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SAMMANFATTNING 

Gasdrivna värmepumpar utgör ett alternativ till konventionellt el
drivna värmepumpar. 

De system som behandlas är: 

Absorptionssystemet, som arbetar utan kompressor med en
bart värmeenergi som drivkälla och därmed har läga under
hållskostnader som en stor fördel. 

System med en konventionell kompressor som drivs av en 
stirlingmotor, ottomotor eller dieselmotor. Dessa har för
delen att vara kända tekniker och torde därmed kunna upp
visa en stor driftsäkerhet. 

Gasdrivna värmepumpar uppvisar !äga emissioner av NOx, CO, SOz 
och sot. Detta gör att de lämpar sig väl i tät bebyggelse. 

För samtliga typanläggningar som finns redovisade i rapporten er
hdl!s värmefaktorer som är lägre än för de eldrivna värmepumpar
na. Nästan all den spillvärme som alstras av motorn {minst 75%) 
måste tas tillvara för att få ekonomi i anläggningarna. Detta är en 
orsak titl att investeringskostnaderna blir något högre för de gas
drivna värmepumparna än för de eldrivna. Till detta kommer att 
priset på drivenheten är högre. Dock kan värmepumpens värme
effekt dimensioneras till 2/3 av husets värmebehov, resterande tas 
direkt frän motorns spillvärme. 

Den högre anläggningskostnaden samt den lägre värmefaktorn med
gör att det krävs stor prisdifferens mellan el och naturgas för att 
lönsamhet gentemot eldrivna värmepumpar skall uppna~. 
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l. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

I undersökningen om uppvärmningssystem för småhus, inga.r som en 
fristäende del detta projekt om gasdrivna värmepumpar. 

Ma.let med studien var att undersöka de tekniskt ekonomiska förut
sättningarna för sma. gasmotordrivna värmepumpar. Studi(l)egrän
sas till att omfatta anläggningar i storleksordningen ca: 15 kW 
värmeeffekt för befintliga och ca 5 kW för tillkommande. l under
sökningen studeras redan befintliga anläggningars ekonomi och tek
nik, olika typer av gasmotorer samt systemlösningar och dimensio
nering. 

Vidare undersöks de kostnader som uppstär vid installation, speci
fika kostnader samtdrift och underhåll. 

Tyngdpunkten i projektet ligger därmed pä en beskrivning av tek
niken idag samt kostnadsläget. 

z. BESKRIVNING AV OLIKA SYSTEMLÖSNlNGAR 

De närmast följande sidorna beskriver olika system som finns att 
tillga för applicering i smahus. Denna genomgang är tänkt att ligga 
som grund för de fortsatta diskussionerna angaende utformning av 
typanläggning, avgassystem, styr- och reglerutrustning samt in
vesteringskostnader. 

Absorptionsvärmepumpen 

® 

Figur la 
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l kokaren 3 urdrivs köldmediet ur absorptionsvätskan. Köld
medieangan kondenserar i kondensorn l , under värmeavgivning. 
Vätskan strömmar sedan vidare genom strypventilen 5 till för
ängaren 2 , där ett lägre tryck än i kondensorn räder och avkok
ning sker. I absorbatorn 6 blandas köldmedieänga med fattig ab
sorptionslösning frän kokaren 3 • Blandningen sker genom att ab
sorptionslösningen strilas ner över köldmedieangan. Den rika bland
ningen pumpas upp till kokaren med hjälp av pumpen 4 . Krets
loppet är härmed fullbordat. 7 är en värmeväxlare som växlar 
värme mellan kall rik lösning och varm fattig lösning. 

Absorptionssystemets "kompressor" är alltsa absorbatorn, 6 , som 
suger avkokad köldmedieanga frän förängaren 2 • Pumpen 4 
pumpar lösning frän förängartrycket till det högre kokartrycket. 
Tack vare att tryckökningen sker i vätskefas är pumparbetet bara 
ca 10% av motsvarande kompressorarbete i kompressorvärme
pumpen. 

Värmepumpar enligt:absorptionsprincipen är ett intressant alterna
tiv som lämpar sig väl för naturgaseldning. Denna värmepump ar
betar med hjälp av ett disorbator/absorbatorpar. Processen arbetar 
med fä rörliga delar, endast cirkulationspumpar, därför borde sys
temet fä hög tillförlitlighet och laga underhållskostnader. Värme
pumpar av detta slag arbetar med en yttre förbränning, därför 
borde emissionstalen bli låga tack vare att en god kontroll över 
förbränningen kan hällas. 

En nackdel med denna typ är begränsningen i temperaturlyft 
mellan värmekälla och värmesänka, vilket idag är ca 40 å S0°C. 
Denna nagot blygsamma temperaturhöjning innebär att 
absorptionsvärmepumpen arbetar med en lägre värmefaktor än el
drivna koinpressorvärmepumpar med jämförbara vär_rneeffekter. 
Hur förhällandet blir till kompressoranläggningar. som drivs med 
värmemotor, beror till stor del av hur mycket värme som kan till
varatas frän värmemotorns förluster, avgaser och kylvatten etc. 

Sam arbetsmediapar används i moderna absorptionsapparater 
vatten/litiumbromidlösning. Vattnet tjänar som köldmedium och 
litiumbromidlösningen som absorptionsmedium. En stor fördel med 
detta medfepar gentemat ammoniak/vatten, som ocksä kan använ
das, är att de ingaende komponenterna inte är giftiga samt att 
trycket i systemet kan hallas mycket lägre. Nackdelarna är att en 
lägre förängningstemperatur än 0°C inte kan astadkommas samt 
att systemet är utsatt för korrosion, da. främst kokaren, pga att 
litiumbromid är ett salt. 

Trycket i förängaren och absorbatorn är vid -t70C förängning bara 
0,01 bar. Risken med detta läga tryck är att luft kan sugas in i 
systemet och äventyra driften. Därför ställs stora krav pa. syste
mets täthet. 
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Värmefaktorn, Q, anges genom l + T C2...... där T 
0 

= värmekällans 
temperatur och TH = temperaturen so~Hrader i kokaren. Värme
faktorn kan som högst uppgå till 2, men i praktiken uppgar den bara 
till omkring 1.2. Härledning av Q se bilaga la och lb. 

Trots stora fördelar med absorptionsvärmepumpen, yttre förbrän
ning, tyst och vibrationsfri, har den nägra vissa tungt vägande 
nackdelar. Jämfört med en kompressoranläggning mäste förängar
ytorna dimensioneras större, pga den sämre värmefaktorn, för 
samma värmeeffekt samt att det ingär fler värmeväxlarytor än i 
konventionella system. Dessa fakta fördyrar absorptionsvärme
pumpen. 

Kompressorvärmepump 

f 
® 

Figur1b 

l kondensorn l rader ett högt tryck som astadkommer kondensa
tion av köldmediet, detta sker under värmeavgivning till omgiv
ningen. Det är detta värme som tillvaratas vid värmepumpdrift. l 
förangaren 2 sker kokning av köldmediet under lagt tryck. 
Tryckskillnaden mellan förangare och kondensor, upprätthalls av 
strypventilen 5 och alstras av kompressorn 3 • Drivningen av 
kompressorn sker med.na.gon form av motor 4 • Värmefaktorn för 
detta system blir Q = (;j_J./Et· 

Dagens värmepumpar är nästan uteslutande kompressoranlägg
ningar, där kompressorn drivs med en elmotor. Vid gasdrift byts 
elmotorn ut mot na.gon lämplig värmemota r, otta, diesel eller Stir
ling. Alla dessa motorer har en relativt da.lig verkningsgrad i för
hallande till elmotorn, därför ma.ste en stor del av den spillvärme 
som genereras av värmemotorerna tillvaratas för att anläggningen 
skall arbeta med en hyfsad värmefaktor. 
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Vid drift med otta- eller dieselmotor härstammar spillvärmet 
främst frGn avgas- och kylvattenförluster. Närmare 75% av dessa 
förluster mäste tillvaratas för att värmepumpen skall närma sig 
acceptabla värden. Om värmepumpen i stället drivs med en Stir
lingmotor, som arbetar med något högre verkningsgrad än de båda 
andra motortyperna, sa minskar de värmeförluster som kan till
varatas frän motorn, da. främst avgasförluster. 

För att kunna tillvarata värmeförlusterna fra.n motorn måste extra 
värmeväxlarytor införas, som komplicerar och fördyrar anlägg
ningen. Dock blir investeringskostnaderna bara 10% - 15% högre, 
räknat per kW, jämfört med en eldriven värmepump. Detta beror 
bl a p ä att värmepumpens värmeeffekt kan reduceras, till följd av 
att stora värmemängder frän drivmotorn 11hjälper" värmepumpen. 

Trots allt detta sä är värmefaktorn för denna typ av värmepump 
bara ca 60% av elvärmepumpens värmefaktor, som är ungefär 2,3 
dä uteluft används som värmekälla. Värmefaktorn för en värme
motordriven värmepump blir alltså mellan 1,3 - 1,6. 

Då elmotorer används till att driva värmepumpar, räknas det som 
att elektriciteten är genererad med 100% verkningsgrad, vilket 
inte är fallet. Om eleffekten är genererad med gasturbiner eller i 
kondenskraftverk, och dessa producentanläggningars. termiska verk
ningsgrader medräknas. Fär den eldrivna värmepumpen en värme
faktor som närmar sig värmefaktorn för en värmemotordriven 
värmepump. 

Ett helt annat alternativ är att bygga samman en elgenerator och 
en värmemotor till ett kombiaggregat. Detta system producerar 
bMe värrpe och elektricitet. 

Detta koncept kan komma att spela en betydande roll i framtiden, 
då troligen antalet värmepumpar med hermetiska kompressorer 
ökar. l detta fall mäste värmepumpen drivas med elenergi, efter
som kompressor och elmotar är sammanbyggda till en enhet. 

Ottornotam 

De~ enda kriterium som mäste uppfyllas om motorn skall drivas 
med gas, är att den skall ta.la att drivas med blyfri bensin. De 
ingrepp som mäste göras i motorn är att en gas/luftblandare mon
teras i stället för den befintliga förgasaren. En gastrycksregulator 
måste monteras pä gasledningen till motorn, så att rätt gastryck 
räder i förhällande till motorstorlek och effekt. 

Kostnaden för dessa detaljer är i dagens läge ca 3.000 kr. 

När naturgas används som bränsle i en bensinmotor, kan motorns 
kompressionsförhallande ökas avsevärt. Detta beror pa att naturgas 
har ett högre "oktantal" än bensin. Genom denna höjning av kom
pressionstalet kan ottomotorns verkningsgrad ökas med ungefär 
10%, frän ca 23% till ca 25%, vilket ger en energibesparing med 
10% vid samma effektuttag ur motorn. 
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Dieselmotorn 

Dieselmotorer som skall drivas med naturgas kan konverteras pa. 
tre oHka sätt. 

Första sättet är att ersätta ca 35% dieselolja med gas. Gasen till
sätts genom en gas/luftblandare till motorns insugningsluft. Denna 
metod torde ge för höga avgasemissioner, för att vara ett bra al
ternativ till att driva en värmepump. De höga emissionstalen beror 
p ä den höga dieseloljeinblandningen. 

Det andra sättet är att driva motorn med 85% gas som tillförs 
genom insugningsluften till motorn, sedan använda 15% dieselolja 
som tändbränsle. Detta sker genom att kolven i pumpen byts ut 
mot en kortare, samt att en gas/luftblandare monteras pa. insug
ningsröret. 

Tredje sättet att konvertera dieselmotorer till gasdrift är att 
bygga om den efter Ottoprincipen. Genom att byta ut dieselpumpen 
till en tänd fördelare, och spridarna ersätts med tändstift. 

Generellt för dessa tre metoder är att kompressionsförhållandet 
måste sänkas från ca 16 till ca 12. 

Konvertering av dieselmotorn lämpar sig bäst för stora värme
pumpar då de befintliga bensinmotorerna är för sma ur effektsyn
punk t. I effektklassen runt 1-5 kW kan dock dieselmotorn konver
terad till gasdrift vara ett intressant alternativ, genom att dessa 
små dieselmotorer går att erhålla med vätskekylning. Vätskekyl
ningen underlättar tillvaratagandet av spillvärmet frän motorn. 

VerkningSgraden för den ombyggda dieselmotorn kommer troligen 
att sjunka till värden som för Otto motorn. -

Stirlingmotorn 

Denna motor arhetar med yttre förbränning, vilket möjliggör god 
kontroll över förbränningen och därmed laga emissioner frän 
mo torn. Motorn är dessutom mycket tyst, i jämförelse med både 
otta- och dieselmotorn. Stirlingmotorn arbetar också mycket vi
brationsfritt, samt med lag bränsleförbrukning. Alla dessa faktorer 
bidrar till att stirlingmotorn lämpar sig väl för värmepumpdrift. 

Stirlingmotorns arbetssätt är att en arbetsgas, väte, kväve, luft 
eller helium beroende pa motorns prestanda, upphettas och avkyls i 
ett slutet system i motorn. Principen är att arbetsgasen komprime
ras av deplacementkolven l i första takten och upphettas genom att 
cylindertoppen hälls varm av bränslet. När arbetsgasen sedan får 
strömma ner och expandera över arbetskolven 11 uträttar gasen ett 
arbete. Arbetsgasen pressas sedan tillbaka upp mot kolvtoppen där 
den ånyo komprimeras av deplacementkolven och uppvärms, en ar
betscykel är nu fullbordad. funktionssättet Jramgar av bilaga z. 
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3 • STYR- OCH REGLERUTRUsTNING 

Att specificera den styr- och reglerutrustning som behövs till gas
drivna värmepumpar är Ute sv~rt. Dels beror det på vilken typ av 
värmepump som väljs, dels är tekniken i Sverige så ny att dimen
sionerande förutsättningar kan vara svära att fä fram. 

Detta medför att referensanl8ggningar i aktuell effektklass inte 
finns att tillgå. 

Den känsligaste av de tre tidigare nämnda processerna är Stirling
processen. Stirlingmotorn behöver en kontrollenhet av den typ som 
flguren nedan visar. 

-Fi<J. 2 

10 Valve 

l 

V1 , V2 ; Electronic vol ve 

Schematic diagram of power control 

Utöver detta krävs nagra givare för ett konstanthållande av varm
vattentemperaturen, mätning i uteluft kopplat till givare i värme
bärare för styrning i förhallande till utetemperatur. Sedan krävs 
naturligtvis utrustning som garanterar ett konstant gastryck och 
flöde, dvs en gastrycksregulator. 

Eftersom Strilings-, otta- och diselmotorn är lätta att varvtalsreg
lera bör detta kunna vara ett sätt att styra processen. Da radiator
vattnet uppnar en viss temperatur i returledning och/eller inomhus
temperaturen när ett förutbestämt maxvärde, stryps gasflödet till 
motorn. 

Vid lag utomhustemperatur bör en spetsvärmekälla kunna kopplas 
in. En termostat finns da placerad i uppvärmningsutrymmet som 
känner av när temperaturen blivit för Ia.g och spet.svärme maste 
kopplas in. 

Vid gasdrift är det möjligt att astadkomma den erforderliga spets
värmen medelst en gasbrännare, placerad efter värmepumpens alla 
värmeavgivande delar. 

Vad det gäller absorptionsprocessen framgar det av- bilaga 3 hur 
mycket .~ringutrustning som ungefär krävs för att säkerställa pro
cessen. Aven här krävs en gastrycksregulator som garanterar tryck 
och flöde. Detta gäller även för bensin/dieselkonceptet, där 
TOTEM-aggregatet kan tjäna som exempel, se bilaga 4 
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4. AVGASSYSTEM 

Ut formningen av avgassystemet vid gasdrift har stor betydelse 
eftersom förbränning av gas medför bildande av. vissa ej önskvärda 
ämnen. Att u forma panna i villa som en väggpanna skulle vara den 
enklaste lösningen, det rör sig trots allt om sma utsläpp. Pannor av 
detta slag finns godkända för bruk bl a i Danmark och Holland, 

I Sverige anser sig Planverket och Naturvardsverket inte ha till
räckligt med underlag för att kunna besluta huruvida dessa skall 
godkännas eller ej. 

Den enda typ av avgassystem som idag finns är den konventionella 
skorstenen som da förses med filter för reduktion av utsläpp av bl a 
NOx, SOz och sot. 

4. 1 Emissioner vid gasmotordrift 

Vid en jämförelse mellan naturgas, olja och ved framstar gas som 
klart fördelaktig ur Utsläppssynpunkt. Speciellt är utsläppen av SOz 
mycket lagt men även NOx-utsläppen halveras minst vid gasdrift. 
Det är alltsa helt klart att vid uppvärmning fäs en markant reduk
tion av emissioner om naturgas får ersätta andra bränslen. Detta 
har även utredningen Naturgas-Hälsa-Miljö kommit fram till, där 
man anser att kväveoxidutsläppen minskar med mellan en tredjedel 
och hälften. Om naturgas däremot används i industriella processer 
kan däremot kväveoxidutsläppen såväl öka som minska beroende på 
produktionstekniska förhallanden. Vid eldning med fossila bränslen 
fås vid en jämförelse mellan gas- och dieseldrivna värmepumpar 
att de gasdrivna värmepumparna ger ett nagot högre NOx-tal än de 
dieseldrivna, se bilaga 5 

Däremot aVger, vilket framgår av bilagan, de dieseldrivna värme
pumparna betydligt högre halter av SOz, CD, sot samt-oförbrända 
kolväten än de gasdrivna värmepumparna. 

· ~ De främSta orsakerna till kväveoxidens storlek är tre parametrar i 
själva flamman. Dessa tre är flamtemperatur, uppehallstid i flam
man samt syrets partialtryck. 

Den natu_rgas som f n importeras till Sverige innehäller ca O, 9 
viktsprocent kvävgas. Kvävet är satedes inte bundet till bränslet 
utan har samma reaktionsmönster som luftens kväve under förbrän
ningsprocessen. Kväveoxider bildas därfö~ först vid höga tempera
turer. Kväveoxidutsläppen vid användning av naturgas härrör sig 
därför huvudsakligen frän förbränningsluftens kväve. 

Förslag p A hur framför allt en minskning av NOx-utsläppen vid för
bränning av naturgas behövs dock. En lösning presenteras av 
Toshiba, som vid utvecklaodet av en J kW Stirlingmo.tor lät ater
föra en del av den förbrända gasen tillsammans med den inström
mande luften. Figuren visar att en åtminstone 10-procentig in
blandning av förbränd gas skulle ge flera fördelar sasom lägre 
flarntemperatur samt lägre emissionstal för NOx och CO. 
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En annan metod är att instailera en katalysator. Detta provades vid 
Mitsubishi's utvecklande av en 3 kW Stirlingmotor. Då installerades 
en trevägs katalysator av samma typ som nu används i bilar. Även 
denna metod fungerade tillfredsställande. Dessutom framkom som 
bilden nedan visar att luftöverskottsförhällandet bör hållas runt 1,0 
för att na låga värden på både NOx och CO. 

Figur 4 
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5· INSTALLATIONSUTRYMME 

En naturgasdriven värmepump oavsett om det är en absorptions
eller kompressordriven anläggning kommer inte att ta nägot extra 
utrymme i anspråk jämfört med en konventionell eldriven värme
pump. Det är ocksä fullt genomförbart att bygga ihop anläggning
arna i s k nrack" frän fabriken, vilket underlättar installations
arbetet. 

Mätten p ä ett sadant "rack 11 blir ca (l x b x h) 1,2 x 1,2 x 1,5 (m). 

Figur 5 

' O• 

Exempel pä en gasdriven värmepump. inbyggd i ett rack 
för att minimera utrymmeskraven. 

TYPANLÄGGNINGAR 

Att idag hitta typanläggningar i storleksklassen 5-15 kW inom 
Sveriges gränser är svart. Det beror mest p'a den ~a tillgangen p a 
elenergi som gör att alla andra drivkällor än direkte! ter sig eko
nomiskt ointressanta. 

Dessutom är gasnätet i Sverige fortfarande begränsat. Alternativet 
gas finns därför inte tillgängligt pa sa manga platser i landet. Det 
land som troligen kommit längst vad gäller gasdrivna värmepumpar 
är Västtyskland. 

Det mest intressanta användningsomradet är dock i industriella 
tillämpningar, genom att t ex utnyttja spillvärme för att via 
värmepumpen producera vattenanga, och pa sa sätt spara stora 
energimängder. Sma anläggningar finns ocksa för försäljning, dessa 
marknadsförs dock med utgangspunkt ifran att en gaspanna redan 
finns i egnahemmet och att en tillkoppling av en värmepump da 
skulle ge en effektutökning frari t ex 84% tilll30%. 
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Figur 5 Visar ett san"ey-diagram över hur en värmepump kop-
plas till en befintlig gaspanna. 

Bilden gäller för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempel på in
kopplad värmepump finns i bilaga 6 som visar hur en konventionell 
värmepump kopplats direkt till gaspannans turbin. 

Värmepumpar som själva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där 
tre olika processer är aktuella. Dels den konventionella kompres
sorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eller die
selmotor i stället för med direkte!, dels Stirlingmotorn samt ab
sorptionsprocessen, alla processer tidigare beskr.ivna i projektet. 
De tre följande kapitlen kommer att ge exempel pa befintliga an
läggningar för varje process. 
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Bilden gäller för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempel på in
kopplad värmepump finns i bilaga 6 sam visar hur en konventionell 
värmepump kopplats direkt till gaspannans turbin. 

Värmepumpar som själva direkt drivs av naturgas finns ocksä, där 
tre olika processer är aktuella. Dels den konventionella kompres
sorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eller die
selmotor i stället för med direktel, dels Stirlingmotorn samt ab
sorptionsprocessen, alla processer tidigare beskrlvna i projektet. 
De tre följande kapitlen kommer att ge exempel pa befintliga an
läggningar för varje process. 
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Figur 5 Visar ett sank.ey-diagram över hur en värmepump kop-
plas till en befintlig gaspanna. 

Bilden gäller för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempel pa in
kopplad värmepump finns i bilaga 6 som visar hur en konventionell 
värmepump kopplats direkt till gaspannans turbin. 

Värmepumpar som själva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där 
tre olika processer är aktuella. Dels den konventionella kompres
sorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eller die
selmotor i stället för med direkte!, dels Stirlingmotorn samt ab
sorptionsprocessen, alla processer tidigare beskdvna i projektet. 
De tre följande kapitlen kommer att ge exempel pa. befintliga an
läggningar för varje process. 
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AvgasfQ"r/ st 16% 
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Avgasförlust 16% 

/JO% 

Omgivningsviirme 46% 

ll 
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Figur 5 Visar ett sanl'\ey-diagram över hur en värmepump kop-
plas till en befintlig gaspanna. 

Bilden gäller för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempel pa in
kopplad värmepump finns i bilaga 6 som visar hur en konventionell 
värmepump kopplats direkt till gaspannans tutbin. 

Värmepumpar som själva direkt drivs av naturgas finns också, där 
tre olika processer är aktuella. Dels den konventionella kompres
sorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eller die
selmotor i stället för med direkte!, dels Stirlingmotorn samt ab
sorptionsprocessen, alla processer tidigare beskr'ivna i projektet. 
De tre följande kapitlen kommer att ge exempel pa befintliga an
läggningar för varje process. 
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Stirlingprocessen 

En av de senast byggda gasdrivna Stirlingmotorerna är en 3 kW 
motor som byggts av Mitsubishi m h a MITI och NEDO. Motorn 
byggdes som encylindrig typ med deplacementkolv och vevmeka
nism. 

Under de tre första utvecklingsären av detta projekt prioriterades 
den höga verkningsgraden. Effekten och verkningsgraden blev vid 
800 rpm 3,2 kW respektive 0,316. Utan att gä in pä detaljlösningar 
för hur detta kunde näs kan man dock notera den relativt enkla och 
kompakta konstruktionen. 

t!:!"''"' 

r eiJ: 1::-= 
"' ~~- . J lli--·~ 

.__ =,;_t:=:--- ';•;:>O<" 0•1-/ 

i L.JU.c::::-- Ce<><« 
' =""--. ~ "ll..)-<! ,..,..., po;<<Y: 

c:---i/~( 
! ffi~n; :·~""~a· ,o· .. ./~ .. -~ 

:-1 Ii bi :; ~~J--~ . ,_ ......_.. . 
'- ' -"""= . ~ 

'-..,/ 
Fig. b. Schematic view of NS03Y.-S.S engi:1.e 

Dessutom naddes laga värden p a NDx tack vare att en trevägs ka
talysator samt stoftavskiljare installerades. l bilaga 8 kan en kom
plett installerad anläggning studeras. Notera att anläggningen körs 
bäde som värmepump och kylsystem. Köldfaktorn uppges till 0,92 
och värmefaktorn till 1,49. Dock är denna anläggning inte fullt 
utprovad, men Mitsubishi, Japanese Ministry of International Trade 
samt New Energy Development Organization, anser sig sta. vid ett 
slutmäl och räknar med en serietillverkning av konceptet inom snar 
framtid. 

En liknande motor har även utvecklats av Toshiba Corporation, som 
dock var tva.cylindrig men i övrigt uppvisade liknande data som den 
tidigare redovisade. 

Den under läng tid utvecklade och konverterade till gasdrift Vl60-
motorn av United Stirling AB skulle i ett flerfamiljshus eller i ett 
radhusområde kunna utgöra ett alternativ. En sådan Stirlingmotor 
(ca 7,5 kW motoreffekt) skulle vid en ihopbyggnad till värmepump 
enligt systemlösning i bilaga 9 kunna ge en värmeeffekt p:!. 42 kW 
med stadsgas som bränsle och RlZ som köldmedia vid -4DC för
ångnings samt +48°C i kondenseringstempera tur. Andra gasbränslen 
och köldmedia gar naturligtvis att använda. 
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Den vattenkylda kompressortoppen enligt figuren i bilagan gör det 
möjligt att tillsammans med hetgasvärmeväxlare producera värme 
vid en hög temperaturniva för t ex tappvarmval ten. Utan denna 
principlösning värmer värmepumpen värmesystemet och förvärmer 
tappvarmvatten. Detta är det enklaste systemet vilket gör koncep
tet billigare. 

Naturligtvis kan man även här som i fallet med bensinmotorn lata 
Stirlingmotorn driva en generator som sedan antingen driver en 
värmepump eller direkt används som el för husbehov. Detta skulle 
dock som med bensinmotorn försämra systemets prestanda till ca 
80% av vad en direktdrift skulle kunna uppvisa. 

Absorptionsvärmepump 

En av de ta serietillverkarna av absorptionsvärmepumpar är tyska 
AWT som i sitt program har en 25 kW gasabsorptionsvärmepump 
(GAWP). Denna har vatten eller luft som värmekälla och en utlovad 
värmefaktor i bada fallen pa 1,3. 

Som exempel tas ett enfamiljshus i Tyskland där en AWT -GAWP 
installerats med jordvärme som värmekälla. Absorptionslösning är 
vatten och NH3 som köldmedium, vilket medför att laga förång
ningstemperaturer kan astadkommas, samt att rostangrepp bör 
kunna undvikas och ge en läng livslängd. Nackdelen är dock det 
höga inloppstryck som räder, runt 20 bar, samt det obehag ett 
läckage av NH3 skulle ge. Vid en placering av anläggningen utom
hus skulle detta dock kunna undvikas. Se specifikationer och skiss i 
bilaga 3. 

Kompressorvärmepump 

Drivning av kompressorn sker med en diesel- eller bensinmotor. 

För dessa motorer är det ett maste att tillvarata värmeförlusterna 
tran motorn. Detta innebär att bensinmotorn troligen ej kan an
vändas eftersom dessa är luftkylda i sa här små storlekar. Det al
terntiv sani aterstar är att bygga om dieselmotorn som tidigare 
redovisats med tändning av gasen m h a tändstift. Detta skulle 
medföra en väldigt ren förbränning och därmed taga emiss.ionsut
släpp. BERO har ett motordrivet koncept, vilket beskrivs och 
skissas i bilaga?.. 

Som exempel pa i Sverige existerande gasmotorer kan tas de 
TOTEM-aggregat som installerats i reningsverk. Motorn, en Fiat 
127 A p ä 903 cm3, är modifierad för gasdrift och har elektronisk 
tändning. Märkeffekt 16,5 kW vid 3070 r/min. Dessa motorer körs 
p a rötgas och förbrukar ca 8 m3 rötgas per timme och har et t 
ledningstryck pä 20 mbar. 
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Den mekaniska kraften omvandlas till 
elektrisk ström av en 15 kW asynkronmotor, denna ström ansluts 
till nätet. Detta innebär att om den.här typen av aggregat installe
ras i en villa skulle man atminstone i teorin ha många alternativ 
att välja pa. Första alternativet är att använda värmepumpen som i 
reningsverken, dvs omvandla den mekaniska kraften till ström som 
sedan körs ut på nätet eller används i hemmet direkt. Detta alter
nativ är dock i dagsläget varken lagligt eller ekonomiskt försvar
bart. Om man i stället kopplar en eldriven värmepump till genera
torn skulle malet att fa en ekonomiskt försvarbar gasdriven värme
pump nas. 

Det andra alternativet är förstas att plocka bort generatorn och 
omvandla allt till värme. Oavsett vilket alternativ som väljs, tas 
spillvärmet fra.n avgas- och kylvattnet tillvara för att uppna. 
acceptabla värden pa värmepumpen. 

Det ovan beskrivna TOTEM-aggregatet ger vid en förbrukning av 8 
rötgas per timme en eleffekt av ca 14 kW samt en värmeeffekt 

m3 
pa 36,6 kW. Denna t)tp av anläggningar är vanligt förekommande i 
England. 

7. SERVICE 

Oljebytesintervallen för ottmotorn, utan nagon som helst oljerening 
utom den som är standard monterad blir ca var 200:e timme. Om 
filter av nagot slag monteras in i systemet kan serviceintervallet 
troligen ökas till var 1000-2000:e timme. 

Ett filter qv intresse är Refiners (bilaga 10) electro-lube, detta 
'filter arbetar bäde med mekanisk rening genom filtrering och av
dunstning av vatten genom elektrisk uppvärmning. Detta filter för
utsätter dock att motorn är utrustad med generator och batteri, 
vilket torde vara fallet i de flesta fall. 

Tändstiften bör kontrolleras eller bytas var 500-lOOO:e timme, 
vartannat ar bör en större genomgäng av motorn göras. 
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Motor 

Drifttid: 5000 timmar/ar 

Service intervall: 2000 timmar 

Oljerymd: 2 liter 

Oljepris: 15:-/Hter 

Oljeförbrukning = 0,4 1/100 timmar 

5000 5000 . 
Ko= 2000 • 2 • 15 + 100 • 0,4 • 15 = 375 kr/är (OlJekostnad/är) 

Tändstift: 15:-/st 

Bytesinteravall: 1000 h 

Antal stlft: t 

Kt = i~gg · 15 = 75 kr/är (tändstiftskostnad/är) 

Summa servicekostn9-der för motorn: 

KM = 375 + 75 = 450:-/är. 

Kompressor 

Drifttid: 5000 timmar/ar 

Serviceintervall: 5000 timmar 

Oljepris: 30 kr/liter 

5000 
Ko = 5000 • 30 = 30 kr/är. 

15 

Kompressorn stäHer inte lika höga krav pä oljebyte, så. här kan 
serviceintervallet hallas till ungefär 5000 timmar mellan olje
bytena. Detta pga att kompressorn arbetar under gynnsammare
förhällanden än motorn, eftersom motorn är tvungen att ta hand 
om vissa förbränningsrester och vatten. 

T o tala servicekostnaden per är för en motordriven värmepump, 
inte absorption, blir i storleksordningen 500:-. För ett absorptions
system blir servicekostnaden troligen betydligt lägre. 
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8. INVESTERINGSKALKYL 

Investeringskostnaden för en gasdriven värmepump, i effektområ
det 4 kW värmeeffekt, blir 66 000:-. Detta skall jämföras med en 
eldriven värmepump i samma effektklass som kostar 50 000:-. 
Detta ger en merkostnad för gasvärmepumpen av ca 30%. 

I sammanhanget skall dock nämnas att gasvärmepumpen producerar 
ca 30% mer värmeenergi, pga att motorns spillvärme kan tas till 
vara, än vad värmepumpsenheten är dimensionerad för. 

Om hänsyn tas till ovanstäende resonemang sa presterar den gas
drivna värmepumpen ca 5,3 kW värme, för samma pris, 66 000:-, 
medan en eldriven värmepump med effekten 5,3 kW kostar i om
radet 55 000:-. 

Kostnad per kilowatt blir: 

Kgas = 12 400 kr/kW 
Kel = lO 400 kr/1<W 

Dessa värden gäller för uteluftvärmepump med ooc som förang
ningstemperatur. 

Som framgår, sä är materialkostnaderna för gasvärmepumpen 
högre jämfört med eldriven värmepump, medan det inte skiljer lika 
mycket i kostnad per kW. Detta pga att stora värmemängder frän 
förbränningsmotorn kan tillvaratas. 

Stirlingmotorn kostar idag 20 000 kr/kW, medan enligt United Stir
ling, i ett längre perspektiv priset kommer att sjunka till 17 000 
kr/kW, när tillverkning av dessa motorer sker i större skala. Priset 
-kommer da ·att bli ca 18 OOO:w för en motor till värm~pumpar i 
aktuell storleksklass. Detta skall jämföras med konventionella mo
torer som kostar ca 6 000:· i dagens läge. 

Investeringskostnaden för en absorptionsvärmepump blir i storleks
ordningen Kab = 2 800 kr/kW. 

Prisuppgift~n har hämtats fran tyska tillverkare och gäller för ar 
1967. 

I alla dessa presenterade fall är inte kostnaden för rör och rördrag~ 
ning medräknade. Detta pga att det är svart att göra en generell 
uppskattning vad detta kostar. Men som jämförelse mellan de olika 
systemen spelar det ingen större roll att denna kostnad saknas. 
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Beräkningar (investeringskalkyl) 

Totalpris = 1,6 • materialkostnad 

Eldriven värmepump 4 kW: 50 000:-
9 kW: 70 000:-

Materialkostnad 4 kW: 31 250:-

17 

Hermetisk kompressor, som används i mindre värmepumpar: 5 000:-

Extrautrustning för gasdriven värmepump. 

Förbränningsmotor: 6 000:- (Otto), 18 000:- (Stirling) 
Kompressor (semihermetisk): 6 000:-
Värmeväxlare, för avgaserna: 3 000:-

Gasdriven värmepump: 4 kW (värmepumpeff.):::: 
- (3I 250- 5 000 + 6 ODD+ 6 000 + 3 000) · I,6 = 66 000:-. 

Kgas = 66 000 ·= I2 406:-/kW 
4. 1,33 

Kel = 55 ODD = ID 377:-/kW 
5,3 

Kstirling = BB 400 = I6 6I6:-/kW 
4 • 1,33 

9 • BERÄKNINGAR 

Värmningssystem 

-Framledningstemperatur: 55°C 
Radiatorvattentempera tur: 65°C 

· • Detta medför att kondenseringstemperaturen måste hällas pa. 
56DC. De resterande ca q oc utvinns ur avgas- och kylvattenför
luster. Värmeeffekt B kW. 

Värmepump 

Köldmedium: R22 

t I= 56°C: PI= 22 bar 

t2 = 0°C: P2 = 5 bar 
Antag 50C överhettning och 6°C underkylning. 

ilk = 670 (KJ/kg) 
i2k = 634 (KJ/k9) 
is = 4B2 (KJ/kg) 
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Beräkningar (investeringskalkyl) 

Totalpris = 1,6 • materialkostnad 

Eldriven värmepump 4 kW: 50 000:-
9 kW: 70 000:-

Materialkostnad 4 kW: 31 250:-

17 

Hermetisk kompressor, som används i mindre värmepumpar: 5 000:-

Extrautrustning för gasdriven värmepump. 

Förbränningsmotor: 6 000:- (Otto\ 18 000:- (Stirling) 
Kompressor {semihermetisk): 6 000:-
Värmeväxlare, för avgaserna: 3 000:-

Gasdriven värmepump: 4 kW (värmepumpeff.) = 
- (31 250- 5 000 + 6 000 + 6 000 + 3 000) < 1,6 o 66 000:-. 

Kgas = 66 000 ·= 12 406:-/kW 
4 . 1,33 

Kel = 55 000 = 10 377:-/kW 
5,3 

Kstirling = 88 400 = 16 616:-/kW 
4. 1,33 

9 • BERÄKNINGAR 

Värmningssystem 

'Framledningstemperatur: 55°C 
Radiatorvattentemperatur: 65DC 

Detta medför att kondenseringstemperaturen maste hällas pä 
S6DC. De resterande ca q o c utvinns ur avgas- och kylvattenför
luster. Värmeeffekt B kW. 

Värmepump 

Köldmedium: R22 

t1 = 56°C: P1 = 22 bar 

t 2 = 0°C: p2 = 5 bar 

Antag 50C överhettning och 60C underkylning. 

i1k = 670 (KJ/kg) 
iZk = 634 (KJ/kg) 
is = 482 (KJ/kg) 
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Verkningsgrader 

( 
~ s ) ( t s ) 329 = l =e (-2,28 · 273 • 2,67} = 0,925 

~i· 'lmk i· tmk 

(- 0,066. 4) 
1s 18 = 1,04. e = 0,778 

o ( 5-18} (.s= l + 0,1 '10'0 . 0,778 = 0,763 

' 0,768 
0 i · ~ mk = D;9L) = 0,83 

il k'= il k di l k- i2k} l~ i·~ mk 

il k'= 670. (670-634) l 0,83 = 713 

il k'= 713- tryckrörstemperatur = 12ooc 

A il= 713-482 = 231 

ll-i2 = 634- 482 = 152 

L>iE = 713-634 = 79 

Ottomotor och dieselmotor för 10096 gas 

\ t = 25% 

'l, AF= 36% 

~KF= 34% 

~ s = 5% 

~ö = 94% (remväxel) 

Antag att 75% av avgas- och kylvattenförluster tas till vara. 
. 2 
Q..p = 3 · 8 = 5 kW 

m R = 2; 1 = 0,022 kg/s = 77 kg/h 

Ek::. 79. 0,022 = 1,74 kW 

. l 74 
E m=~= 1,85 kW (2,52 Hk) 

. l ,85 
Et= 0,25 = 7,4 kW 

Ö'AF = 0,75 • 0,36 • 7,4 = 2 kW 

~'KF= 0,75 • 0,34 • 7,4 = 1,9 kW 
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'!,Qv= 5 +2 + 1,9 = 8,9kW 

't-E= &,9 + 1,&5 = 10,75 

r/J o~ o l,45 ,,. -

Ur föregående beräkning kan ett generellt uttryck för (/J härledas 

~Q l . . . . E, men !Q l= Qvp + ~ wx "l, AF. Et+ 'l, wx "],AF. Et+ 

+ ~m E, o 

L Q i o Qvp + Et ( 1 wx '1, AF+ 1 wx 1[ KF+ 1 m); o> 

· . . . · m(iik'-i2k) 
men: Qvp = m{t'lk-Ls) och Et= 7'"-" .. ~='

~ mo·~m 

on(i' i k-is) ( ) 
+ '1J wx 1l AF +1! wx1l KF •12, m ; 

rtJ o on (i· t 'k-i2k) c v • 1> 

't mö·~m 

i l 'k""is 
il'k-i2k . k l 

" 
+ ( 1 wx 1 .~F + '/. wx ~ KF + ~ m l ; 

r/J• !m~lm'K+lwx·lAF•lwxlKF•\m 

r/J· 

K • 

'l. m('l,möK • l)•"l,wx·'lJ.AF 0 '!wx '],KF 

i l'k-is 

i l 'k-i2k 

. 
Q[ 
·~ Ek 

i9 



1. mö = överföringens verkningsgrad 

1m = drivmotorns verkningsgrad 

1 wx = värmeväxlarnas upptagningsprocent 

procent av motorns totala effektbehov som blir avgaser 

20 

procent av motorns totala effektbehov som blir kylvatten
värme 

Diesel-motor 

m ( mö·2,92+1) + 1 wx '/,AF + '/, w x 1, KF 

~ m= 28% Det är möjligt att detta är väl optimistiskt tilltaget. 

"'/AF= 26% 

~KF= 34% 

"7, WX = 7So/o 

'"'/.mö= 94% 

o 
00 = 1,51 

Elmotor 

~m= 80%. 

'2 AF = O 

'2 KF = O 

'2wx=0 

'!,mö= 94% 

C/J0 = 0,28 (0,94 • 2,92 + l) + 0,175(0,28+0,34) 

0E = 0,3 (0,94 · 2,92 + l)= J 

Elmotorn är den motor som ger den i särsklass högsta värme
faktorn, ca dubbelt mot om värmepumpen drivs med Ottomotor. 
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!0% 20% JO% 40% 50% 60% 70% 80% 'l,m 

Värmefaktorns variation med motorns verkningsgrad. Dieselmotor 
med 'lwx" 75%.-
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% '1, m 

Värmefaktorns variation med motorns verkningsgrad. Dieselmotor 
med 'l,wx ~ 75%.-



3 

> 2 

1 

2' 

lO% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% '1, m 

Värmefaktorns variation med motorns verkningsgrad. Dieselmotor 
med 'lwx: 75%.-
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Bilaga l b 

TemoCyn.Jmi k1m:. <JnCr.J huvt.:csats. t i ll:~rrG<JC 
ser: 

• " o 

I krets I kan =-'31.3tionen. rrellan arbete och v3rme för o:n 
tennisk motor som arbetar reversibelt och adiabatiskt, 
uttryckas som: 

w " I 

TH-T" -o. _.., 
H TH 

(3) 

Om men antar 2tt arbetsmediekngan uppför sig som en per
fekt ges K2n ar2ete: som pruducercs av aen adizbu~iska 
expansionen fjs som: 

\
, _ nPK , ~ T ) ., ___ ,,-
:!: , l). H A '<-

(3) cch (4} gGr: O _ nRK -
.H-(-.-) 'H 

K- l 

Samma resonemang t i llärrpat 
T -T o . c o 

c 'c 

på krets II zer: 

(4 J 

( 5 J 

(G l 

Om vi sedan ant~r att öve~oringen av arcete mellan kret
sarna I och II sker med verkningsgraden l, fås: 

T -T = T -T -=? T •T = T •T coHA HoAc 
(7) 

V5nnefaktorn fås som: 

</>vp" 
o c +0,'\ Q DA c =-·-UH OH OH 

T TA T •T 
(2). (5) och (G J q, "_s A c c er: +-: 

vp TH TH TH 

cPvp" 
TH+To T 

( 7l ger' - l Q ·-TH TH 

/18/ 
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Stirling-cykeln i V,p-diagram: 

p 
III t· 

!"\·,, 
l "· 

Il ' " 

r-. "t'' ........ 'l 
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Den trk•itllscr•IHk !ittl'lirqc-cykelro t.o.;:står· uv 
(li --~III resp. IV --1) sumt två isotermer· 
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JO 

Varmgasmolor (----) 

Kylmaskin (- ·-·) 1 

två Jsoclwr•cr 
(I --11 resp. 
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!-'.rr·"l!:!.~·.:.~!0ill._.:l!.c! 'J..!:~:.s\:'~ 

Arh·l.~kulv"" l slt(' 
trul<•r·l;lfl J;i 1 ~c; 
o\<t•lCt<Jt'll'lc-ntd\0] V<!/1 
.:it.t tivwr,;tu llit"''• 

Ar·l'"'lCkolven lUtt:om 
rlepl~:~cemt;rH~kolvcn ~r· 
i :;(r.:, i,;,.,:·::· a J:i,;tm. 

Arbetskolven i sitt. 
övre l~ge; 
dr.pl&.c c men tsk0l v(:n 
har förflyttat gnsen l 
till den övre delo::n 

Varmtln!<rnO\()J' ·-, ••• TK~i;~~-k·\-;;- --·-··-·---
1i;v,~;;'""{J;7j":"":",~"'"" ··.vi 'n- l T v n: Jdcn n v cyl l:t--
w·ru lir· "v,.nn" ,.,.,, l Llt::l'n tir "kall" och 
'-' •fJV:irm,•:. u!.~ fr!" ~~e-. uppi.nr v/irmc fn\n om
li<Hu ftirl>J:o0\!1•''1'. l> V l t:IVnlng<m.) 
LJ•<.c::llt <·l·:'"''l"''·) _.! ____ -·--· 

l 
G· ·'""n ~•11"\;lrllu•·!"'" j G~~~n. lwmprimo.:ruo 

' 
i 
l 

-:::.sun upp"ärnot:•' 1-l;cnom i Gasen avKyles genc>m 
n':.t d.::1 !'ur·fJyttufll 1 att den förflyttas 
\'in kylar .. ; rcr;enera- via kylare (vatten
:.cr id:f:· r:aso:>n upptar kyld) och reG,enerator 
v.'inno.:) o::~ u;lpvär~t:· .: (där luften avkyles 
n~n!isll.nOrdninc; till f ytterl1gA.re) till d~n 
·~en v.::rma dele11 nv ey-~' kalla delen av eylir:--
Jtn.lern. dern. 

' 
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n v cyli_::r;lo:Er;· __ -· 1.. 

Arbetskolv och 
d~placemcntsKolv 
har nått slna ned.,rs
t" 1:-iecn. 

ArVetskolven 1 sit..t 
n.:dcrsto ltigv; 
<l t> ~J} rJ.eo.:m<:n l skol ven 
sttt övt·rr.tn bg.,, 

i Den varma ga~o.:n "'X
pan•1o:raJ· och <J.vr_:..:r 

/arbete. 

Den k:alla gasen cx
!Jllnderar och avger 

·arbete varigenom de.!ls 
temperatur sjunker. 

l 
l 
! 

, Gasen avkyler eylin-
. ___ 4,~1]1__,_ ___ _ 

D•:n varm:.~. eu~'-'" "v~.y- Ven K<dla gasen upp
l<.'~ ";cnom att den for- 1 varmes genom att den < 

flylt;t!; vi.:~ uppv'inn- l fOrflyttas Via regene-1 
nino;::~.nordninl:, rer;c-1 rator (som avkyles av , 
no::l·aLO>' (<1t1r t~::•sL"n av- gas,;n) och kylare till l 
~:•·r v;innc\ O('il k,\'.lOJ.re ,<1r,n VOJ.rmare delen av ; 
till den kflll:l d<"l<en i cylindern. · 
av cyll~:_~:.m. 

j 
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:t~t d•u förflyttas! 1 o. t t den förflyttas 
via kylar.,.; r~t;enera- via Kylare (vatten
~.cr (d~:· r.as~n upptar kyld) och regenerator 
v.inne) o.::~ U;Jpv:irm~ .: (där luften avkyles 
n:ngso.nordnint;; till l ytterlig11.rc) till den 
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J inJern. dern. 
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övre läge; 
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arbete. 
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~:r·r v:irmc\ Q(·tl k.Ylo.r·c ,rtr.n vo.rmare delen av ; 
till den k11lb dt·J.cn ;cylindern. · 
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Gas-Absorptionsvärmepump GAWP 

Data: Uppvärmningsyta 244m3 

Värmehälla, jordvärme 550m2 
Värmedistribution: golvvärme 
Fram- och returtemperatur 45/JSOC 
Värmebehov: 23,5 kW vid -150C 
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KOMPONENTER 

l. TOTEM-aggregat 
2. Centralenhet 
3. Kontrollmodul 
4. Gasanslutning 
5. Vatten; inlopp och utlopp 
6. Avgaser (till skorsten) 
7. Elenslutning (3x380V, 50 Hz) till kontrollmodul och 

centralenhet 
8. Cirkulationspump 
9. Elmätning 
10. Gastryckregulator (om gastrycket >300 mm HzO eller 

varierar kraftigt) 
11. Kablar för signalöverföring 
12. Jordkabel 
13. Dränage 

Dessutom tillkommer: 

diverse ventiler pa vatten- och gassidan 
säkringsgrupp för TOTEM-aggregat och kontrollmodul 
säkringsgrupp för centralenhet 
säkringsgrupp för cirkulationspump 
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TABELLFÖRKLARlNG 
l 

l. Olje-eldad panna, värsta fall 
2. Olje-eldad panna, optimalt 
3. Gas-eldad panna, värsta 
4. Gas-eldad panna, optimalt 
s. Gas-eldad panna VP, värsta 

fall 
6. Gas-eldad panna VP, typfall 

11 7. Gas-eldad panna VP, optimalt 

8. Dieseldriven VP, värsta fall 
9. Dieseldriven VP, typfall 
lO • Dieseldriven VP, optimalt 
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SCHEMA.TIC LAYOUT - DIRECTLY FIRED HEAT PUMP 

Fluid heater 

gas input 

POWER CYCLE 

Turbin e 

Feed pump 

Fiq. b Schematic Layout 

outside air 

Evaporator 

Expans1on va!ve 

HEAT PUMP CYCL~ 

Compressor 

Heat pump 
condenser 

Power cycle 
condenser 

Bilaga 6 



' ' 

E..rl"o.lll Q(l'. 

Il 

"""' 

BERO-SYSTEM 

Poutbt• M<rttng &)"lem • ctreult dklgram 

.... 

J 

·~ 

' 
L 

-~ f---
l 

----
._,., 

-----------
l 
l 

!.~ (O:"f W01., ~ 

-1 
l 
l 
l 

1 ''""""O ·--------
1111 ~wnnW'JI'OII 

v '-V 

H &at pump piont- clrcutt dklgram l 

l 

r-®-1 
l 

eoio<l 

. 

. 

l 

-"l~ 
Cos 
O< 
Qionohe + 

l 

r·-l ; r· 
l 
·1-l 11 ' 
l ' l 
:l . 
l' l 

Hool· 
pcrnp 

l! i 
'l ' :' l 
: l i ,. ' 

! . --- _______ _J __ 'Ii 
_Jlt 

Bilaga 7 

Systemet har 30 kW värmebehov inklusive swimmingpool med en max framled
ningstemperatur 72oc. 

Motor kapacitet: 5,4 kW vid 30 kW 

Gasmotorm 

Kyleffekt: 

Garanterad uteffekt 18 kW vid 2000 rpm 

Vid 30 kW uteffekt blir kyleffekten 14 kW (12000kcal/h) vid 
förAgartemp -JOC och kondenseringstemp :t-55°C• 
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Anslutning 
returledning 

Avtagbart lock 

FOrdelningstrappa 

Bomullsillter +----• 

electro lube rellner 
E.L.R. OLJERENARE 

il 
l 

' ----

;. ::-- "':. ,_ 

' . ' . 

ELECTRO LUBE AEFINEA är en oljerenare som ef
fektivt tar bort de flesta forareningarna som bildas i 
smorjolja. Den kopplas 1111 smOrjoljesystemet som 
··by-pass .. och ar så konstruerad att filterutbyten i re
naren kan ske utan all motorn (oljesystemet) stångs 
av. Den har inga rörhga delar som kan slitas ut och 
den kan latt monteras ner för att användas i ett nytt 
system då t. ex. en maskinenhet skall ersattas. E.L.R. 
OLJERENARE ar mer an ett filter då den icke enbart 
tar bort partiklar ner till 5 my storlek, utan också 
aviagsnar vatten, syror. gaser och bränsle från 
smorJOljan genom en kontrollerad avdunstning. 
Processen 1 renaren påverkar icke oljans additiver 
och tillsatsmedel i negativ riktning. Den underiiiliar 
snarare additivemas arbete och fOrlanger deras akti
vitetslld. 

Expertisen framhåUer att ~n smörjolja. ~ldrig ~lits ut 
-den förorenas 1111 oanvanbarhet. Foljden harav ar 
alt man gör t<Ha oljebyten av huvudsaktigen två skäl. 
Forst och trams! tör att det ICke tidigare har funnits 
ett tillforlilhgt satt att avlägsna de flytande fOrare
ningarna och för det andra att nuvarande normala 
standardfilter endast filtrerar partiklar ner till ca 30 
my storlek. 

En R E N smörjolja kan användas under lång tid. 
E.L.R. ger en R E N olja och fOrtanger både bytesin
tervallerna och maskinens (motorns) hvslci.ngd ef
tersom: 

Varmeslinga 

- -
- " i - stålbehållare 

-, 
' 

~ 
~ 

'-
r 

Anslutning oljetillförsel 

PARTIKLAR SOM SLITER UT OBJEKTETS DELAR 
AVLAGSNAS 

·SYROR SOM FöASTÖR METALL YTORNA FOR
HINORAS ATT BILOAS 

o 

o 

VATTEN (EMULSIONEA) AVLÄGSNAS 
GASER ELIMINEAAS OCH Q 
BRANSLEUTSPAONINGEN KONTROLLERAs 

E.L.R. OLJERENARE FUNKTION 

FÖRSTA STEGET 
Renaren kopplas såsom .. by-pass" till en tryckled- l) 
ning !rån smOrjoljepumpen. En mindre miingd olja 
per tidsenhet pressas via en reduceringsventill bot-
ten på renaren genom det långfibriga bomullsfiltret 
Filtret har packats med ett tryck av 56,25kgtcm2- vil-
ket resulterar i att partiklar ända ner till 4 my storlek 
kan infångas. Bomullen ci.rfullstandigt ren och av na-
turen alkalisk. l bomullsfiltret finfördelas flytande 
föroreningar till mycket små droppar som sedan föl-
jer med oljeflödet upp till renarens "hjcirta" - av
dunstningskammaren. 

DET VIKTIGA ANDRA STEGET 

Avdunstningskammaren uppvärmes av en vårme-
slinga som befinner sig i renarens lock. Vatten. vissa 
syror. gaser och de låttflyktigaste delarna av brans
let förångas i kammaren och avdunstarv1a en kanal 
ut i det fria. Oljan rinner som en tunn film over en 
trappa i kammaren och genom stråivarmen f rår. var
meslingan kan föroreningarna fngoras. Observera 
att oljan aldrig har direktkontakt med varmekallans 
ytor. 



o 

o 

o 

TREDJE STEGET 

1 avdunstningskammaren finns inget tryck. Den re
nade olJan rinner undersjälvfall tillbaka till oljetråget 
via returanslutningen. 

PRAKTISKT TAGET ALLT VATTEN AVLÄGSNAS 

Under normala driltsfOrhållanden håller E.L.R. val· 
teninnehållet i oljan underO.OSQ.'O (Redan 0,20fovatten 
kan vara mycket skadl1gt för maskindelarna). Stora 
mangder av vatten kan naturligtvis blockera första 
steget. Renaren har emellertid en viss återhämt· 
nmgsfOrmåga. men rekommenderas ett filterbyte 
om ur tidsvinstsynp~:~nkt så erfordras. En blockering 
kan också vara det forsta tecknet på ett allvarligt t ek· 
niskt fel i motorn {maskinen). 

E.L.R. OLJERENARE KONTROLLERAR BRÄNS
LEUTSPÄDNINGEN 

Laboratorieprov visar att renaren kan hålla bräns
leutspådningen under 1%. Detta ar mindre än en 
femtedel av den kritiska nivå 5%, vid vilken ett olje
byte bhr n6dvand1gt. En större mångd bransle be
roende på mekaniskt fel kan dock ej kontrolleras av 
renaren. Man skall ej anv<inda renarens funktion 
som ett hj<ilpmedel att \Osa allvarliga tekniska bris
ter. 

E.L.R. OLJERENARE HAR LANG LIVSLÄNGD 

Inga rörliga delar används i oljerenaren. Alladelar är 
gjorda av hardat och slitstarkt material. Livslängden 
är i princip obegransad. 

10 ARS INSAMLING AV BASFAKTA, FORSKNING 
OCH UTVECKLINGSARBETE HAR l USA GIVIT 
FÖLJANDE ERFARENHET 

En smcirjolja kan aldrig slitas ut. 
Oljans sm6rjlörmåga fönandras mycket lite under 
sin anvandnmgstid. 
Med en fullgod smörjolja kan underhållskostna
derna hållas nere och en maskins (motors, växels) 
livstid Okas med 50%. 
E .l. A. OLJERENARE avl8gsnar mer än 0004 av alla 
fasta fOrorening ar ner till 5 my storlek. 
Oljerenaren tar bort vatten och förhindrar 
bildn1ngen av syror. . 
R E N olja - ett livsvillkor för alla hydraulsystem, 
växlar, motorer- kan cirkulera oavbrutet då E.L.R. 
brukas. 
Nar E.LA. OLJERENARE används på korrekt sätt 
kan bytesintervallerna av olja avsevart förlängas. 
Oljeadditiver påverkas icke i negativ ·riktning av 
E.L.A. 

EN SMÖRJOLJA KAN ALDRIG SLITAS UT- DEN 
FÖRORENAs TILL OANVÄNDBARHET! 

NATIONAL BUREAU OF STANDAROS USA, MED· 
DELANDE NR 86. 

Dessa fOrareningar består av bl.a. partiklar, vätskor 
och gaser, vilka ha olika effekter i oljesystemet. 

PARTIKLAR 

Of6rbrända kolpartiklar. metallfragment, smuts, 
damm och sandkorn kan komma in i smörjoljesyste
met ull! rån. Det anses att de bästa typerna av stan
dardfilter kan avlagsna partiklar i storlek nertill ca 30 
my. Om dessa partiklar får vara kvar i oljan bidrager 
de 1111 blid n mg av slagg, som kan täppa till små men 
v1kt1ga kanaleroch darmed hindraoljecirkulationen. 
l en del smOqoljor hålles dessa parttklar svävande i 
OlJan varvid deras slip och skavningseffekt kan bi
draga t1ll skador. 

E.L.A. OLJERENARE tar bort dessa partiklargenom 
att de lastnar i bomullens fibrer. Mer an 90% av alla 
partiklar i storlek mellan 5 och 100 my infångas av 
fibrerna vid en enda passering av oljan genom filtret. 
Detta procenttalokar V1dst6rre partiklar. Förpartik-

, .. -...... -. ...... "--.'·':c~·-

l ar mellan 5 och 10 my har procenten uppmatts till 
att Overstiga 90%. Procenttalet for parttklar 1 storlek 
mellan 50 och 100 my ar storrean 99%1. 

E.L.A. avlägsnar också trOgflytandelasfallllknande 
fororeningar, som i torrt t1llsta.nd utgor lasta part1k· 
!ar. l tjockflytande form absorberas de av bomullen 
och i fast form inlångas de helt enkel! av hbrerna_ 

VÄTSKOR 

B ranslerester och vatten (kondens) ar mycket allvar· 
liga faktorersom bidrager lillen forsamnog avsmoq
oljan. standardfilter kan endast i undantagsfall 
avlagsna en mycket ringa del flytande f6roren1ngar. 
Bransleutspii.dning resulterar i tOrtarad filmb1ld· 
mngskapacitet och fOrandrad viskositet av oljan var
vid smörjningsförmågan förstörs. 
VATTEN som blandas med förbr<inningsprodukter 
kan bilda starkt nedbrytande syror. 

l E.L.A. OLJERENARE suger bomullsfibrerna upp 
vattnet. Filtret avger sedan detta vatten 1 form av 
mycket små droppar till oljan. De små vattendrop· 
parna IOijer med oljeflödet upp till avdunstnings· 
kammaren, där de fOrångas. Under normala forhål· 
landen kan renaren hålla bränsteutsp;idningen un· 
der 1%. l en sm6rjolja som innehåller 2% vatten kan 
vattenin(lehållet v1d en enda passering genom filtret 
reduceras till 0.05%. 

GASER 

Gaser kan bland annat härstamma från törbrä.n· 
ningen. från delar av lätta petroleumprodukter och 
blir ofta infångade via luften. Dessa gaser har spe
ciellt då det galler h6gdetergenta {smutslösande) 
smcirjoljor en förmå~a till skumbildning vilket kan 
förhindra att tillräcklig mängd olja når t. ex. en. mo· 
tars alla delar med tanke på både smörj- och kylef
fekt Gaser behandlas i E.L.A. på samma satt som 
bränslerester och avlägsnas via avdunstning skam
maren. 

SYROR 
Kväve. svavel och andra restprodukJer från förbrän
ningen kan bilda vattenbaserade syror då de lårkon
takt medvattnet som finns i oljan. Om dessa syrortår 
stanna kvar i oljan kommer de att angripa ytorna på 
viktiga metalldelar och däJVid bilda metallsalter .. 
Dessa salter kan fOrorsaka slitage på hårdmetaller
kutlager etc. 

E.L.R. OLJERENARE begränsarvatteninnehållet till 
ett minimum och eliminerar själva orsaken 1111 syra
bildningen, Skulle syra i någon form andå uppstå så 



behandlar renaran denna på samma sätt som vatten. 
Dessutom ar bomullen alkalisk och har en neutrali
serande inverkan på syror. något som saknashos fil
ter gjorda av syntet eller pappersfibrer. E.L.R. OLJE
RENARE ar genom sin förebyggande egenskap att 
forhmdra syrors uppkomst en direkt hjälp till mins
kad korrosion. 

ANVÄNDNINGSOMRADEN 

FÖABRÄNNINGSMOTORER 

MEKANISKA VÄXLAR 

HYDRAULISKA SYSTEM 

storlek i mm 

MINSKAOE BYTESINTERVALLER 

MINSKADE HANTERJNGSKOSTNADER 

MINSKADE UNDERHALLSKOSTNADER 

MINSKADE DESTRUKTIONSKOSTNADER 

BÄTTRE EKONOMI 

MED ELECTRO LUBE OLJEREFINER 

' 
190 5 ' 203 2 

tum ; Filterinsatser 
·.,-----::=o:---·---L-7 sx-;r--'-----T· -

7 :s x 9.. i 1 o 

Model nr/liter i oljesystemet 
f-. ' 

. 1g l' 190.5 
20 ' 190.5 
60 ! 254 o 

160 254.0 
1000 355 6 
1600 355.6 

GENERALAGENT OCH IMPORTÖR 

SCANDINAVIA-ASIA SHIPPING & TRADE 

AB SCANASTRA 

St. Badhusgatan 1&-20 
Box 7022 
402 31 GOTEBORG 
Tel: 031/112807 113004 
Tlx: 21733 SCANAST S 

x 228.6 
x 304.8 7,5 x 12" 20 
x 431.8 10 x 17" 60 
x 660.4 10 x 26" 160 
x 774.7 14 x 30.5'' 1000 
x 1066.8 14 x 42" 1600 
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ÅTERFÖRSÄLJARE 

Matiwigeft l.151111S Sundsval 
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fu:.ZC~no L'vn:::; it.;;;:~;::;:::::R 3 :L. a s;:önJ(lLJ3:!::;,·.n.::: 
===========================~=================== 

EILTERDY~EN 

Fil terin.;at:;en b,ytt:oa på ma5kiner, notorer eller fordon efter 

ca 500 drift:.Jtirnn1ar ej_ler 4.000 nil:J idrnins. Unr in:Jtallo.til)ncn 

gjort.1 utan ntt den ga.:nla olj::>n cr.>atto nå ett ned ;nu t ::lad oljll 

finns i enheten okall de f;irJta filtcrbytenn. 'lke tidic~.re efter 

ca 200 tim.r~ar3 drift eller 1.000 - 1.500 nils ~~örninc. 

Filtcrin~at.:en byte;1 på växlar och ilydraul:;:,•otera efter co. 500 

dri.!"t.Jtiwr.tar. Under Ji!iljömä:Jzie;t godo. förhållenden och under li.itt 

bclastning~M filtret anv;_indau under län.;re tid. Gcno::t e&en erfaren

het har flera användare av E L R funnit att filterbyte knn pr'! jur.t 

deras enheter slte efter 1.000 driftsti;;-.nar. I visna fall kan fil tre t 

nnvändao ända up r till 1. 500 driftstiwmar tm•ler mj·c;;'3t t; o da förhållo.uUen. 

-------
KA:if ?ILTE:rBI"?Z s;~z U:'A:I A?T :u\s~:I::Eii t ;.;O'l'Omr, Vil:CIJf S'l'O:':.'AS? 

Ja - om en nvatäne;ningskran in.;tnJ.~crats på renn.ren.::J annlutninG:Jlctl

ning. Stiin6 kranen så att in(1en olja kpn pas:-;era cenolil renaren och 

eör filterbytet. 

stoppa flödet scnom r"nP.ren cenom ntt otrnn::t. motorn/växeln eller G~ll(liL 

att stänGa ~renen på onslutninGslednincen. 

Skruve. av renareno lock. ( Använd ha.nd.Jkar ef'tcrsoc. locl;et i:a.n vern v~;~.rmt 

och eventuellt orsoka lätt brä."l..l:~::nda ). Vri<i ('.Vdtmr:;tnincsplatt(ln '~lt 

höger eller vä.noter och avlägsna plattan. TaG bort filtplattan och 

bomull~filtret. Torka insidan ren. _Sl~~g den förbrukade filtpl~t~an 

och bor.'.ullnfil tre t, 

T~G fr::u:t det nyt>. filtret och iclipjl av :m•::> re t 11:..1' otrt1.":'\J1pn --;-f'_.":lt F'.V1 lit;·mn 

snöret fi)rsii~tigt. Placera 'oomullnfiltret med Ö!'pnint:;en ncdii.t 1 ren:>.ren 

och 1mdvik att med ver~~t:r.; eller annat f3rer.:.äl repa innidan. 

.;. 
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?lacera den nya filtplattan ovruH'd bor-:ull3fil tre t oci1 ~;ätt tillbr.1ta 

avdWlstnihGSlllattan .Jar;~.t lå:J den t:onom att vrida den till h\:icer P.l~cr 

vö.nster. 

Till.:;ät"t angiven kvantitet ny olJu til:i.. tr:lt;ct/r.:m-:pcn. ( .:ie tciml::;~: 

inforraation oro angiven oljemän;U t'ör varje renare ), starta motnrn, 

maskinen eller växeln eller öppm~ :(ranen på o.n-::lutnin.:;::.lc,lnlnccn. 

Kontrollera oljeflödet genom rcnn.t'en i 3-5 minuter, Det tar flr.rn 

minuter att få ett jl:il::.nt flöde, i•'lödeanJ-.inc;d naxiuum halva retur:;pp

nin&ens diamot er. Å terplacera r•·11~rcn.J lock och var noga o ed att 

avdunntninGakonalen är Viind åt rätt hJ.ll nt'l. att tmcorno. J:an l:orJ1:n ut. 

Sttinr; därefter av enheten och :con trollElra oljfmivL':.n i mlr.Lpen/tr:":cet 

med oljestickan om ;Jååan finns. JtLI terf.\ oljeml\ngrlen om nå beh~vo. 

Lö.s ibenom tekni;;lc infor.:lo.tion, (1\J..:crvcra, Fu:::.ktion~•:~ontroll, 

Chcckliota ~å att inb en tvek:Jar.:.ho t förelicgcr. 

SCA}ir>lf;AVIA ~ ASIA 
StllfrtrlG & Tfl.'\illi AS 

SCANA~-~IiA 

IMAB MOT!m 

~185005~ 
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