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Abstract

Energy analysis and optimization of cooling and
heating system

Anton Bergman

The thesis project aims to investigate and analyze existing heating 
and cooling systems in public places and homes in Nordic countries 
from energy consumption aspects, and suggest possible optimized 
solutions to reduce their energy consumption. It was conducted, in 
particular, based on an average sized grocery store on Åland. The 
investigation and analysis have shown that the consumption of 
district heating was causing a high and unnecessary bill. 
Through a few coarse adjustments of control parameters in the control 
software for the cooling and heating system, we could maintain a 
lower consumption of district heat by 13%. These adjustments are just 
the beginning of what has been accomplished in terms of optimization. 
This is pleasing in the short term, but it is hard to certify if the 
changes will maintain the satisfying results under a longer period. 
For improvement and further work for optimization, data over a longer 
term, preferably a couple of months and most preferably one year, are 
needed. The data on temperatures for both setpoint and actual value 
may be logged every minute to get good and soft trend lines to 
follow. With trend lines for both inheritance and setpoint, optimized 
regulation can be made.
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Sammanfattning 
En investering för att göra besparingar behöver inte alltid vara kostsam eller behöver göras över en 

längre period utan kan även göras relativt billigt och få ett direkt resultat. Med rätt tankesätt och 

kunskap kan små förändringar ge stora besparingar. 

En analysering och optimering utfördes på ett kyl- och värmesystem i en livsmedelsbutik som finns 

belägen på Åland. Under en månads tid då optimeringen hade implementerats jämfördes 

energiförbrukningen under samma period från tidigare år. Resultatet blev 13% minskning av 

energiförbrukningen och det är ett kan anses som ett bra resultat då endast en kort period 

studerades. 

Optimeringen gjordes digitalt med hjälp av en dator där kyl – och värmesystemet är programmerat 

och automatiserat. Programmet innehåller olika reglerbara värden på sensorer och övriga 

parametrar. Parametrarna analyserade och en grovinställning gjordes för att ge ett bättre körschema 

för de aktuella maskinerna och komponenterna. Den här optimeringen var som sagt bara en 

grovinställning av systemet och ytterligare flera optimerade parameterinställningar kommer ge 

bättre resultat.  

Det var framför allt kostnaden av fjärrvärme som sänktes. Det gjorde möjligt med hjälp av 

återvinning av restvärmen från kylprocessen av kyldiskarna. Värmen återvanns och utnyttjades för 

att värma upp lokalen. Det finns även utrymme för förbättring genom att ändra layouten på 

kyldiskarna då de inte var optimerade att bevara kyla. Dock blir en investering i hårdvara mera 

kostsam och det är en ställning som kunden måste ta.  

Den här analysen och optimeringen är applicerbar på andra kyl- och värmesystem eftersom de är lika 

i struktur och utförande. Förhoppningsvis medför det här arbetet till en god riktlinje för andra 

framtida investeringar vare sig det är nyproduktion eller av ett befintligt system.  

Att spara energi ger mer klirr i kassan och är även bra för miljön. Det här arbetet går bra att tillämpa 

på både småskalig och storskalig och är därför inte enbart riktad till företag eller stora lokaler.  
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Nomenklatur 
CoP Coefficent of performance är ett enhetslöst mått på verkningsgraden på en 
 kompressor. 
Entalpi Ett mått på termodynamisk potential. 
Elcentral Isolerat skåp där säkringar, reläer, mätare etc. finns installerade. 
GUI Graphical user interface, grafiskt användargränssnitt. 
KMK Kylmedelkylare, stort fläktpaket som kyler kylmedlet  
Kondensor En anordning för kondensering (gas övergår till vätska). 
Matning Inkommande högspänningskablar till en elcentral.  
Modul Färdigbyggd enhet inom ett användningsområde. 
Pa Pascal, SI-enhet för tryck. 
PID Proportionell, integrerande och deriverande regulator 
PLC Programable logic controller (programmerbart styrsystem) 
VVS Värme, ventilation och sanitet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
HP Kyla & Värme AB på Åland verkar inom VVS, Kyla, el, automatik samt hållbara energilösningar. 

Deras verksamhet baserar sig på grundtanken att leverera beprövade och hållbara lösningar för 

optimering av driftkostnader och med målsättningen att uppnå ett utmärkt och hälsovänligt 

inomhusklimat. De utför projektentreprenader, förebyggande service med målsättningen att undvika 

driftstopp samt energianalyser inom hela området för husteknik.  

HP Kyla & Värme har tidigare projekterat och utfört arbete på dagligvaruhandels butiker och har 

därmed en bred kunskap inom ämnet VVS. Därför är ett arbete inom energioptimering inget som 

känns obekant.  

För energianalysen/optimeringen av nuvarande system fanns det tre huvudkomponenter som 

arbetet cirkulerade runt. De bestod av ”kyldiskar”, ”kompressorer och fläktar” och ”styrsystem”. 

Kyldiskarna fanns placerade i butikens gångar och hade en konstruktion som inte var helt optimalt 

för att behålla kyla, men de störde även rumstemperaturen i gångarna. Kompressorerna och 

fläktarna (även elcentral, vattenledningar etc.) fanns i ett enskilt rum (kan liknas med ett maskinrum) 

där de inte störde resten av verksamheten. Kompressorerna höjer och sänker trycket i systemet och 

styr utav sensorer. Fläktarna (ex. kylmedelklare) håller temperaturen i systemet, även här med hjälp 

av sensorer. Den gemensamma nämnaren för de här olika huvudkomponenterna är ett styrsystem 

för hela systemet. Det enklaste sättet att energioptimera nuvarande systemet är att förbättra 

styrsystemet och körschemat (dvs. det automatiserade programmet) för kyl- och värmesystemet.  

1.2 Syfte 
Möjligheten att sänka förbrukningen av värmeenergi (i form av fjärrvärme) och även få ett behagligt 

inomhusklimat då butikens temperatur är i lägsta laget. Förhoppningsvis ska även en förbättring av 

styrsystemet även leda till en minskad elförbrukning. För att uppnå dessa förbättringar och resultat 

kommer ett anta steg att utföras: 

• Analysering av nuvarande kyl-och värmesystem, vilka komponenter som berörs och vad som 

behöver förbättras 

• Att kunna utnyttja lösningar,  parameterinställningar och kunskap från befintliga 

välfungerande system och implementera dem 

• Förbättringar och ändringar av nuvarande system görs till största delen från styrsystemets 

programvara 

• Idéer för fortsatt optimering och vidare arbete av systemet i helhet 
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2. Teori 

2.1 Reglerteknik 
Reglerteknik är ett samlings ord för olika metoder för att automatiskt reglera eller styra olika system. 

Det görs med hjälp av regulatorer som finns som både analoga och digitala. Det finns flera olika 

system: öppna, stängda, med återkoppling och utan återkoppling. Ett exempel där ett reglersystem 

med återkoppling är användbart är vid kyl- och värmesystem. Den positiva återkopplingen leder till 

resonans då utsignalen förstärker insignalen eftersom de ligger i fas.  

2.1.1 Återkopplat reglersystem 

Ett återkopplat reglersystem summerar utsignalen och insignalen (börvärdet) och resultatet blir 

insignalen till regulatorn.  Återkopplat system finns som positiv eller negativ återkoppling. Negativ 

återkoppling används i förstärkare för att motverka ex. brus och instabilitet.  

 

Figur 2.1 blockdiagram av återkopplat reglersystem 

I ett kyl- och värmesystem kan börvärdesgivare, regulator, styrdon, process och ärvärdesgivare på ett 

förenklat sätt beskrivas. Börvärdesgivaren är sensorer som ger värdet på den önskade temperaturen. 

Regulatorn (som reglerar felsignalen) är en samling av digitala regulatorer (datorer). Styrdonen är 

t.ex. fläktar, pumpar och kompressorer. Process (reglerobjekt) är själva lokalen. Sist och slutligen är 

ärvärdesgivare sensorer, som ger det aktuella värdet i processen, och används i återkopplingen för 

sedan summera börvärdet och ärvärdet för att beräkna felsignalen. I kyl- och värmesystemet tas inte 

störning upp, då det endast är en förenklad modell. 

2.1.2 PID-regulator 

PID reglering är en kombination av proportionell, integrerande och deriverande reglering och kan 

skrivas 

𝑢(𝑡) = 𝐾 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0
+ 𝑇𝐷 ∗ 𝑒′(𝑡)].   (2.1) 

och kallas för ideal PID-regulator. P-delen (proportionell) kan beskrivas med sambandet mellan 

styrsignalen 𝑢𝑝(𝑡) och felsignalen 𝑒(𝑡) med formeln  

𝑢𝑝 = 𝐾 ∗ 𝑒(𝑡).     (2.2) 

Den integrerande regleringen, vars utsignal är integralen av felet, kan skrivas på med formeln 

𝑢(𝑡) =
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0
.     (2.3) 
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där integralstiden 𝑇𝐼 bestämmer integrerings hastigheten på integreringen. Slutligen kan den 

deriverande regleringen, som beror på derivatan av insignalen, skrivas enligt följande samband 

𝑢(𝑡) = 𝑇𝐷 ∗ 𝑒′(𝑡) = 𝑇𝐷 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
    (2.4) 

där deriveringstiden 𝑇𝐷 är en konstant. Observera att ekvation 2.1 är för det kontinuerliga fallet. För 

tidsdiskret PID-reglering används följande formel: 

𝑢(𝑘) = 𝐾 [𝑒(𝑘) + 𝑇𝐷
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

ℎ
+

ℎ

𝑇𝐼
∑ 𝑒(𝑖)𝑘

𝑖=1 ].   (2.5) 

2.2 Termodynamik 
Termodynamik är läran om energi och beskriver värme och arbete inom termodynamiska system och 

processer med olika tillståndsstorheter. Exempel på olika tillståndsstorheter är entalpi, tryck och 

temperatur. Ett system kan i princip vara vad som helst men några exempel är en turbin, ett växthus 

och ett provrör. En process beskriver förändringar i ett system.  
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3. Fjärrvärme, kyl- och värmesystem 

3.1 Överblick av fjärrvärme, kyl- och värmesystem 
Kapitel 3 går över den generella fakta för fjärrvärmesystem och kyl- och värmesystem.  

3.2 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är energi (vanligaste transportmedlet är vatten) som produceras från t.ex. värmeverk och 

distribueras till ett mindre nätverk i ett samhälle. Konsumenterna är ofta lägenhetshus, lokaler och 

småhus och används för uppvärmning. Fjärrvärmen kan enkelt beskrivas med hjälp av Figur 3.1. Ett 

kraftvärmeverk producerar energi (i form av värme) och levererar värmeenergi till användaren i ett 

slutet kretslopp. [7]  

 

Figur 3.1 en enkel överblick av ett fjärrvärmesystem 

 

3.3 Kyl- och värmesystem 
Kyl- och värmesystemet utnyttjar samma teknik (som visas i figur 3.2) men tar tillvara på värmen på 

olika sätt. Värme från kyldiskarna tas upp vid förångaren och omvandlar köldmediet från vätska till 

gas. Därefter höjs trycket på gasen med hjälp av en kompressor och temperaturen höjs. Därefter går 

den uppvärmda gasen till kondensorn som har som uppgift att distribuera värmen med hjälp av 

värmesystemets värmeväxlare. Köldmediet återgår från ånga till vätska. Sist och slutligen sänks 

trycket på köldmediet med expansionsventilen och köldmediet börjar koka och förångas. Figur 3.3 

beskriver i en punktlista hur systemet fungerar. De blå i figur 3.2 är den kalla sidan med lågt tryck. 

Den röda sidan är den varma med ett högt tryck. Kompressorer och expansionsventiler används för 

att reglera tryck och därmed olika tillstånd. [8] 



  Examensarbete i elektroteknik 15hp 
  1TE660  
  September 2017 

8 
 

 

Figur 3.2 Överblick över ett simpelt kyl- och värmesystem 

 

Kort kan detta beskrivas i ett entalpidiagram som syns i figur 3.3 och beskrivs närmare med en 

punktlista: 

• 1. Förångning där värmeupptagning sker.  

• A är temperaturen (på köldmedium) vid inloppet till kompressorn.  

• 2 Kompressorns arbete. Trycket höjs och temperaturen stiger. 

• B är temperaturen vid utloppet av kompressorn. 

• 3 Kondenseringen där energi frigörs. 

• C är temperaturen vid utloppet på kondensorn.  

• 4 expansionsventilen där trycket och temperaturen sänks. 
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Figur 3.3 tryck-entalpidiagram. Y-axel i bar och X-axel i entalpi 

3.4 PLC 
Det här automatiserade kyl- och värmesystemet använder sig utav ett PLC. PLC står för 

Programmable Logic Controller (programmerbart system) och är ett mindre styrsystem som ofta 

används inom industrin som en enklare form av automation. Analoga delarna är uppbyggd av olika 

moduler: processor, minne och anslutningsportar för kablar. Den digitala delen är uppbyggt av två 

olika programmerings språk som användaren själv kan välja: textbaserade eller grafiska. [1] 

Det specifika PLC för det här systemet heter Desigo Insight som har ett grafiskt användargränssnitt 

och används t.ex. för övervakning av systemet. Det är strukturerat med olika nivåer i systemet och 

har möjligheter att övervaka larm, skapa trendlinjer för olika utvärderingar, analyser och rapporter. 

Ändringar av börvärden i realtid är även möjlighet. [3] 

Utöver PLC styrningen finns det även externstyrning på vissa elmotorer och de styr med 

frekvensomriktare. Frekvensomriktare (ibland kallad frekvensomvandlare) reglerar hastigheten på 

elmotorer genom att likrikta växelströmmen med dioder och sedan pulsera ut likströmmen till en 

form av växelström med hjälp av en krafttransistor. [5] 

Värmesystemet bestod av en värmeväxlare som utnyttjade både fjärrvärmen och restvärmen från 

kylprocessen och de drivs av fläktar.   
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4. Metod och genomförande 
Metod och genomförandet beskriver arbetet på plats (fältstudie och programmeringar) och 

databearbetning.  

4.1 Effektmätning och elförbrukning 
Effektförbrukning för hela byggnaden fanns tillgängliga av Ålands Elandelslag och de kunde visa 

förbrukning för dag, månad och år. Figur 4.1 visar dagsredovisning från 1.4.2017-11.5.2017 och 

grafen visar utomhustemperatur, energi (kWh) och effekt (kW). Figur 4.1 är ett exempel på hur 

information om elförbrukningen såg ut grafiskt men det gick även att ladda ner Excel dokument från 

”Tabell” -fliken.  

 

Figur 4.1 dagsredovisning av elförbrukningen. Energi, temperatur och effekt på Y-axeln och datum på X-axeln.. 

Den totala elförbrukningen laddades ner som ett Excel dokument och upplösningen valdes till 

månad. Förbrukningen per månad är från 1.7.2015 till 31.5.2017. Toppeffekten är inte relevant och 

användes inte under analysen.  

4.2 Analysering av fjärrvärme 
Eftersom byggnaden är i ett värmebehov (inomhustemperatur), köps stora mängder fjärrvärme in. 

Fjärrvärmen behöver inte mätas upp utan information fås direkt från leverantören och förbrukningen 
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jämför sedan med tidigare år över en längre period. Förbrukningen från tidigare år ställs sedan upp 

och jämförs med varandra i Excel (figur 4.2) över en längre period. Den intressanta delen är 

energiförbrukningen kolumn B. Den kommer att jämföras med kolumn A för att få ett genomsnitt 

över dagar, månader och år. De andra kolumnerna är data för leverantören och utnyttjas inte i 

analysen eller optimeringen.  

Olika delar av butiken har olika inställda temperaturer och system för dem, t.ex. gångarna mellan 

kyldiskarna, brödavdelningen, kassorna osv.  

Fjärrvärmen produceras och levereras utav Mariehamns Energi. Precis som för elförbrukningen 

kunde datan presenteras dygnsvis och månadsvis. Figur 4.2 visar en sammanställning av 

månadsavläsningen från 2006—2007 men datan sträcker sig till april 2017. Det som används till 

analysen av fjärrvärmen är kolumn D ”Förbrukning energi”. Kolumn D tar differensen mellan de olika 

månaderna för att få ut den förbrukade energin. T.ex. Januari 2006 förbrukning fås genom cell 3 B 

minus cell 2 B: 

 342,15 − 345,80 = 8,35 

dvs. cell 3 D, förbrukad energi. Kolumn A och D infogas senare i ett linjediagram för att få en mera 

överskådlig blick av hur förbrukningen varit de senaste åren.  

 

Figur 4.2 en del av Excel dokumentet och visar månadsförbrukning. 

Figur 4.3 visar dygnsavläsning av fjärrvärmen från 2012, men hela dokumentet innehåller data fram 

till 2017. Den data som huvudsakligen användes var Energi (MWh), men även 
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framledningstemperatur, returledningstemperatur och temperaturdifferens tittades på, dock 

används de inte i optimeringssyfte. Majmånad är den månad som undersöktes, då ändringarna för 

systemet påverkar maj som första hela månad. Den totala energi MWh för varje månad från 2013—

2017 infogades i separata linje diagram och presenteras i figur 4.4. 

 

Figur 4.3 en del av Excel dokumentet för dygnsavläsning av fjärrvärme. 

 

Figur 4.4 sammanställning av fjärrvärme maj 2013–2017 

4.3 Analysering av kyl- och värmesystem 
Livsmedelsbutikens nuvarande kyl- och värmesystem är inte ritat eller installerat av HP Kyla och 

Värme och en hel undersökning av systemet behöver göras. Programmeringen (regleringen) ingår 

också i analyseringen, då programmeringen inte är utfört av HP Kyla och Värme. För att kontrollera 

och styra allt så finns det ett flertal sensorer tillgängliga och de är både analoga och digitala. Ett 

exempel på sensorer är de olika delarna av butiken som har olika förinställda temperaturer i t.ex. 

gångarna mellan kyldiskarna, brödavdelningen, kassorna osv. 

Väl på plats kunde systemet fysiskt undersökas och studeras. Arbetet började med att få en överblick 

över det mekaniska systemet och därefter det programmerbara systemet. Först lokaliserades 

inloppet av fjärrvärmen, vilka rör som hörde till återvinningen och vilka kompressorer som tillhör kyl 
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respektive frys. Värmen på återvinningen kontrollerades med hjälp av analoga temperaturmätare på 

rören men även fysisk handkänning, mest för att testa om temperaturmätarna är går att lita på. För 

styrsystemet fanns en dator tillgänglig och programvaran för systemet där de olika börvärdena, 

temperaturer och tryck fanns, hette Desigo Insight. I figur 4.5 är ett exempel som visar en del av 

systemet, där man kan se de olika temperaturerna, momentan effekt på fläktar och pumpar och även 

ventilernas styrsignaler (i procent). Det var från denna sida de flesta ändringarna via GUI gjordes och 

även för olika observationer av sensorer. 

Överst till vänster syns LB01-VB (återcirkulationsdelen, figur 4.10 visar det tydligare) i rött och 

tillhörande SV21 som representerar fjärrvärmen. Till höger (även det i rött) om LB01 är 

markvärmesystemet. Det som separerar den röda sidan med den lila är värmeväxlare. Längst till 

höger visas de båda kylmedelkylarna för systemet.  

 

Figur 4.5 en översikt över en del av systemet. Överst till vänster syns LB01 återcirkulation, höger om LB01 är markvärme och 
längst till höger är KMK 1 och 2 

Figur 4.6 visar samma del av systemet men med GT51 i mitten. GT51s börvärde syns ovanför (gul 

text) och ärvärdet är under i grå text.  
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Figur 4.6 in zoomad bild på GT51 i mitten 

Eftersom lokalen är i ett värmebehov, ökades börvärdet på GT51 från 22⁰C till 27⁰C. Dessa börvärden 

är värden som används på HP Kyla och Värmes andra anläggningar som de har ritat och installerat. 

De används vid de första grovinställningarna. Allt detta gjordes för att höja kondenseringen för att få 

upp värmen på returen till kompressorerna och därmed höja temperaturen på återvinningen.  

Även börvärdet för värmen som cirkulerar i marken utanför sänktes från 29⁰C till 27⁰C då pumpen 

gick på 100%. Det börvärdet ställdes in med GT49. Allt det gjordes som en första inställning för att se 

hur systemet reagerade på förändringarna.  

Efter de första inställningarna och övervakningen på förändringarna är gjorda, gjordes en plan för 

nästa steg. De första inställningarna gjordes i GUI där endast ett fåtal inställningar kunde göras och 

det behövdes nya permanenta lösningar och regleringar, vilket görs i ett externt program.  

Följande inställningar som gjorde är grovinställningar för systemet. För de ventiler, pumpar och 

fläktar som redan justerats en gång, justerades ytterligare. En inledande reglering av KMK1 och 

KMK2 gjordes för att ändra deras körschema. Tidigare startades (SwitchOn) KMK1 vid 50% styrning 

på SV51 och KMK2 med 30sek startfördröjning, det vill säga det ena fläktpaketet gick inte på max 

kapacitet innan nästa startades. SwitchOn för SV51 ändrades till 99% och SwitchOn för KMK2 ställdes 

in till att starta när KMK1 är 100%. Denna sekvens skiftar varje vecka för att få ett jämt slitage på 

fläktarna, dvs ena KMK är ”master” och den andra är ”slave”. SwitchOff för kylmediekylarna var 40% 

styrning på SV51 och de ställdes in till 90%. Vidare ändrades olika börvärden: GT49 till 32⁰C, GT51 till 

30⁰C och GT43 till 21⁰C. Återigen valdes dessa värden från de system som fanns befintliga och 

projekterade utav HP Kyla och Värme. 

En möjlighet att justera GT51 börvärde i GUI:t lades till i regleringen. Först och främst styrs GT51 

börvärde utav en kurva som ses i figur 4.7 och fås utav värdena i tabell 1. Dessa värden finns 

möjlighet att ändra direkt i programmet. Den funktionen lades till då detta är en grovinställning och 
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möjlighet till justeringar direkt på plats är till en stor fördel. Tanken bakom den här kurvan är att vid 

låga yttertemperaturer kunna höja temperaturen på systemet för att kunna återvinna mera energi 

(värme). När utomhustemperaturen ökar minskar behovet av värme inomhus. Efter 20⁰C utomhus, 

som kan jämföras med en vanlig sommardag på våra breddgrader, ökar börvärdet igen. Eftersom 

KMK (som sänker börvärdet) beror på utomhustemperaturen inte kan sänka temperaturen mera än 

den faktiska temperaturen ute. Därför tillåter man ett högre börvärde för att inte KMK ska gå på full 

effekt men ändå inte uppnå önskat resultat.  

 

Utomhustemperatur (⁰C) GT51 börvärde (⁰C) 

-27  35 

-10 33 

0 30 

20 23 

30 33 
Tabell 1 tabell för börvärden och utomhustemperatur 

 

Figur 4.7 börvärdeskurva för GT51. X-axeln visar utomhustemperatur och Y-axeln visar GT51 börvärde. 

Det lades även till en funktion som automatiskt förskjuter börvärdet med 5⁰C om byggnaden är i 

värmebehov. Figur 4.8 visar i blått förskjutningen som manuellt kunde ställas in i GUI. 
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Figur 4.8 GUI för förskjutning av GT51 

En sista utväg för att kyla ned kylmedlet fanns och den bestod av ett sprinklersystem som sprutar 

färskvatten på kylmedelkylarnas element. De styrs av GT51 och har ett tröskelvärde på 35⁰C innan de 

sätts igång. 

Figur 4.9 visar designen på kyldiskarna och de var placerade mot varandra i butiken på ungefär 3m 

avstånd. Det gick kanaler på baksidan av kyldiskarna som förde med sig varm luft in i gångarna. 

Temperaturen i gångarna var programmerade att hålla en temperatur på 22⁰C och styrdes utav en 

temperatursensor (GT132) som var placerad i en av gångarna. Börvärdet för GT41 var 28⁰C och 

trycket på fläktarna var 850Pa för att få den önskade temperaturen i gångarna. GT41 sänktes till 25⁰C 

och fläkttrycket sänktes till 600Pa. Från GUI kunde temperaturen läsas av till 14,0⁰C ±0,5. Bilden är 

inte helt skalenlig då avståndet mellan golv och framkant på disken var ungefär 30cm. Figur 4.10 visar 

en bild för hela återcirkulationen.  
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Figur 4.9 en kyldisk i genomskärning (GUI) 

 

Figur 4.10 GUI för återcirkulationen 
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5. Resultat och diskussion 
Första besöket av fältstudien var en relativ mjukstart av analysen för att sedan göra 

grovinställningarna.  Redan vid de första små justeringarna för att testa hur systemet påverkades, 

kunde rätt stora förändringar utläsas.  

Det första som kunde konstatera var att börvärdet för GT51 var alldeles för lågt för att kunna 

återvinna energin på returen till kompressorerna. Att höja börvärdet på GT51 resulterade i en 

minskning av KMK 1-2s drifttid då kylmedlet inte behövde lika mycket kylning. En orsak till det låga 

börvärdet på GT51 berodde förmodligen på att ingenjörerna som ritat och planerat systemet har 

utgått från att ha så låg förbrukning på kompressorerna som möjligt. Det resulterar i ett lägre CoP-

värde. Cirkulationsaggregatets (CA01) börvärde sänktes från 28⁰C till 25⁰C. Detta gjordes för att både 

återvinning och fjärrvärme vara 100% öppna men energin räcker inte till att värma upp gångarna. 

Även fläkttrycket sänktes från 850Pa till 600Pa eftersom värmen ändå inte räckte till. När börvärdet 

sänktes till 25⁰C och trycket till 600Pa, resulterade det i en liten minskning i gångarna till 13,5⁰C±0,5. 

Det vill säga en relativt stor minskning på börvärdet gav en marginell skillnad på rumstemperaturen.  

Redan här kunde man inse att det fanns energi och i det långa loppet, pengar att spara.  

Sekvensstyrningen för KMK1 och KMK2 (SwitchON) resulterade i en jämnare förbrukning på fläktarna 

men även en mjukare ”ärvärdeskurva” för GT51. Tröskelvärdet för ”KMK slave” sattes till 99% vilket 

medförde att den startade på 100%. SwitchOff tröskelvärde ändrades till 90% för att de skulle 

stängas av snabbare när de inte var i behov. Programmeringen för att veckovisa körschemat 

fungerade felfritt.  

Frekvensomriktaren till cirkulationsaggregatet fungerade inte som den skulle. Den funkar genom att 

den får en extern styrsignal (börvärde från GUI) som varierar från 0-10V (0–100%). 

Frekvensomriktaren har väldigt många inställningar och ingångar för diverse sensorer, men eftersom 

den styrs externt från GUI användes bara ett fåtal inställningar. Figur 5.1 visar en del av de 

inställningar som utnyttjades. Operating range är fläktensarbetsområde, Controller är 

frekvensomvandlarens egna PI-reglering och External setpoint är inställningen för den externa 

styrsignalen.  

 

Figur 5.1 visar GUI för Grundfos CUE. Inte faktiska värden 

Följande inställningar från frekvensomriktaren kunde utläsas: 

Operating range Controller External setpoint 

Min. 25% Kp 4.00 Min. 0.00V 

Max. 74% Ti 1.00s Max 10.0V 
Tabell 2 tabell över en del av de olika inställningarna för frekvensomriktaren 



  Examensarbete i elektroteknik 15hp 
  1TE660  
  September 2017 

19 
 

Ett problem som upptäcktes var att frekvensomriktarens arbetsområde inte fungerade. Vid 

varierande styrsignal (oftast externt börvärde 100%) från GUI, låg arbetets område på minvärde. 

Detta resulterar i ett icke optimalt körschema och onödig energiåtgång då återcirkulationen inte 

fungerar som sig bör.  

Inställningarna kontrollerades med hjälp av närliggande frekvensomriktare för markvärme, eftersom 

de ska ha samma inställningar. Alla inställningarna stämde överens. Som sista åtgärd gjordes en 

felsökning av enheten där kopplingsplintens kopplingar kollades och spänningsmättes. De stämde 

överens med manualen och även med frekvensomriktaren bredvid. Slutsatsen blev att 

frekvensomriktaren är defekt.  

 

Figur 5.2 felsökning av frekvensomriktare 

Ungefär en vecka väntades efter att de sista inställningarna gjordes för att systemet skulle och för att 

samla in data över en längre period. Vid första snabbchecken såg allting ut att fungera som förväntat. 

Dock kunde det konstateras att börvärdet följde kurvan GT51 som planerat men hade ett dåligt 

samspel med förskjutningen av GT51. Figur 16 visar börvärdeskurvan i vitt och den gulgröna pricken 

är nuvärde. Som ses i figur 5.3 är nuvärdet ovanför börvärdeskurvan. 
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Figur 5.3 börvärdeskurva och nuvärde för GT51. X-axel visar utetemperatur och Y-axel visar börvärde 

Då GT51 börvärde förskjuts med 5⁰C (till 29 i detta fall), leder det till att SV51 stängs helt (0.0 %) och 

inget av kylmedlet behöver kylas. När nuvärdet når börvärdet återgår GT51 till sin ursprungliga, icke 

förskjutna börvärdeskurva och kylmedlet behöver kylsas rejält. Båda KMK öppnas snabbt till 100% för 

att kyla ner kylmedlet snabbt. Detta skedde en handfull gånger på ungefär en timmes tid. Allt 

resulterar till ett ”ryckigt” körschema för båda KMK och en större påfrestning på kompressorerna och 

en högre elförbrukning då de måste arbeta tyngre. Som en kortsiktig åtgärd sattes förskjutningen till 

0⁰C, dvs. ingen förskjutning kommer ske. En långsiktig permanentlösning är att ha ett längre 

körschema för förskjutningen.  

Av den fjärrvärmeförbrukning (och dels elförbrukning) som jämfördes och studerades så var det maj 

månad från 2013—2017 som var av intresse. Från figur 4.4 kan en tabell sättas upp 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Energi MWH 16,54 17,89 22,17 15,52 13,49 
Tabell 3 fjärrvärme förbrukning för maj 2013—2017 

Figur 5.4 visar ett linjediagram från figur 4.4. År 2017 är en minsta notering av förbrukning sedan 

huset byggdes. Överlag verkar förbrukningen lega runt 16 MWH förutom en avvikelse 2015 då en 

notering på 22,17 kunde konstateras. Det man även kan se är en minskning på 2,03 MWH 2017 

jämfört med 2016. Det är en minskning på 13,1% vilken måste anses som väldigt bra då 2017 är de 

året vi gjorde förändringarna. Det är dock svårt att säga om de optimeringar som gjordes ansvarar för 

energiförminskningen eftersom ingen data på utomhustemperaturen kunde fås. En bättre bild av 

optimeringen är att titta över en längre period, t.ex. ett helt år.  
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Figur 5.4 linjediagram från figur 4.4. Y-axel i MWH och X-axel i årtal 

Elförbrukningen kunde inte jämföras då data endast fanns att få från 2017 och 2016, vilket är ett för 

kort intervall för att kunna göra en rättvis jämförelse. Det man förmodligen kan förvänta sig är en 

liten ökning på kompressorerna då de går tyngre men en relativt stor minskning på båda 

kylmedelkylarna eftersom deras körschema blev förbättrat.  

Det gick tyvärr inte att implementera en PID-reglering. Tanken var att införa loggar för att spara data 

(t.ex. nuvärde och börvärde över en längre tid) för de olika sensorerna, då det inte har funnits förut. 

Tyvärr kom de inte med vid kompilering och därför kunde ingen data sparades. Utan loggar gick det 

inte att titta på hur nuvärdet rört sig jämfört med börvärdet och följaktligen gick det inte att 

implementera en PID-reglering. Mycket olyckligt då förmodligen den största förändringen och 

effektiviseringen hade kommit med ett optimerat styr/körschema för systemet. Optimering hade då 

främst motverkat översvängningar av ärvärdet kontra börvärdet. Den grovinställningen som gjordes 

är bra, men det finns mycket att finjustera.  
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6. Slutsats och rekommendation för fortsatt arbete 
Arbetet har gått ut på att undersöka och analysera ett kylsystem för en lokal där en dagligvarubutik 

finns. Lokalen värms upp med fjärrvärme och kunde med analysering och programmering minska 

förbrukningen av fjärrvärme och istället utnyttja den energi som finns tillgänglig i byggnaden. 

Analysen och optimeringen fungerade bra med tanke på det korta intervallet som de olika 

mätningarna uppmättes.   

Tyvärr gjordes ingen finjustering med hjälp av PID-reglering (varken digitalt eller analogt) där av finns 

det mera energi att spara. 

Nästa steg för fortsatt arbete är först och främst att implementera loggar (på grovinställningen som 

gjordes) för de olika börvärden och ärvärden som är relevanta. De är väsentliga i optimeringssyfte för 

att se förändringar som sker under en längre tid men även en kortare period. Med hjälp av dem så 

kan en finjustering av systemet påbörjas. En möjlighet att simulera systemet skulle hjälpa 

finjusteringen, men att göra en modell av system skulle förmodligen ta en (relativt) lång tid.  

Det här arbetet pågick i ungefär två månader men den så kallade ”effektiva intervallet” som tittades 

på var en månad. Förbrukningen behöver studeras över en längre period exempelvis tre till fyra 

månader och jämföras under samma period från föregående år. På så vis elimineras en del fel som 

kan uppstå som t.ex. stora skillnader i temperatur under dessa månader. Vid ett scenario där man 

väntar på resultat över ett par månader, skulle en modell kunna göras för framtida simuleringar.  

Alla dessa små, men viktiga, reflektioner kostar både tid och pengar att förverkliga. Men 

avkastningen på en investering i effektivisering är som vilken investering som helst: besparingen 

kommer i framtiden men kostnaden för investeringen görs idag.  
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