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Sammanfattning 

Under 2011 började MacBat AB ta fram ett elenergilager kallat Macbat Energy Storage 

System (MESS), vilket är uppbyggt av 360 stycken tvåvolts bly-syrabatterier inhysta i ett 20 

fots container. Då bly-syrabatterier är känsliga för värme är den här studien inriktad på att 

utreda hur stort kylbehovet blir under olika förutsättningar där kyldistribution, drifttemperatur 

på batterierna, klimat, isolering och termiska tröghet är varierande parameterar. Det ska även 

avgöras vilken konfiguration av kyldistribution och isolering som ger lägst kylbehov för de 

studerade klimaten, vilka är av varmtempererad, arid och tropisk karaktär. 

För att besvara studiens två mål togs fyra matematiska modeller fram i SIMULINK. Två 

luftkylda och två vattenkylda där en av varje var isolerad med 100 mm mineralull medan den 

andra var oisolerad. För samtliga modeller varierades drifttemperaturen mellan 25 – 35 °C 

och de studerade klimaten utgjordes av Phnom Phen, Kambodja, Djibouti, Djibouti, Bagdad, 

Irak samt London, England. För de vattenkylda modellerna varierades även MESS termiska 

tröghet i spannet 1,8058 – 9,0288 MJ/K genom att öka mängden kylvatten i systemet som 

användes för att kyla batterierna.  

Batteriernas drifttemperatur visade sig vara den parameter som i högst grad avgör kylbehovets 

storlek. Isoleringen gav en reducerande effekt på kylbehovet i de fall då 

omgivningstemperaturen under längre perioder överstiger batteriernas drifttemperatur. 

Varierande termisk tröghet, i de vattenkylda modellerna, hade liten eller ingen inverkan på 

kylbehovet. Det beror förmodligen på att den termiska massa som konstant finns i batterierna 

i form av elektrolyt var betydligt större.  

I fråga om vilken konfiguration av distributionssystem och isolering som ska användas för att 

erhålla ett lågt kylbehov visade sig detta bero på klimatet och drifttemperaturen på batterierna. 

Varmtemperade klimat som London behöver dock inget kylsystem överhuvudtaget.  
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Abstract 

In 2011 MacBat AB began to develop a electrical energy storage system called Macbat 

Energy Storage System (MESS), which is made up of 360 two volt lead acid batteries housed 

in a 20 foot container. However, while lead acid batteries are sensitive to heat this study is 

focused on investigating how great a cooling demand will be required under different 

conditions in which chilled distribution, operating temperature of the batteries, climate, 

insulation and thermal inertia are varied parameters. The study will also determine the 

configuration of chilled distribution and isolation that gives minimum cooling requirements 

for the studied climates, which is warm temperate, arid and tropical nature 

To answer the study's two goals four mathematical models were developed in SIMULINK. 

Two air-cooled and two water-cooled where one of each was insulated with 100 mm mineral 

wool while the other was bare. For all models the operating temperature varied between 25 - 

35 ° C and the studied climates consisted of Phnom Penh, Cambodia, Djibouti, Djibouti, 

Baghdad, Iraq, and London, England. For the water cooled models thermal inertia was also 

varied in the range of 1.8058 to 9.0288 MJ/ K by increasing the amount of cooling water in 

the system used to cool the batteries. 

The battery operating temperature was proven to have the most significant impact on the 

cooling load. The isolation yielded a reducing effect on the cooling load in the case where the 

ambient temperature surpassed the battery operating temperature during longer periods. 

Varying thermal inertia of the water cooled models had little or no impact on the cooling load. 

It is probably due to the electrolyte in the batteries. It is a considerably larger source of 

thermal mass and is constant in all the models.  

Which configuration, regarding the distribution system and insulation, that obtains a low 

cooling requirement was found to depend on the ambient climate and the battery operating 

temperature. However, warm temperate climates such as London requires no cooling system 

at all.  
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Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på 22,5hp som jag genomfört i ett 

samarbete med MacBat AB under vårterminen 2013. 

Jag skulle vilja tacka min handledare på universitet, Anton Johansson, som tålmodigt hjälpt 

mig genom hela arbetet med allt ifrån diskussioner kring mål, syfte och simuleringar till 
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trevliga möten och att ni tagit er tid att svara på alla frågor som dykt upp under arbetet. 

Tack också till Marcus Enström som jag tillsammans med tog fram de matematiska modeller 

som legat till grund för hela studien. 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka min familj som stöttat mig under hela min studietid. 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
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Nomenklatur 
 

Index/förkortningar Beskrivning 

BLY  Blykärna i batteri 

EL  Elektrolyt 

LV  Luftvolymen i containern 

P  Plasthölje batteri 

rad  Strålning 

CONT  Containern, d.v.s. själva stålkonstruktionen 

L  Egenskaper för luft 

KV  Kylvatten, det vatten som används för kylning av batteri 

V  Egenskaper för vatten 

ISO  Isolering 

BK  Batterikärl, d.v.s. de kärl som batterierna är placerade i 

LMI  Luftkyld modell med isolering 

LUI  Luftkyld modell utan isolering 

VMI  Vattenkyld modell med isolering 

VUI  Vattenkyld modell utan isolering 

 

Tecken  Beskrivning   Enhet 

T  Temperatur    °C  

dT  Temperaturförändring  °C 

T
4
  Temperatur   K 

 ̇  Energiflöde   W 

  ̇  Energiflödesförändring  W 

dt  Tidsförändring  s 

   Entalpi   J/(kg*K) 
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p  Ångbildningstryck  Bar 

x  Mängd fukt i luft  kg fukt/kg luft 

RH  Relativ fuktighet  % 

 

Tecken  Beskrivning   Värde 

   Stefan – Boltzmanns konstant 5,67*10
-8

 

   Emissivitet   0,95 

hEL  Värmeöverföringstal elektrolyt 500 W/(m
2
*K) 

hV  Värmeöverföringstal vatten 500 W/(m
2
*K) 

 ̇        Alstrad värme per batteri  25 W, fem timmar/dygn 

 ̇            Effekt kylsystem  15000 W 

mBLY  Massa blyelektrod per batteri 27,8 kg 

CpBLY  Specifik värmekapacitet blyelektrod 129 J/(kg*K) 

ABLY  Yta blyelektrod per batteri  0,47 m
2
 

mEL  Massa elektrolyt per batteri 11,7 kg 

CpEL  Specifik värmekapacitet elektrolyt 3 353,7 J/(kg*K) 

mLV  Massa luftvolym  38,4 kg 

CpLV  Specifik värmekapacitet luftvolym 1005 J/(kg*K) 

mKV  Massa kylvatten per kärl  21,6 – 108 kg 

CpKV  Specifik värmekapacitet kylvatten 4180 J/(kg*K) 

mCONT  Massa container, stål  2200 kg  

CpCONT  Specifik värmekapacitet container 490 J/(kg*K) 

ACONT  Area container  68,6 m
2
 

KCONT  Värmeledning container  45,7 W/ (m*K) 

LCONT  Tjocklek container  0,0015 m 

mISO  Massa isolering VMI  166,5 kg 
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mISO  Massa isolering LMI  163,25 kg 

CpISO  Specifik värmekapacitet isolering 60 J/(kg*K) 

KISO  Värmeledning isolering  0,03 W/(m*K) 

LISO  Tjocklek isolering  0,1 m  

AP  Yta plasthölje per batteri  0,47 m
2
 

KP  Värmeledning plasthölje  0,15 W/(m*K) 

LP  Tjocklek plasthölje  0,004 m 

ABK  Yta per batterikärl  3,33 m
2
 

KBK  Värmeledning batterikärl  0,15 W/(m*K) 

LBK  Tjocklek batterikärl  0,004 m 

Arad  Yta strålning   23,2 m
2
 

    Densitet luft   1,2 kg/m
3 

KL  Värmeledning luft  0,026 W/(m*K) 

 ̇      Volymflöde ventilation  0,02 m
3
/s 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Elsituationen i världen är idag väldigt varierande. På den afrikanska kontinenten lever och 

verkar omkring 600 miljoner människor och 10 miljoner mikroföretag helt utan el. Sådana 

områden klassificeras som ”off-grid” (OG) eftersom det helt saknas tillgång till elnät [1]. I de 

delar av Afrika där det finns ett utbyggt elnät är tillförlitligheten ofta låg. En utredning gjord 

på 17 länder söder om Sahara visar att elavbrotten under en normal sjudagarsvecka generellt 

uppgår till 2,4 dagar i städerna och till 2,9 dagar på landsbygden [2]. För länder som Sverige 

är läget helt annorlunda. Här finns det väl utbyggda och fungerande elnät. Problemet som 

uppstår beror på utbyggnaden av förnyelsebara energikällor och då framförallt de av 

intermittent karaktär som vind- och solkraft. Dessa energikällor beror av faktorer som är 

utanför människans kontroll. Med en osäker produktion kan spänningsvariationer uppstå ute 

på nätet vilket gör det instabilt samt försämrar kvaliteten på elen [3] [4].  

1.1.1 EES 

Elenergilager eller EES, som kommer från engelskans ”Electric Energy Storage”, är ett 

samlingsbegrepp på tekniker som går ut på att tillfälligt lagra elenergi för olika ändamål. För 

OG kan EES användas för att snabbare och lättare möjliggöra att människor får tillgång till 

elektricitet än att ett konventionellt elnät ska byggas ut först. I länder som Sverige kan EES 

med avseende på de intermittenta energislagen lagra energi vid produktionstoppar och på så 

vis trygga att det finns energi tillgängligt även då produktionen är låg eller obefintlig. 

Spänningsvariationerna, som kan uppstå i samband med intermittenta energislag, kan 

motverkas genom att hela tiden lagra energin med hjälp av EES och således förse nätet med 

ett jämt elektricitetsflöde med rätt spänning [3] [4]. Idag finns det ett flertal olika EES-

tekniker tillgängliga och de är indelade i grupper beroende på sättet energin lagras. 

Kategorierna är mekaniska, elektrokemiska, kemiska, elektriska och termiska lagringssystem, 

se figur 1. 

Fig.1 Olika typer av EES-system indelade i grupper beroende på lagringsteknik [5]. 
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Olika förutsättningar så som lagringskapacitet, effekt och urladdningstid gör teknikerna 

lämpliga för olika användningsområden. Figur 2 visar ett antal olika EES-tekniker och hur de 

förhåller sig till varandra med avseende på märkeffekt, energi och urladdningstid. Bly-

syrabatterier, som den här studien omfattar, ingår under elektrokemiska lagringsystem och 

passar bra när det är mindre mängder energi som ska lagras under kortare perioder. 

Områden som EES kan vara användbara inom är bland annat [6]: 

 Att jämna ut eleffekttoppar med energi som lagrats under tider då konsumtionen varit 

låg. 

 Balansera ett svagt och opålitligt elnät och på så vis undvika överbelastning som 

resulterar i strömavbrott. 

  Säkerställa produktionen av el från intermittenta energikällor genom att lagra energi 

vid produktionstoppar. 

 Fungera som en tillfällig lösning på de platser som är OG fram tills dess att ett 

fungerande elnät är utbyggt, samt som säkerhet vid oförutsedda nätbortfall när elnätet 

är på plats.  

Fig. 2 EES-tekniker som funktion av märkeffekt, energi och urladdningstid [5]. 

Globalt sett är användningen av EES fortfarande mycket liten. 2010 låg den totala installerade 

kapaciteten på 127 GW vilket motsvarar ungefär 2,6 % av världens produktion av elektricitet 

[6]. Att använda bly-syrabatterier som lagringsmedium är ur MacBats synvinkel en 

ekonomisk fråga. De är relativt billiga jämfört med många andra tekniker och genom en 

avsulfateringsprocess (se avsnitt 1.1.5), utvecklad av MacBat själva, kan batteriernas 

livslängd förlängas upp emot tre gånger det normala.   
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I Falköping invigdes i december 2011 Sveriges första elenergilager för lågspänningsnätet. 20 

stycken sammankopplade litium-jonbatterier med den installerade effekten 35 MW är avsedda 

till att jämna ut eleffekttoppar under dagtid med energi från de lokala vindkraftverken som 

lagrats under nattetid [7][8][9]. Anläggningen som är framtagen av Asea Brown Boveri Ltd 

(ABB) är ett pilotprojekt och kan i dagsläget bidra med 75 kW under en timme. 

Förhoppningen med projektet är att öka kunskaperna om styrning, reglering och underhåll av 

elenergilager [10]. 

 

1.1.2 MacBat AB 

MacBat AB i Arvika sysslar i huvudsak med att utveckla, producera och sälja patenterade 

system och underhållstjänster innefattande rekonditionering och regenerering av bly-

syrabatterier. Under 2011 startades dock ett projekt med avsikt att ta fram ett elenergilager. 

Systemet fick namnet Macbat Energy Storage System (MESS) och är avsett att lagra el 

genererad genom förnyelsebara energikällor eller finnas som en del i ett befintligt elnät. 

Förhoppningen är att det under 2013 ska finnas en färdig prototyp i naturlig storlek och att en 

kommersiell produkt ska finnas tillgänglig i slutet av 2013 eller i början av 2014.  

 

1.1.3 MacBat Energy Storage System 

MESS är uppbyggt i en 20 fots standard container. Inuti ryms 360 stycken tvåvolts 

blysyrabatterier som ger en lagringskapacitet på 348 kWh. Vidare kommer det finnas ett 

ventilationssystem samt fyra skåp innehållande laddnings- och inversionssystem, styr- och 

övervakningsutrustning, kylsystem och MacBats integral, se figur 3. Genom att använda en 

standard containrar ska trasportering underlättas då avsikten är att MESS ska säljas som en 

färdigpaketerad lösning som ska kunna levereras och användas över hela världen. 

Konstruktionssättet medför fördelar som möjligheten till att koppla samman flera containrar 

för att på ett enkelt sätt öka den totala lagringskapaciteten. Som figur 3 visar så kommer 

batterierna vara placerade utmed containers långsidor i tre nivåer med 60 batterier i varje nivå.  

 
Fig. 3. Visar en eventuell planlösning inuti MESS med vyer ovanifrån och från sidan. MSC står för 

Marine Shipping Container och är en standard som används världen över [11]. 
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1.1.4 Batterierna 

Batterierna som används i MESS är ”Hoppecke 7 OPzS solar.power 730” och av typen 

stationärt ventilreglerat våtcellsbatteri, figur 4. Våtcell indikerar att batteriets anoder och 

katoder är nedsänkta i ett flytande elektrolyt och ventil reglerat betyder att den vät- och syrgas 

som bildas under i- och urladdning ventileras genom en ventil mot den omgivande luften. 

Majoriteten av den vät- och syrgas som uppstår reagerar dock med varandra och bildar vatten 

som återförs till elektrolytet [12][13].  

Fig. 4. Hoppecke 7 OPzS solar.power 730 med en kort specifikation [14]. 

 

1.1.5 Sulfatering 

Under normal drift av blysyrabatterier bildas det blysulfatkristaller på batteriets elektroder på 

grund av elektrokemiska reaktioner mellan svavelsyran och blyet, figur 5. 

 
Fig. 5. Elektrokemisk reaktion inuti blysyrabatterier [11].  



5 
 

Kristallerna är isolerande vilket sänker spänningen över batteriet, minskar dess 

lagringskapacitet, förhindrar strömuttag samt försvårar återladdningscykeln.  Är kristallerna 

små, ≤ 1 µm, löser de upp sig igen under laddningscykeln. Problemet ligger i större 

blysulfatkristaller som byggs upp över tid. Avsulfateringsprocessen (MacBats Integral) 

levererar korta (60 – 240 ms) men mycket kraftiga strömpulser som överstiger batteriets 

nominella spänning. Pulserna skingrar de större blysulfatkristallerna och återför dem till 

elektrolytet som aktivt material [15]. Enligt MacBat AB medför denna process att livslängden 

hos batterierna blir 3 – 4 gånger längre än normalt. När MESS tagits i drift kommer MacBats 

Integral kontinuerligt regenerera de ingående batterierna. 

 

1.1.6 Värme 

Sulfatering är den främsta orsaken till att blysyrabatterier slits och behöver bytas ut och värme 

är en accelererande faktor för sulfateringsprocessen. Det finns därför en indirekt koppling 

mellan batteriets temperatur och dess livslängd. Som figur 6 visar så halveras batteriets 

livslängd vid var 10:e grads ökning över 25 ⁰C [16].  

 
Fig. 6. Förhållandet mellan batteriets temperatur och dess livslängd [11].  

Kurvan i figur 6 är framtagen genom både beräkningar och erfarenhetsmässiga observationer. 

Det är flera andra faktorer som påverkar batteriets livslängd där bland annat underhåll, 

kvalitet och grad av urladdning per cykel för batteriet har mer eller mindre betydelse. Kurvan 
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används dock som ett riktvärde inom branschen. Höga temperaturer ökar även 

självurladdningen som har till följd att tiden som energin kan lagras i batterierna inte blir 

optimal [17]. Ökat slitage i kombination med att lagringskapaciteten inte hålls optimal leder 

till att kostanden tilltar per lagrad enhet energi. Slitaget leder även till en ökad miljöpåverkan 

då batterierna kommer behöva bytas ut oftare.  

Värmeeffekten som påverkar batterierna kommer från två källor. Den första är den interna 

värmeutvecklingen som framförallt uppstår vid laddningsprocessen som kommer att ske 

under fem timmar varje dygn. Ungefär 10 % av laddningseffekten går förlorad som värme, se 

figur 4 alstrad värmeeffekt. Vid urladdningen alstras enbart försumbara mängder värme. Den 

andra värmekällan uppstår om omgivningen har en högre temperatur än batterierna. 

Magnituden på värmetillskottet från omgivningen varierar på så vis beroende på var 

energilagret är placerat. 

 

1.1.7 Klimat 

Den vanligaste klassificeringen av jordens klimat är Köppens system, figur 7. Det bygger på 

månadsmedelvärden för temperatur och nederbörd och områdets allmänna 

vegetationsförhållande [18]. Enligt Köppens system delas jorden in i fem klimatgrupper vilka 

anges av versalerna A – E [19].  

A. Tropiskt klimat där årets svalaste månad har en medeltemperatur som ej understiger 

18°C. Vidare är den årliga mängden nederbörd större än avdunstningen.  

B. Arida klimat som definieras av att nederbördsmängden under året är underställd den 

genomsnittliga avdunstningen. 

C. Varmtempererade klimat där årets varmaste månad har en lägsta medeltemperatur om 

10°C. Den kallaste månadens medeltemperatur ligger i spannet -3°C – 18°C  

D. Kalltempererade klimat som har en medeltemperatur på -3°C för den kallaste månaden 

och 10°C eller mer för den varmaste månaden.  

E. Polara klimat som har en medeltemperatur på högst 10 °C för den varmaste månaden.  

De arida klimaten är speciella i det avseende att de inte kan avgränsas enbart av temperatur 

och nederbörd. För att avgöra ett områdes ariditet måste vädervariablerna för dessa områden 

kombineras. Detta beror på att ett klimat kan vara torrt av olika anledningar. Dels på grund av 

en hög temperatur som medför att avdunstningen är högre än nederbörden eller dels av att 

mängden nederbörd är låg [19].  

För att ge mer information och beskriva klimattypen läggs det till ytterligare en 

bokstavssymbol efter den som beskriver klimatgruppen. För den arida klimatgruppen beskrivs 

stäpp- och ökenklimat av BS respektive BW. För den polara gruppen beskriver ET 

tundraklimat och EF glacialt klimat [19].  

För de övriga klimatgrupperna beskrivs klimattypen av gemenerna f – m [19]: 

f. Anger att det är fuktigt och att det inte finns någon torrtid. 
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w. Anger att det under lågsolsäsongen, det vill säga vintern, är torrtid. 

s. Betyder att det är torrtid under högsolsäsongen, det vill säga sommaren. 

m. Anger att det råder monsunklimat där torrtiden är kortvarig och att det under övriga 

året faller stora mängder regn. 

Fig. 7. Köppens klimatklassificering [18] 

De klimat som kommer att undersökas i den här studien är av tropiskt, arida och 

varmtempererad karaktär. Det tropiska klimatet kommer utgöras av data för Phnom Penh i 

Kambodja [20]. London, England, kommer representera den varmtempererade klimatzonen 

[21]. Det arida klimatet kommer utgöras av två olika områden då detta klimat inte är lika lätta 

att definiera. 

 Djibouti i östra Afrika kommer utgöra det ena. Landet innehar världens högsta 

medeltemperatur och temperaturen sjunker sällan under 20 °C [20]. Årsmedelvärdet 

för nederbörden är omkring 135 mm. Luftfuktigheten är dock hög [22]. 

 Det andra arida klimatet utgörs av Bagdad i Iraq [21]. Temperaturen över året pendlar 

mellan ett par minusgrader som kallast och över 40 °C som varmast. Luftfuktigheten 

är betydligt lägre än i Djibouti men den årliga nederbörden är ungefär lika (ca 155 mm 

per år) [23].  

 

1.1.8 Kylbehov 

Kylbehov definieras som det totala värmeöverskott som måste bortföras för att i en byggnad 

hålla en förutbestämd temperatur, i det här fallet en förutbestämd temperatur på batterierna. I 

den här studien kommer detta redovisas som den totala mängden tillförd kylenergi i kWh. 
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Kylbehovet inkluderar två kyleffekter, sensibel och latent kylning som tillsammans ger den 

totala kylningen, se figur 8. 

 
Fig. 8. Sensibel och total kylning där den latenta är differensen mellan dem [24] 

Med sensibel kyleffekt menas den kännbara kylan, den kyla som kan åstadkommas med en 

temperaturförändring och kan mätas med en termometer. Latent kyleffekt involverar 

tillståndsförändringar som exempelvis kondensation av vatten utan att temperaturen förändras 

[25]. 

 

1.1.9 Ventilation 

Ventilationen i MESS behövs för att ventilera ut de gaser som bildas under laddningen av 

batterierna. Det är en nödvändighet för att säkerställa att gaserna inte når sådana proportioner 

så att en gnista från batterierna kan antända och orsaka en explosion. Genom att använda en 

ekvation från SVENSK STANDARD (SS-EN 50272-2, laddningsbara batterier och 

batterianläggningar – Säkerhet – Del 2: stationära batterier) beräknades ventilationsflödet till 

0,02m
3
/s vilket ger 2,25 omsättningar per timme [26]. 
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I och med ventilationen kommer det att tas in luft från omgivningen. Innehar den 

inkommande luften en högre temperatur än den önskade batteritemperaturen kommer det 

följaktligen att bidra till uppvärmningen av batterierna. På samma sätt kan det underlätta 

kylningen om temperaturen är lägre. Luftens fukthalt kommer också att spela in på 

kylbehovet. Då varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft föreligger en risk för 

kondensation om temperaturen sänks. Den latenta delen av kyleffekten kan således bli 

omfattande vilket är energikrävande [27].   

 

1.1.10 Kylsystem 

System som idag används för att aktivt kyla byggnader kan delas in i tre typer [24]: 

 Luftburen kyla 

 Vattenburen kyla 

 Kombinerade system 

Kyltekniken som kommer användas i MESS är inte bestämd än. Det finns ett flertal olika 

kyltekniker tillgängliga idag men den vanligaste är kompressordriven kyla. Kyltekniken 

kommer inte utredas i den här studien, dock kommer distributionsalternativen luft- respektive 

vattenburet kylsystem att undersökas. 

Luftburet kylsystem, figur 9, innebär i stora drag att hela luftvolymen inuti MESS sänks till 

en nivå som ger adekvat kylning på batterierna. Den största fördelen med ett luftburet system 

är dess enkelhet. Det finns dock en överhängande risk för kondensering om luftens temperatur 

är hög samt att den innehåller stora mängder fukt. Vatten kommer då att ansamlas inuti MESS 

samt att kylbehovet kommer öka då kylsystemet måste kondensera ut fukten innan 

temperaturen kan sänkas till rätt nivå.  

I samband med luftburet kylsystem kommer det undersökas om isolering av containerns 

innerväggar kan användas för att påverka kylbehovets storlek. 

Fig. 9. Luftburet kylsystem [11]. 
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Vattenburet kylsystem är mer komplicerat än det luftburna. Det krävs rörledningar som 

transporterar vattnet mellan kylmaskinen och batterierna. Fördelen med vatten är att 

värmeöverföringskoefficienten är omkring 100 gånger större för vatten än för luft [28]. 

Problematiken med kondenserande luft kommer förmodligen att bli mindre då det endast är 

luften närmast kärlen som kommer påverkas i någon större utsträckning [29]. Hur kylan i 

vattnet ska tillföras batterierna kan diskuteras och ett betydande antal alternativ finns. Då 

MESS är uppbyggt kring enkelhet har det i det här fallet valts att avgränsa arbetet till att 

undersöka ett alternativ. Batterierna är som beskrivet ovan placerade i kärl vilket ger 

möjligheten att vattenfylla dessa. Kärlen parallellkopplas med kylmaskinen vilket betyder att 

varje kärl har en in- och utgående vattenledning. Precis som i det luftburna fallet kommer 

isolering att användas för att påverka kylbehovet. I detta fall kommer placeringen att vara på 

batterikärlens utsidor för att stänga inne och koncentrera kylan från vattnet. I det vattenkylda 

fallet finns det även en möjlighet att på ett enkelt sätt förändra den ”termiska massan” hos 

MESS genom att ändra mängden vatten som finns i kärlen och på så vis påverka lagrets 

termiska tröghet.  

Fig. 10. Parallellkopplat vattenburet kylsystem där batterierna är placerade i kärl med 18 batterier per 

kärl [11]. 

 

1.1.11 Termisk massa 

I byggnadssammanhang är ”termisk massa” en term som vanligtvis används för att beskriva 

ett materials förmåga att lagra värme. De kännetecken som är fundamentala för den termiska 

massan är benägenheten att ta upp och magasinera värme samt att vid ett senare tillfälle 

frigöra värmen. Material som är lämpliga som termisk massa har [30]: 

 Hög specifik värmekapacitet. 

 Hög densitet 

 God värmeledningsförmåga 

Specifik värmekapacitet anger hur mycket energi det krävs för att höja temperaturen hos ett 

kilogram av ett ämne en grad [31]. Densitet anger ett ämnes täthet eller dess massa per volym 
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och talar med andra ord om hur ”lätt” eller ”tungt” ett ämne är [32]. Värmeledningsförmågan 

anger ett ämnes förmåga att leda värme och är viktig då värme måste kunna ta sig in och ut ur 

materialet [33]. Tabell 1 visar tre olika ämnen belyser skillnaderna i specifik värmekapacitet, 

densitet och värmeledningsförmåga.   

Tabell 1. Egenskaper viktiga för termisk massa för stål, vatten och polypropen [34].  

Materialegenskaper 

20°C 

Konstruktionsstål Vatten Polypropen (plast) 

Specifik 

värmekapacitet 

(J/(kg*K)) 

490 4180 1925 

Densitet (kg/m
3
) 7850 1000 910 

Värmeledningsförmåga 

(W/(m*K)) 

45,7 0,6 0,12 

Den termiska trögheten som en byggnad erhåller är direkt kopplad till hur mycket termisk 

massa det finns. Mycket termisk massa innebär att tröghetsgraden är hög och har på så vis ha 

en utjämnande effekt vid temperaturförändringar. Även om det nästan uteslutande är lagring 

av värme som berörs i frågor rörande termisk massa kan sambanden appliceras för kyla. 

Värme är energi och trögheten anger hur snabbt en förändring sker. Hur en förändring av den 

termiska massan, det vill säga den termiska trögheten, påverkar mängden tillförd kylenergi i 

olika klimat är därför en intressant parameter att undersöka.  

 

1.1.12 Batteriernas drifttemperatur 

Som tidigare angivits så är de ingående blysyrabatterierna känsliga för värme. Den 

drifttemperatur som batterierna ska hålla är förmodligen den parameter som i högsta grad 

kommer att avgöra hur stort kylbehovet kommer att bli. Det är ändå intressant att se hur 

mycket kylbehovet påverkas av en höjning av drifttemperaturen. Ett lägre kylbehov betyder 

att kylsystemet kommer behöva använda mindre lagrad energi från batterierna. I kombination 

med Macbats Integral kan en höjning av drifttemperaturen, trots förlorad livslängd, ändå 

betyda en nettovinst då mer lagrad energi kan användas till annat än kylning av batterierna.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2 Mål 

Målen med denna studie är att för Macbat Energy Storage system utröna: 

1. Hur kylbehovets storlek påverkas av parametrarna: 

 Kyldistribution 

Luftkylt kontra vattenkylt 

 

 Drifttemperatur på batterierna 

Där temperaturspannet 25 – 35 °C kommer undersökas 

 

 Klimatvariationer 

Där klimaten Djibouti, Bagdad, Phnom Penh och London används 

 

 Isolering 

Där isoleringen kommer bestå av ett 100 mm tjockt lager av mineralull 

 

 Termisk tröghet 

Där spannet på trögheten 1,8058 – 9,0288 MJ/K kommer undersökas för de 

vattenkylda modellerna 

2. Om distributionen av kyla ska bestå av ett vatten- eller luftbaserat system samt om isolering 

ska användas eller inte för att kylbehovet ska bli så lågt som möjligt för respektive klimat? 

 

1.3 Avgränsningar 

 Inga ekonomiska aspekter kommer att studeras. 

 Reglering och styrning av kylsystemet kommer inte betraktas. Ett on/off 

system baserat på batteriets temperatur kommer att användas där on betyder 

maximal effekt (15000 W) och off noll effekt. Hur ofta kylsystemet slår på och 

av kommer således inte utredas [30].    
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2 Metod 

För att genomföra en undersökning med varierande parametrar skapades matematiska 

modeller över MESS. Fyra stycken kvantitativa och dynamiska modeller togs fram i 

MATLAB Simulink. Att modellen är dynamisk innebär att tillstånden är tidsberoende och 

föränderliga. Kvantitativ innebär att det används matematiska samband för att beräkna de 

ingående variablerna i modellerna. De fyra modellerna som togs fram skiljde sig åt i fråga om 

kyldistributionssystem samt isolering. I de luftkylda modellerna fullbordas kylningen av 

batterierna genom att temperaturen på luftvolymen (LV) inuti containern sänks till en nivå 

som ger adekvat kylning, figur 9. I de vattenkylda modellerna sker kylningen genom att en 

parallellkopplad vätskekrets går till alla de kärl som batterierna är placerade i, figur 10. I figur 

15 och 16 är det i energilagret KV kylningen sker.  

 

2.1 Modellbeskrivning 

För att underlätta vid alla beräkningar har det antagits att alla energilager kan beräknas som så 

kallade ”lumped systems”. Det betyder att hela den studerade kroppen har en enhetlig 

temperaturgradient [34]. 

Nedan visas schematiska bilder över de ingående energilagren och ekvationerna som 

beskriver energitransporterna för respektive modell. Tillhörande ekvationer som beskriver 

energitransporterna för varje modell finns under respektive schematisk illustrering. Under en 

del ekvationer kan det observeras värden för ingående konstanter. Dessa anges enbart en gång 

då de påträffas för första gången. För efterkommande ekvationer är det samma värden som 

gäller om inget annat anges. Förklarandet av de ingående energiflödena förklaras också enbart 

en gång. Påträffas samma energiflöde i en senare modell gäller det som förklarats första 

gången om det ej anges något annat.  

 

2.1.1 Luftburet kylsystem utan isolering, LUI. 

Fig.11. Ingående energilager i modellen LUI och hur värmetransporterna går.  

De index som finns medtagna i figur 11 namnger de olika energilager som tagits med vid 

beräkningarna där: 
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 BLY = batteriernas blykärna 

 EL = elektrolyten 

 P = batteriernas plasthölje 

 LV = luftvolymen i containern 

 CONT = containerns stålväggar 

 OMG = omgivningen 

Det lager som är benämnt P är dock endast är med som ett ledningsmotstånd. Pilarna i figuren 

visar vilka värmetransporter som är verksamma i vilket energilager och mellan vilka 

energilager de transporteras.  

Till energilagret LV inkommer värmetransporterna från ventilationen (Vent) vilket bör 

observeras kan bidra med både ökat och minskat kylbehov beroende på det omgivande 

klimatet. Kylsystemet är benämnt som  ̇          och verkar i form av en effekt som 

subtraheras från energibalansen i det energilager den påverkar. Således tas det ingen hänsyn 

till hastighet och flöde på det kylande mediet.  

     

  
  

 

           
( ̇                           ) (1) 

 mBLY, = 27,8 kg/batteri 

 CpBLY = 129 J/(kgK) 

 hEL= 500 W/(m
2
K), baserat på vattens värmeöverföringstal i förhållande till luft [28]. 

 ABLY = 0,47 m
2
/batteri 

Ekvation 1 beskriver energibalansen över batteriernas blykärna (BLY), se figur 11. 

Strålningsutbytet mellan blykärnan och omgivande ytor har försummats på grund av dess 

ringa betydelse.  ̇       = 25 W/batteri under fem på varandra följande timmar per dygn och 

utgörs av den värmealstring som uppstår i samband med laddningen av batterierna. Utgående 

energitransport är konvektiv värmetransport mot elektrolyten (EL). Värt att nämna här är även 

att denna ekvation gäller för samtliga modeller, se figur 14, 15 och 16. 

    

  
  

 

         
(                                   

     
    

       
 

      
 

  
     

 
 

     

)(2) 

 mEL = 11,7 kg/batteri 

 CpEL = 3 353,7 J/(Kg*K) [29] 

   = 0,95 då alla ytor i MESS har en emissivitet som ligger i intervallet 0,93 – 0,97 

 Arad = 23,2 m
2
 

   = 5,67*10
-8

 

 LP = 0,004 m 

 KP = 0,15 W/(m*K) 

 AP = 0,47 m
2
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Ekvation 2 beskriver energibalansen över elektrolyten (EL), se figur 11. Ingående 

energitransport är via konvektion från BLY och via strålningsutbyte mellan EL och 

containern (CONT). Eftersom att batterierans plasthölje (P) ej har tagits upp som ett eget 

energilager sker strålningsutbytet mellan EL och CONT istället. Plasthöljet är så pass tunt att 

skillnaden mellan den verkliga temperatur som plasthöljet erhåller och den temperatur 

elektrolyten har är försumbar. 

Luftens värmeövergångstal,   , beräknas enligt ekvation 3: 

   
     

  
 (3) 

 Nu står för Nusselt-talet [34] 

 LC är den karakteristiska längden i meter [34] 

 KL = 0,026 W/(m*K) och är luftens värmeledningskoefficient 

    

  
  

 

        
 

       
 

      
 

  
     

 
 

     

  
          
         

           

         ̇           (4) 

 mLV =38,4 kg 

 CpLV = 1005 J/(Kg*K) 

 LCONT = 0,0015 m 

 KCONT = 45,7 W/(m*K) 

 ACONT = 68,6 m
2
 

Ekvation 4 beskriver energibalansen över luftvolymen i containern (LV), se figur 11. 

Ingående energitransport kommer från EL och CONT samt via ventilation (Vent) från 

omgivningen (OMG), se figur 11. Värmen från EL sker via konvektion och passerar igenom P 

som ledning och når tillslut LV där konvektiva krafter överför värmen. Från CONT kommer 

värmen som ledning. För ventilationens värmetillskott se avsnitt 2.1.1.1. Den utgående 

energitransporten utförs av kylsystemet där  ̇                  och styrs via ett relä som 

slår på och av vid förutbestämda temperaturer på TBLY. 

      

  
  

 

             
 (

          
 

        
 

         
           

  
         

         
           

 
 

        

)  (5) 

 mCONT = 2200 kg 

 CpCONT = 490 J/(Kg*K) 

Ekvation 5 beskriver energibalansen över containerväggarna (CONT), se figur 11. Den 

ingående energitransporten kommer från omgivningen via konvektion från omgivningsluften 

som via ledning når mitten på CONT. Den utgående energitransporten går från mitten av 

CONT via ledning till den inre ytan mot LV, se figur 11. Från innerytan på CONT överförs 

värmen till LV genom konvektion.  
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2.1.1.1 Ventilation 

Ventilationen kan bidra med värme från omgivningen samt att det även kan krävas energi för 

att genomföra fasomvandlingar i form av att fukten i den inkommande luften kondenserar när 

temperaturen sänks. Ekvation 6 och 7 beskriver hur huvudekvationerna för ventilationen ser 

ut. 

          ̇                    (6) 

          ̇                (7) 

Beroende på det tillstånd som den inkommande luften har kommer både ekvation 6 och 7 att 

användas.  

Ekvation 6 anger torr kylning av luften, vilket är det samma som sensibel kylning, där luften 

kyls till önskad temperatur utan att det sker någon kondensutfällning. Förloppet vid torr 

kylning visas i figur 12. 

Fig. 12. Processen vid torr kylning av luft, vilket innebär att kondens ej utfälls då luftens daggpunkt ej 

nås [27]. 

Ekvation 7 beskriver då kondens utfälls vilket medför att det krävs mer energi att kyla luften 

då latent kylning ingår. Latent kylning innebär fasomvandling av fukten utan att temperaturen 

påverkas. Det våta kylförloppet visas i figur 13. 
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Fig. 13. Processen vid våt kylning, där det totala kylbehovet inkluderar både den sensibla och latenta 

kylenergin [27]. 

Vilken av ekvation 6 eller 7 som skulle användas vid varje givet tillfälle bestämdes beroende 

på skillnaden i mängden fukt mellan LV och OMG, det vill säga             , där ekvation 

6 användes om (xsat,LV –  xOMG)≥0 och ekvation 7 om (xsat,LV –  xOMG)<0.  

För luften i containern (LV) bestämdes det att den relativa fuktigheten skulle vara konstant 

100 % medan den för omgivningsluften varierade enligt införskaffad klimatdata.  

Mängden fukt i omgivningsluften, xOMG, beräknades med ekvation 8 – 10. Mättnadstrycket, 

ekvation 8, anger när ångan är i jämvikt med den flytande fasen. Det i sin tur anger hur 

mycket fukt luften maximalt kan innehålla, ekvation 9. Genom att multiplicera den maximala 

mängden fukt som luften kan innehålla, mättnadshalten, med luftens relativa fuktighet erhålls 

den verkliga mängd fukt som luften innehåller, ekvation 10. 

              
     

    

             (8) 

 psat,OMG är mättnadstrycket för omgivningsluften i mbar. 

              
        

               
     (9) 

 xsat, OMG = mättnadshalten för vatten i omgivningsluften i kgvatten/kgluft 

                         (10) 

 xomg anger den verkliga mängd fukt som är i omgivningsluften 

 RHOMG är omgivningsluftens relativa fuktighet i decimalform 
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Mängden fukt i containerns luftvolym, xsat, LV, beräknades med ekvation 11 och 12. Då det 

bestämts att den relativa fuktigheten för LV alltid var 100 % krävdes det inte att någon verklig 

mängd fukt beräknades, som det behövdes för omgivningsluften i ekvation 10. 

             
     

    

            (11) 

                                                                     

           
       

                  
      (12) 

         mättnadshalten av vatten i LV i kgvatten/kgluft 

Entalpidifferensen,         , i ekvation 7 ger ett mer riktigt värde än vad ekvation 6 skulle 

ha gett i de fall då kondens kommer att fällas ut i samband med kylning av luften. För att 

beräkna differensen användes ekvation 13. 

         (            )    (                     )           

               (13)    

 hfg är förångningsentalpin för vatten vid 20 °C, hfg = 2,42*10
6
 J/kg [34]  

Det ventilationsflöde   ̇      som användes i både ekvation 6 och 7 hölls konstant och 

beräknades enligt ekvation 14 till 0,02 m
3
/s.  

  ̇      
                  

  

    
 (14) 

 n är antalet battericeller, n = 360 

 Igas är den ström som genererar gas i mA per Ah av C10 för givet laddningsförhållande. 

Snabbladdning ger värdet 8 och hålladdning ger värdet 1. Beräkningarna baserar på 

snabbladdning. 

 C10 anger en blycells kapacitet vid 10 timmas urladdning. I detta fall är C10 = 546 Ah. 

 

2.1.2 Luftburet kylsystem med isolering, LMI 

Fig. 14. Ingående energilager i modellen LMI samt samtliga energitransporter.  
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Det stora som skiljer LMI från LUI är att det har lagts till ett extra energilager i form av 

isolering (ISO). I och med detta är en del energitransporter annorlunda.  

Som figur 14 visar går strålningen mellan EL och ISO medan den i figur 11 går mellan EL 

och CONT. Detta betyder att ekvationen som beskriver energibalansen över EL får följande 

utseende: 

    

  
  

 

         
(                                 

     
     

       
 

      
 

  
     

 
 

     

) (15) 

Det som skiljer ekvation 15 från ekvation 2 är att strålningen går mellan    
  och    

 . Varför 

strålningen inte går mellan LV och ISO är för att temperaturen TISO som beräknas enligt 

ekvation 17 avser den temperatur som är i mitten av isoleringen. Vid överslagsberäkningar 

har det visat sig att temperaturen TLV är närmre den verkliga temperatur som isoleringens inre 

yta erhåller.  

    

  
  

 

        
 

       
 

      
 

  
     

 
 

     

  
         
        

          

         ̇            (16) 

 LISO = 0,1 m 

 KISO = 0,03 W/(m*K) 

Ekvation 16 som beskriver energibalansen över LV i modellen LMI har även den en skillnad 

mot LUI. Den energitransport i form av ledning som i ekvation 4 gick mellan CONT och LV 

går i ekvation 17 istället mellan ISO och LV. I övrigt är ekvationen densamma vilket betyder 

att avsnittet gällande ventilationen gäller även här.  

     

  
  

 

           
 (

          
        

          
 

         
           

 
        

        
          

 
 

        

             
     

  )(17) 

 mISO =163,25 kg 

 CpISO = 60 J/(Kg*K)  

Ekvation 17 beskriver energibalansen över energilagret ISO i modellen LMI, se figur 14. Den 

ingående värmetransporten kommer genom ledning från mitten av energilagret CONT och går 

till mitten av ISO. De utgående energitransporterna är genom ledning från mitten av ISO ut 

till innerytan där värmen överförs till LV via konvektion. Det sker även ett strålningsutbyte 

med EL, se ekvation 15.  

      

  
  

 

             
 (

          
 

        
 

         
           

  
          

         
           

 
        

         

)  (18) 

Ekvation 18 avser att beskriva energibalansen över CONT för LMI. Det är en skillnad mellan 

LMI och LUI även här. Eftersom isoleringen är placerade på containers insida kommer den 
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utgående transporten att ske genom ledning mellan mitten av CONT till mitten av ISO och 

inte mellan CONT och LV som var fallet i ekvation 5.  

 

2.1.3 Vattenburet kylsystem utan isolering, VUI 

Fig. 15. Ingående energilager i modellen VUI med samtliga energitransporter.  

Hos de vattenkylda modellerna finns ett energilager med som inte är närvarande i de luftkylda 

modellerna. Det är kylvattnet, det vill säga det vatten som används för att kyla batterierna, och 

har benämningen KV, se figur 15 och 16. Ytterligare ett lager finns med som är benämnt BK., 

se figur 15 och 16. Det avser de kärl som batterierna och kylvattnet är placerat i. Det är dock 

inte medtaget som ett eget energilager och kommer sålunda enbart att påverka genom att 

fungera som ett extra ledningsmotstånd i vissa ekvationer.  

Som tidigare uttryckt sker energibalansen över BLY i enlighet med ekvation 1. Majoriteten av 

efterkommande ekvationer har dock förändrade energitransporter. Ekvationerna kommer att 

presenteras med start från EL där enbart skillnaderna kommer att belysas.  

    

  
  

 

         
(                      
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 hKV = 500 W/(m
2
*K) och är precis som hEL baserat på vattens värmeöverföringstal i 

förhållande till luft [28]. 

Ekvation 19 skiljer sig från ekvation 2 och 15 i både den ingående och utgående 

energitransporten. Den ingående består enbart av den konvektiva värmetransport som sker 

mellan BLY och EL, se figur 15. Den utgående energitransporten sker mellan EL och KV via 

konvektion samt via ledningen genom batteriernas plasthölje P.  
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 CpKV = 4180 J/(kg*K) 

 ABK = 3,33 m
2
 

 LBK = 0,004 m 

 KBK =0,15 W/(m*K) 
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Ekvation 20 beskriver energibalansen över kylvattnet. Till detta energilager är alla transporter 

ingående förutom kylsystemets som beskrivits under ekvation 4.  De ingående 

energitransporterna kommer från EL och LV där de sker genom konvektion och ledning samt 

från CONT som det sker ett strålningsutbyte med. Varför inte strålningsutbytet sker mot TBK 

är av samma anledningar som i ekvation 2 men applicerade för BK. Kylvattnets massa, mKV, 

beskrivs närmre under stycke 2.2.3. 
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De ingående energitransporterna i ekvation 21 består av två källor.  Dels tillkommer värme 

som genom mitten av CONT leds ut till dess inneryta och där genom konvention överförs till 

LV. Den andra transporten utgörs av ventilationen där enbart ekvation 6 behöver användas. 

Ekvationen för ventilationen kan hållas enkel då det enbart är torr kyla som behandlas. I de 

vattenkylda modellerna är risken för kondensation av fukten i LV minimal eftersom TLV ej 

kommer sjunka så lågt som den gjorde i de luftkylda modellerna. Det är endast luften som är i 

direkt anslutning till isoleringen som skulle kunna påverkas i någon större utsträckning men 

kan försummas på grund av dess ringa inverkan. 
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Ekvation 22 är lika som ekvation 5 förutom det att en extra utgående energitransport i form 

utav ett strålningsutbyte mellan CONT och KV finns med. Strålningsutbytet har förklarats 

under ekvation 21.  

 

2.1.4 Vattenburet kylsystem med isolering, VMI 

Fig. 16. Ingående energilager i modellen VMI med samtliga energitransporter. 

Den stora skillnaden mellan VMI och VUI är precis som för LMI och LUI. Det finns ett extra 

energilager i form av isolering. Istället för att vara placerad på containerns innerväggar är den 

placerad på batterikärlens ytterväggar, se figur 16. Detta medför att energitransporterna över 

BLY och EL är lika som för VUI. Energitransporterna över KV, ISO, LV och CONT skiljer 

sig åt mellan VUI och VMI där skillnaderna beskrivs nedan. 
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I ekvation 23 är termen som beskriver värmetransport mellan EL och LV samt kylsystemet 

lika som i ekvation 20. Skillnaderna ligger i att det inte sker något strålningsutbyte, se figur 

16, samt att värme transporteras från ISO till KV istället för mellan LV och KV. Transporten 

sker via ledning från mitten av isoleringen och igenom batterikärlen. Överföringen till KV 

sker via konvektion.  
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 mISO = 166,5 kg 

Ekvation 24 beskriver det lager som är nytt i VMI tillskillnad från VUI. De ingående 

energitransporterna kommer via konvektion från LV som leds in till mitten av ISO. 

Strålningsutbytet sker från CONT men temperaturen används är    
  och anledningen är 

samma som angavs för LMI under ekvation 17. Den utgående energitransporten är densamma 

som den ingående energitransporten mellan ISO och KV som beskrevs i ekvation 23.  

    

  
  

 

        
(

         
         

           
 

 

        

       
        

 

       
 

        
         

)  (25) 

För ekvation 25 gäller att ingående energitransporter är lika som för ekvation 21. Den 

utgående energitransporten är samma som den ingående energitransporten mellan LV och 

ISO i ekvation 24.  
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Ekvation 26 är identisk med ekvation 22 förutom en detalj, som ändock ej får överses. I 

strålningstermen, som är en av de utgående energitransporterna, sker strålningsutbytet mellan 

CONT och LV istället för mellan CONT och KV.  

 

2.2 Utförande 

För att besvara studiens mål har fyra simuleringsserier genomförts för att ta fram kylbehovet 

för ett helt år. Upplägget i simuleringsserierna var att en parameter i taget ändrades vilket 

medförde att totalt 185 simuleringar genomfördes.  
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2.2.1 Simuleringsserie 1 

Simuleringsserie 1 behandlade simuleringar med modellen LUI med följande parametrar: 

 Drifttemperatur (°C): 25 – 35  

 Klimat: Djibouti, Phnom Penh, Bagdad och London 

 

2.2.2 Simuleringsserie 2 

Simuleringsserie 2 behandlade simuleringar med modellen LMI med följande parametrar: 

 Drifttemperatur (°C): 25 – 35  

 Klimat: Djibouti, Phnom Penh och Bagdad 

 

2.2.3 Simuleringsserie 3 och 4 

Simuleringsserie 3 respektive 4 behandlade simuleringar med modellen VUI respektive VMI 

med följande parametrar: 

 Drifttemperatur (°C): 25 – 35  

 Klimat: Djibouti, Phnom Penh och Bagdad 

 Termisk tröghet (MJ/K): 1,8058 – 9,0288 

Parametern termisk tröghet utgjordes av den totala mängden vatten i alla batterikärl dividerat 

med den specifika värmekapaciteten för vatten. För att ta reda på vilket intervall som skulle 

undersökas avgjordes det i första hand hur mycket vatten det maximalt kunde rymmas i varje 

batterikärl. Förändringen innebar sedan att en stegvis sänkning av den termiska trögheten med 

totalt fem nivåer. Detta medförde vattenmängderna 108, 86,4, 64,8, 43,2 och 21,6 kg vatten 

per batterikärl. Genom att multiplicera mängden vatten med antalet batterikärl och sedan 

dividera det på den specifika värmekapaciteten erhölls trögheten där spannet som undersöktes 

var 1,8058 – 9,0288 MJ/K. Enheten som den termiska trögheten erhåller är Joule per Kelvin 

(J/K) och prefixet M står för mega vilket betyder miljon. 

 

2.2.4 Val av systemkonfiguration 

När alla simuleringarna i ovanstående serier är genomförda är det möjligt att avgöra vilket 

kyldistributionssystem som är mest lämpligt att använda samt om isolering bör användas eller 

inte med avseende på så lågt kylbehov som möjligt utifrån de förutsättningar som ställts upp. 

Således analyseras de framtagna resultaten och presenteras i en tabell för respektive klimat. 
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3 Resultat 

3.1 Simuleringsserie 1 

I diagram 1 redovisas resultaten från simuleringsserie 1. Diagrammet är en funktion över hur 

kylbehovet per år för modellen LUI varierar med klimat och drifttemperatur på batterierna.  

Generellt så uppvisas ett högt kylbehov vid 25 °C och ett lågt vid 35 °C. Detta var väntat då 

en högre drifttemperatur innebär att kylsystemet inte behöver arbeta lika ofta samt att 

avsaknaden av isolering medför att systemen blir känsligare för omgivningstemperaturen. 

Diagram 1. Kylbehovet per år för modellen LUI som funktion av klimat och drifttemperatur 

För det varmtempererade klimatet, det vill säga London, blir ett kylsystem helt överflödigt om 

en drifttemperatur på cirka 30 °C tillåts. Sannolikt beror detta på att omgivningstemperaturer 

överstigande 27,5 °C är ovanligt i London. Adekvat kylning av batterierna kan således uppnås 

enbart genom naturliga värmetransporter mellan batterierna och omgivningen. 

För Djibouti, som är ett av de arida klimaten, sker en markant sänkning av kylbehovet mellan 

drifttemperaturerna 30 och 32,5 °C. Skulle 32,5 °C tillåtas som drifttemperatur finns det 

potential att minska kylbehovet med cirka 56 % jämfört med 25 °C.  

Det tropiska klimatet, Phnom Penh, uppvisar ett liknande fenomen som Djibouti. Mellan 

drifttemperaturerna 27,5 och 30 °C sker en kraftig reducering av kylbehovet. Tillåts 
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drifttemperaturen 30 °C betyder det att kylbehovet är 41 % lägre än vid 25 °C. Vid de två 

efterkommande ökningarna av drifttemperaturen sjunker kylbehovet med ungefär 20 % styck. 

För klimatet Bagdad sker en stadig och gradvis sänkning av kylbehovet i takt med att 

drifttemperaturen ökar. Det är följaktligen ingen drifttemperatur som ger någon avsevärd 

sänkning av kylbehovet. I genomsnitt sjunker kylbehovet med cirka 6 % per ökad grad hos 

drifttemperaturen. 

 

3.2 Simuleringsserie 2 

I diagram 2 redovisas resultaten från simuleringsserie 2. Diagrammet är uppbyggt på samma 

sätt som diagram 1 med undantaget att det är modellen LMI som studerats samt att klimatet 

London har utelämnats på grund av de resultat som uppnåddes i simuleringsserie 1. Behovet 

av kylsystem för London var nästintill obefintligt vilket medförde att inga ytterligare 

simuleringar utförts för det klimatet.  

Diagram 2. Kylbehovet per år för modellen LMI som funktion av klimat och drifttemperatur. 

I diagram 2 kan det observeras att kylbehovet sjunker stadigt med ökad drifttemperatur för 

alla klimaten. Det sker inga dramatiska reduktioner som var fallet i diagram 1. Den totala 
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reduceringen av kylbehovet mellan drifttemperaturen 25 och 35 °C är även den betydligt lägre 

jämfört med simuleringsserie 1. I och med isoleringen påverkas inte systemen lika mycket av 

omgivningen. Den stora faktorn blir således den interna värmen som genereras vid laddningen 

av batterierna. 

För drifttemperaturerna 25 och 27,5 °C har kylbehovet sjunkit för alla tre klimat jämfört med 

LUI. Vid drifttemperaturen 30 °C är det enbart kylbehovet för Djibouti som fortsätter sjunka. 

För de andra två genererar LMI ett ökat kylbehov. Från 32,5 °C ökar kylbehovet för alla tre 

klimaten jämfört med LUI. I tabell 2 redovisas hur kylbehovet har förändrats procentuellt för 

LMI jämfört med LUI. 

Tabell 2. Hur stort kylbehovet är för LMI jämfört med LUI, i procent. 

Drifttemperatur (°C) Djibouti Phnom Penh Bagdad 

25 64,8 69,5 84,3 

27,5 67,0 72,9 88,2 

30 70,2 105 107 

32,5 118 151 128 

35 169 277 161 

 

Isoleringen visar sig vara en bra taktik för att minska kylbehovet vid låg drifttemperatur på 

batterierna. När drifttemperaturen ökar blir isoleringen dock kontraproduktiv då värme 

hindras från att transporteras ut till omgivningen. 

 

3.3 Simuleringsserie 3 

Resultaten från simuleringsserie 3 klargörs i diagram 3 – 6. I diagram 3 – 5 redovisas 

kylbehovet per år som en funktion av den termiska trögheten och drifttemperaturen där  

 Diagram 3 redovisar det arida klimatet Bagdad 

 Diagram 4 redovisar det tropiska klimatet Phnom Penh 

 Diagram 5 redovisar det arida klimatet Djibouti 

I diagram 6 visas kylbehovet per år som en funktion av endast drifttemperaturen för samtliga 

klimat. Den förenklingen har illustrerats då den termiska trögheten generellt sett ej var 

betydande för kylbehovets storlek för modellen VUI.  
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Diagram 3. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Bagdad och 

modellen VUI. 

Diagram 3 uppvisar att kylbehovet hålls nästintill konstant mellan drifttemperaturerna 25 och 

27,5 °C, vilket illustreras i form av en ”platå”. Från 27,5 till 35 °C lutar diagrammet nedåt 

vilket indikerar att en ökad drifttemperatur ger ett lägre kylbehov. Mellan 27,5 °C och 30 °C 

är lutningen brantare än vad den är mellan 30 °C och 35 °C. Således ger varje grads ökning av 

drifttemperaturen i det intervallet ett större gensvar hos kylbehovet. 

Om trögheten försummas kan ekvationerna 27 - 29 tas fram som beskriver förhållandet 

mellan årskylbehovet och batteriernas drifttemperatur där y = kylbehovet per år i MWh och x 

= drifttemperaturen i °C.  

                                                 (27) 

                                                  (28) 

                                              .  (29) 
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Diagram 4. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Phnom Penh 

och modellen VUI 

Kylbehovet för Phnom Penh i modellen VUI, diagram 4, visar att sambandet mellan 

drifttemperaturen och kylbehovet per år nästintill följer en rät linje för hela intervallet 25 ≤ x 

≤ 35. Ekvation 30 beskriver det rätlinjiga förhållandet. 

               (30) 
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Diagram 5. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Djibouti och 

modellen VUI. 

För klimatet Djibouti kan det urskiljas en variation i kylbehovet kopplat till trögheten i mitten 

av diagrammets övre del. Det ter sig i form av en upphöjning mellan drifttemperaturerna 25 

och 27,5 °C trögheten 5,4173 MJ/K. Detta indikerar att kylbehovet i de punkterna är högre än 

de runtomkring. Det har dock ingen direkt signifikans för kylbehovet och kan därför 

försummas för att förenkla modellen till den rätliniga ekvationen 31.  

                                              (31) 
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Diagram 6. Sambandet mellan årskylbehovet (i MWh) och batteriernas drifttemperatur (i °C) för 

klimaten Bagdad, Phnom Penh och Djibouti med modellen VUI. 

Diagram 6 visar kylbehovet per år som en funktion av enbart drifttemperaturen för modellen 

VUI. Det ger en tydligare bild då den termiska trögheten ej var signifikant för kylbehovets 

storlek. För Bagdad baseras grafen på ekvation 27 -29, för Phnom Penh på ekvation 30 och 

för Djibouti på ekvation 31. 

 

3.4 Simuleringsserie 4 

Diagrammen som redovisar resultaten för simuleringsserie 4 är uppbuggda på samma sätt som 

för simuleringsserie 3.  

 Diagram 7 och 8 redovisar det arida klimatet Bagdad 

 Diagram 9 redovisar det tropiska klimatet Phnom Penh 

 Diagram 10 redovisar det arida klimatet Djibouti 

Trögheten har visat sig vara mer betydande för modellen VMI än vad den var för VUI. Dock 

är klimatet Bagdad undantaget detta. 

VMI är den modell som ger lägst respektive högst kylbehov för samtliga klimat vid 

drifttemperaturerna 25 respektive 35 °C. 
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Diagram 7. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Bagdad och 

modellen VMI. 

Modellen VMI med Bagdad som klimatparameter illustreras av diagram 7. Som det framgår 

av bilden påverkar trögheten nästan ingenting. Tillskillnad från diagram 3 finns det inga 

platåer utan kylbehovet sjunker stadigt i takt med ökande drifttemperatur.  Det går därför att 

beskriva även detta diagram med en approximerad rätlinjig ekvation som sträcker sig över 

hela intervallet 25 ≤ x ≤ 35, se ekvation 31. 

                   (32) 
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Diagram 8. Den rätlinjiga ekvation som beskriver sambandet mellan årskylbehov och drifttemperatur 

för klimatet Bagdad och modellen VMI. 

Diagram 8 visar kylbehovet per år som en funktion av enbart drifttemperaturen för modellen 

VMI och klimatet Bagdad. Precis som för hela simuleringsserie 3 ger detta diagram en 

tydligare bild över förhållandet mellan kylbehov och drifttemperatur då trögheten ej var 

signifikant. Grafen baseras på ekvation 32 
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Diagram 9. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Phnom Penh 

och modellen VMI. 

Kylbehovet för Phnom Penh med modellen VMI i diagram 9 visar att trögheten har en viss 

inverkan på kylbehovet. Mellan drifttemperaturerna 30 och 35 °C sker en reducering av 

kylbehovet vid trögheterna 3,6115, 5,4173 och 7,223 MJ/K. 

Ett område som tydligt avviker från resten av diagrammet kan observeras i diagrammets övre 

högra hörn. Påverkan på kylbehovet från den varierande trögheten är relativt konstant för 

drifttemperaturen 25 °C fram till trögheten 7,223 MJ/K. Efterkommande tröghet ger en 

ökning av kylbehovet. 

Mellan drifttemperaturerna 30 och 32,5 °C finns en platå. Det betyder att en ökning av 

drifttemperaturen där emellan inte kommer ha någon märkbar effekt på kylbehovets storlek. 
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Diagram 10. Kylbehovet per år som funktion av tröghet och drifttemperatur för klimatet Djibouti och 

modellen VMI. 

Diagram 10 som återger kylbehovets storlek som funktion av trögheten och drifttemperaturen 

visar att båda parametrarna inverkar. 

Områden som trögheten i större utsträckning påverkar återfinns mellan drifttemperaturerna 25 

och 30 °C samt trögheterna 3,6115 och 7,223 MJ/K där kylbehovet är lägre än innan- och 

efterkommande punkter.  Mellan drifttemperaturerna 32,5 och 35 °C börjar kylbehovet sjunka 

kraftigare vid trögheten 5,4173 MJ/K än vad det gjort innan. Det fortsätter att sjunka fram till 

maxvärdet på trögheten 9,0288 MJ/K. 

Tröghetens inverkan på kylbehovet i diagram 9 och 10 är liten i relation till drifttemperaturen. 

Dock påverkar det tillräckligt mycket för att inte förenkla dem till rätlinjiga ekvationer. 

För de vattenkylda modellerna ger isoleringen en likartad effekt på kylbehovet som hos de 

luftkylda modellerna. Vid låg drifttemperatur hålls kylbehovet lägre med isolering medan det 

vid hög drifttemperatur hindrar värme från att ta sig ut till omgivningen och på så vis medför 

ett högre kylbehov. Differensen mellan högsta och lägsta kylbehov är betydligt mindre än vad 

det är för de oisolerade modellerna. 
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3.5 Val av systemkonfiguration 

De tidigare beskrivna fyra simuleringsserierna resulterar i att valet av kyldistributionssystem 

med eller utan isolering kommer bero på omgivningens klimat samt vilken drifttemperatur 

som tillåts. Tabell 3 redogör för det konfigurationsalternativ av distributionssystem och 

isolering som ger lägst kylbehov vid respektive drifttemperatur och klimat. 

Tabell 3. Det distributionsalternativ som ger lägst kylbehov/ år beroende på drifttemperatur och klimat. 

Klimat Djibouti Bagdad Phnom Penh London 

Drifttemperatur (°C)  

25 VMI LMI VMI LUI 

27,5 VMI LMI VMI LUI 

30 VMI LMI LUI LUI 

32,5 LUI LUI LUI LUI 

35 LUI LUI LUI LUI 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatutvärdering 

De simuleringar som utförts visar att det inte går att bestämma en konfiguration på 

kyldistributionssystemet som är överlägset alla andra. Konfigurationen VUI kan dock 

avfärdas helt eftersom den inte visat sig ge lägst kylbehov i någon simulering. Det enda som 

VUI har som positiv egenskap är att den ej upptar lika mycket plats som VMI inuti 

containern, tack vare att det inte finns någon isolering närvarande.   

Den faktor som har störst betydelse för kylbehovet är batteriernas drifttemperatur. Att 

kylbehovet minskar vid ökad drifttemperatur var väntat eftersom kylsystemet då inte behöver 

arbeta lika ofta. Intressant var dock att se att förhållandet mellan den ökade drifttemperaturen 

och kylbehovets reducering skiljde sig mellan de olika modellerna. Detta beror med största 

sannolikhet på vilket klimat som det simulerades för och om isolering användes eller inte, då 

värmetillskottet från omgivningen blir olika stort. 

 

4.1.1 Isolering 

Isoleringen av containerns innerväggar samt batterikärlens ytterväggar har visats ge en positiv 

effekt på kylbehovet i de fall då omgivningstemperaturen under längre perioder överstiger 

batteriernas drifttemperatur. Isoleringen medför även att reduceringen av kylbehovet blir lägre 

och jämnare med ökad drifttemperatur, se diagram 1 och 2.   

Endast en typ av isolering, mineralull, och en tjocklek har ingått i studien. Utredningen 

ämnade inte redogöra för vilken typ av isolering som gav bäst resultat utan enbart att utreda 

om isolering hade någon positiv påverkan på kylbehovet eller inte. Det finns därför utrymme 

att utvärdera om olika typer av isolering ger olika effekt på kylbehovet. Det kan tänkas att 

isolering med bättre värmemotstånd kan sänka kylbehovet ytterligare i varma tropiska och 

arida klimat. En faktor som också går att utreda vidare är alternativa platser att placera 

isoleringen på. I studien har enbart en plats undersökts vilket för det luftburna alternativet var 

containerns inneryta och det vattenburna batterikärlens ytterväggar. I det luftkylda fallet kan 

isoleringen fästas på containers yttre yta. Dels sparar det plats men även medför det att stålet 

får en temperatur som ligger närmare den svalare luften i containern.  

 

4.1.2 Termisk tröghet 

Den termiska trögheten, i de vattenkylda modellerna, medförde varierande förändringar av 

kylbehovet. Den generella slutledningen är dock att parametern helt kan försummas då den i 

förhållande till drifttemperaturens påverkan var mycket liten. För klimatet Djibouti och 

drifttemperaturen 35 °C i modellen VMI hade den termiska trögheten störst genomslagskraft. 

Mellan lägsta och högsta mängd termisk massa sjönk dock kylbehovet med endast 2 %.  
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Den initiala tanken med att använda den termiska trögheten som en parameter var i hopp om 

att utnyttja möjligheten att lagra kyla som en buffert. Denna buffert var sedan tänkt fungera 

som utjämnande vid temperaturskillnader och på så vis sänka det totala kylbehovet. Denna 

studie fastslår dock att tröghetens signifikans för kylbehovets storlek är minimal och helt klart 

är underordnad drifttemperaturen. Trots tröghetens ringa betydelse känns det ändå värt att 

nämna ett en ökning av trögheten inte alltid innebär att kylbehovet minskar. Likaså innebär en 

minskad tröghet inte automatiskt att kylbehovet ökar.  

Den termiska massa som automatiskt medförs av mängden elektrolyt i batterierna och är 

konstant i alla modellerna uppgår till 4212 kg. 70 % av elektrolytet utgörs av vatten, vilket 

medför att dess egenskaper sannolikt är mycket lika de egenskaper som vatten har gällande 

densitet, specifik värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Den maximala mängden vatten 

som kan användas som termisk massa i det vattenkylda systemet uppgår totalt till 2160 kg. 

Det är endast lite drygt hälften av elektrolytets massa och kan vara en av orsakerna att dess 

inverkan på kylbehovets storlek är så begränsad.  

Kylsystemets driftstrategi kan också vara en bidragande faktor till tröghetens ringa inverkan 

på kylbehovet. Vid alla simuleringar har kylningen varit on/off-reglerad och syftat till att hålla 

en specifik temperatur dygnet runt. Om istället nattkylning använts kan det vara möjligt att 

bättre utnyttja systemet termiska trögheter. Med nattkylning innebär det att en intensivare 

kylning sker nattetid när omgivningstemperaturen oftast är lägre. Tanken är att kyla till en 

lägre temperatur och samtidigt ha mycket termisk massa att lagra kylan i. Under dagen då 

omgivningstemperaturen ökar och värmeutveckling på grund av laddning sker kan den 

lagrade kylan fungera som en buffert. Kylsystemet kommer då inte behöva arbeta lika mycket 

under dagen. 

Varför endast vatten ändrades som faktor för den termiska trögheten i modellerna VUI och 

VMI var för att det innebar en enkel förändring som i verkligheten skulle vara lätt att 

genomföra. Vatten innehar även relativt goda egenskaper som är kritiska för termisk massa. 

Ett annat ämne som också passar bra som termisk massa är stål. Att öka mängden stål i MESS 

hade således varit ett alternativt tillvägagångssätt. Möjliga förfaranden hade varit att öka 

massan på containerns väggar eller byta ut plasten i batterikärlen mot stål. Det senare 

alternativet hade medfört att den termiska massan kommit i närheten av de områden som ska 

kylas. Stål är dock betydligt tyngre än vatten vilket medför att det inte är möjligt att placera 

lika mycket av det inuti MESS på grund av viktbegränsningen som finns för standarden MSC. 

4.1.3 Klimatstatistik 

Den klimatstatistik som använts har bestått av data för ett helt år, år 2012. Data för 2010 och 

2011 har studerats i mindre omfattning men inte använts vid någon simulering. Det fanns en 

del variationer mellan de tre åren, i fråga om temperatur och luftfuktighet. Eventuellt borde 

det ha tagits fram medelvärden som var baserade på en längre tidsperiod för att på så vis 

erhålla mer generella värden. Medelvärden framtagna över ett långt tidsperspektiv borde 

beskriva ett områdes klimat bättre än enbart ett godtyckligt år. Det finns därför en risk att den 
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statistik som använts innehåller extrema värden av något slag som egentligen inte är vanligt 

förekommande. 

Klimatstatistiken som använts pekar dock på vissa saker som bör poängteras. I klimat där 

omgivningstemperaturen som högst når det varmtempererade London behöver inget 

kylsystem användas. Det betyder att kalltempererade och polara klimat inte behöver 

undersökas. Det kan antas att omgivningstemperaturen generellt sett är tillräckligt låg på 

dessa platser för att undvika skadlig temperaturnivå på batterierna.  

Det arida klimatet Djibouti är unikt i det avseendet att det är det land som erhåller den högsta 

medeltemperaturen i världen. Därav kan det debatteras huruvida representativt det är för andra 

arida klimat som inte är av samma arida karaktär som Bagdad. Djibouti är mycket varmt och 

mycket fuktigt. Det medför stora likheter till det tropiska klimatet som undersökts. Enligt 

Köppens klimatklassificeringssystem är de arida klimaten svårast att klassificera. Det är 

anledningen till att två olik sådana klimata ingick i studien. För att göra studien mer 

representativ kunde en bredare klimatundersökning ha utförts. Statistik för ett flertal olika 

länder kunde ha insamlats och utifrån det avgöra vilka som borde ingått i studien. Med ett 

sådant förfarande hade klimatets representativa egenskaper kunnat säkerställas på en helt 

annan nivå. Dock är ett sådant arbete mycket tidskrävande och hade förmodligen inte rymts 

inom denna studies ramar.  

 

4.1.4 Ventilationen och kondensation 

Ventilationen har inte undersökts i någon större utsträckning i den här studien. Det 

beräknades fram ett flöde som var föreskrivet enligt en svensk standard för att förhindra att 

den gasbildning som uppstår vid laddningen inte skulle nå sådana koncentrationer att en 

gnista från batterierna kunde orsaka en explosion. Flödet som togs fram har varit konstant i 

alla modeller och det vore intressant att undersöka om kylbehovet kunde minskas genom att 

reglera ventilationen. Det skulle exempelvis vara möjligt att öka ventilationen nattetid för att 

då ta in mer kalluft och minska den under dagtid då temperaturen oftast är högre. I det 

varmtempererade klimatet London skulle det eventuellt vara möjligt att en ökad ventilation 

helt avlägsnar det lilla kylbehov som det enligt studien visade sig ha. 

Med ventilationen tillkommer dock problemet med kondensering av den fukt som finns i 

luften. Detta har i simuleringarna endast ansetts vara ett problem för de luftkylda modellerna. 

Hur mycket fukt som luften kan innehålla beror på mättnadstrycket vilken i sin tur beror på 

temperaturen hos luften. Varm luft kan innehålla mer fukt än vad kall luft kan. När 

kylsystemet sänker temperaturen på luften ökar den relativa fuktigheten. Vid 100 % relativ 

fuktighet måste fukt avges om temperaturen ska kunna sjunka ytterligare. Om ytor inuti 

MESS blir svalare än den omgivande luften kommer fukt kondenseras på dem. 

Vid överslagberäkningar, för det tropiska klimatet, har det beräknats att mättad luft på 30 °C 

som kyls för att hålla drifttemperaturen 25 °C kan resultera i så mycket som 0,9 liter 

kondenserat vatten per timme. I takt med att drifttemperaturen ökar så minskar dock mängden 
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kondensat då luftens temperatur inte behöver sänkas lika lågt. För det arida klimatet Djibouti 

ger ogynnsamma förhållanden, det vill säga varm och fuktig luft, inte lika mycket 

kondenserat vatten som för Phnom Penh. Dock tillräckligt mycket för att förorsaka problem 

om det inte tas om hand.  

En avfuktningsanordning för den inkommande ventilationsluften kan vara nödvändig för att ta 

bort problemet. Om en ansenlig mängd fukt tillåts kondensera inuti containern kan det leda 

till vattenansamlingar med mögelbildning som följd. Fukt kan även medföra att batteriernas 

poler oavsiktligt kommer i kontakt med varandra och kortslutning uppstår. En kortslutning 

kan i sin tur orsaka onödig värmeutveckling, skador på batterierna eller gnistor.  

En avfuktningsanordning kan dock medföra ett ökat energiuttag ur batterierna. Ett annat 

alternativ är att utrusta MESS med ett dräneringssystem. Det hindrar dock inte fukten från att 

kondensera på olägliga platser utan gör det enbart möjligt att föra bort det som redan 

kondenserat.  

För de vattenkylda modellerna bedömdes det föreligga en betydligt mindre risk för 

kondensation då luftvolymen i containern, i vilken ventilationsluften är i kontakt med, 

påverkas i betydligt mindre utsträckning. 

 

4.2 Metodutvärdering 

Metoden som använts för att nå fram till studiens mål har i störst utsträckning bestått av 

framtagandet av de matematiska modeller som använts. Ett flertal antaganden var nödvändiga 

för att simplifiera modellerna till en nivå som var rimlig inom studiens ramar. Resultaten som 

modellerna levererat har dock varit trovärdiga om ändå något överraskande ibland. När MESS 

tagits i drift skulle det vara intressant att verifiera modellerna för att på så vis bekräfta eller 

förkasta deras validitet. Simuleringarna som genomförts har också varit en stor del av 

metoden. Det har inte kunnat identifieras några faktorer som på något sätt kunnat påverka 

själva simuleringsförfarandet.  

 

4.2.1 Värmeövergångstal 

Värmeövergångstalen som användes för elektrolytet och kylvattnet, vad gäller konvektion, 

har varit konstant vid alla simuleringar. Det värde, på 500 W/(m
2
*K), som använts bestämdes 

utifrån förhållandet mellan luft och vatten som finns beskrivet i energitekniska formler och 

tabeller [23]. Genom att öka värdet på värmeövergångstalet till det dubbla, det vill säga till 

1000 W/(m
2
*K), reducerades kylbehovet enbart med cirka 0,1 %. Det ansågs därför inte 

nödvändigt att beräkna värdet närmare.  

De värmeövergångstal för luft som räknades fram och användes i modellen var av dynamisk 

karaktär där de varierade med temperatur. Var någonstans i modellen, mellan vilka 

energilager, värmeövergångstalet verkade spelade också in på dess värde. Gemensamt för 

dem alla var dock att de i jämförelse med elektrolytens och kylvattnets värmeövergångstal 
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generellt var omkring 60-100 gånger mindre. På så vis var förmodligen luftens 

värmeövergångstal den faktor som begränsade de konvektiva transporterna av värme i 

modellerna. Vid beräknandet av luftens värmeövergångstal har det inte beaktats hur de 

påverkar varandra i modellerna. Då de är begränsande kan felkällan bedömas som stor. 

Förändrade värmeövergångstal för luften kan medföra att värmetransporterna via konvektion i 

modellerna ändras kraftigt. Ett sätt att mer noggrant beräkna luftens värmeövergångstal är 

genom en så kallad CFD-modellering. I en sådan kan interaktionen mellan de olika 

värmeövergångstalen bedömas vilket leder till mer exakta värden. Ett annat sätt att öka 

tillförlitligheten på värmeövergångstalen är att ta fram dem empiriskt genom exempelvis 

mätningar på ett befintligt batteri.  

 

4.2.2 Strålning 

Både direkt och indirekt solinstrålning har försummats. MESS kommer att stå helt i skuggan 

vilket eliminerar den direkta solinstrålningen. Den indirekta solinstrålningen kommer att 

träffa MESS trots att den står i skuggan. Genom att göra den förenklingen har en potentiell 

extern värmekälla förbisetts. Det kan ge implikationer på kylbehovet då mer värme kan 

behöva bortföras än vad de matematiska modellerna beräknat.  

Strålningen mellan ytorna i MESS har förenklats eller försummats i ganska stor utsträckning. 

Dels för att deras betydelse i många avseenden har varit ringa samt att de förenklingar som 

gjorts underlättat beräkningarna utan att resultaten påverkats nämnvärt.  I och med att 

synsättet ”lumped system” har tillämpats har det inte tagits någon hänsyn till eventuella 

skillnader i temperatur i en och samma kropp. Det som avgör om en kropp kan anses ha en 

enhetlig temperaturgradient är biot-talet. Biot-talet ger ett enkelt index över förhållandet 

mellan värmeledningsmotståndet inuti och på ytan hos en kropp. Förhållandet avgör om 

temperaturen inuti en kropp kommer att variera med avståndet. Antagandet gällande enhetlig 

temperaturgradient är troligtvis giltigt för alla energilager förutom för isoleringen i 

modellerna LMI och VMI. I isoleringskroppen uppstår det en temperaturdifferens. Det 

medförde att en del förenklingar krävdes i metoden gällande framförallt strålningsutbytet i de 

fall isoleringen var ett av energilagren. Istället för att använda den temperatur som räknades 

fram för isoleringslagret användes temperaturen för ett närliggande energilager vars 

temperatur bättre representerade den ytan hos isoleringen som skulle behandlas. För 

energilagret LV i modellerna LUI och LMI ger kylningen en omblandning av luften vilket 

verkar utjämnande på temperaturen. Även ventilationen, som omsätter luften 2,25 gånger per 

timme, sätter luften i rörelse. För de vattenkylda modellerna är det enbart ventilationen som i 

någon större utsträckning påverkar luften. 2,25 omsättningar/timme är dock väldigt mycket 

vilket borde ge luften en tillräckligt god omblandning då hela luftvolymen byts ut så pass ofta. 

Energilagret KV i de vattenkylda modellerna borde, precis som i LV för de luftkylda 

modellerna, erhålla en omblandning tack vare det flöde vattnet har i samband med kylningen 

av batterierna. För energilagret CONT, vilket behandlar containers stålkonstruktion, är 

förutsättningar goda för att det ska råda en enhetlig temperatur i kroppen. Stål har god 

värmeledningsförmåga och konstruktionen är tunn. Det tyngsta skälet till att använda 
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förenklingen ”lumped system” var för att det förenklar modellen markant vilket bedömdes 

medföra en nivå som ansågs hanterbar inom studiens ramar. 

 

5 Slutsatser 

Utifrån de simuleringar som genomförts för de klimat som undersökts kan det fastställas att: 

 Kylbehovet påverkas i störst utsträckning av den drifttemperatur som batterierna ska 

hålla. 

 

 Den termiska trögheten har liten eller ingen inverkan på kylbehovet för de vattenkylda 

modellerna. 

 

 Isolering ger lägre kylbehov om omgivningstemperaturen är högre än batteriernas 

drifttemperatur under långa perioder. 

I avgörandet av vilken konfiguration på kylsystemet som bör användas för att erhålla ett lågt 

kylbehov beror detta på klimatet och batteriernas drifttemperatur. 

 För klimat där omgivningstemperaturen som högst når det varmtempererade London 

behövs inget kylsystem. 

 

 I arida klimat av karaktären Bagdad bör ett luftburet kylsystem alltid användas. 

Isolering bör användas för drifttemperaturer upp till 30 °C. Över 30 °C blir isoleringen 

kontraproduktiv. 

 

 För tropiska klimat som Phnom Penh bör ett vattenburet kylsystem samt isolering 

användas för drifttemperaturer upp till 27,5 °C. Över 27,5 °C bör ingen isolering 

användas samt att kylsystemet skall vara luftburet. 

 

 I arida klimat av samma karaktär som Djibouti bör ett vattenburet kylsystem samt 

isolering användas för drifttemperaturer upp till 30 °C. Över 30 °C bör kylsystemet 

vara luftburet samt ingen isolering användas.  
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