. Som tredje input används fjärrvärme. 

 

 
Figur 10 Skiss över solvärmedrivna absorptionssystemet. Den solvärmedrivna delen 
består av SOL (solenergi från solfångare), ACK (ackumulatortank), ABS 
(absorptionsmaskin med kylfaktor på 0.7) och FJV (fjärrvärmeinput) då det behövs. Den 
icke solvärmedrivna delen består av EL (elektricitet från elnätet) och VKA 
(vätskekylaggregat/kylkompressor med kylfaktor på 4). Kylbehovet gäller för aktuell 
byggnad. 
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Det solelektriskt drivna systemet i figur 11 saknar lagringsförmåga och säljer 

överskottet (producerad elektricitet som ej sammanfaller med kylbehov) utan att 

köpa tillbaka, alternativt skulle kunna tillgodose andra behov som finns inom 

byggnaden. Solelektriska systemet består av två kylkompressorer, ena drivs alltid 

av elnätet och den andra drivs på solenergi när det är möjligt och kompletteras med 

input från elnätet när det behövs. 

 

 
Figur 11 Skiss över solelektrisk kompressorkylning. Den solelektriska delen består av SOL 
(solenergi från solcellsmodul), VKA (vätskekylaggregat/kylkompressor med kylfaktor på 4) 
och EL (elektricitet från elnätet då det behövs). Den icke solvärmedrivna delen består av 
EL (elektricitet från elnätet) och VKA (vätskekylaggregat/kylkompressor med kylfaktor på 
4). Kylbehovet gäller för aktuell byggnad. 

 

 

Antaganden 

 

Byggnaderna antas vara belägna i en skuggfri omgivning då skuggning är en faktor 

som är svår att hantera (SolEl-programmet (2012a). Markreflektion i näromgivning 

har antagits vara 0.2. 

 

För att jämförelsen mellan solvärmedrivna och solelektriskt drivna kylteknikerna 

skall bli rättvis har deras begynnelsevillkor formuleras så likt varandra som 

möjligt. Starttemperaturen för solfångare och ackumulatortank är 75°C. 

 

Absorptionsmaskinen antas ha fri tillgång till kylning, det vill säga tillgång till 

exempel närliggande vattendrag eller kyltorn. Tröghet för att leverera kyla för 

absorptionsmaskin antas vara försumbar. 
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Specifika värmekapaciteten, cp, för vatten antas vara konstant i 

temperaturintervallet 75°C upp till 110°C. 

 

Verkningsgrad för solcellerna beror på deras temperatur (se avsnitt ”Solcellsmodul 

med kylkompressor”) samt existerande omvandlingsförluster i växelriktaren. 

Omvandlingsförlusterna är angivna till 3 % Elmehag (2013). De polykristallina 

solcellerna antas kunna uppta 50 % av den diffusa solstrålningen. För det 

solvärmedrivna systemet existerar konvektionsförluster i solfångare, 

ackumulatortank och i generatorn, se avsnitt ”Solfångare med 

absorptionskylteknik”. 

 

 

Solfångare med absorptionskylteknik 

 

Börvärden för temperaturer i systemet att följa står i tabell 2, värden grundas dels 

på resonemang med kontaktperson på ÅF Aronsson (2013) och dels på funnen 

litteratur Arora & Kaushik (2009); Gomri (2010); Praene et al. (2011). Enligt 

Praene et al. (2011) kräver singelabsorptionsmaskiner en arbetstemperatur på 80 - 

95°C för att arbeta effektivt, smärtgränserna är 70°C och 115°C.  
 

Tabell 2 Temperaturgränser som har använts. 

Komponent Temperaturbegränsning [°C] Arbetstemperatur [°C] Börvärden [°C] 
Solfångare 50 ≤ T ≤ 115 75 ≤ T ≤ 110 75 ≤ T ≤ 105 
Ackumulatortank 50 ≤ T ≤ 115 75 ≤ T ≤ 110 75 ≤ T ≤ 95 
Generator 70 ≤ T ≤ 115 75 ≤ T ≤ 110 80 ≤ T ≤ 90 

 

Modellen tar hänsyn till energiflöden, vilket leder till att ΔT mellan till- och 

returvatten saknas i solfångare. Det har förenklats med att all energi över en viss 

temperatur kan användas. Till exempel, kan solfångaren skicka all energi som den 

absorberar så länge temperaturen i solfångaren är minst 75°C, se tabell 4. På 

liknande sätt regleras energiflödet mellan ackumulatortanken till generatorn och 

generatorn till desorptionsprocessen, se avsnitt ”Reglering” för mer noggrann 

förklaring av reglering av flöden. 

 

Massflöde existerar endast i den mån att det finns som energiflöde i solfångare, 

ackumulatortank och generator. Massorna är energilager för komponenterna och 

skapar en tröghet och stabilitet. Mängden vatten per kvadratmeter solfångare 

antogs vara 0,5 liter och antas cirkulera i systemet tre gånger per timme. 

Generatorn antas vara ett energilager och bestå av vatten. Energilagret antas vara 

samma volym som hetvattensystemet i serien 16LJ för respektive effekt av 

absorptionsmaskin Carrier AB (2013a). 

 

I modellen antas ackumulatortanken vara fullt omblandad och ha en homogen 

temperatur. Modellen tar alltså inte hänsyn till stratifikation av temperaturer. Detta 

bidrar till en försämring av prestanda för ackumulatortanken, i synnerhet då en 

större massa behövs värmas upp för att leverera effekt till generatorn (Eicker & 

Pietruschka (2009).  
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För simuleringarna som körs behövs ett antal parametrar varieras mellan 

körningarna för att uppnå en viss procent täckningsgrad av en byggnads kylbehov 

och för att till exempel upprätthålla temperaturer inom temperaturbegränsningarna. 

Variation av parametrar har också gjorts för att finna balans mellan tillflöde av 

solvärme och effekt som absorptionsmaskin kan leverera för att minimera storlek 

på ackumulatortank, genom att anpassa area på solfångare i förhållande till 

kyleffekt på absorptionsmaskin. Sammanställning hur parametrarna varierar och 

bestäms finns i tabell 3.  

 
Tabell 3 Metodik för hur parametrar bestäms och justeras mellan simuleringar för 
solvärmedriven absorptionskylning. 

Parametrar Beroende/ metod för att bestämma 
Area på solfångare Trail and error för uppnå önskad 

täckningsgrad av kylbehov 
Massa vatten i solfångare Area på solfångare * 0.5 
Massa vatten i ackumulatortank Temperaturbegränsningar i tanken, trail and 

error 
Massa vatten i generator Hetvattenlager enligt serien 16LJ 
Kyleffekt på absorptionsmaskin Trail and error 
Kyleffekt på kylkompressor Trail and error 
Fjärrvärmeinput Trail and error 

 

 

 Konstruktion och ekvationer 

 

Energiflöden av den solvärmedrivna absorptionskylmodellen som syns i figur 10 

har översatts till en modell i Simulink. Modellen (figur 12) kan också delas i ett 

antal undersystem, så kallade subsystem. För att på enklaste sätt förklara modellen 

presenteras subsystem i den ordning som solenergin passerar systemet. Ekvationer 

för solvärmedrivna kylmodellen grundas på tolkningar av beräkningsmetodik från 

Gomri (2010). 

 

En kort nomenklatur till ekvationer 9 – 13 finns i tabell 4. Liknande ekvationer 

används för solelektriska ekvationerna 14 - 18. 
 

Tabell 4 Nomenklatur över de enheter som har använts i ekvationer 9 – 13.  
*2.2 är en korrigeringsfaktor för att kunna få ut rätt energimängd från solfångarna, cirka 50 
% av infallande strålning.  

Beteckning Formler 

 ̇                                  

 ̇          ̇                         

 ̇      ̇      (         )        

 ̇                      (            )        

 ̇                                     

 ̇             (           )        
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Figur 12 Modell i Simulink som består av 6 subsystem. I figuren syns flöden mellan 
blocken, summering av energiflöden har gjorts i subsystem ”Effektbalansering” och 
summering av kostnader har gjorts i subsystem ”Driftskostnad”. 

I subsystem Solfångare, Ackumulatortank och Generator som består av vatten är 

styrparametern temperatur. För subsystemen Solfångare, Ackumulatortank och 

Generator kan temperatur för respektive system brytas ut ur differentialekvationen 

för systemen och då fås temperaturen för respektive masslager. För subsystemen 

nedan presenteras energiflöden i differentialekvationer. 

 

 

Subsystem Solfångare 

 

Subsystemet i sig består utav flera undersystem. Det block som beskriver 

solinstrålning är ett komplext system som har skapats av Jan Forsberg och Tommy 

Jansson. Subsystemet tar hänsyn till hur solinstrålningen infaller under ett år och 

består utav trigonometriska funktioner som beskriver vinkelförhållanden mellan 

aktuell plats och solinstrålningen över tid. I denna plug-in bestäms vilken, 

markreflektion, latitud som gäller, ytans azimut (i vilket väderstreck solfångaren är 

placerad) och ytans lutning i förhållande till horisontalplanet. 

 

Denna plug-in har använts till timvis indata för direkt och diffus solinstrålning och 

för att ange aperturarean till solfångaren och dess verkningsgrad. Från detta 

subsystem skickas tillgänglig effekt till ackumulatortanken. Effektbalans enligt 

ekvation 9:  

 
       

  
  ̇    ̇   ( ̇      ̇    )                ( ̇          ̇       ) (9) 
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 ̇    = direkt solinstrålning [W/m
2
],  ̇      = diffus solinstrålning [W/m

2
], Asolf = 

area på solfångare [m
2
], ηsolf = verkningsgrad på solfångare [1],  ̇          = 

konvektionsförluster för solfångare [W] och  ̇       = effekt som skickas till 

ackumulatortank [W].  

Villkor som gäller för ekvation 9 och begränsar energiflöden är följande: 

 

 När utetemperaturen ej överstiger 5°C har det ansatts att ingen solenergi 

absorberas Aronsson (2013) , som regleras genom en puls som anger 

villkoret  ̇      ̇    = 0 då Tute ≤ 5°C.  

 Energiflödet från solfångare ( ̇       ) till ackumulatortank sker endast då 

Tsolf > 75°C och begränsas i modellen av villkoret Tsolf – T=75°C, det vill säga 

att vattnet i solfångaren med temperatur över 75°C (∆Töver 75°C *msolf*cp) är 

energiflödet ut som kan levereras. 

 Då Tack > 109°C sänds en puls till solfångarna som ej absorberar någon mer 

solinstrålning (i praktiken täcks solfångarna över), detta för att förhindra 

överhettning i ackumulatortank. 

 

 

Subsystem Ackumulatortank 

 

Energin i detta subsystem tillförs från solfångaren och värme bortförs till 

generatorn och går förlorad genom konvektion till omgivningen som beskrivs i 

ekvation 10: 

 
          

  
  ̇    ̇   ( ̇         ̇    )  ( ̇               ̇       )    (10) 

 

 ̇             = konvektionsförlust för ackumulatortanken [W],  ̇       = 

värmeeffekt till generatorn [W],  ̇     = fjärrvärmeinput till ackumulatortanken 

[W]. Hur reglering sker av energiflödet mellan ackumulatortank och generator 

förklaras i nästa subsystem ”Generator” och även när fjärrvärmeinput används. 

 

 

Subsystem Generator 

 

Det är i generatorn som solenergin ska regenerera absorbentet från köldmediet. Det 

är i denna komponent som solvärme möter kylbehovet, för om ingen värme tillförs 

desorptionsprocessen avstannar absorptionsprocessen. Då kylbehovet ej kan täckas 

av solenergi träder en kylkompressor i kraft som producerar kyla. Om detta ej 

räcker används ytterligare en kylkompressor med kyleffekt och slutligen fjärrvärme 

till ackumulatortank för att backa upp solvärmen i desorptionsprocessen.  

 

Absorptionsmaskinen har ett COP (kylfaktor) på 0.7 och kylkompressorerna har ett 

COP på 4. Vilket leder till följande två ekvationer (11 & 12): 

 

 ̇    ( ̇         ̇    )           (11) 
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 ̇       ̇                (12) 

 

Kylkompressorerna har placerats i subsystem ”Generator” då kylbehovet matas in i 

detta block. Kylkompressorerna ska täcka det underskott av producerad kyla som 

uppstår. Effektbalans visas i ekvation 13: 

 
     

  
  ̇    ̇   ( ̇     ̇      ̇    )  ( ̇               ̇    )  (13) 

 

 ̇    = kyleffekt som absorptionsmaskinen producerar [W],  ̇    = kyleffekt som 

kylkompressor 1 producerar [W],  ̇    = kyleffekt som kylkompressor 2 som 

producerar [W],  ̇             = konvektionsförluster för generatorn [W] och  

 ̇    = kylbehovet för byggnaden [W]. 

 

 

Subsystem Kylkompressor 

 

Subsystemet består utav två regler- undersubsystem som reglerar mängd el från 

nätet till de två kylkompressorerna i modellen där insignaler från subsystem 

”Generator” tas emot för reglering och tillbaka skickas kyleffekt när det behövs. 

 

I subsystem ”Effektbalansering” sker summering av energiflöden och redovisar 

antal kWh för respektive energikälla. Dessa summeringar multipliceras sedan med 

aktuell kostnad i subsystem ”Ekonomi” och kostnader för simuleringsperioder för 

respektive energikälla summeras. 

 

  

Solcellsmodul med kylkompressor 

För simuleringarna som körs med solelektrisk kompressorkylning behövs på 

samma sätt som för solvärmedriven absorptionsdrivenkylning ett antal parametrar 

varieras mellan körningarna för att uppnå en viss procent täckningsgrad av en 

byggnads kylbehov. Hur parametrarna varierar och bestäms är sammanställt i tabell 

5.  

 
Tabell 5 Metodik för hur parametrar bestäms och justeras mellan simuleringar för 
solvärmedriven absorptionskylning. 

Parametrar Beroende/ metod för att bestämma 
Area på solcellsmodul Trail and error för uppnå önskad täckningsgrad av 

kylbehov. 
Kyleffekt på kylkompressorer Anpassning efter producerad elektricitet av 

solcellsmodulerna så att maximal effekt kan levereras. 
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Konstruktion och ekvationer 

 

Energiflöden i den solelektriskt drivna kylmodellen som syns i figur 11 har också 

översatts till en modell i Simulink. Modellen (figur 13) är uppbyggd i ett antal 

subsystem. För att på enklaste sätt förklara modellen presenteras även för denna 

modell subsystem för subsystem i den ordning som solenergin passerar systemet. 

 
Figur 13 Modell i Simulink som består av 5 subsystem. I figuren syns flöden mellan 
blocken, summering av energiflöden har gjorts i subsystem ”Effektbalansering” och 
summering av kostnader har gjorts i subsystem ”Driftskostnad”. 

 

 

Subsystem Solcellsmodul 

 

Detta subsystem är likt det subsystem som beskrevs tidigare I “Subsystem 

solfångare”, dock med några skillnader. Plug-in-delen är densamma, fast den har 

nu kompletterats med temperaturberoende verkningsgrad som påverkar negativt 

dess optimala verkningsgrad med 0.4% per grad över 25°C, ekvation 14 och 15:  

 

                  (14) 

 



23 

Tute är utomhustemperaturen [°C], G är solinstrålningen mot solcell [W/m
2
] och C 

är en konstant som beror på hur bra ventilation kring solcellen är och varierar 

mellan 0.025 och 0.3. Ett lågt värde på C innebär bra ventilering, som i sin tur 

bidrar till bättre verkningsgrad. (SolEl-programmet (2012b) Antaget värde är 0.06.  

 

Ekvation 15 med temperaturberoende förlustfaktor som gäller då temperaturen på 

solcellerna är över 25°C syns nedan: 

 

 ̇                        (15) 

 

I ekvation (15) gäller villkoret Tcell – 25 ≥ 0, annars ingen temperaturberoende 

förlustfaktor.  ̇   är dimensionslös. 

 

Från subsystemet Solcellsmodul skickas all solinstrålning som omvandlas till 

elektricitet till subsystem ”Solenergi reglering”, vilket återges i effektbalans nedan: 

 

   ̇    ̇   ( ̇             ̇             )   ̇                  ̇      (16) 

 

Asolm.= aperaturarean för solcellsmodulerna [m
2
],       = verkningsgraden för 

solcellsmodulen [1] och  ̇     = effekten som produceras i solcellsmodulen [W]. 

Ekvationen är en variant av ekvation 1 som definierar verkningsgraden för en 

solcellsmodul (Kim & Ferreira 2008).  

 

 

Subsystem Solenergi reglering 

 

Den producerade elektriciteten passerar en likriktare med omvandlingsförluster 

innan den kan driva en kylkompressor som ska täcka kylbehovet för en byggnad. 

Överskottet fås genom att producerad elektricitet till kylkompressor subtraheras av 

aktuellt kylbehov dividerat med COP för kylkompressorn. Överskott skickas till 

subsystem ”Effektbalansering” och summeras i ett block enligt ekvation 17: 

 

             ̇          
 

 ̇    

      
   (17) 

 

Wöverskott = summerat energiöverskott under ett år [kWh]. 

 

När underskott uppstår sänds en signal ut till nästa subsystem i ledet som är 

kylkompressorer. Signalen består av underskottet, det vill säga den del av 

kylbehovet som inte täcks. I modellen sänds det ut en signal hela tiden, men 

reglering av underskott sker endast då differensen i ekvation 16 är negativ.  

 

Kylkompressorn backas upp med el från elnätet då solenergin inte räcker till. 

Energiinput till kylkompressor 1 kan definieras enligt ekvation 18: 

 

 ̇     ( ̇       ̇          
)   (18) 
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 ̇      = inköpt elektricitet till kylkompressor 1 [W]. 

 

Effektbalansen för kylbehovet i detta block, sker på liknande sätt som för 

solvärmedrivna systemet. När producerad el från solcellsmodulerna ej kan täcka 

kylbehovet köps el in från nätet till kylkompressorn, kvarstår kylbehovet körs 

ytterligare en kylkompressor igång. 

 

 Effektbalans för subsystem ”solenergi reglering” visas i ekvation 19: 
 

       

  
  ̇    ̇      ̇            ̇       ̇              ̇     (19) 

 

 ̇      = el till kylkompressor från solcellsmoduler [W], ηomv = 

omvandlingsförluster som sker i likriktaren [1],  ̇     = support-el från elnätet till 

kylkompressorn som drivs med solcellsmoduler [W],  ̇     = en kylkompressor 

för topplaster [W]. 

 

 

Subsystem Kylkompressorer 

 

I subsystemet sker reglering av el från nätet till den soldrivna kylkompressorn och 

en kylkompressor där insignaler från subsystem ”Solenergi reglering” tas emot för 

reglering. 

 

Subsystemen ”Effektbalansering” och ”Ekonomi” är uppbyggda på liknande sätt 

som för solvärmedrivna modellen. 

 

 

Reglering 

 

Reglering av effekt för fjärrvärmeinput till ackumulatortank, eller kyleffekt från 

absorptionsmaskin och kylkompressorer mot kylbehov sker med hjälp av en P-

regulator konstruerad i Simulink. Regulatorns uppgift är att kontrollera att 

börvärden upprätthålls, till exempel att temperaturen i generatorn är minst 75°C 

eller att kylbehovet täcks med producerad kyla. Regulatorn fungerar på så sätt att 

en insignal skickas och jämförs mot ett börvärde. Återstående del går via nästa 

block ”Gain”, där signalen multipliceras med ett k-värde (proportionell 

förstärkning). Signalen förs vidare till nästa block ”Saturation”. Ett block som 

begränsar signalen ut mellan 0 och 1 (negativa tal ersätts med 0 och större tal 

ersätts med 1) innan signalen når nästa ”Gain”, eller som i figur 14 multipliceras 

signalen från ”Saturation” med tillgänglig energi i ackumulatortanken.  
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Figur 14 Exempel på en P-regulator. Insignal fås från generaton som önskas regleras mot 
börvärdet 90, som i detta fall är 90°C. Felet som uppstår sänds till P-delen som består av 
ett k-värde (proportionell förstärkning), avgör hur stark signalen bör vara. Saturation 
begränsar signalen till ett värde mellan 0 – 1. Signalen efter ”saturation” multipliceras med 
antingen tillgänglig energi från ett energilager (som i figur) eller med en maximal effekt. 

 

För att få ut rätt effekt krävs ett välbalanserat samspel mellan k-värdet i P-delen, 

effektkällan, som multipliceras med signalen från ”Saturation”. Ett riktvärde för k-

värdet är att det bör vara ungefär ett dividerat med maximala effekten ut från den 

komponent som regleras. 

 

 

Metodik för att finna kylperiod 

 

För att finna under vilken period under året som solenegin primärt bör användas till 

soldriven kylning skall tillgången på solenergi vara god och ett kylbehov vara 

påtagligt och relativt stabilt. Dessa perioder finnes genom att undersöka 

solenergiproduktionen för solfångare och för solmoduler för platserna där 

byggnaderna finns; Skövde, Göteborg och Malmö (samma solinstrålningsdata för 

Skövde och Göteborg). Denna produktionsperiod ställs mot kylbehov för de fyra 

fallen och där kylbehovet för en byggnad är påtagligt och relativt stabilt lägger 

grunden till perioden för soldriven kylning. I figur 15 – 18 syns de perioder för hur 

producerad solenergi varierar under året för solvärme i Göteborg och Malmö och 

för solelektricitet i Göteborg och Malmö. Dessa figurer kan jämföras mot figur 6 – 

9. Aktuell effekt på y-axeln är ointressant på grund av att den är beroende av area 

på solfångare/solmodul, det intressanta är att finna perioder där det kontinuerligt 

produceras solenergi nära solfångarens eller solmodulens maximala effekt.  
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Figur 15 Producerad solvärme under ett år för en solfångare belägen i Göteborg. På x-
axeln är tid [timmar] och på y-axeln är producerad solvärme [kW]. 

 

 
Figur 16 Producerad solvärme under ett år för en solfångare belägen i Malmö. På x-axeln 
är tid [timmar] och på y-axeln är producerad solvärme [kW]. 

 

 
Figur 17 Producerad solelektricitet under ett år för en solfångare belägen i Göteborg. På x-
axeln är tid [timmar] och på y-axeln är producerad elektricitet [kW]. 
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Figur 18 Producerad solelektricitet under ett år för en solfångare belägen i Malmö. På x-
axeln är tid [timmar] och på y-axeln är producerad elektricitet [kW]. 

Vid en jämförelse av de åtta graferna (figurer 6 – 9 och figurer 15 – 18) valdes 

följande perioder (tabell 6) att använda soldriven kylning för respektive byggnad 

och soldriven kylteknik. Ett exempel på detta visas i figur 19, där sammanfallandet 

av kylbehov som är för BKC (lila i figur) och solvärmeproduktionen (gult i figur) 

jämförs. 

 

 
Figur 19 Graf som beskriver tillgång på solvärme (gul linje) och kylbehov (lila linje) för 
byggnad BKC. På x-axeln är tid [timmar] och på y-axeln är producerad elektricitet [kW]. 

Vald period för soldriven kylning i figur 19 är mellan timmarna 4100 – 6000. 

Under den perioden producerar solfångarna och största delen av kylbehovet är 

koncentrerat under denna period för byggnaden. Resterande tid under året kommer 

producerad solvärme att säljas eller att användas till andra användningsområden. 

Samma resonemang gäller för solmoduler att producerad elektricitet utanför 

angiven period i tabell 6 utav året kommer att säljas eller användas till andra behov. 
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Tabell 6 Period under året som soldriven kylning används. V är index för solvärme och e är 
index för solelektricitet 

Byggnad Period [timmar] Ungefärlig motsvarande period 
BKC, v 4100 – 6000 ~maj - september 
BKC, e 4100 – 6000 ~maj - september 
ÅF, v 3300 – 6400 ~april - september 
ÅF, e 3300 – 6400 ~april - september 
EMP, v 2000 – 6600 ~februari - oktober 
EMP, e 2400 – 6600 ~mars - oktober 
EMP*, v 2000 – 6600 ~februari - oktober 
EMP*, e 2400 – 6600 ~mars - oktober 

 

Simuleringar körs för att finna högsta möjliga produktion av värme och el under 

dessa perioder som definieras i tabell 6 genom att variera area på solfångare och 

solmoduler, för solfångare krävs anpassning mellan kyleffekt på absorptionsmaskin 

och kylkompressor samt storleksanpassning på ackumulatortank. Perioder innan 

och efter tas ingen hänsyn till hur produktion av energi sker. När areor och 

kyleffekter är funna justeras vinkeln på solfångare/solmodul för att optimera 

absorption av solenergi. Slutligen körs simuleringar för tidsperioden som är innan 

kylperioden och den som är efter, samt en simulering för hela året. Funna optimum 

har undersökts med trail-and-error principen. 

 

 De optimeringar som har gjorts jämförs mot referensfall för respektive fall där 

lutning och riktning av solfångare och solcellsmoduler har valts efter 

rekommendationer från läst litteratur Kåberger et al. (2003); Andrén (2007); SolEl-

programmet (2012b) och muntlig kontakt Aronsson (2013).  Solfångare och 

solcellsmoduler är placerade åt söder med en vinkel på 40°.  

 

Jämförelse 

 

Kvoter som har använts för att beräkna optimal andel av kylbehovet som bör täckas 

med soldriven kyla är definierade i ekvation 20. Effektivitet är den kvot som 

bestämmer den optimala andelen av kylbehovet som bör täckas med soldriven kyla. 

Optimeringsstrategin var att täcka andelar av kylbehovet i procent, först 10 %, 

sedan 20 % och så vidare upp till 100 % eller att ett optimum upptäcktes.  

 

 

             
                

                       
  

   

     
   (20) 

 

Använd energi i förhållande till aperturarea på solfångare/ solceller. 

 

Ekvation 21 har använts för att notera antal producerade kilowattimmar värme/ el 

per kvadratmeter solfångare/ solceller. Noteringen kan användas som en jämförelse 

mot schablonvärden och ett riktvärde vid användning av olika verkningsgrader. 

 

                 
                    

                       
  

   

     
   (21) 
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Ekonomi 

 

Solceller eller solfångare har valts i samråd med ÅF. Prisjämförelser på diverse 

komponenter baseras på muntlig kontakt Aronsson (2013); Sandell (2013) och får 

anses som schablonvärden, då exakta priser är tidskrävande att ta fram samt kan 

vara känsliga att redovisa. Kostnader för diverse komponenter som har använts vid 

ekonomiska beräkningar finns sammanställda under rubriken ”Ekonomi” bland 

bilagorna. 

 

För ekonomiska beräkningar har payoff-metoden använts och finns i ekvation 22: 

 

           
                   

                                     
  (22) 

 

Investeringskostnaden är för solcellsmodul eller för solfångare med 

ackumulatortank. Producerad energi är den energi som produceras under ett år. Pris 

per kWh el är satt till 0.7 kr och för fjärrvärme till 0.45 kr/kWh Aronsson (2013). 
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3. Resultat 

 

Resultat delas in i ett energiavsnitt och ett ekonomiavsnitt. 

 

 

Energi  

 

Resultat av optimerad täckningsgrad för vald period och för hela året med 

soldriven kyla för respektive byggnad, aperturarea, vinkel på solfångare samt 

dimensionering av kyleffekt och storlek på ackumulatortank för fallen visas i tabell 

7 för solvärmedriven absorptionskylning. I tabell 8 för solelektriskt 

kompressorkylning redovisas samma resultat bortsett från att de två sista 

kolumnerna är borttagna.  

 
Tabell 7 Summering av de beräknade optimeringsfallen för solvärmedriven 
absorptionskylning. I den sista kolumnen är kyleffekt för absorptionsmaskin och för 
kylkompressor. 

Byggnad 
Soltäck. 

period [%] 

Soltäck. 

år [%] 

Solfångar

area [m
2
] 

Vinkel på 

solfångare [°] 

Ackumulator

tank [m
3
] 

sol - vka  

[kW] 

BKC 17 35 30 25 4 40 - 55 

ÅF-huset 17 24 125 25 15 175 - 430 

Emporia 11 10 1000 25 10 633 - 1897 

Emporia* 14 12 310 25 8 200 - 435 

 

Tabell 8 Summering av de beräknade optimala fallen för solelektrisk kompressorkylning. 
Optimeringsförsök för ÅF-huset misslyckades. 

Byggnad 
Soltäckningsgrad 

period [%] 

Soltäckningsgrad 

år [%] 

Solmodularea 

[m
2
] 

Vinkel på 

solmodul [°] 

BKC 41 37 200 25 

ÅF-huset - - - - 

Emporia 11 10 2500 25 

Emporia* 14 12 1600 25 

 

Utfallen i tabell 7 och 8 i producerad värme och el visas grafiskt i figurer 20 – 26 

(ÅF-huset för solelektrisk kylning saknas på grund av ingen givande optimering 

var möjlig att utföra). I figurerna visas fyra tidsperioder under året; före kylperiod, 

under kylperiod, efter kylperiod och hela året. Dessa fyra perioder är indelade i två 

staplar, den ena som visar hur mycket av solenergin som används till kylning under 

året per kvadratmeter och den andra stapeln visar hur mycket energi som 

absorberas av solfångarna under respektive period.  
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Figur 20 Utfall för producerad solvärme som används under de olika perioderna och den 
totala produktionen för respektive period för byggnad BKC i Skövde. 

 
Figur 21 Utfall för producerad solvärme som används under de olika perioderna och den 
totala produktionen för respektive period för byggnad ÅF-huset i Mölndal. 
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Figur 22 Utfall för producerad solvärme som används under de olika perioderna och den 
totala produktionen för respektive period för byggnad Emporia i Malmö. 

 
Figur 23 Utfall för producerad solvärme som används under de olika perioderna och den 
totala produktionen för respektive period för byggnad Emporia i Malmö, då dess kylbehov 
är dividerat på fyra. 
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.  

Figur 24 Utfall för producerad solelektricitet som används under de olika perioderna och 
den totala produktionen för respektive period för byggnad BKC i Skövde. 

 

Figur 25 Utfall för producerad solelektricitet som används under de olika perioderna och 
den totala produktionen för respektive period för byggnad Emporia i Malmö. 
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Figur 26 Utfall för producerad solelektricitet som används under de olika perioderna och 
den totala produktionen för respektive period för byggnad Emporia i Malmö, då dess 
kylbehov är dividerat på fyra. 

Vid en referensjämförelse av kWh/m
2
,år mellan vinklarna 40° som är en 

rekommenderad norm och 25° som blev den bästa vinkel enligt simuleringarna för 

solfångare och solmoduler under de olika kylperioderna syns i figur 27 och 28. 

 

 
Figur 27 Jämförelse av kWh/m

2
,år enligt norm (40°) och optimerad vinkel för simulerad 

kylperiod (25°) för solfångare. 
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Figur 28 Jämförelse av kWh/m

2
,år enligt norm (40°) och optimerad vinkel för simulerad 

kylperiod (25°) för solmodul. 

 
 

Ekonomi 

 

De ekonomiska utfallen av resultaten ovan har sammanställts i tabell 10 för den 

solvärmedrivna kylningen och 11 för den solelektriska kylningen. Se bilaga 

”Ekonomi” för mer omfattande data för de ekonomiska sammanställningar. 
 

Tabell 9 Investeringskostnader är för solfångare och ackumulatortank. Pris på solfångare 
är satt till 5000 kr/m

2
 Aronsson (2013) och pris på ackumulatortank är satt till 10000 kr/m

3
 

Aronsson (2013). För payoff-tiden räknas all solvärme som produceras. Bidrag är halva 
kostnaden av solfångare upp till 50 000 kronor. Pris per kWh värme är satt till 0.45 kr.  

Byggnad 
Payoff-tid 

[år] 

Solvärme 

[kWh/år] 

Används 

[kWh/år] 

Överskott 

[kWh/år] 

BKC 22 14391 8816 5575 

ÅF-huset 27.0 59571 38119 21452 

Emporia 27.0 416250 294480 121770 

Emporia* 27.3 128500 90599 37901 

 
 

Tabell 10 Investeringskostnader är för solcellsmodul. För payoff-tiden räknas all 
solelektricitet som produceras. Bidrag är halva kostnaden av solcellsmodul upp till 1 200 
000 kronor. Pris per kWh el är satt till 0.7 kr Aronsson (2013) och pris på solmodul är satt 
till 2060kr/m

2
 Elmehag (2013). 

Byggnad 
Payoff-tid 

[år] 

Solel 

[kWh/år] 

Används 

[kWh/år] 

Överskott 

[kWh/år] 

BKC 13.1 29150 9219 19931 

ÅF-huset - - - - 

Emporia 17 334300 285800 48500 

Emporia* 13.3 224300 150700 73600 

125

130

135

140

145

150

BKC Emporia Emporia*

[k
W

h
/m

2
,å

r]
 

Referensjämförelse 

40°

25°



36 

4.  Diskussion 

 

Solelektrisk kylning för ÅF-huset fanns inget optimum, utan desto mindre area som 

användes desto bättre blev utfallet. Detta beror på att större delen av kylbehovet för 

byggnaden var förskjutet några timmar i förhållande till solinstrålningen. Endast 

fraktioner av kylbehovet sammanföll med solinstrålningen, vilket kan bero på 

värmetröghet i byggnaden. 

 

Specifik täckningsgrad säger inte så mycket om systemet i sig är optimalt för 

solvärmedriven kylning, utan det beror på samspel mellan area på solfångare, 

vilken kyleffekt absorptionsmaskinen har, hur kylbehovet utfaller i förhållande till 

solinstrålning och att volym på ackumulatortank blir anpassad utan att bli för stor. 

Detta samspel i sig är viktigare än en specifik procent som det solvärmedrivna 

systemet skall täcka av kylbehovet. Till exempel för Emporia där är en 

täckningsgrad mellan 5 – 20 % effektivt så länge samspelet mellan komponenterna 

är väl anpassat (något bättre värden för kWh/m
2
,år för den lägre gränsen). Detta 

gäller för de fyra fallen som simulerades för solvärmedriven absorptionskylning. 

 

Optimeringsmetodiken som har använts lämnar utrymme för att den 

solvärmedrivna kylningen kanske bör anpassas bättre angående kyleffekt på 

absorptionsmaskin. 

 

Vid användning av en absorptionsmaskin i praktiken bör denna maskin gå på en 

kontinuerlig drift och på fullfart. Så pass varierande drift som uppstår (i synnerhet 

för BKC och ÅF-huset) är inte bra för maskinens hållbarhet samt att det finns en 

tröghet i att variera kyleffekt. Dessutom bör det vara statiska temperaturer på 

hetvatten och kylvatten med mera. Användningsområden som uppfyller dessa krav 

kan vara industrier med statiska kylbehov.  

 

Som kan tydas ur tabell 7 och 8 i ”Resultat” skiljer sig täckningsgraden mellan 

kylperioden och under hela året. Detta är en anledning till att producerad energi 

innan och efter kylperiod antas säljas på grund av att optimering har gjorts under 

kylperioden och inte för hela året, vilket kan leda till över- eller underproduktion. 

 

Tabell 7 och 8 i ”Resultat” konstaterar att täckningsgrad av kylbehov med 

solenergi bör vara 10 – 20 % av kylbehovet för de olika byggnaderna, vilket lägger 

grunden för en täckningsgrad av hög arbetslast av soldrivna tekniker. Det är samma 

slutsats som Eicker & Pietruschka (2009); Mateus & Oliveira (2009) nämner i sina 

arbeten och inom området vad ÅF dimensionerar efter. Undantaget är för byggnad 

BKC som har en högre täckningsgrad av kylbehovet, vilket beror på att det är 

mycket koncentrerat under sommaren, dock uppstår överproduktion under 

resterande tid av året.  

 

Skillnad i producerad kilowatt värme eller el per år och kvadratmeter solfångare 

eller solmodul med en vinkel på 25° jämfört med en vinkel på 40° som är enligt 

norm Kåberger et al. (2003); Andrén (2007); SolEl-programmet (2012b) var mer 

eller mindre försumbar. Givetvis skall vinkel på solfångare eller solmodul anpassas 

efter användningsområde. 



37 

 

Skillnad av solinstrålning beroende på breddgrad mellan Göteborg och Malmö är 

relativt liten. Vilket stämmer ganska väl överens med solintrålningsindata från 

tabell 1 Josefsson & Carlund (2007) och leder till att man kan anta att soldriven 

kylning fungerar något så när lika väl på breddgrader omkring Stockholm som 

breddgrader omkring Malmö eller Paris. 

 

Ett samband som upptäcktes var att variation av täckningsgrad varierar mer för 

byggnader som BKC och ÅF-huset jämfört med byggnader som Emporia, vilket 

beror på att Emporia har ett mer kontinuerligt kylbehov än vad BKC och ÅF-huset 

under ett år. 

 

Det är skillnad mellan solfångare och solceller hur täckningsgraden har angetts. 

När en solfångare täcker tio procent av det totala kylbehovet inkluderas 

ackumulering och viss energi kan lagras i tank utan att utnyttjas. För solceller 

räknas tio procents täckningsgrad som den andel av den producerade energin 

används till aktuellt kylbehov och överskott säljs, vilket är en anledning till större 

area för solcellsmoduler.  

  

Förutsättningen att fri tillgång till kylning av absorptionsmaskinen finns tillgängligt 

är ett antagande som behövs göras för att absorptionstekniken ska vara attraktiv att 

välja. Dock ska det inte tas för givet att det alltid finns fri tillgång till kyla. Utan 

snarare att det är lämpligt att använda sig utav absorptionskyla där det finns fri 

tillgång till kyla, annars krävs ett kyltorn. 

 

I modellen för solelektrisk kylning är den typ av solceller som används 

polykristallina. Att de polykristallina solcellerna skall kunna uppta hälften av all 

diffus solinstrålning är nog högt ansatt värde. Area som har använts i modellerna är 

aperturarea, vilket leder till att det krävs en större area för solfångarna och 

solcellsmodulerna.  

 

Varför periodernas kilowattimmes produktionssummor inte blir lika med hela årets 

produktion beror på att solvärme lagras i ackumulatortank och slutvärdet i en 

period används inte i kommande periods startvärde, utan det nollställs. 

 

 

Framtida arbete 

 

Platser på nordligare breddgrader bör undersökas. Användning av olika solceller 

genom att variera verkningsgrad, olika typer, och hur väl de kan absorbera direkt- 

och diffusstrålning. Variera typ av solfångare och med olika bra verkningsgrad, 

samt variation hur väl direkt-och diffusstrålning absorberas. 

 

Skuggning av solfångare och solcellsmoduler har en kraftig inverkan på 

producerad värme respektive el. Detta är något som bör beaktas i projekteringen för 

varje specifik plats för soldriven kylning.  
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Framtida studier bör undersöka hur överskott av elproduktion från solcellsmoduler 

varierar för integrering av ytterligare användningsområden i byggnader.   
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5.  Slutsats 

Vinkel på solfångare och solmodul bör vara 25° för soldriven kylning för att 

absorbera mer solenergi under kylperioderna. Skillnad i producerad kilowatt värme 

eller el under ett år och per kvadratmeter solfångare eller solmodul med en vinkel 

på 25° jämfört med en vinkel på 40° var mer eller mindre försumbar. 

 

Solelektrisk kylning är det bättre alternativet av de två som beror på simplare 

konstruktion, högre kylkoefficient, förutsätter inte någon extern kylning av 

utrustning och producerar ett ädlare energislag.  

 

Soldriven kylning lämpar sig bättre för byggnader med kontinuerligt kylbehov som 

till stor del sammanfaller med tillgång på solinstrålning och inte har för stora och 

avvikande kyleffektstoppar under ett helt år. Men för byggnader med nästan allt 

kylbehov under sommartid är det mer lämpligt optimera soldriven kylning för en 

specifik period och sälja överskott av producerad energi ej kan utnyttjas eller 

användas till andra användningsområden under resterande tid av året.  

 

Optimal täckningsgrad beror på byggnad och utfall av dess kylbehov. För en 

byggnad som har ett kylbehov likt köpcentrummet Emporia bör den vara mellan 10 

– 15 % för att hålla ner överproduktion av solenergi och för byggnader som BKC 

eller ÅF-huset kan det vara högre om överskott säljs utanför kylperiod. 

 

Då optimeringsförsöken görs för kylperioder och överskott säljs är payoff-tiderna 

relativt konstanta oavsett byggnad, dock skiljer det sig mellan solvärmedriven 

absorptionskylning (~27 år) och för solelektrisk kompressorkylning (~13 år). 
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7.  Bilagor 

 

Följande bilagor nedan har betydelse för arbetet. Bilaga ”Litteraturstudie” innehåller en 

grundläggande studie av kyltekniker, men en stor del av innehållet saknar direkt koppling till 

examensarbetets syfte och mål. Bilaga ”Solceller” innehåller en djupare beskrivning av 

solceller än den ovan i ”Inledning”. Bilagor för ekonomi, simuleringar och nomenklatur har 

varsitt avsnitt nedan och innehåller data till de optimeringar som har genomförts. 

 

 

Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien är indelad i ett elektriskt avsnitt som använder solceller som drivkälla och ett 

termiskt avsnitt som använder solfångare som drivkälla. Teknikerna presenteras i kort format. 

En mer grundlig och djup presentation har gjorts för absorptionsteknik då den anses vara den 

mest etablerade och lovande tekniken för solvärme. Bland de elektrisk soldrivna teknikerna är 

kylkompressor mest lovande.  

 

 

Elektrisk soldriven kylning 

 

Elektrisk soldrivna tekniker som kommer att tas upp är (ång)kompressions-, termoelektrisk, 

elektromagnetisk och termoakustisk kylning. 

 

(Ång)kompressionscykler  

 

Kompressionssystem är den mest använda tekniken på marknaden för kylning och 

luftkonditionering. I ett ångkompressionskylsystem cirkulerar ett flytande kylmedium i ett 

slutet system med hjälp av diverse komponenter. Kylmediet absorberar och för bort värme 

från det utrymme som önskas kyla, TL, och avger värmen till omgivningen, TM, efter passerat 

några komponenter Henning (2007). 

 

En ångkompressions kylcykel (figur 29) består i sin enkelhet utav fyra grundkomponenter: 

förångare, kompressor, kondensor och en expansionsventil Afonso (2006). El driver en 

kompressor som komprimerar ånga från förångaren till ett högre tryck. När trycket ökar för en 

fluid höjs även fluidens förångningstemperatur, vilket är syftet med kompressionen. Detta 

leder till att fluiden kommer att kondenseras vid en högre temperatur, vilket görs i kondensorn 

i nästa steg i kompressorcykeln. Fluiden kyls ned av en kylslinga som upptar dess värme i 

kondensorn och kondenserad vätska leds vidare till en strypventil. Strypventilen minskar 

fluidens tryck och leder till att fluidens förångningstemperatur sänks och fluiden kommer att 

förångas vid en lägre temperatur, vilket utnyttjas i förångaren. I förångaren leds en 

värmeslinga in, vilken brukar vara returvattnet från en kylbaffel eller dylikt. Fluiden förångas 

av värmeslingan samtidigt som kallt vatten levereras. 

 

Verkningsgraden för en solcellsmodul definieras enligt ekvation 23: 
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Där  ̇ [W] är effekt ut från solcellsmodul, Ip [W/m
2
] är infallande solstrålning och As [m

2
] är 

area för solcellsmodul. 

 

En kylmaskins verkningsgrad definieras som kvoten mellan kyleffekten, Qe, och arbetet in, 

W, och syns i ekvation 24. 
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Om ekvation (23) multipliceras med ekvation (24) fås den totala verkningsgraden för ett 

solelektriskt system Kim & Ferreira (2008), se ekvation 25: 
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Figur 29 Solcellsdriven kompressionscykel. Solcellsmodulen levererar el till en likströmsmotor som 
driver kompressorn i kompressionscykeln, värme upptas i förångaren och avges i kondensorn. Egen 
textning Kim & Ferreira (2008). 

 

Kim & Ferreira (2008) nämner att ett rimligt COP för en väldesignad ångkompressions 

luftkonditioneringsanläggning ligger kring 3 - 5, vilket leder till att det totala COP hamnar 

inom intervallet 0.3 – 1 med en verkningsgrad 0.1 – 0.2 för en solcellsmodul, vilket även 

stämmer väl överens med värden som Afonso (2006); Chidambaram et al. (2011); Khattab & 

El Shenawy (2006) kommit fram till. De COP som anges är medelvärden för en maskin, 

högre COP-värden kan uppnås, men genomsnittsvärden ligger runt 4 för kylkompressorer i 

Sverige.  

 

 

Termoelektrisk  

 

Termoelektriska element består utav halvledande material. Två vanliga par är vismut – tellur 

(Bi2Te3) och antimon – tellur (Sb2Te3) Kim & Ferreira (2008). Termoelektrisk kylning bygger 

på att ett externt batteri leder en ström genom kretsen. När strömmen leds genom kretsen sker 

fem olika termoelektriska effekter, var en av dem (Peltiereffekten) får halvledaren att agera 



 

som en värmepump med en kall respektive en varm sida.  Den kalla sidan vetter mot 

utrymmet som ska kylas och den varma sidan vetter mot omgivningen Khattab & El Shenawy 

(2006); Afonso (2006). 

 

De vanligaste användningsområden är dock inte luftkonditionering, utan för mindre 

kylningsapplikationer såsom portabla kylskåp, elektronisk chip kyla, vetenskaplig apparatur 

och rymdteknik, tåg och flygplan Kim & Ferreira (2008). 

 

I termoelektriska element finns p-n-korsningar som är en form av dopning som skapar en 

gräns mellan de halvledande materialen och skapar ett icke-ledande skikt. Om en ström 

appliceras över en korsning av olikartade elektriskt ledande material kan en värmande eller 

kylande effekt uppstå vid korsningen. Om strömmens riktning blir omvänd, uppstår motsatt 

effekt av kylning och värmning. En typisk termoelektrisk modul är konstruerad så att alla 

korsningar på ena sidan värmer och alla korsningar på andra sidan kyler. Denna process frigör 

värme och energi Bell (2008). 

 

En annan effekt som ligger till grunden för termoelektriskeffekt är Seebeckeffekten. Om 

övergångarna i toppen hettas upp och de vid botten kyls skapas en temperaturskillnad. Av 

temperaturskillnaden skapas en spänningspotential, Seebeckspänning. Denna spänning driver 

flödet av hål och elektroner mellan den varma och kalla sidan i de termoelektriska elementen 

och kan omvandlas till elektricitet. Anslutningar kan göras från ett termoelektriskt element till 

en extern laddning för att utvinna effekt (figur 30) Bell (2008). 

 
Figur 30 En skiss över ett soldrivet termoelektriskt system. Där T1 är den varma temperaturen och T2 
är den lägre temperaturen. N och P står för vilken typ dopning materialet har.  En elektrisk krets leds 
runt och solenergi är drivkraften till det termoelektriska elementet. Omritad figur Xi et al. (2007). 

 

För att lyckas uppnå bra verkningsgrad för ett system behövs material som har goda elektriska 

ledningsegenskaper samtidigt som materialet ska ha dåliga värmeledningsegenskaper. Om 

inte första egenskapen av de två gäller uppstår elektronspridning och värme genereras på båda 

sidor om barriären (p-n-korsningarna) och genom materialet. Den andra egenskapen behövs 

för att upprätthålla temperaturskillnaderna mellan varma och kalla sidan, för att undvika 

materialets strävan efter termisk jämvikt. Ytterligare bör Seebeckeffekten optimeras bland 



 

dess två egenskaper. Alla tre delar är beroende på de elektroniska egenskaperna hos 

materialen. Arbetsfluiden, det vill säga elektronerna, alstrar oönskad värme samtidigt som de 

leder ström, vilket påverkar Seebeckeffekten. Seebeckeffekten minskar då den elektriska 

ledningsförmågan ökar, vilket leder till att hänsyn behöver tas till dessa egenskaper vid 

optimering av system. Vismut – tellirud och kisel – germanium är två bra par bland dopade 

halvledare. Bell (2008)  

 

För en halvledare är det önskvärt att ha ett material som kan vara både p-och n-typ-dopat, så 

att materialet kan användas på båda sidor om korsningarna. Vidare är det bra om kyl- och 

värmeavvisande komponenter är avskilda från varandra samt att stora temperaturskillnader 

kan existera utan att stora returflöden existerar. Bell (2008)  

 

Funna COP-värden i litteraturen ligger mellan 0.3 - 0.6 Kim & Ferreira (2008). 

 

 

Elektromagnetisk kylning  

 

Elektromagnetisk kylning som länge har använts inom kryoteknik (fysik och teknik med 

mycket låga temperaturer) kan även appliceras inom luftkonditionering. Shir et al. (2005) har 

visat upp en roterande magnetisk kyl/frys med COP på 3 för hela systemet. Tekniken har 

potential att bli bättre än ångkompressionstekniken, dock är tekniken mycket dyr Kim & 

Ferreira (2008). Än högre COP-värden har visats upp för magnetisk driven kylning, värden 

över 6 i COP Rosario & Rahman (2011). 

 

Magnetisk värmeeffekt är ett magnetisk-termodynamiskt fenomen som utnyttjar ett 

magnetiskt fält för att ändra temperaturen hos ett material. Temperaturen ökas då ett 

magnetiskt fält appliceras över ett ferromagnetiskt material och temperaturen minskar då det 

magnetiska fältet tas bort Rosario & Rahman (2011); Shir et al. (2005). 

 

Ett magnetiskt kylsystem består till grunden av två porösa magnetiska bäddar, en värmare och 

en kylare, två värmeväxlare och en pump (figur 31). I systemet cirkulerar en 

värmeöverförande fluid, till exempel vatten eller vatten utblandat med något ämne Yu et al. 

(2010).  

 

Figur 31 Elektromagnetiskt kylsystem. En värmeöverförande fluid lämnar den avmagnetiserade 
bädden och genom värmeväxling mot kylbehovet förvärms fluiden samtidigt som en kyleffekt 
levereras. I den varma bädden värms fluiden ytterligare av ett magnetfält innan den kyls av genom 
värmeväxling mot omgivningen. Omritad figur Rosario & Rahman (2011). 

 



 

De magnetiska bäddarna magnetiseras och avmagnetiseras periodvis och flöden styrs med 

hjälp av ventiler för att möta kraven i cykeln (figur 32). Sett till figur 31, passerar den 

värmeöverförande fluiden genom den varma värmeväxlaren (värmeväxlare 2) vilken använder 

luft för att transportera bort värme, Qh, till omgivningen. Fluiden passerar i nästa steg genom 

svala magnetiska bädden som är avmagnetiserad och avger värme och blir kyld. I 

värmeväxlare 1, upptar fluiden värme, Qc, från det utrymmet som önskas kyla. Den 

uppvärmda fluiden värms ytterligare i den varma magnetiska bädden som är magnetiserad 

innan ny cykel påbörjas. Rosario & Rahman (2011) 

 

 

Figur 32 Elektromagnetiskt kylsystem med valvkonfiguration. Valvkonfiguration ger möjlighet att det 
magnetiska fältet kan växelvis appliceras på varma eller kalla bädden, vilket krävs för drift. När 
magnetfältet är applicerat över den varma bädden är ventil 1,2,3,4 öppna och övriga stängda och när 
magnetfältet är applicerat över en kalla (nedre) bädden är ventil 1,2,3,4 stängda och 5,6,7,8 öppna. 
Omritad figur Rosario & Rahman (2011). 

 

I figur 32 visas en konfiguration av figur 31 med åtta ventiler som behövs för drift. Ventilerna 

öppnas och stängs i olika kombinationer för att uppnå en kontinuerlig cykel. I det första steget 

är ventil 1, 2, 3 och 4 öppna och övriga ventiler stängda. I detta steg är ett magnetiskt fält 

applicerat till den värmande magnetiska bädden medan den svala magnetiska bädden är 

avmagnetiserad. Nedkyld fluid lämnar den svala magnetiska bädden och upptar värme, Qc, 

från kylda rummet och fortsätter till den varma magnetiska bädden, precis som tidigare. I den 

varma magnetiska bädden upptar fluiden värme som har genererats från det magnetiska fältet. 

Fluiden transporteras vidare till den varma värmeväxlaren där fluiden kyls ner av luft och 

värme. Qh avges till omgivningen innan cykeln börjar om på nytt. Rosario & Rahman (2011)  

 

Om det magnetiska fältet appliceras på den svala magnetiska bädden skapas ett omvänt 

scenario och bäddarna byter roll med varandra. Bädden med magnetiskt fält applicerat över 

sig är den varma bädden och den avmagnetiserade bädden är den svala. I detta fall är den 

varma bädden nedtill i figur 32. Då är ventil 1, 2, 3 och 4 stängda och övriga ventiler öppna. 

Nedkyld fluid lämnar nu den övre bädden i figur 32 och tar ett varv medsols och passerar 

ventil 7 och når den kalla värmeväxlaren och förloppet fortskrider på samma sätt som tidigare 

beskrivna ovan. Rosario & Rahman (2011)  

 

Pumpen i systemet är till för att upprätthålla trycket och kompensera för tryckfall som uppstår 

i rören och i bäddarna. Med åtta ventiler blir systemet enkelt att styra, sett till att ventilerna 

endast behöver två lägen (på - av) blir passande för magnetisering och avmagnetisering. 



 

 

Slutsats som Rosario & Rahman (2011) kom fram till var att kvoten mellan aktuellt COP och 

Carnot COP (se ekvation 25) minskar när temperaturspannet ökar, att kyleffekten ökar när 

magnetfältets styrka ökar samt att tekniken har bättre COP än konventionella ångcykelkylare.  

 

 

Termoakustisk kylning  

 

Termoakustiska kylmaskiner nyttjar tryckförändringar i akustiska vågor för att överföra 

värme mellan två reservoarer med olika temperaturnivåer Kim & Ferreira (2008). Tekniken 

fungerar genom att kraftfulla ljudvågor kan leda värme. Från en högtalare sänds en lång 

oförändlig ton, ljudvågor vibrerar genom en stålcylinder med komprimerat helium. 

Tryckförändringar som uppstår av ljudvågornas studsande i det slutna utrymmet växelvis 

värmer och kyler till den inneslutna gasen. Ljudvågorna forcerar heliumet genom ett 

finmaskigt stålnät och värme förflyttas från gasen till stålet. När ljudet passerar genom nätet, 

orsaker det tryckminskning i ljudvågen. Detta leder till att heliumet expanderas och kyls ännu 

mer innan det når reservoaren som består av etylalkohol.  Det nu kylda heliumet värms nu upp 

utav alkoholen. Den kalla alkoholen pumpas sedan genom väggarna av kylmaskinen för att 

kyla insidan, och pumpas tillbaka till reservoaren, där heliumet kyls ner på nytt Afonso 

(2006); Kim & Ferreira 2008). 

 

Fischer & Labinov (2000) nämnde utvecklingen av ett 10kW luftkonditioneringssystem med 

COP på 2.  

 

 

Termisk soldriven kylning 

 

En solfångare förser en ackumulatortank med värme som driver värmemotor eller termisk 

kompressor i en värmedriven kylmaskin. Verkningsgraden av en solfångare påverkas 

huvudsakligen av dess arbetstemperatur. Vid högre arbetstemperaturer uppstår högre 

värmeförluster till omgivningen, men å andra sidan arbetar värmemotorer och termiska 

kompressorer bättre Kim & Ferreira (2008). 

 

Sorption är ett samlingsnamn för en process där en substans upptar en annan. Den omvända 

processen kallas desorption eller mer vanligt för generation, vilket innebär separation av 

substanserna. Båda processerna sker genom utbyte av värme och är irreversibla. Tekniken 

bygger på par av substanser där substansen med lägst koktemperatur kallas för sorbat och den 

med högst kallas för sorbent. Genom att styra dessa processer kan en termisk kompression 

och kylande effekt uppnås, och detta med ingen eller mycket lite elektricitet Bell (2008); 

Hassan & Mohamad (2012); Kim & Ferreira (2008). Termisk soldrivna tekniker som kommer 

att tas upp är termomekanisk, absorption, adsorption, avfuktande och ejektor teknisk kylning.  

 

 

 



 

Termomekanisk kylning  

 

I ett soldrivet termodynamiskt kylsystem (figur 33) omvandlar en värmemotor solvärme till 

mekaniskt arbete, som i sin tur driver en mekanisk kompressor i en ångkompressions 

kylmaskin. Värmemotorn producerar ett arbete och för bort värme (Qa) till omgivningen vid 

temperaturen TM. Det mekaniska arbetet driver en kompressor i kylmaskinen och för bort 

värme från Qc, vilket teoretiskt ska motsvara summan av Qe och W, till omgivningen vid 

temperaturen TM Kim & Ferreira (2008). 

 
Figur 33 Termomekaniskt kylsystem. Solvärme driver en värmemotor som i sin tur driver kompressorn 
i en kylkompressorcykel. Omritad Kim & Ferreira (2008). 

 

En värmemotors verkningsgrad definieras som kvoten mellan arbete ut och solenergi in 

(ekvation 26): 

 

              
 

  
     (26) 

 

Den totala verkningsgraden för systemet blir kvoten mellan kyleffekten som levereras och 

solenergin till systemet (ekvation 27): 

 

                                                
  

  
  (27) 

 

De vanligaste värmemotorerna som driver en ångcykel är en Rankine cykel eller en Stirling 

motor. Den första drivs av en fluid (vanligtvis vatten) och den senare genom kompression och 

expansion av en ideal gas (vanligtvis helium). I ett termodynamiskt perspektiv är processerna 

bra tekniker, men problem med att få en acceptabel verkningsgrad hos värmemotorerna 

kvarstår, till stor del på grund av de låga arbetstemperaturerna Papadopoulos et al. (2003). 

 



 

Kim & Ferreira (2008) konstaterar med beräkningar och data från Henning (2007) att ett 

termomekaniskt kylsystem är dyrare än ett elektriskt kylsystem, samt att det tar större plats. 

Funna COP-värden för ett termomekaniskt kylsystem ligger i spannet av 0.1 - 0.2 Fong et al. 

(2010). 

 

 

Absorptions kylning  

 

Absorptionskylning är en av de äldsta formerna av kylsystem och är den mest använda 

tekniken för soldriven kylning. Absorptionsprocessen sker genom att en vätska eller solid 

(sorbent) absorberar kylmediets (sorbatets) molekyler och förändras kemiskt och/eller fysiskt 

under förloppet. Vanliga fluidpar är vatten – litiumbromid (H2O – LiBr) inom 

luftkonditionering och kylning av byggnader och ammoniak – vatten (NH3 – H2O) inom 

kylning Assilzadeh et al. (2005); Kim & Ferreira (2008); Hassan & Mohamad (2012). 

 

Absorptionssystems COP varierar mellan 0.3 - 1.2 för luftkonditionering Hassan & Mohamad 

(2012); Kim & Ferreira (2008). COP-värde upp till 1.7 är möjligt. Det stora spannet av COP 

beror på arbetstemperaturer och utformning av system Balaras et al. (2007). 

 

En absorptions kylcykel (figur 34) utbyter värme med vanligtvis tre externa reservoarer, en 

låg (TL), en mellan (TM) och en hög tempererad (TH). Drivkraften till ett absorptionssystem 

kommer i från TH, det vill säga solfångaren i ett soldrivet absorptionssystem. Den kylande 

effekten sker vid det TL och processen avger värme vid TM, skillnaden mellan en värmepump 

och en kylmaskin är dess uppgift Srikhirin et al. (2001). 

 

För absorptionsdrivna kylmaskiner, definieras en singeleffektkylares verkningsgrad i ekvation 

28:  

            
  

      
     (28) 

 

Där Wel [kW] är den elektricitet som behövs tillföras, till exempel till en pump. Denna 

verkningsgrad, COP, är ofta den som brukar jämföras med den ideala verkningsgraden, 

ekvation (31), för att jämföra hur olika systems verkningsgrad jämfört med den ideala 

verkningsgraden Kim & Ferreira (2008). Till ekvation 31 behövs ekvation 29 och 30: 
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Ti är angivna i figur 29, 30 och 31 för respektive utrymme, värmesänka eller värmekälla. 

 



 

 
Figur 34 Solvärmedriven absorptionsmaskin. Solvärme driver generatorn som separerar sorbentet från 
kylmediet. Sorbent återförs till absorbatorn och kylmediet som har förångats leds till kondensorn. 
Kylmediet kondenseras och trycket minskas innan det når förångaren. Kyleffekt levereras ut samtidigt 
som sorbentet absorberar kylmediet. Omritad figur Kim & Ferreira (2008). 

 

Carnotcykeln är en av de grundläggande kylcykler där alla processer är reversibla, det vill 

säga att processerna i Carnotcykeln kan drivas i båda riktningar. I omvändriktning arbetar 

cykeln som en kylmaskin och värmen absorberas från det lågtempererade området. Cykelns 

effektivitet är proportionell mot skillnaden mellan den höga och låga temperaturkällan Kalkan 

et al. (2012).  

 

Singeleffektscykeln är i sin konstruktion relativt simpel. Mer komplicerade cykler kan 

konstrueras i syfte att förbättra verkningsgraden. I dubbeleffekts- och trippeleffektscykler 

finns fler värmeutbyten, det vill säga bättre utnyttjande av energi, trippeleffekt har en extra 

cykel jämfört med dubbeleffekts som har en extra cykel jämfört med singeleffektssystem. Fler 

cykler lägger grunden till att de systemen kan uppnå ett högre COP-värde. Dock kräver dessa 

högre arbetstemperaturer vilket leder till att det krävs koncentrerade solfångare och/eller en 

extern värmekälla för att driva processen.  

 

Vätskeflöden mellan absorbator och generator kan ske i serie, parallellt eller med omvänt 

flöde. Skillnaden mellan serie-, parallell- och motströmsflöde är vägen för hur lösningen 

fördelas mellan de olika generatorerna. När det är seriekopplat pumpas den starka lösningen 

från absorbatorn till den högst tempererade generatorn jämfört med parallellkopplat då flödet 

fördelas mellan de olika generatorerna. I omvänt flöde (för dubbeleffekts cykler) är den starka 

lösningen först ”förkoncentrerad” i den lågtempererade generatorn innan den förs vidare till 

den högtempererade generatorn. 

 

Det finns även en halveffektscykel som innehåller två kretsar (hög- och lågtryck) för 

lösningen, vilka inkluderar en absorbator och generator vardera. Ångan som alstras i 

lågtrycksgeneratorn förs till absorbatorn i högtryckskretsen. Båda generatorerna har samma 



 

värmekälla, vilket innebär att halveffektscykeln kan arbeta vid lägre temperaturer, dock på 

bekostnad av lägre COP Gebreslassie et al. (2010). 

 

Arbetsfluiden i ett singeleffektsabsorptionssystem består utav ett par, ett köldmedium och en 

absorbent, alternativt kan de benämnas som sorbat och sorbent. För att underlätta förklarandet 

av absorptionscykeln ges här ett exempel där vatten används som köldmedium och LiBr som 

absorbent.  

 

Från förångaren levereras kyleffekten till kylbafflarna. Som komponentnamnet antyder 

förångas kylmediet i detta processteg. För att kylmediet ska förångas krävs en värmetillförsel, 

denna värmetillförsel kommer från returvattnet från kylbafflarna som kyls ner av kylmediet i 

förångaren och avger värme till det. Ut till kylbafflarna levereras kallt vatten, figur 35. För att 

kunna förånga vatten vid så låga temperaturer krävs ett mycket lågt tryck, vilket leder till att 

absorptionsmaskinen arbetar vid tryck nära vakuum. Carrier (1974); Carrier AB (2013a); 

Gomri (2010); Hassan & Mohamad (2012); Li & Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 

 

 
Figur 35 Förångare i ett absorptionssystem som värms upp av returvattnet från en kyllast Carrier AB 
(2013b). 

 

För att upprätthålla en kontinuerlig kyleffekt krävs något som leder vidare ångan, vilket sker 

genom att LiBr absorberar vattenången.  Då vattenångan absorberas leder det till att trycket 

minskar och skapar en drivkraft som för ångan till absorbentet. Ett sätt för att öka ett ämnes 

absorptionsförmåga är genom att öka dess area, vilket görs genom att vattnet leds via en pump 

som är kopplad till dysor som sprayar ut vattnet så att mer vatten kan absorberas, figur 36. 

Medan vattenångan absorberas sänks temperaturen på den kvarvarande vattenångan, som ett 

resultat av förångningen. Detta ger upphov till den kylande effekten som uppstår i förångaren. 

Parallellt börjar LiBr mättas med vattenånga och dess absorptionsförmåga minskar. 

Absorptionsprocessen är exotermisk (en process som sker under avgivande av värme) där 

värme förs till omgivningen genom att kylvatten i en slinga upptar värme som alstras i 

absorbatorn. Carrier (1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan & Mohamad (2012); 

Li & Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 

 

 
Figur 36 Transport av köldmedium (vattenånga) till absorbator (LiBr). Vattenångan sprayas för att öka 
dess area och absorptionsförmåga Carrier AB (2013b). 



 

 

Som påpekades ovan kommer absorptionsförmågan att avta och slutligen kommer 

absorptionsprocessen att avstanna om inte nytt absorbent tillförs. Den mättade lösningen, 

vilken ofta kallas för den svaga lösningen, leds vidare med en pump som även höjer 

lösningens tryck innan den når en generator. För att öka absorptionsmaskinens verkningsgrad 

placeras en värmeväxlare mellan absorbator och generator som förvärmer den svaga löningen 

och kyler den starka lösninen. Carrier (1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan & 

Mohamad (2012); Li & Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 

LiBr, även benämnt den starka lösningen, som har separerats från den svaga lösningen, leds 

tillbaka till absorbatorn genom höjdskillnad. Innan den starka lösningen når absorbatorn 

behövs temperaturen sänkas, på grund av kristallisationsrisk, och detta sker genom att 

lösningen passerar värmeväxlaren där den starka lösningen förvärmer den svaga lösningen 

som ska till generatorn genom värmeväxling. Innan lösningen når absorbatorn passerar den 

dysor för att optimera dess absorptionsförmåga, figur 37. Om temperaturen skulle minska i 

generatorn leder det till att absorptionsförloppet sker snabbare än desorptionsförloppet och 

processen avstannar tillslut. Carrier (1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan & 

Mohamad (2012); Li & Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 

 
Figur 37 Den absorberade lösningen (svag lösning) leds genom en värmeväxlare till generator för 
generering. I generatorn finns en värmeslinga med hetvatten som kommer från solfångaren. 
Koncentrerad lösning (LiBr) leds tillbaka genom värmeväxlaren, LiBr kyls ned samtidigt som svag 
lösning förvärms till generator. Efter värmeväxling sprayas LiBr in i absorbatorn för att öka 
absorptionsförmågan Carrier AB (2013b). 

 

Vattenångan som separeras från LiBr i generatorn behövs ledas vidare för att undvika att 

generatorn fylls med vattenånga. Ångan leds in till en kondensor och kondenseras, vilken kyls 

utav kylvatten och värme avges till omgivningen under kondenseringen. Det kondenserade 

vattnet leds med hjälp av fallhöjd ned till förångaren via en strypventil som sänker vattnets 

tryck och ett vattenlås som reglerar flödet, figur 38. En skiss över ett absorptionssystem kan 

också se ut som det gör i figur 39.  Carrier (1974); Carrier AB (2013a); Gomri (2010); Hassan 

& Mohamad (2012); Li & Sumathy (2000); Srikhirin et al. (2001)  

 



 

 
Figur 38 Separerad vattenånga från generator kondenseras i kondensor som kyls av kylslingan. 
Kondensat leds till förångaren och på vägen passerar vattnet en strypventil och ett vattenlås (vilka inte 
syns i figur) Carrier AB (2013b). 

 

Singeleffektsabsorptionssystem som drivs med LiBr – vatten har COP på ungefär 0.7 och för 

ammoniak – vatten ungefär 0.6 Balaras et al. (2007).  

 

 
Figur 39 Skiss över ett absorptionssystem som drivs av solenergi som värmekälla. Kondensor och 
generator arbetar på ett högre tryck än förångare och absorbator Hassan & Mohamad (2012). 

 

Dubbeleffektscykler är när två generatorer arbetar vid olika temperaturer och kan drivas i 

serie, parallellt eller motströms Farshi et al. (2011); Gebreslassie et al. (2010). Ett seriekopplat 

dubbeleffekts absorptionskylsystem syns i figur 40. Det består utav tre olika trycknivåer, hög, 

mellan och låg. Som kan tydas ur figuren arbetar de olika komponenterna vid olika angivna 

tryck och temperaturer.  

 



 

 
Figur 40 Dubbeleffekts absorptionssystem Hassan & Mohamad (2012). 

 

Antag att arbetsfluiderna är LiBr – vatten. I absorbatorn absorberar LiBr vatten och pumpas 

till generator 2 via två lösningsvärmeväxlare (för att uppnå en högre verkningsgrad). En 

högtempererad värmekälla (paraboliskt koncentrerad solfångare och vakuumrörs solfångare 

med reflektor) tillför värme till generator 2, vatten avdunstar från den energirika lösningen, 

vatten och absorbent (LiBr). Den mindre energirika lösningen (till största del absorbent) 

lämnar generatorn och passerar en värmeväxlare och strypventil innan den når generator 1. 

Ångan som avdunstar från den energirika lösningen i generator 2 förs till kondensor 2, den 

latenta värmen som uppkommer av kondenseringen används till att värma upp generator 1, för 

att generera vattenånga ur lösningen. Den vattenångan förs till kondensor 1 där ångan 

kondenseras och avger värme till omgivningen. Den LiBr-lösningen från generator 1 förs 

vidare till absorbatorn via en ytterligare en värmeväxlare och strypventil. Således i 

dubbeleffektsystem alstras kylmediet i generator 2 och i generator 1 för att öka mängden 

vattenånga (latentvärmebortförsel) vilket resulterar i högre COP jämfört om endast en 

generator fanns i systemet Arora & Kaushik (2009). 

 

Systemet kräver dock högre arbetstemperaturer än singeleffektssystem, 130°C - 150°C Kim & 

Ferreira (2008). Vanligtvis drivs den andra generatorn, den som kräver högre tryck, av el eller 

någon annan energikälla. Det finns också solfångare som klarar av att leverera 

arbetstemperaturer på 150°C Kim & Ferreira (2008). Första generatorn drivs av vanligtvis 

90°C varmvatten från solfångaren samt vattenånga från den andra kondensorn och värme från 

generator 2 Hassan & Mohamad (2012); Arora & Kaushik (2009); Srikhirin et al. (2001).  

 

Används NH3 – H2O som fluidpar för en dubbeleffektsabsorptionscykel skulle trycket i 

generator 2 bli extremt högt, därav används LiBr – H2O som fluidpar Srikhirin et al. (2001); 

Gebreslassie et al. (2010). 

 

Dubbeleffektssystem kan uppnå COP-värden på 1.1 - 1.2 Hassan & Mohamad (2012); 

Henning (2007). 

 



 

Ett trippeleffektsabsorptionssystem påminner till sin uppbyggnad om ett dubbeleffektssystem, 

fast med en extra toppcykel. På samma sätt som kondensorn i högtryckscykeln avger 

kondensationsvärme till generatorn i lågtryckscykeln i ett dubbeleffektssystem, ger 

toppcykeln i trippeleffektssystemet kondensationsvärme från kondensorn i dess toppcykel till 

generatorn i högtryckscykeln. Toppcykeln ligger på högre temperaturer och tryck, 

arbetstemperaturen är ungefär 200 – 250°C för generatorn i toppcykeln Li & Sumathy (2000); 

Balaras et al. (2007). 

 

Trippeleffektssystem är under utveckling men nära marknaden, med ett COP av 1.7 och 

kapaciteterna ligger på 100 kW och däröver Henning (2007). 

 

Halveffektscykel också benämnd som två-stegs eller dubbellyftscykel, påminner mycket om 

dubbeleffekts system. Den sker i två steg som i en dubbeleffektscykel, men riktningarna på 

värmeflödena är annorlunda. Systemets två generatorer förses med samma 

värmekälla/solfångare. I figur 41 avläses att generator 1 och absorbator 2 arbetar på samma 

trycknivå. Därav kan cirkulationshastigheten mellan respektive absorbator och generator 

hållas på jämbördiga nivåer Srikhirin et al. (2001); Hassan & Mohamad (2012). 

 

 

Figur 41 halveffekts absorptions system Hassan & Mohamad (2012) . 

 

Båda absorbatorerna avger värme till omgivningen, vilket innebär att systemet har större 

värmeförluster än ett singeleffektssystem. Till detta stärker även Hassan & Mohamad (2012) 

att arbeten där andra författare har diskuterat halveffektscykeln och jämfört mot de andra 

absorptionsteknikerna, jämfört med en singeleffekts cykel har en halveffekts cykel lägre 

arbetstemperatur och COP på ungefär hälften. För att motsvara ett singeleffektsystems 

kyleffekt behövs ungefär 40 % större värmeväxlings yta och 10 – 60 % större solfångararea. 



 

Mer som de kom fram till var att systemet kan ge en högre genomsnittlig kyleffekt med 

lågkostnads solfångare jämfört med singeleffekts system. En slutsats de drog var att 

halveffektscykeln var den mest lovande soldrivna absorptions luftkyldatekniken sett till 

investeringskostnader av solfångare. Nackdel med halveffekts absorptionsteknik är att det 

kräver stor plats för värmeväxlingsyta och särskilt platskrävande för solfångarna (Srikhirin et 

al. (2001). 

 

(Kim & Ferreira (2009) gjorde en simulering av ett LiBr – H2O dubbellyftsabsorptionssystem 

i ett mycket varmt och torrt klimat. Resultatet visade att det systemet kunde producera kallt 

vatten på 7°C med COP av 0.37 från varmvatten på 90°C och omgivningsluft på 35°C. 

 

Vid en sammanställning av absorptionsteknikerna har ett singeleffektsabsorptionssystem ett 

COP på 0.7 - 0.8 och ger bäst resultat vid arbetstemperaturer av 80 - 100°C. Vid högre 

arbetstemperaturer är dubbeleffektsabsorptionssystem ett bättre alternativ upp till ungefär 

160°C. Dubbeleffektsabsorptionssystem kan uppnå COP runt 1.0 – 1.2. Stiger 

arbetstemperaturen över 160°C är trippeleffektabsorptionssystem det bästa alternativet, när 

arbetstemperaturen stiger över 200°C avstannar COP kring 1.6 – 1.7. Effektkurvorna jämförs 

med Carnot-prestanda-kurva till vänster i figur 42, vars definition av COP presenterades i 

ekvation 31 Balaras et al. (2007); Grossman 2002; Henning (2007). 

 

 

 
Figur 42 Verkningsgradsjämförelse mellan olika absorptionseffektcykler samt den ideala 
verkningsgraden till vänster, egen textning Balaras et al. (2007). 

 

Ett absorptionskylsystems prestanda beror på fluidparets kemiska och termodynamiska 

egenskaper. En grundpelare för ett väl fungerande arbetspar är att de i vätskefas har en 

marginal för blandbarhet i spannet av arbetstemperaturer under cykeln. Vidare är det viktigt 

att fluidparet är kemiskt stabila, icke giftiga, explosiva eller korrosiva. Tre andra punkter som 

ska uppfyllas för ett absorptionskylsystem är följande: 

 

1. Skillnaden mellan kokpunkten för det rena kylmediet och kokpunkten för 

blandningar mellan kylmedium och absorbent ska vara så stor som möjligt. 

 

2. Kylmediet bör ha hög ångbildningsvärme och hög koncentration i absorbentet för 

att kunna bibehålla en låg cirkulationshastighet mellan generator och absorbator. 

 



 

3. Transportegenskaper som påverkar värme- och massöverföringen. Låg viskositet, 

hög termisk konduktivitet och hög diffusionskoefficient är önskvärda egenskaper.  

 

Paret NH3 – H2O har använts i stor utsträckning sedan absorptions kylsystem uppfanns. Både 

ammoniak (kylmediet) och vatten (absorbentet) är mycket stabila för ett brett spektrum av 

drifttemperaturer och tryck. Ammoniak har hög ångbildningsvärme och en fryspunkt på -

77°C vilket ger möjlighet att använda paret för låga temperaturer. Både ammoniak och vatten 

är mycket flyktiga ämnen med låga kokpunkter, vilket kräver en likriktare för att undvika att 

vatten avdunstar med ammoniaken. Utan en likriktare skulle vattenånga läcka in i förångarens 

och om vattnet ansamlas i förångaren försämras systemets prestanda alternativt fungerar 

systemet inte alls Srikhirin et al. (2001); Farshi et al. (2011). 

 

Nackdelar med NH3 – H2O som fluidpar är dess höga tryck som krävs, toxicitet och korrosiva 

verkan på koppar och kopparlegeringar. Men för övrigt är fluidparet miljövänligt och billigt. 

Srikhirin et al. (2001)  

 

Fluidparet H2O – LiBr , där vattnet kylmediet och LiBr är absorbentet. En fördel detta par har 

gentemot NH3 – H2O är att vatten icke är lika flyktigt tillsammans med LiBr som absorbent, 

vilket leder till att ingen likriktare behövs. En andra fördel är att vattnet som nu agerar som 

kylmedium har ett mycket högt ångbildningsvärme. En nackdel med paret är att vattnet 

begränsar dess lägre temperaturgräns då dess fryspunkt är högre jämfört med ammoniak, och 

lägsta arbetstemperatur bör vara över 0°C. En annan nackdel gentemot NH3 – H2O är att de är 

ett dyrare arbetspar. Srikhirin et al. (2001)  

 

Eftersom vattnet agerar som kylmedium måste systemet drivas under vakuumförhållanden för 

att vattnets ska kunna förångas vid lägre temperaturer än vid till exempel atmosfärstryck. För 

att optimera absorptionsprocessen eftersträvas så hög koncentration på LiBr som möjligt. 

Dock vid höga koncentrationer av LiBr har lösningen en benägenhet att kristalliseras Srikhirin 

et al. (2001). LiBr är ett salt och har i fast tillstånd en kristallin struktur. 

Kristallisationsgränsen för vilken temperatur som LiBr kristalliserar vid påverkas av tryck och 

koncentration. Vid lågt tryck och låg koncentration är temperaturgränsen låg och vice versa. 

Det mest använda sättet för att undvika kristallisation är att späda ut litiumbromiden med 

vatten Srikhirin et al. (2001). 

 

 Kristallisation måste undvikas för det kan blockera och sätta igen flödet i systemet. 

Återställning av absorbatorn efter kristallisering är både tids- och arbetskrävande. Det görs 

genom att höja temperaturen så att saltet upplöses till lösning Farshi et al. (2011).  

 

Gomri (2010) genomförde en jämförelse av hur COP-värdet varierar med olika 

kondenseringstemperaturer samt med olika generatortemperaturer för singel-, dubbel-och 

trippeleffektsabsorptionsmaskiner. Förångningstemperaturer som han har jämfört är 4°C, 6°C, 

8°C och 10°C med en kondenseringstemperatur på 33°C respektive 39°C, där y-axeln visar 

COP-värde och x-axeln visar olika temperaturer på generatorn. Slutsatser från de två olika 

fallen med varierande förångningstemperatur är att högre kondenseringstemperatur leder till 

högre generatortemperatur och att högre förångningstemperatur leder till högre COP-värde. 

Det kunde också tydas att COP-värdet var nära konstant när det låg inom rätt 

arbetstemperatur. 

 

Singeleffekts absorptionsmaskiner kräver en arbetstemperatur på 75 – 95°C (med 

smärtgränser 70 och 110°C) och kylvatten måste ligga mellan 7°C och 43°C. Den undre 



 

gränsen är till för att undvika kristallisation av LiBr. Den övre gränsen begränsar 

tryckskillnader mellan generatorn och absorbatorn och mellan kondensorn och förångaren 

samt att verkningsgraden blir ej högre Balaras et al. (2007); Gomri (2010); Praene et al. 

(2011).  

 

 

Adsorption  

 

Adsorption avser användningen av en fast substans för att vidhäfta eller binda joner och 

molekyler av ett annat material på dess yta genom kemiska eller fysiska krafter Deng et al. 

(2011); Kim & Ferreira (2008). 

 

Fysiska adsorbenter som brukar användas är zeolit, kiselgel, aktivt kol och aluminium, vilka 

har mycket porösa strukturer med yt-volym förhållande på flera hundra som selektivt kan 

fånga in och hålla köldmedier, vanligtvis vatten och ammoniak. Kalciumklorid (CaCl2) är det 

vanligaste adsorbentet inom kemisk adsorptionskylning och förekommer ofta tillsammans 

med ammoniak (NH3) eller vatten Kim & Ferreira (2009). Gruppindelningen mellan fysiska 

och kemiska adsorbenter brukar förkastas Wang et al. (2010). 

 

 

System 

 

Adsorptionsprocessen kan delas upp i två faser som vardera består av två steg. I första fasen 

är en adsorbator fylld med mättad adsorbent med temperatur, Ta2, (punkt 1 i diagrammet till 

höger i figur 43). Adsorbatorn värms av en värmekälla, Qhr, vilket leder till att temperaturen 

stiger till Tg1 och ångtrycket av det desorberande kylmediet stiger till kondenseringstrycket 

(punkt 2). Desorption sker vid konstant tryck. När backventil 1 öppnas, strömmar 

kylmedelsånga från adsorbatorn till kondensorn, där den desorberade ångan kondenseras. 

Transportprocessen av kylmedelsånga från adsorbatorn till kondensorn pågår teoretiskt sett 

tills desorptionsprocessen avslutas, under processen stiger adsorbentets temperatur stiger till 

Tg2 Wang et al. (2005); Wang et al. (2009); Henning (2007). 

 

I den andra fasen är backventil 1 stängd och kylprocessen påbörjas. Adsorbatorn kyls med 

svalare vatten genom värmeväxling och temperaturen på adsorbentet sänks hastigt från Tg2 till 

Tg1. Trycket minskar samtidigt till ett värde under förångningstrycket (pev). När trycket faller 

under förångningstrycket öppnas expansionsventilen mellan kondensorn och förångaren vilket 

leder till att adsorptionsprocessen startar. Med andra ord strömmar den kondenserad ånga till 

förångaren genom expansionsventilen och upptar värme genom värmeväxling från det 

utrymme som ska kylas. Teoretisk sett avslutas andra fasen när temperaturen åter blir som vid 

startpunkten, det vill säga då ånga från förångaren har mättat adsorbentet Wang et al. (2005); 

Wang et al. (2009); Henning (2007).  

 



 

 
Figur 43 Skiss för ett adsorptionssystem. Adsorbentbädden fylld med mättad adsorbent värms och 
desportionsprocess sker. Kylmedelsånga transporteras till kondensor, kondenseras och leds genom 
en strypventil innan den når förångaren. I förångaren värms kylmedelsångan upp av utrymmet som 
ska kylas och förångas, ångor leds till adsorbentbädden. Omritad figur samt egen textning Wang et al. 
(2005). 

 

Värmetillförseln till adsorbatorn under första fasen 1  2  3 är Qhr och under den andra 

fasen 3  4  1 är värmetillförseln till förångaren Qev. Det är under steg 4  1 som 

kylproduktion äger rum vid förångaren. COP för en singeleffektsadsorptions kylcykel kan 

definieras enligt ekvation 32: 

 

    
   

   
    (32) 

 

Där Qev och Qhr är nämnda sedan tidigare. Kvoten är mellan den tillgängliga 

förångningsenergin som förs bort och den energi som behövs tillföras från värmekällan Wang 

et al. (2005). 

 

Saha et al, (2001); Nuñez et al, (2004); Liu et al, (2005); Kim & Ferreira (2008) har 

rapporterat adsorptionskylare med effekter på 3.2 – 3.6kW med COP mellan 0.2 – 0.6, 

värmekällorna har legat mellan 55°C till 95°C. Fluidparet är kiselgel – vatten. N'Tsoukpoe et 

al. (2009)  rapporterar COP-värde för kylning på 0,57 för en prototyp som använde 

natriumsulfid och vatten som arbetsfluid. Restuccia et al. (2004) rapporterar om ett soldrivet 

kylsystem med ett kylaggregat har de lyckas åstadkomma ett COP-värde på 0.6 med 

kondensortemperatur på 35°C och där generatortemperaturen låg mellan 85°C och 95°C. 

 

En central del inom adsorption är fluidparen. Enligt den grundläggande principen och 

arbetsegenskaper i kylsystem skall adsorbenten ha stor adsorptionskapacitet, stor förändring 

av adsorptionskapacitet med varierande temperatur, en plan desorptionsisoterm och god 

kompatibilitet med kylmediet. För kylmediet gäller (som för vanliga ångkompressionssystem) 

hög latent värme, god termisk stabilitet, lämplig fryspunkt och mättnadstryck Wang et al. 

(2010). En desorptionsisoterm är beroende av temperaturen och om desorptionsisotermen är 

plan innebär det att ångtrycket som kan beskrivas som en funktion av den adsorberade 

mängden håller sig nära konstant under adsorptionsprocessen, åtminstone inom ett större 

intervall. 

 

Adsorptionssystem behöver två eller fler adsorbenter för att en kontinuerlig process ska 

upprätthållas till skillnad från absorptionssystem behöver en bädd för en kontinuerlig process. 

Adsorptionssystem har lägre termisk COP än absorptionssystem, men de har också en lägre 

arbetstemperatur än absorptionssystem. En jämförelse mellan tekniker syns i figur 44 

Henning (2007). 

 



 

 
Figur 44 Jämförelse av verkningsgrader mellan adsorptionscykel och absorptionseffektcykler samt den 
ideala verkningsgraden till vänster, egen textning Henning (2007). 

 

Adsorptionssystemen har som ovan nämnt något lägre arbetstemperaturer och även något 

lägre COP än absorptionssystem vid lika villkor. Även här har systemen en lägre gräns när det 

kommer till marknaden, 75kW och uppåt, lägre effekter väntas komma inom kort Balaras et 

al. (2007).  

 

 

Avfuktandekylning  

 

Öppen sorptionskylning, vanligare benämnt avfuktande luftkonditioneringskylsystem 

använder sig utav sorptionsprocessen där en sorbent, avfuktaren, kan producera en kylande 

effekt genom att avfukta luft. Det finns flytande och solida avfuktare. Avfuktande system är 

lämpliga i varma och fuktiga klimat eller kustområden Jain & Bansal (2007); Srivastava & 

Eames 1998; Grossman (2002). 

 

Ett solid avfuktandesystem brukar bestå av långsamt roterande hjul eller en adsorbentsbädd 

medan vätskedrivna avfuktande system kan vara lamellförsedda ytor, ”spole-liknande 

absorbator” eller spraytorn. 

 

Figur 45 visar ett solid avfuktar kylsystem. I systemet finns två långsamt roterande hjul och 

några andra komponenter mellan de två luftströmmarna (till- och frånluft). Returluften från 

den konditionerade området passerar först genom en direkt evaporativ kylare och 

lufttemperaturen sänks (A  B) innan den når det värmeväxlande hjulet. Där kyler 

luftströmmen ner ett segment av det värmeväxlande hjulet som den passerar (B  C). Den 

varma och fuktiga kvarvarande luftströmmen värms av en värmespole (C  D), som värms 

utav värme från solfångaren. Den varma och mindre fuktiga luften regenererar det avfuktande 

hjulet (solida avfuktaren) (D  E) och transporteras ut till omgivningen Kim & Ferreira 

(2008); Daou et al. (2006); Henning (2007). 

 

Intagsluft passerar den regenererade delen av det avfuktande hjulet (1  2) och varm och torr 

luft blir resultatet av avfuktningen. Denna luft kyls ned i det värmeväxlande hjulet (2  3) 

och vidare om det behövs kyls luften ner ytterligare i en efterkylare (3  4) till önskad 

temperatur Kim & Ferreira (2008); Daou et al. (2006); Henning (2007).  

 



 

 

Figur 45 Solid avfuktningssystem. Intagsluft avfuktas innan det kyls genom värmeväxling och vid 
behov finns en efterkylare och svalare tilluft krävs. Returluft som är varm och fuktig kyls i en evaporativ 
kylare om värms genom värmeväxling. Returluten som är varm och fuktig hettas upp i solvärmedriven 
värmespole och fukthalten sänks och fukthalten höjs när den passerar avfuktningshjulet.  Egen 
textning Kim & Ferreira (2008). 

 

Kylenhetens roll i ett avfuktandesystem är behandlingen av den sensibla värmelasten, när 

avfuktaren tar bort den latenta värmelastningen. Verkningsgraden för ett avfuktandesystem 

beror till stor del av det sensibla värmeförhållandet, vilken definieras som förhållandet mellan 

den sensibla värmeökningen och den latenta värmeökningen av det konditionerade utrymmet. 

Om kvoten är låg, vilket är bra för avfuktande kylning, innebär det att kyllasten består till 

största del av latent energi, ekvation 33 Daou et al. (2006). I Figur 46 beskrivs ett 

luftbehandlingsförlopp för ett solid avfuktande hjul; i steg 1  2 avfuktas intagsluft från 

omgivningen, i steg 2  3 värmeväxling med den avfuktade luften, i steg 3  4 passerar 

luften en evaporativ kylare (temperaturen sänks men luftfuktigheten höjs) och om luften 

istället passerar en kylspole som i steg 3  4’ fås lägre fuktighet än i steg 3  4 Daou et al. 

(2006). 

 

COP för ett solid system definieras i ekvation 33: 
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 (33) 

 

Qkyla är andelen energi som bortforslas från utrymmet [W] och Qregen är andelen energi som 

behövs tillföras till regenerering av generatorn [W].  ̇  är luftmassflödet [kg/s] och hi fås ur 

figur 47 och är entalpin för respektive punkt [kJ/kg]. 

 



 

 
Figur 46 Psykrometriskt diagram som illustrerar en avfuktningsprocess. På x-axel visas den torra 
temperaturen [°C], på y-axeln till höger visas fukthalten [kgvatten /kgtorr luft], den lutande axeln till vänster 
som fortsätter ovanför mot höger är entalpin [kJ/kg]. Egen textning Daou et al. (2006). 

 

 
Figur 47 Solid avfuktningssystem. Intagsluft avfuktas innan det kyls genom värmeväxling och vid 
behov finns en efterkylare eller en evaporativ kylare om svalare tilluft krävs. Returluft som är varm och 
fuktig kyls i en evaporativ kylare och värms genom värmeväxling. Returluten som är varm och fuktig 
hettas upp i solvärmedriven värmespole och fukthalten sänks och fukthalten höjs när den passerar 
avfuktningshjulet. Egen textning Daou et al. (2006) . 

 

Ett exempel på hur de olika stegen påverkar luftens temperatur och luftfuktighet visas i figur 

48, Notera att temperaturer är höga vilket tyder på att exemplet är från ett betydligt varmare 

klimat än i Sverige. 

 



 

 
Figur 48 Processteg för avfuktning i ett psykrometriskt diagram, numreringen gäller för processtegen 
från figur 47. Egen textning Daou et al. (2006).   

 

Konstruktionen för ett flytande avfuktandesystem skiljer sig från ett solid. I avfuktaren i figur 

49, sprayas en koncentrerad lösning vid punkt A över kylspolen (punkt B) medan omgivande 

alternativt att returluft inblåses och beblandas med strömmen. Lösningen absorberar fukt från 

luften samtidigt som den kyls ned av kylspolen. Ut från processen fås sval och torr luft vid 

punkt 2 samt utspädd lösning vid punkt C. Beroende på kylbehov kan en efterkylare kyla 

luftströmmen ännu mer innan det når punkt 3 Kim & Ferreira (2008); Daou et al. (2006); 

Henning (2007). 

 

I regeneratorn (punkt D) sprayas den utspädda lösningen över värmespolen (punkt E), som är 

kopplad till solfångaren, och över den omgivande luften som förs in i punkt 4 och beblandas. 

En del av vattnet förs bort från den utspädda lösningen av luften när lösningen värms upp av 

värmespolen. Kvar blir koncentrerad lösning som samlas upp vid punkt F och varm fuktig luft 

som vid punkt 5 avges till omgivningen. För att öka COP sker värmeväxling av fluiderna 

mellan avfuktaren och regeneratorn där koncentrerad lösning från regeneratorn kyls ned 

samtidigt som utspädd lösning från avfuktaren förvärms Kim & Ferreira (2008); Daou et al. 

(2006); Henning (2007). 

 

 
Figur 49 Flytande avfuktande kylsystem.  I avfuktarbehållaren från punkt A sprayas koncentrerad 
lösning över kylspolen. Intagsluft kyls samtidigt som den koncentrerade lösningen absorberar fukt ur 



 

luften, blir utspädd och faller till botten. Samtidigt skickas kall luft till luftkonditionerat utrymme.  Den 
utspädda lösningen passerar en värmeväxlare och sprayas in i regeneratorbehållaren över en 
värmespole, som värms av solvärme. Fukt avdunstar och koncentrerad lösning faller till botten och 
leds genom värmeväxlaren och påbörjar ett nytt varv. Egen textning Kim & Ferreira (2008). 

 
COP för ett vätskedrivet system kan formuleras enligt ekvation 34: 

 

    
 ̇        

 ̇   
    (34) 

 

Där  ̇  är luftmassflödet till konditionerat utrymme [kg/s], hR och hI är entalpier för returluft 

och tilluft [kJ/kg], Qgen är energin som behövs för regenerering av generator [W]. Punkt hR 

motsvarar punkt 1 och hI motsvarar punkt 3 i figur 49 Oliveira et al. (2000).  

 

Daou et al. (2006) noterade för solida avfuktande system att om inloppstemperaturen ökade 

på det vätskeavfuktande mediet (upp till bestämd begränsning) kan systemets prestanda 

förbättras och lägre värden för det sensibla värmeförhållandet. De nämner även att forskning 

sker på material som kan regenereras vid lägre temperaturer för att öka avfuktandesystems 

verkningsgrad.  

 

För att öppna absorptionsystem ska fungera bra krävs filter som filtrerar bort smuts och damm 

så att det inte blandas med luften i absorptionsanläggningen Hassan & Mohamad (2012). 

 

Vanliga absorberande vätskesorbenter är kiselgel, LiCl, LiBr, CaCl och tretylenglykol och 

vanliga solida sorbenter är kiselgel, aktivt aluminiumoxid (aluminiumoxid i en porös form), 

zeoliter, och vissa metalliska salter Grossman (2002); Srivastava & Eames (1998); Kim & 

Ferreira (2008); Yin et al. (2007). Rimligt COP-värde att uppnå sägs vara 0.7 - 1 med ett 

system med solida avfuktare under normala förhållanden Afonso (2006). Liknande värden på 

COP har också rapporterats för system med vätska som avfuktare, Gommed & Grossman 

(2007)  konstruerade ett soldrivet vätskedrivet avfuktande system för luftkonditionering. 

Uppnått COP låg på 0.8, arbetspar var LiCl – H2O.  

 

 

Ejektorkylteknik  

 

Ett ejektorkylsystem består till grunden av två loopar, en effektloop och en kyl-loop (figur 

50). I effektloopen kan solvärme användas, Qs, till generatorn för att förånga den primära 

fluiden som är under högt tryck. Fluiden leds vidare till ett ejektor munstycke för att 

accelereras. Minskning av tryck i fluiden uppstår när ånga från förångaren (sekundära fluiden) 

induceras och mixas i en blandkammare i ejektorn innan de når diffusersektionen där flödet 

retarderas och trycket återställs. Den mixade fluiden kondenseras i kondensorn och avger 

värme, Qc. Delar av den kvarvarande fluiden börjar om en ny cykel medan resterande passerar 

en expansionsanordning innan den förångas i förångaren (som upptar värme från rummet, Qe) 

och i nästa steg induceras på nytt i primära fluiden, det vill säga kyl-loopen Abdulateef et al. 

(2009); Angelino & Invernizzi (2008). 

 



 

 
Figur 50 Schematisk figur över ett ejektorkylsystem, som består utav två loopar. I effektloopen (övre) 
förångas arbetsfluiden av solvärme i generatorn innan den accelereras och beblandas med ångor 
med lägre tryck i blandkammaren som kommer från förångaren i kylloopen. Tryckskillnader utjämnas 
innan de lämnar ejektorn och når kondensorn.  Egen tolkning av Rogdakis & Alexis (2000). 

 

 

Syntes  

 

Kim & Ferreira (2008) granskar i sin rapport huvudalternativen inom soldriven 

luftkonditionering och rangordnade dem efter deras redovisade resultat och 

investeringskostnader som krävs per kW kyleffekt. En av deras slutsatser var att 

solvärmedriven absorptionsteknik var den mest lovande tekniken. Denna slutsats gäller 

vedertaget för de flesta rapporter som har lästs och sammanställts. En av Kim & Ferreira 

(2008)  slutsatser är att fokusera på de lågtemperatursdrivna sorptionssystemen och motiverar 

det med att kostnader ökar mer i förhållande till förbättrat COP med stigande 

arbetstemperatur. Lågtemperaturdrivna system innebär system med en arbetstemperatur under 

90°C. Nackdelen med resonemanget är att det kräver mer utrymme för att leverera samma 

effekt, dels för solfångare och ackumulatortank, och dels för maskiner. Dock om 

arbetstemperatur ska vara nämnvärt högre än 90°C krävs en ytterligare energikälla och om 

den ska vara pålitlig, vilket stärker deras resonemang om nu endast solenergi ska driva 

kylprocessen. 

 

Henning (2007) nämner i sin rapport att solassisterad luftkonditionering har en högre årlig 

kostnad än konventionella elektriska kompressionssystem. Detta beror mestadels på den höga 

investeringskostnaden. Dock är viktigt att ha i åtanke att priser ändras med tiden, för på senare 

år har kostnaderna sjunkit kraftigt för solfångare och synnerligen för solceller International 

Energy Agency (2012); Elmehag & Tedelid (2013). 

 

I en jämförelsestudie som Fong et al. (2010) gjorde utav soldrivna kylsystem i ett subtropiskt 

klimat som grundas på lägsta total primär energikonsumtion under ett år, visade det sig att 

solelektrisk kompressionskylning var det främsta alternativet följt utav absorption och sedan 

adsorption, avfuktande kylning och slutligen mekanisk kompressionskylning. 

 

Slutsatser baserat på litteraturstudien leder till att tekniker såsom termomekaniskkylning och 

ejektorkylning har för låga COP-värden för att vara intressanta. Termoelektriskkylning har 

dels för lågt COP, för dyr och används för mindre kylningsapplikationer. Magnetiskkylning 



 

uppvisar bra värden för COP, dock är tekniken alldeles för dyr. Termoakustiskkylning är på 

pilotskala, men sett till resultat ser tekniken lovande ut om kostnaden sjunker och tekniken 

kan användas för tillräckligt stora effekter. Avfuktande kylning anses av de flesta författare 

vara mest tillämpbar i varmare och fuktigare klimat samt för mindre kapaciteter.  

 

Adsorption är konkurrenskraftig med absorptionsteknik, men dess lägre effekttäthet av 

adsorbentet tenderar att ökar priset för adsorptionsmaskinen då större komponenter krävs för 

samma effekt. Detta leder till att adsorptionstekniken väljs bort. Även 

halveffektsabsorptionsteknik väljs bort på grund av samma anledning.  

 

Dubbeleffekts absorptionssystem har en arbetstemperatur uppåt 150°C, vilket leder till högre 

COP, men till en dyrare investeringskostnad och kommer att kräva en extern högtemperad 

energikälla för att fungera väl. Stabil arbetstemperatur bör ej vara över 100°C om värmekällan 

ska vara solfångare. Samma argument gäller för trippeleffektstekniken vilken kan 

åstadkomma ännu högre COP, men till högre investeringskostnad och arbetstemperatur. 

 

Kvar finns eldriven kompressionskylning och termiskt driven singeleffektsabsorptionsteknik. 

Kompressorkylning är den teknik som används mest för kylning. Det är ett naturligt steg att 

driva kylkompressorer på solceller. Singeleffektsabsorptionstekniken är den mest använda 

termisksoldrivna tekniken och anses också vara den bästa av dessa tekniker. Singeleffekts 

absorptionsteknik förefaller som den givna aspiranten att ställas emot solcellsdriven 

kompressorkylning.  

 

 

Solceller 

En solcell består av två skikt, ett n-skikt och ett p-skikt (n-och p-dopning). Vid dopning av 

kisel adderas tillsatser av atomer med ett annat antal fria elektroner. Vid p-dopning tillsätts 

atomer med en mindre fri elektron, vanligaste atomen som tillsätts är Bor (figur 51). I p-typ-

material uppstår ett hål på grund av att det saknas en valenselektron.  Vid n-dopning tillsätts 

atomer med en extra fri elektron jämfört med kisel där fosfor är den vanligaste 

dopningsatomen (figur 52). N-typ kallas för en donator och p-typ kallas för en acceptor 

(mottagare) Afonso (2006); Xi et al. (2007); Li et al. (2009). Det är dessa skikt som syns i 

figur 2 som visar en skiss över en solcellsmodul. 

 

 
Figur 51 P-dopning, där boratomer har ersatt kiselatomer och innehåller en elektron mindre än 
kiselatomerna och leder till det saknas en valenselektron och blir ett hål. 



 

 
Figur 52 N-dopning, där fosforatomer har ersatt kiselatomer som innehåller en extra elektron jämfört 
med kiselatomerna och leder till att det blir en extra valenselektron. 

 

Dopning leder till att elektronkoncentrationen skiljer sig mellan de olika skikten. Obalansen 

leder till att elektroner i det n-dopade skiktet vill vandra över till det p-dopade skiktet, vilket i 

sin tur leder till att det n-dopade skiktet blir positivt laddat och det p-dopade skiktet blir 

negativt laddat. Mellan skikten finns ett starkt elektriskt fält. När solljus strålar mot en solcell 

och fotoner inger tillräckligt med energi till några elektroner så att deras energinivå ökar, 

frigörs elektronerna och kan ledas ut i en yttre krets och en ström har skapats Parida et al. 

(2011).  

 

Konstruktion av ett solcellssystem kan beskrivas enligt samma metodik som Elmehag & 

Tedelid (2013) använder där ett solcellssystem består av modulsträngar som är 

solcellsmoduler kopplade i serie. Varje modul i sin tur består av en solcellssträng som är 

solceller kopplade i serie. Solcellerna i sig brukar vara cirka 15 x 15 cm. Seriekoppling görs 

för att behålla samma strömstyrka genom kretsen, däremot ökar spänningen. För att öka 

strömstyrkan till önskad nivå parallellkopplas modulsträngar. Strömmen som produceras av 

solcellerna är likström och omvandlas med hjälp av en likriktare till växelström, som det är på 

elnätet International Energy Agency (2012); SolEl-programmet (2012b). 

 

 

Ekonomi 

Bilagan innehåller ekonomiska resultat för diverse kostnader. 

 

Genom muntlig kontakt Sandell (2013) har några ungefärliga priser mottagits och därifrån har 

en approximation gjorts för resterande priser för absorptionskyla per kilowatt kyleffekt, figur 

53. Figur 54 innehåller en graf med ungefärliga priser för kylkompressorkyla per kilowatt 

kyleffekt och grundar sig också på muntlig kontakt Aronsson (2013). 

 



 

 
Figur 53 Approximerad kostnad per kilowatt kyleffekt för olika storlekar på absorptionsmaskiner. 

 
Figur 54 Approximerad kostnad per kilowatt kyleffekt för olika storlekar på kylkompressorer. 

 

Genom muntlig kontakt Aronsson (2013) gjordes en grov uppskattning att en kubikmeter 

ackumulatortank kostar 10000 kr för volymer under 20 m
3
. 

 

Kostnader för solfångare och solcellsmoduler har tagits fram genom muntlig kontakt 

Aronsson (2013) . För solfångare antas priset ligga på 5000 kr/m
2
 för en verkningsgrad på 0.5. 

För solcellsmoduler antas priset ligga på 2060 kr/m
2
 som har en toppeffekt på 137.5W/m

2
. 

 

Priser för el och fjärrvärme baseras på prishistorik och aktuella priser och finns i tabell 11. För 

elen gäller prishistorik mellan 2008 – 2012 från Fortum, GodEl, Telge Energi och Vattenfall 

Fortum (2013); GodEl (2013); Göteborg Energi (2013); Telge Energi (2013); Vattenfall 

(2013). För fjärrvärme gäller priser för 2013 som Göteborg Energi har satt Göteborg Energi 

(2013). 
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Tabell 11 Indata för pris per kWh el och fjärrvärme under ett år, källor för el Fortum (2013); GodEl 
(2013); Göteborg Energi (2013); Telge Energi (2013); Vattenfall (2013) , källa för fjärrvärme: Göteborg 
Energi (2013). 

Månad/ 
energislag 

El 
[öre/kWh] 

Fjärrvärme 
[öre/kWh] 

Jan 55.4 50.3 

Feb 60.7 50.3 

Mar 46.5 50.3 

Apr 44.0 34.6 

May 41.8 9.9 

Jun 44.9 9.9 

Jul 41.4 9.9 

Aug 45.1 9.9 

Sep 46.4 9.9 

Oct 45.2 34.6 

Nov 47.5 34.6 

Dec 55.2 50.3 

 

Energiförbrukning för respektive energikälla består av summering som sker i Simulink för ett 

år. Elförbrukning för kylkompressorer divideras med 4 på grund av dess COP. Detta ligger 

grund till kostnader för de olika energikällorna och multipliceras med respektive pris som 

gäller för aktuell källa och tidpunkt. 

 

Avläses kostnaderna för kWh el och fjärrvärme i tabell 11 kan det tydas att stor input av 

fjärrvärme till absorptionsmaskin blir dyrt i förhållande till att använda stor input av el till 

kylkompressorer, för priset per kWh fjärrvärme är aldrig 5.7 gånger lägre än priset för kWh el 

(COPvka/COPabs≈5.7), se tabell 17 i bilaga ”Ekonomi”. 

 

 

Simulering 

 

Ett exempel på soldriven kylning för en byggnad visas i figur 55. Den rosa linjen visar 

kylbehovet och den gula linjen visar den producerade kylan. 

 

 
Figur 55 Exempel på soldriven kylning med solfångare för BKC i Skövde. Inklippet upp till vänster visar 
en in zoomning mellan timmar 5000 till 5100, där man kan urskilja den producerade mängden kylan 
från kylbehovet. På x-axeln är tid [timmar] och på y-axeln är kyleffekt [kW]. 



 

 

 

Nomenklatur 

 

Indata som har använts till den solvärmedrivna modellen har samlats i tabell 12. 

 
Tabell 12 Indata för olika subsystem i solvärmedrivna modellen. 

Subsystem Variabel Numeriskt värde Förklaring 
Solfångare    
Temperatur Tmin [°C] 75 Vatten 
Temperatur Tmax [°C] 110 Vatten 
Specifik värmekapacitet Cp [kJ/kg,°C] 4.19 Vatten  
Area A [m2] - Varierar 
Massa m [kg] - Varierar, A/2 
Verkningsgrad ηsolf [1] 0.4 Solfångare 
Värmegångsövertal h [m2∙°C] 0.7 Mot omgivning 
Ackumulatortank    
Konvektionsförlust W [kJ/s] 100 Då T > 50 °C, annars 0 
Massa m [kg]  - Varierar 
Specifik värmekapacitet Cp [kJ/kg,°C] 4.19 Vatten  
Kylfaktor (COP) [1] 0.7 Absorptionsmaskin 
Generator    
Konvektionsförlust W [kJ/s] 50 Då T > 50 °C, annars 0 
Massa m [kg] - Beror på kyleffekt 
Specifik värmekapacitet Cp [kJ/kg,°C] 4.19 Vatten  
Kylkompressorer    
Kylfaktor [COP] [1] 4 För VKA 

 

Indata som har använts till den socellsdrivna modellen har samlats i tabell 13. 

 

 

 

 

 
Tabell 13 Indata för olika subsystem i solcellsdrivna modellen. 

Subsystem Variabel Numeriskt värde Förklaring 
Solcellsmodul    
Temperatur T [°C] - Varierar beroende på solinstrålning 
Area A [m2] - Varierar 
Verkningsgrad ηsolc [1] 0.4 Solcellsmodul 
Solel    
Omvandlingsförlust ηomv [1] 0.97 3 % förluster 
Kylfaktor [COP] [1] 4 För VKA 
Kylkompressorer    
Kylfaktor [COP] [1] 4 För VKA 
 


