
Kyltekniska Föreningen

Samling: Kl. 17.00 KTH – Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm

Måltid: Mat serveras från kl 17.00

Program: Preliminärt program

- Ordförande välkomnar (Peter Rohlin)

- Fuktig luft och kyllastberäkning i luftbehandlingsaggregat. (Joachim 
Claesson, KTH)

- CoolProp, gratis köldmedie- och köldbärardata för t.ex. Excel. 
(Joachim Claesson, KTH)

- Kommersiella etanolbaserade köldbärare för olika kylsystem och 
bergvärmepumpar i Europa och USA. (Monika Ignatowicz, KTH)

Avslutning: Ca kl. 20.00



Fuktig luft och kyllastberäkning i 
luftbehandlingsaggregat
Joachim Claesson, KTH - Energiteknik



Definitioner

Fuktig kan betraktas bestå av två ideala gaser
- Torr luft
- Vattenånga

Energiinnehållet i luft blir då en sammanslagning av de båda komponenternas 
energiinnehåll.

Vattenångan som finns i luften kan delvis kondenseras, alternativt kan ny 
vattenånga tillföras. Detta innebär att koncentrationen av vattenånga kan variera.

Koncentrationen av vattenånga brukar vi representera med ”vatteninnehåll”, vi 
brukar använda ”x” för detta. (Amerikansk litteratur brukar vilja använda W 
istället).



Vatteninnehåll

Definitionsmässigt är detta 
- Massa vattenånga per massa torr luft

‐
	

- För en tänkt process, där vatten tillförs luften, ger en massbalans av vatten

‐ · ·

- dvs

‐ ·

· ·



Energiinnehåll

Energiinnehållet för fuktig luft är en summering av torr luft och vattenånga

Vattenånga har energiinnehållet
m · å · dvs ångbildningsenergi + överhettningsenergi

Torr luft har energiinnehållet
· ·

Blandningen har då energisumman av dessa båda komponenterna
· · · m · å · men eftersom 

	
kan vi istället skriva 

· · å ·

Typiska värden är 
·

, 2500 , å 1.86
·



Förändring av energiinnehåll vid process

- För en tänkt process, där energi tillförs luften, ger en energibalans

‐ · ·

- Dvs, tillförd energi kan beräknas från inlopp och utloppstillstånd

‐ ·

· ·



Fuktig luftdiagram, (Mollierdiagram)
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Grundprocesser

- Uppvärmning (sker med oförändrat vatteninnehåll)

- Kylning

- Torr kylning (sker med oförändrat vatteninnehåll)

- Våt kylning (sker med minskande vatteninnehåll)

- Blandning av två luftflöden

- Inblandning av vatten

- Ånga (sker vid nästan oförändrad temperatur)

- Vätska (sker vid nästan oförändrad speficik entalpi)



Blandning av två luftströmmar
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Blandning av två luftströmmar

Daggutfällning sker,
den fuktiga luften ligger på 100 % RH



Kylbatteri

Fullständig analys är relativt komplicerad:
- Stegvis beräkning

- Enkelt med dator

- En enkel approximation som kan göras ”för hand” är
- Bypass-faktormetoden

- Man kan tänka att
viss luft-andel
kommer i perfekt
kontakt med den 
kalla ytan, medans
annan andel inte
alls är i kontakt.

- Efter kylbatteriet blandas dessa båda luftströmmar.



Man kan alltså betrakta förloppet som två delprocesser, som sedan genomgår ett 
blandningsförlopp.

b

1 b

Utgående lufttillstånd

Bypassfaktorn är ungefär = 1- temperaturverkningsgraden
Kan fås från produktkatalog

Bypassfaktorn



Exempel

In a ventilation system, the warm and humid outdoor air should be cooled in a hospital. The

coil (heat exchanger) you are considering has a bypass factor of 0.3, as given by the

manufacturer. What is the cooling load on the coil and the rate of condensation if the

surface temperature is 15 ºC? State what the dry bulb temperature and relative

humidity of the supplied air will be. There are no reheat of the air after the coil. The

design point of the ambient is 27°C dry bulb and 80% relative humidity. The mass flow of

the ventilation is 3.5 kg/s. Also compare to the erroneous results when only considering the

temperature (sensible) load.



27° ,	
80%

15° ,		
100%

0.3

73 	

18.1 10

51.5 	

12.9 10



Joachim Claesson
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In a ventilation system, the warm and humid outdoor air should be cooled in a hospital. The coil (heat 
exchanger) you are considering has a bypass factor of 0.3, as given by the manufacturer. What is the 
cooling load on the coil and the rate of condensation if the surface temperature is 15 ºC? State what 
the dry bulb temperature and relative humidity of the supplied air will be. There are no reheat of the 
air after the coil. The design point of the ambient is 27°C dry bulb and 80% relative humidity. The mass 
flow of the ventilation is 3.5 kg/s. Also compare to the erroneous results when only considering the 
temperature (sensible) load.

Properties calculated using 
CoolProp: http://www.coolprop.org/coolprop/wrappers/MathCAD/MATHCADPrime.html

========   GIVEN DATA           =================================

≔to 27 ≔φo %80 ≔tyta 15 ≔b 0.3 ≔qm 3.5 ―

========   ASSUMED DATA      =================================

========   PROPOSED SOLUTION             ==========================

≔ho =HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“H” “T” to “R” φo “P” 1 ⎞⎠ ― 73.3 ―

≔xo =HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“W” “T” to “R” φo “P” 1 ⎞⎠ 18.1 ――

≔hyta =HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“H” “T” tyta “R” %100 “P” 1 ⎞⎠ ― 42.1 ―

≔xyta =HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“W” “T” tyta “R” %100 “P” 1 ⎞⎠ 10.7 ――

＝b ―――
−hut hyta

−ho hyta

≔hut =+hyta ⋅b ⎛⎝ −ho hyta
⎞⎠ 51.5 ―

＝b ―――
−xut xyta

−xo xyta

≔xut =+xyta ⋅b ⎛⎝ −xo xyta
⎞⎠ 12.9 ――

≔Qkyla =⋅qm
⎛⎝ −ho hut

⎞⎠ 76.5

≔mcond =⋅qm
⎛⎝ −xo xut

⎞⎠ ⎛⎝ ⋅1.8 10−2⎞⎠ ― =mcond 1.09 ――

≔φut =HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“R” “H” hut “W” xut “P” 1 ⎞⎠ %96

≔tut =⋅HAPropsSI ⎛⎝ ,,,,,,“T” “H” hut “W” xut “P” 1 ⎞⎠ 18.6

≔Qsens =⋅⋅qm 1 ――
⋅

⎛⎝ −to tut
⎞⎠ 29.3

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Mer detaljerad modell

Genom stegvis beräkningar, där även förändring av kylytans temperatur tas 
hänsyn till, kan ett mer detaljerat förlopps göras.

I detta exempel antas det att det termiska motståndet mellan de båda 
mediesidorna är lika, dvs ytan antar medeltemperatur. Värmeväxlaren antas vara 
medströms, ha ett värmeövergångstal på luftsidan på 200W/m²·K och en 
värmeöverförande yta på luftsidan på 20m². Massflödet på båda mediesidorna är 
3.5 kg/s, inkommande köldbärare (vatten) är 7°C. Luftens ingångstillstånd är 
samma som tidigare.

Värmeväxlaren har delats in i 10 steg.





Torr eller våt kylning?

När inträffar den ena eller den 
andra?

- Våt kylning inträffar när 
någon av kylytornas 
temperatur är under 
ingående lufts daggpunkt.

- Torr kylning inträffar om alla 
kylytors temperatur är högre 
än ingående lufts 
daggpunkt.

Temperatur


