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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering,
dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och som
exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.
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Inledning
Den här delen av handboken skiljer sig lite från de andra delarna. Den innehåller inga konkreta åtgärder för effektivisering, men väl en del grundläggande information om energi och energiomvandling.
Den syftar till att ge lantbrukare och rådgivare en god förståelse för grunderna, vilket då ska underlätta
arbetet med energieffektivisering i lantbruket.
Här förklaras viktiga begrepp och fysikaliska samband, liksom en del användbara siffervärden.

Vad är energi och effekt?
Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra förändring, rörelse eller
uträtta någon form av arbete (Wikipedia). Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi)
eller något som överförs.
Effekt är energi per tidsenhet eller uträttat arbete per tidsenhet. Om vi vet den effekt som utvecklats
under en viss tid så kan vi beräkna den energi som använts under den tiden.
effekt = energi/tid

och energi = effekt x tid

Exempel:
En glödlampa med effekten 100 W lyser i 24 timmar. Under den tiden
använder lampan 100 (W) x 24 (timmar) = 2400 Wh = 2,4 kWh.

Enheter för energi och effekt
Det finns flera enheter för energi och effekt, men i denna handbok har vi funnit det mest praktiskt att
använda enheterna kWh och kW. Det har utbildats en praxis bland energirådgivarna att räkna i dessa
enheter vid energikartläggning. Därför bör man kunna räkna om från andra enheter, med hjälp av tabell
1 och 2.
Tabell 1. Vanligaste energienheter, omvandlingstal
kJ
1 kJ
1 MJ
1 kWh
1 kcal
1 Mcal

1000
3600
4,19
4 190

MJ
0,001
3,6
0,00419
4,19

kWh
0,000278
0,278
0,00116
1,16

kcal
0,239
239
860
1 000

Mcal
0,000239
0,239
0,860
0,001
-

Exempel på användning av tabell 1:
1. För att omvandla 1 kcal till kWh, multiplicera med 0,00116.
2. Omvandling av 10 MJ till kWh: 10 (MJ) * 0,278 = 2,78 (kWh)
Den grundläggande enheten i SI-systemet för energi är Joule som uttalas ”jol” och betecknas med bokstaven J. Motsvarande grundläggande enhet för effekt är J/s. 1 J/s = 1 W (Watt). Ibland använder man
även energienheten Ws. 1 Ws = 1 J. Eftersom enheterna J och W är små, så är det mer praktiskt att
använda effektenheterna kW och MW samt energienheterna kWh och MWh. Prefixet k (kilo) står för
1000 och M (mega) står för 1 000 000.
1 MW = 1000 kW
1 MWh = 1000 kWh

1 kW = 1000 W
1 kWh = 1000 Wh = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J
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Historiskt har man också använt energienheten kcal (kilokalori), men det är en enhet som inte hör
hemma i SI-systemet. Ursprunget till enheten är att 1 kcal fastställdes till den energimängd som höjer
temperaturen i 1 kg vatten med 1 grad. 1 kWh = 860 kcal.
BTU (British Thermal Unit) är en annan enhet, som man kan träffa på internationellt.
1 BTU = 1,055 kJ = 0,000293 kWh
Tabell 2. Vanligaste effektenheter, omvandlingstal
1 kJ/h
1 MJ/h
1 kW
1 kcal/h
1 Mcal/h

kJ/h
1000
3600
4,19
4 190

MJ/h
0,001
3,6
0,00419
4,19

kW
0,000278
0,278
0,00116
1,16

Kcal/h
0,239
239
860
1000

Mcal/h
0,000239
0,239
0,860
0,001
-

Hästkraft (Hk) är en äldre effektenhet, som dock fortfarande används när man pratar motorer.
1 hk = 0,735 kW. Horsepower (Hp)är motsvarande enhet i ex. USA. 1 Hp = 0,746 kW
www.konvertera.nu är en gratistjänst på webben som hjälper dig att konvertera enheter.

Vad använder vi energi till?
Den energi som man köper in till gården används till olika ändamål
ljus, belysning
arbete, att lyfta, flytta, transportera, sönderdela
värme, att värma vatten, luft m.m.
kyla, egentligen arbete i en kylkompressor

Energikällor/energibärare
Vanligaste energikällor i lantbruket är elenergi och dieselolja, men vi använder också en del eldningsolja, bensin och gasol. Exempel på biobränsle finns många. Effektiva värmevärdet är ett mått på energiinnehållet i ett bränsle och det är den energi som teoretiskt kan utnyttjas. Tabell 3 ger några exempel.
Tabell 3. Exempel på energislag med bränslevärden, effektiva värmevärden. (Efter LRF och SPI)
Energikälla,
bränsleslag
Dieselolja, MK1
Dieselolja, MK1 med 5 % FAME
Eldningsolja 1
Gasol
Brännved travat mått, 30 % fukthalt
Träflis stjälpt mått, 30 % fukthalt
Träflis stjälpt mått, 50 % fukthalt
Halm
Spannmålskärna

enhet
9800
9770
9950
12800
1200-1500
950
850
4000
4200

effektivt
värmevärde
3
kWh/m
3
kWh/m
3
kWh/m
kWh/ton
3
kWh/m t
3
kWh/m s
3
kWh/m s
kWh/ton
kWh/ton

Notera att när man räknar på bränslebehov måste man också ta hänsyn till verkningsgraden i exempelvis en panna. Begreppet verkningsgrad förklaras längre fram.
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Ett exempel:
Antag att en gårds båda bostäder har ett sammanlagt värmebehov på 60 000 kWh/år och för det ska
det byggas en fliseldningsanläggning. Verkningsgraden i den kan uppskattas till 75 procent på årsbasis och med hänsyn taget till förluster i värmekulvertarna. Flisens värmevärde måste totalt för året
vara 60000 / 0,75 = 80 000 kWh. Med ett värmevärde från tabell 3 på 950 kWh/m3s, så beräknar vi
flisbehovet till 80 000 / 950 = 84 m3s /år.

Primär energi och slutlig energi
När energieffektivisering diskuteras i större politiska sammanhang nämns ofta termerna primärenergi
och slutlig energi. När vi pratar om gårdens energianvändning är det slutlig energi som är intressant.
Primärenergi omfattar även den energi som krävs för att få fram en viss mängd slutlig energi till användaren. Den slutliga energin är den energi som används av lantbrukaren och som kan mätas i till
exempel en elmätare, om det är elenergi. På vägen från produktion till slutkund försvinner en del
energi genom utvinning, förädling, transport, omvandling eller distribution.
Med andra ord, det används energi för att förse lantbruket med energi. Man kan också översätta slutlig
energi med inköpt energi. En lantbrukare, som använder biobränsle från den egna gården, har inte inköpt all energi och då kan det vara bättre att säga tillförd energi.
Antag att en lantbrukare beställer hem och fyller 5 m3 dieselolja i sin farmartank. Den innehåller då
50 000 kWh, om vi överslagsmässigt räknar med 10 kWh per liter i bränslevärde. Detta är den energi
som slutanvändaren/lantbrukaren har nytta av. 50 000 kWh är den slutliga energianvändningen. Före
leveransen har det använts en del energi för att pumpa upp råolja, transportera, raffinera, lagra och
sedan köra ut dieseloljan till gården. Detta handlar om ungefär 15 procent av den levererade oljans
bränslevärde. Den slutliga energianvändningen om 50 000 kWh förutsätter därför en primär energianvändning på 57 500 kWh.
Att prata om primär energianvändning kan vara intressant när man talar om de globala energiresurserna
och om klimatpåverkan. För lantbrukaren och energin på gården är resonemanget om slutlig eller tillförd energi betydligt intressantare, särskilt ur ekonomisk synpunkt.
Slutlig energianvändning är värmevärdet eller energivärdet i det som levereras till lantbrukaren.
Det är den energi han har nytta av och därför är den slutliga energianvändningen intressantast för
gården. Slutlig energi kan också översättas med inköpt energi eller tillförd energi.

Primär energianvändning innefattar slutlig energi plus den energi som behövs för att framställa,
förädla och transportera energi fram till slutanvändaren. Intressantare i ett globalt energiperspektiv än i gårdens perspektiv.

På liknande sätt fungerar det med elenergi. Eftersom transformeringar och överföring i ledningarna ger
förluster, så försvinner det en del på vägen mellan kraftverk och gård. Dessutom blir förlusterna stora i
ett kraftverk som drivs med kol eller olja. Förlusternas storlek beror delvis på hur kraftverket drivs. Ett
riktvärde kan vara att den primära elenergianvändningen är 50 % högre än den slutliga. Om gårdens
slutliga elenergianvändning är exempelvis 100 000 kWh, så är alltså den primära elenergianvändningen 150 000 kWh.
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Vilken energi ska vi räkna med, primär energi eller slutlig energi? I en energikartläggning på gården
faller det sig naturligt att räkna med den slutliga energin, eftersom det är den som det finns ett pris på
och den är mera konkret och intressant för lantbrukaren.

Gårdsgräns

Primär energi

kol
olja
gas
kärnbränsle
vattenkraft
vind
sol
biomassa

Sekundär energi
slutlig energianv.
levererad energi
direkt energi

Användbar
energi

ljus
värme
rörelseenergi
lägesenergi

el
eldningsolja
dieselolja
bensin
gas
biobränsle

Energitjänster
belysning
inneklimat
transport
sönderdelning
lyft
kylning m.m.

Förluster

Förluster

Bild 1. Principbild av flödet från primär energi till energitjänster via sekundär energi eller som det också kallas, slutlig energi eller direkt energi.

Direkt och indirekt energi
När man pratar om gårdens energianvändning behöver man ofta förtydliga om man menar direkt eller
indirekt energi.
Direkt energi köps in till gården för att man behöver en energikälla. Direkt energi används när man kör
traktorn, slår på lyset i taket och värmer upp djurstallarna. Den direkta energin kan vara i form av elenergi. Den kan också vara energin i dieselolja, eldningsolja, biobränsle o.s.v., som då beräknas med
hjälp av effektivt värmevärde.
Med indirekt energi menar man den energi som indirekt belastar gården när man använder handelsgödsel, bekämpningsmedel, ensilageplast, kalk, utsäde, köpfoder och transporter samt inte minst byggnader och maskiner. Själva energianvändningen har skett någon annanstans, före gårdsgrinden och vid
produktion, förädling och distribution av varan.
Ett lantbruks indirekta energianvändning påverkas av produktionsinriktning och produktionsmetoder.
Det tydligaste och viktigaste exemplet är användning av handelsgödsel och då främst N-gödsel. Vi
använder oss inte av energin som sådan i gödseln utan vi använder växtnäringen. Processen att tillverka
nitrat av luftkvävet är dock mycket energikrävande, ca 12 kWh per kg kväve. Mest används naturgas.
Ett lantbruks användning av mineralkvävegödsel medför alltså en stor indirekt energianvändning.
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Direkt energi 3,6 TWh/år

Indirekt energi 3,6 TWh/år

(1 TWh = 1000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh)

Bild 2. Direkt och indirekt energianvändning i svenskt jordbruk är av samma storleksordning. (Efter LRF)

Bild 2 visar att indirekt energianvändning genom N-gödseln är av samma storlek som dieselanvändningen i det svenska lantbruket. Stora poster är också inköpt foder och ensilageplast. Alla insatsvaror
medför en indirekt energianvändning: smörjmedel, hydraulolja, växtskyddsmedel, gödselmedel, kalk,
utsäde, emballage o.s.v. Inköp av maskiner, inredning och liknande medför också indirekt energianvändning liksom byggandet av djurstallar, maskinhallar, plansilor och gödselbehållare.
Ibland har man anledning att diskutera energibalansen i svenskt lantbruk. Den energi som tillförs gården jämförs med den energi som lämnar gården i produkter. Den fullständiga bilden får man bara om
man räknar in all indirekt energianvändning och om man räknar om slutlig energi i dieselolja, eldningsolja, biobränslen och elenergi till primär energi. Gårdens produkter åsätts energivärden, fastän de
även kan ha andra värden, som är syftet med produktionen.
Att göra en fullständig energibalans är inte alldeles enkelt. I bild 3 illustreras sådana energiflöden, om
än förenklat. Viktigt är att den tillförda energin är hjälpenergi för att göra det möjligt att omvandla
solenergi till livsmedel.
I den samlade växtodlingen på svensk åker bedöms fotosyntesen binda ca 80 TWh i bärgad skörd.

Bild 3. En schematisk bild av lantbrukets energiflöden.
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(Efter Odling i Balans)

Energi förekommer i olika former
De viktigaste energiformerna är:
Mekanisk energi (rörelseenergi, lägesenergi, tryckenergi)
Elektrisk energi
Kärnenergi (kärnkraft)
Strålningsenergi
Kemisk energi (bränslen, livsmedel)
Termisk energi (värme)
I en kraftverksdamm lagras energi som vattnets lägesenergi. När vattnet strömmar ut omvandlas lägesenergin till rörelseenergi, som i sin tur via en turbin och en generator omvandlas till elektrisk energi.
Den elektriska energin kan sedan omvandlas till värme, mekanisk energi (och uträtta arbete) eller till
och med till kemisk energi (ex. lagring i ett batteri).
Dieselolja innehåller kemisk energi som kan omvandlas till mekanisk energi i ex. en motor (med vissa
förluster som blir värme), elektrisk energi i en generator eller eldas upp och övergå till värme.

Energiprincipen
Energi kan varken skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former
Energiprincipen är också termodynamikens första huvudsats eller lagen om energins bevarande. I dagligt tal pratar vi om att ”förbruka” energi och att ”producera” energi och det är alltså inte helt korrekt.
Det är bättre att säga energianvändning eller energiomsättning än energiförbrukning. Däremot behöver
det inte vara fel att säga dieselförbrukning eller elförbrukning, eftersom till exempel själva dieseloljan
förbrukas medan dess energi omvandlats till annan energi.
Energiprincipen säger ju att energi inte kan skapas eller förstöras och att den bara kan omvandlas mellan olika energiformer. Detta är sant men gäller med vissa förutsättningar. Det är inte all energi som
helt låter sig omvandlas till andra energiformer. Mekanisk energi som rörelseenergi kan omvandlas till
elektrisk energi och elektrisk energi kan omvandlas tillbaka till rörelseenergi.
Elektrisk energi kan omvandlas helt till termisk energi (värme). Men värme kan inte helt omvandlas till
elektrisk energi. Här ser vi en skillnad i hur energi omvandlas. Kort sagt kan man säga att värme inte
fullt ut kan omvandlas till andra energiformer, men ju högre temperatur som värmen har, desto mer kan
den omvandlas till andra energiformer. Det finns alltså skillnader i kvalitet mellan energiformer.

Energikvalitet – varför är det intressant?
Energiformer som låter sig omvandlas helt och fullt till andra energiformer sägs ha högsta energikvalitet. Spillvärme, det vill säga termisk energi med låg temperatur, sägs ha låg kvalitet.
Måttet på energikvalitet anger hur mycket av energi av en viss energiform som kan omvandlas till mekanisk energi (arbete). Med kunskapen om energikvalitet och dess betydelse är det lättare att förstå
principerna för energiomvandling och dess konsekvenser för energiproduktionen och miljön.
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Tabell 4. Några energikällor med faktorer för energikvalitet (Efter Wikipedia)
Energikälla

Kvalitetsfaktor

mekanisk energi
elektrisk energi
kärnbränsle
solstrålning
kemiska bränslen
termisk energi och värmestrålning vid 300 °C
termisk energi och värmestrålning vid 100 °C
termisk energi och värmestrålning vid 40 °C
termisk energi och värmestrålning vid 20 °C

1,00>
1,00
0,95
0,93
omkring 1
0,49
0,21
0,06
0,00

Energikvaliteten bestäms utifrån den temperatur som kan uppnås när en energiform omvandlas till
termisk energi, värme. Den bestäms av omgivningens temperatur och värmekällans temperatur.
Ett praktiskt exempel kan illustrera energikvalitet, se även bild 4.
Din lägenhet håller 21 grader i lufttemperatur. Hos grannen mittemot hämtar du en 10litershink som är till hälften fylld med 30-gradigt vatten. Kan hinken avge värme till rummet?
Ja det kan den, eftersom den är varmare än luften.
Du hämtar nu 5 liter kallvatten som håller 10 grader och tömmer över i den första hinken.
Blandningen får temperaturen 20 grader. Kan nu hinken avge värme till rummet? Nej.
Har den totala energin i 10 liter vatten förändrats genom att volymerna blandas? Nej.
Har du förändrat kvaliteten på energin genom att blanda volymerna? Ja, uppenbarligen eftersom lägenheten inte längre kan få någon värme från hinken.

O

30 C

+

=

O

10 C

O

20 O C

Bild 4. Exempel på förändring av energikvalitet.

Elenergi är energi av mycket hög kvalitet, den kan omvandlas till andra viktiga energiformer som mekanisk energi och värme. Dessutom är den lätt att transportera. Värme är energi av låg kvalitet och ju
lägre temperaturen är, desto lägre är energikvaliteten. När konkurrensen om energiresurserna hårdnar
blir det allt viktigare att energiresurser av hög kvalitet används till rätt ändamål. För uppvärmning är
det god hushållning med energikvalitet att använda värmekällor med låg temperatur. Elenergi bör i
första hand användas till mekanisk energi och arbete.
Bensin eller dieselolja i en dunk håller också energi av hög kvalitet. Den är lätt att lagra och transportera och kan omvandlas till arbete och värme. Ett annat begrepp för energikvalitet är exergi, definierat
som förmågan att omvandla energi till arbete.

10

Omvandlingsförluster och verkningsgrad
Vid omvandling från en energiform till en annan kan inte 100 procent av energin återfinnas i den nya
energiformen. Det uppstår alltid förluster, vanligen som värme. Förlusten är inte detsamma som att
energi försvinner, det kan den ju inte göra enligt energiprincipen. Förlusten är energi som vi inte kan
dra nytta av. Undantaget finns, där förlustenergin är av hög kvalitet, temperaturen är tillräckligt hög
eller där vi har lämplig teknik.
Om vi vill omvandla elenergi till rörelseenergi i en elektrisk motor och 16 procent av elenergin blir
värme och 84 procent kan driva en spannmålsskruv, så betraktar vi de 16 procenten som en förlust. Det
är svårt att utnyttja den värme som bildas i motorn.
Verkningsgrad är ett bra begrepp som uttrycker hur mycket av tillförd energi som omvandlas till det
som var avsikten med omvandlingen, den energi vi har nytta av.
Nyttiggjord energi
Verkningsgrad =
Tillförd energi
Skillnaden mellan tillförd och nyttiggjord energi utgörs av förluster, i slutändan värme.
Nyttiggjord energi = tillförd energi – förluster

Verkningsgraden anges oftast i procent men ibland också som decimaltal. En vanlig symbol för verkningsgrad är den grekiska bokstaven η (eta) som används i formler.
Vi kan lika gärna utgå från effekterna som från energierna och då skriver vi:
Nyttiggjord effekt
Verkningsgrad =
Tillförd effekt

Bild 5. En elmotor får illustrera verkningsgrad och förluster.

11

Exempel på verkningsgrader
I all energiomvandling får vi förluster. Här följer några fall och tillämpningar med typiska verkningsgrader.
Elpatroners och varmvattenberedares verkningsgrader
En elpatron i en varmvattenberedare har verkningsgraden 100 procent. All elektrisk energi blir värme.
Det är omöjligt att tänka sig att elpatronen har förluster i form av värme.
Värme
Elpatronens verkningsgrad =
Tillförd elenergi

Bild 6

Elpatron

Elektrisk varmvattenberedare

Även en isolerad beredare kommer att läcka värme. Även om elpatronen har 100 procent verkningsgrad, så har beredaren en verkningsgrad på kanske 95 procent. Så mycket av den tillförda elenergin har
nyttiggjorts i varmvattnet, medan resten gått förlorad ut genom isoleringen.
Värme i uttaget varmvatten
Varmvattenberedarens verkningsgrad =
Tillförd elenergi

Elmotorers verkningsgrader
Bild 7.
Elmotor. På nyare motorer ska märkplåten ange verkningsgradklass.
På äldre motorer finns inte den uppgiften, man kanske
måste gå till leverantören eller tillverkaren för att få
reda på verkningsgraden.

När vi använder en elmotor är vi mest intresserade av vilken effekt vi kan få ut på motoraxeln. Den är
alltid lägre än den tillförda elektriska effekten. I motorns lindningar bildas värme på grund av resistansen (elektriskt motstånd). Motorn har en fläkt som ventilerar bort värmen och denna fläkt drar också
viss effekt. Det finns också lite friktion i motorn, friktion som för övrigt också ger upphov till värme.
Sammantaget gör förlusterna att elmotorn inte kan omvandla all tillförd elektrisk energi till mekanisk
energi ut på motoraxeln.
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Verkningsgraden kan vara så låg som 60 procent på småmotorer, de med märkeffekt under 1 kW. Ju
större motorerna är, desto bättre verkningsgrad får de. I effektområdet 7,5 – 15 kW är verkningsgraderna 86 - 91 procent.
Nya elmotorer med märkeffekt från 0,75 kW måste vara ännu effektivare enligt EU-direktiv. Elmotorer
som säljs eller installeras efter 16 juni 2011 ska med några undantag hålla klass IE2. Tabell 5 ger några
exempel. Den 1 januari 2015 skärps kraven till IE3.
Tabell 5. Exempel på lägsta verkningsgrad på elmotorer för klassning IE2 och IE3
Effekt

Effekt

kW

hkr

0,75
2,2
5,5
7,5
15
22

1
3
7
10
20
30

2-polig motor
4-polig motor
synkront varvtal synkront varvtal
3000 rpm
1500 rpm
Klass IE2 Gäller från 16/6 2011
Även frekvensreglerade fr 2015
72,1
72,1
79,7
79,7
84,7
84,7
86,0
86,0
88,7
88,7
89,9
89,9

2-polig motor
4-polig motor
synkront varvtal synkront varvtal
3000 rpm
1500 rpm
Klass IE3.
Gäller från 1/1 2015
77,4
79,6
83,2
84,3
87,0
87,7
88,1
88,7
90,3
90,6
91,3
91,6

Rörelseenergi i motoraxeln
Elmotorns verkningsgrad =

Effekt på motoraxeln
=

Tillförd elektrisk energi

Tillförd elektrisk effekt

Läs mer om elmotorer och verkningsgrad handbokens del 3 om el och elmotorer.

Dieselmotorers verkningsgrader

Bild 8. Dieselmotor. Tyvärr har förbränningsmotorer låga verkningsgrader, men dieselmotorer hör till de
bättre i klassen. Ungefär 2/3 av energin försvinner som värme och kan därför inte användas till arbete. Kvar
är ca 1/3, mätt på svänghjulet.

Dieselmotorer har låga verkningsgrader liksom alla andra värmemotorer, särskilt om man jämför med
elmotorer. Dieselmotorn är dock bättre än bensinmotorn, tack vare en högre kompression.
Förluster är främst den värme som måste kylas bort med kylvätskan. Med avgaserna följer också
mycket värme och kanske en del outnyttjad kemisk energi av det som tillförts med dieseloljan, alltså i
oförbrända kolväteföreningar. Några procent försvinner också som strålningsvärme.
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I en motorlärobok från 1967 kunde man läsa att mindre dieselmotorer utan turboladdning hade en
verkningsgrad på 28 – 34 procent. Modern teknik med direktinsprutning, turbomatning och laddluftkylning gör det möjligt att nå högre, upp emot 40 procent. Verkningsgraden uttrycker då den nyttiga
energin på vevaxeln i förhållande till tillförd kemisk energi i bränslet. I praktisk drift kommer man
sällan upp i så höga verkningsgrader. Vid låga belastningar och vid höga motorvarvtal sjunker verkningsgraden. Att belasta motorn på hög växel och lågt varvtal är därför nyckeln till sparsam körning.
Avgiven effekt på vevaxeln
Dieselmotorns verkningsgrad =
Tillförd energi i bränslet per tidsenhet

Ett annat och vanligare uttryck för verkningsgrad hos traktorer och traktormotorer är tillfört bränsle i
gram för varje kWh som avges på motorns vevaxel, man mäter i g/kWh. Det kallar vi specifik bränsleförbrukning. Ju lägre värde i g/kWh desto bättre är verkningsgraden. I den gynnsammaste arbetspunkten och när generator, kylfläkt m.m. är bortkopplat, kan en dieselmotor idag komma ner under 200
g/kWh. Det motsvaras av en verkningsgrad på över 40 procent och det är ungefär gränsen för vad man
kan uppnå.
Notera att mätningar av en motors effekt kan göras på olika sätt, efter olika standardiserade mätmetoder. En motors effektdata bör alltid kompletteras med uppgift om vilken standard man gjort mätningen
efter. Det gör skillnad om motorn exempelvis ska driva en kylfläkt och en kylvätskepump, därför att då
blir det lägre effekt ut på motoraxeln, men mätresultatet har större praktisk nytta.
Traktorers verkningsgrader

Bild 9. Traktorn är tyvärr inte så bra på att omvandla kemisk energi till nyttigt arbete som man skulle önska.
Motorerna har visserligen blivit bättre, men all tilläggsutrustning gör att nyttig effekt över kraftuttag och
drivande hjul minskar. Verkningsgraden varierar med hur man använder traktorn

Traktorns verkningsgrad, vad vi kan få ut i arbete, är mycket intressantare än motorns verkningsgrad.
På en traktor som används till att driva ett redskap med kraftuttaget kan vi mäta den nyttiggjorda energin på kraftuttagstappen. Transmissionen mellan motor och kraftuttagstapp har förluster, kanske 10 -15
procent av den överförda energin går bort som värme. Det sänker traktorns verkningsgrad. Innan vi får
ut nyttig effekt via kraftuttaget går det också åt effekt för att driva generator, hydraulpumpar, luftkonditionering och eventuell tryckluftskompressor.
Avgiven effekt på kraftuttaget
Traktorns kraftuttagsverkningsgrad =
Tillförd bränsleenergi per tidsenhet
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När vi använder traktorn som dragare är det intressantare med hjulverkningsgrad eller dragkroksverkningsgrad.
Avgiven effekt via hjulen
Traktorns dragkroksverkningsgrad =
Tillförd bränsleenergi per tidsenhet

Dragkroksverkningsgraden är ett begrepp som är svårt att använda. Mycket beror ju på viktbelastning,
markunderlag och däck vilken dragkrokseffekt man lyckas överföra.
Ju dyrare bränslet blir, desto intressantare är praktiskt inriktade tester av bränsleförbrukning. Tyska
DLG har tagit fram en speciell testmetod kallad PowerMix. Där mäter man specifika bränsleförbrukningen vid olika typarbeten och olika belastningar och skapar ett medeltal. Några av de senaste årens
effektiva traktorer har testats och för dem ligger medeltalen i ett intervall på ungefär 240 - 290 g/kWh.
Omräknat blir det verkningsgrader mellan 29 och 35 procent. I genomsnitt för dagens traktorbestånd
kan vi räkna med flera procentenheter sämre verkningsgrader.
Länk till DLG-tester: http://www.dlg.org/neue_testberichte.html.
Värmepannors verkningsgrader

Bild 10.
En pannas verkningsgrad varierar med bränsle,
belastning, skötsel m.m.

Värmepannans verkningsgrad beror på typ av bränsle och på pannans konstruktion, användning och
styrning. Det är ofrånkomligt att en del värme försvinner upp i luften med rökgaserna och att en del
värme strålar ut till omgivningen från en varm panna. En del förluster uppstår också genom ofullständig förbränning.
Nyttig värme
Värmepannans verkningsgrad =
Tillförd kemisk energi i bränslet

I energieffektivisering är det naturligtvis viktigt att uppnå så höga verkningsgrader som möjligt. Men
det kan vara svårt eller mycket svårt att hitta uppgifter om verkningsgrad på motorer, pannor och utrustningar. Ibland finns det data från tester att tillgå och det är i och för sig värdefullt. Man bör tänka
på att testerna är gjorda under goda förhållanden och ofta under kort tid.
I den praktiska driften på gården blir verkningsgraden lägre. När vi räknar på energianvändningen behöver vi veta vad verkningsgraden är i medeltal under ett år, i den aktuella driften. Ibland använder
man begreppet årsmedelverkningsgrad, till exempel för pannor. Den är alltid lägre än den bästa verk-
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ningsgrad som kan uppmätas i tester, vilka ofta görs under goda förhållanden och med jämn och hög
belastning.
Vi bör eftersträva en hög verkningsgrad, men detta är inte alltid detsamma som en energioptimal lösning. Ta till exempel ett elektriskt värmeelement med i princip 100 procents verkningsgrad. Det är
bästa möjliga, men elen skulle istället kunna användas för att driva en värmepump. Den skulle avge 2-3
gånger mer värme för samma mängd tillförd elenergi, genom att den tillvaratar lågvärdig energi i luft
eller vatten och höjer energikvaliteten.

Värme – vad är värme?
Värmeenergi kallas med ett annat namn termisk energi. Värmeenergi i ett ämne svarar mot rörelseenergin i ämnets molekyler eller atomer. Ju snabbare de rör sig, desto mer värmeenergi finns lagrat i
ämnet och desto högre är temperaturen. När ämnet är i gas- eller vätskeform är molekylerna i en oordnad rörelse som i bild11 och när ämnet är i fast form är rörelsen vibrationer hos molekylerna.

Bild 11.
I en gas eller en vätska motsvaras värmeenergin av molekylernas rörelseenergi, när de rör
sig, roterar och vibrerar. Ju snabbare de rör sig,
desto högre är temperaturen.

Värmeöverföring
Värmeenergi kan föras över på tre olika sätt: ledning, konvektion och strålning. Värme kan spontant
överföras endast från ett varmare till ett kallare medium. Detta är en viktig regel och kallas termodynamikens andra huvudsats:
Värme kan inte av sig själv gå över från en kropp vid lägre
temperatur till en annan med högre temperatur.

Bild 12. Värme överförs på tre olika sätt: ledning, konvektion och strålning.
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Värmeöverföring genom ledning
Värme kan transporteras genom värmeledning i all materia. Värmeledning kallas även värmekonduktion och värmetransmission. Värmen rör sig från högre till lägre temperatur. Drivkraften är temperaturskillnaden. Det sker ingen materialtransport. Hur mycket värme som överförs på en viss tid beror på
materialets egenskaper och på temperaturskillnaden. Det skiljer mycket i värmeledningsförmåga mellan olika material. Symbolen för värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet i ett ämne är den
grekiska bokstaven lambda (λ). Enheten är W/m, OC och står för det antal watt som transporteras genom materialet mellan två parallella ytor på 1 m2, belägna på 1 m avstånd från varandra när temperaturskillnaden mellan dem är 1 OC. I fråga om byggnader är man inte intresserad av värmekonduktivitet
utan motsats, isoleringsförmåga.

Bild 13. Värme kan t.ex. överföras genom ledning, även kallat värmekonduktion eller värmetransmission.

Tabell 6. Exempel på värmekonduktivitet för några material.
Ämne,
material
Aluminium
Koppar
Stål
Luft
Vatten
Trä, parallellt fibrerna
Träfiberskiva, spånskiva
Betong
Mineralull
Cellplast, poyuretan

Värmekonduktivitet λ
O
(W/m, C)
200
400
50
0,025
0,56
0,30
0,14
1,8
0,030 - 0,040
0,020 - 0,026

Värmeöverföring genom konvektion – genom luft- eller vätskerörelser
Konvektion innebär att värme överförs genom förflyttning av massa, t.ex. luftrörelser.. När varm luft
stiger på grund av att den är lättare än kall luft, talar vi om egenkonvektion. Att luften blir lättare när
den värms förklaras längre fram i avsnittet om allmänna gaslagen. Den varma luften utvidgas.

Bild 14. Exempel på egenkonvektion är när varm luft bildar varmluftsblåsor och lyfter upp genom kallare luft
samt när ett värmeelement ger uppåtgående strömmar av varm luft.
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En form av överföring genom massrörelse är när vinden blåser eller när man flyttar luft med en fläkt
eller varmvatten med en pump. Då talar man ibland om advektion.
I varmluftstorkning har vi exempel på advektion eller påtvingad konvektion. En fläkt flyttar uppvärmd
luft fårn pannan till torken. När vi pumpar varmt vatten i en ledning för att transportera värme så är det
också en form av påtvingad konvektion.

Värmeöverföring genom strålning – från ett varmt föremål till ett kallare
Alla föremål med en temperatur över absoluta nollpunkten avger värmestrålning. Atomernas värmerörelse ger upphov till en elektromagnetisk strålning som kan passera genom genomskinliga material
eller vakuum. Att strålningen kan ske i vakuum det är solens värmestrålning exempel på. Den går med
ljusets hastighet genom tomma rymden. Värme strålar från ett varmare föremål till ett kallare. När det
kallare föremålet träffas av strålningen så ökar rörelsehastigheten hos molekylerna i föremålet, det
värms upp. Temperaturen stiger.
Hur mycket av strålningen som absorberas respektive reflekteras beror på det bestrålade materialets
ytegenskaper. Vi har ju alla erfarenheter av att en blank metallyta inte värms upp lika mycket i solskenet som en mörk, matt yta. Den blanka ytan reflekterar mer av strålningen och värms därför inte lika
mycket som den mörka.

Bild 15. Solens energi överförs genom strålning till jorden, där den omvandlas till andra former.
I de temperaturer vi är vana vid i vardagliga sammanhang är en stor del av värmestrålningen i form av
infraröd strålning, ofta förkortat till IR-strålning. Det är dock en vanlig missuppfattning att infraröd
strålning och värmestrålning skulle vara samma sak. All elektromagnetisk strålning kan värma en yta,
även ljuset från en glödlampa. Den infraröda strålningen ligger nära synligt ljus, utanför den röda delen
i det elektromagnetiska spektret.
Vi finner tillämpningar av alla tre formerna för värmeöverföring inom lantbruket. I varmvattenberedare
och värmeväxlare utnyttjas ledning. Värmelampor till smågrisar är exempel på hur värmestrålning
används.

Bild 16. Från ett värmesystems radiator överförs värme till rummet genom både konvektion och strålning.
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När vi undersöker möjligheterna att energieffektivisera handlar det ofta om att minska värmeförluster,
att minska oönskad värmeöverföring. Förluster av värmeenergi uppträder också i alla tre formerna:
ledning, konvektion, strålning.
Värmeförluster uppträder som konvektion vid för stort ventilationsflöde eller i form av värmeledning
(transmission), när en byggnad förlorar värme genom dålig isolering. Oisolerade varmvattenrör och
varmluftskanaler förlorar värme genom en kombination av alla tre formerna.

Isolering - minskar värmeledningen och förlusterna
Av tabell 6 framgår det tydligt varför mineralull används som isolering. Det inverterade värdet av värmekonduktivitet kallas naturligt nog för värmemotstånd.

Bild 17.
Mineralullsisolering har låg värmekonduktivitet och därmed högt värmeledningsmotstånd (efter Isover AB)

Polyuretanskum har ännu bättre värden än mineralull. Ett viktigt användningsområde är isolering av
rör. I bygghandeln finns s.k. rörskålar i olika dimensioner som gör det lätt att isolera rören.
En byggnadsdel är oftast sammansatt av olika material som har olika egenskaper och olika värmekonduktivitet eller λ−värden. Som mått på en byggnadsdels värmeisoleringsförmåga används begreppet
värmegenomgångskoefficient, U-värdet. Detta är ett mått på hur mycket värme som försvinner ut genom byggnadsdelen per m2 och sekund vid temperaturskillnaden 1 OC. Enheten är W/m2,OC.
Värmemotståndet i byggnadsdelen beräknas utifrån skikttjocklek och värmekonduktivitet i materialen.
Exempel, transmissionsförlust genom en vägg
En 10 m2 vägg har ett U-värde på 0,25 W/m2,OC. Vi kan beräkna transmissionsförlusten, värmeledningen, genom väggen vid en temperaturskillnad på 50 OC (inne 20 OC, ute -30 OC).Genom
väggen leds 0,25 * 10 * 50 = 125 W. På ett dygn blir det 125 *24 = 3000 Wh = 3 kWh.
Isolering av varmvattenrör är något som ofta försummas, t.ex. i mjölkrummen. Vad isoleringen betyder
visas här med ett exempel.
Exempel, isolering av ett 20 mm varmvattenrör
I ett mjölkrum löper ett oisolerat rör för 40-gradigt vatten från värmeåtervinningen vid mjölktanken. Det är 5 m långt fram till en bufferttank. Ett sådant rör avger ca 20 W per m eller 0,1 kW på
hela längden. Det blir 0,6 kWh på ett dygn om kylaggregatet går 6 tim/dygn. På ett år är förlusten 220 kWh.
10 mm isolering minskar värmeförlusten till ca 5 W per m. Det ger alltså en besparing med 75
procent eller 160 kWh/år.
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Man kan hitta beräkningsprogram för isolering och värmetransmission hos tillverkare av isolering
såsom Paroc AB (www.paroc.se), Saint-Gobain Isover AB (www.isover.se ) och Rockwool AB
(www.rockwool.se )
I exemplet ovan får vi en stor effekt av endast 1 cm, 75 procents besparing. För varje ytterligare cm
isolering som vi lägger på så avtar effekten av just det skiktet, även om totala isoleringsförmågan förbättras. Det visar ett exempel i tabell 7 från JTI med en 10 m lång varmluftskanal mellan panna och
tork. Den har 40 cm diameter. Varmluften håller en temperatur på70 grader.
Tabell 7.
a

effektförlust

Oisolerad kanal
7,3 kW
Isolerad med 5 cm mineralull 0,44 kW
Isolerad med 10 cm mineralull 0,22 kW

energiförlust på
300 tim gångtid
2190 kWh
132 kWh
66 kWh

kostnad vid
oljepris 9 kr/l
2489 kr
150 kr
75 kr
_

Bild 18.
Varmluftskanalen till spannmålstorken ska alltid
isoleras.

Mekanisk energi
Mekanisk energi är ett samlingsnamn för lägesenergi (kallas också potentiell energi) och rörelseenergi
(kallas också kinetisk energi). Vi drar nytta av mekanisk energi för att utföra arbete som att flytta, lyfta,
skära, mala, krossa o.s.v. Den mekaniska energin, som vi använder i lantbruket, får vi genom omvandling av elenergi i en elmotor eller kemisk energi i en förbränningsmotor.

Rörelseenergi eller kinetisk energi
En kropp som rör sig med någon hastighet har kinetisk energi (rörelseenergi). Energins storlek beror av
kroppens massa och hastighetens storlek i kvadrat. Hastighetens riktning inverkar inte på energin.
Formeln för rörelseenergi är:

E = m * v2 /2

där m är massan i kg och v är hastigheten i m/s.

Att rörelseenergin är proportionell mot kvadraten på hastigheten har mycket stor betydelse i praktiska
tillämpningar. Om man ökar hastigheten vid plöjning så innebär det att plogtiltan förs åt sidan och
vänds med större hastighet. Om man kör plogen så mycket fortare att man ökar tiltans hastighet med 50
procent, 1,5 gång, så ger man tiltan 2,25 gånger så hög rörelseenergi. Alltså går det åt mer än dubbelt
så mycket dieselolja för att vända jorden när man ökar hastigheten med 50 procent. Vi har vunnit i
kapacitet men förlorat i energieffektivitet, ofta också i plöjningskvalitet.
I ett annat exempel tittar vi på ett tungt lass som dras av en traktor. Ekipaget får mer än dubbelt så stor
rörelseenergi om hastigheten är 30 km/tim än om den är 20 km/tim. Det kostar dieselolja att bygga upp
den rörelseenergin, så det gäller att hushålla med den genom att planera sin körning.
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Bild 19.
Det är betydande rörelseenergi i
ett fullastat traktorekipage, som
rullar med 30 km/tim.

Formeln ovan gäller för linjär rörelse d.v.s. traktorekipagets rörelse framåt. Motsvarande formel vid
rotationsrörelse är lite mer komplicerad: Erot = I * ω2 / 2 där massan m bytts mot tröghetsmoment I och den linjära hastigheten v bytts mot vinkelhastigheten ω, som har samband med varvtalet.
Tröghetsmomentet betecknar motståndet mot att accelerera en kropps rotation på samma sätt som en
kropps massa ger motstånd mot linjär acceleration. I ekipaget ovan finns denna energi i roterande hjul
och axlar och det har också kostat dieselolja att bygga upp den energin, förutom rörelseenergin i den
linjära rörelsen.
Ett ekipage med traktor och 18 m3 gödseltankvagn väger fullastat över 30 ton. När det kommit upp i 30
km/tim har det en rörelseenergi på mer än 1 kWh. Det går åt nästan en halv liter dieselolja bara för att
bygga upp den rörelseenergin. Det talar för att man ska planera körningen, utnyttja rörelseenergin till
förflyttning och inte bromsar bort den. Det talar också för körning med jämn hastighet.

Lägesenergi eller potentiell energi
Formeln för lägesenergi är: E = m * g * h där m är massan i kg och h är höjden i meter. Konstanten g
sätts oftast till värdet 9,81 m/s2 och den är ett uttryck för gravitationen, jordens dragningskraft.
Ett praktiskt exempel på tillämpning av lägesenergi är kraftverksdammen. När dammen töms, omvandlas vattnets lägesenergi till rörelseenergi i en vattenström som kan driva en turbin som driver en elektrisk generator. I flera led har lägesenergin omvandlats till elektrisk energi.
En annan form av potentiell energi är den energi som lagras i en spänd fjäder och den tryckenergi som
lagras i gasblåsan i en plogs tryckackumulator. I båda fallen har energin lagrats för att senare kunna
omvandlas till arbete.

Tryck och tryckenergi
Resonemanget om tryckenergi leder oss till sambandet tryck – volym – temperatur. Detta är ett samband som är grundläggande för många viktiga processer, inte minst i förbränningsmotorer, kompressorer och värmepumpar. Sambandet uttrycks med allmänna gaslagen eller gasernas allmänna tillståndslag. För gas med en viss massa (substansmängd) gäller:
pV
= konstant
T
där p = gasens absoluta tryck i N/m2 (Pa, pascal)

V = gasens volym i m3
T = absoluta temperatur i Kelvin, förkortas oftast K. Kelvinskalan har sin nollpunkt vid -273,15 OC

21

Det betyder att om vi ändrar en av parametrarna, tryck, volym eller temperatur så måste minst en av de
andra parametrarna också ändras. Om index 1 står för tillståndet före förändringen och index 2 för tillståndet efter förändringen så kan vi till exempel för en situation med konstant volym skriva:

p1V

p2V
=

p1
eller

=

T2

T1

p2

T1

eller

p1 T2 =

p2 T1

T2

Om gasen ifråga är innesluten i en behållare (konstant volym) och vi värmer behållaren, så stiger givetvis temperaturen. Då ökar trycket och det vet vi ju av erfarenhet. Gaslagen ger oss en möjlighet att
beräkna hur mycket trycket stiger.
Observera att gaslagen gäller för absolut tryck och absolut temperatur. Notera då att lufttrycket i vår
omgivning är ungefär 1 bar eller 100 000 Pa (Pascal) = 100 000 N/m2 i absolut tryck. Den absoluta
temperaturen följer Kelvinskalan med en nollpunkt som är -273 grader Celsius (eg. -273,15).

Exempel
I ett experiment skruvar vi på locket tätt på en plåtdunk vid atmosfärtryck och när luften håller temperaturen 20 OC. Atmosfärtrycket antas vara 1 bar = ca 100 kPa = 100 000 Pa. Temperaturen är 293 K.
Vi vill räkna ut vad trycket i dunken blir, om vi värmer den till 80 OC.
p1

p2

100000

=
T1

eller
T2

p2
Det ger p2 = 120 478 Pa = 120 kPa

=
273+20

273+80

Vi ser här att om temperaturen (absoluta) höjs med 20 procent, så ökar också trycket med 20 procent.
Exemplet visar vad som händer vid uppvärmning vid konstant tryck. Det finns också en situation där
trycket är konstant och det är när uppvärmd luft stiger till väders, det vi kallar egenkonvektion (se avsnittet om värmeöverföring genom konvektion). Egenkonvektion är det som inträffar när solen värmer
luften över ett fält och det bildas termik, varmluftsblåsor som stiger. Att värmen får luften att röra sig
uppåt vid värmeelementet i bostaden är ett annat exempel.
Vi har enligt allmänna gaslagen:
pV1

pV2

T1

V1

men eftersom trycket p är konstant, kan vi skriva

=
T2

V2
=

T1

T2

Trycket är konstant och istället är det volymen som ändras vid uppvärmningen, temperaturhöjningen.
När volymen ökar sjunker densiteten och då lättar luften, den stiger.
Sambandet tryck – volym – temperatur kan man lättare förstå, om man betraktar ett antal molekyler av
en gas i en sluten behållare. Eftersom värme är rörelseenergi hos molekylerna, vilket visar sig i temperaturen, så inser man att trycket är beroende av temperaturen. Det är helt enkelt fler molekyler per tidsenhet som träffar behållarväggen när de får ökad hastighet. Trycket på behållarväggen ökar.
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Bild 20.
Gasmolekyler i rörelse. Se även en animering på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Translational_motion.gif

Tryck, övertryck och vakuum
När vi pratar om hur vi kan använda ett visst tryck när det gäller luft och andra gaser, menar vi oftast
ett övertryck över atmosfärtrycket. Det finns en tryckskillnad som vi kan använda till arbete på något
sätt. När det finns ett vakuum har vi också en tryckskillnad som vi kan använda till arbete. Med vakuum menar vi undertrycket i förhållande till atmosfärtrycket, trycket i luften omkring oss.
Vakuum mäts vanligen i kilopascal (kPa) eller mm Hg. 1 kPa = 750 mm Hg = 0,102 kp/cm2. Ett vakuum på t.ex. 48 kPa motsvaras alltså av ett absolut tryck på 52 kPa om atmosfärtrycket är 100 kPa.
Enheten Pa är mycket liten men är ändå grundenheten för tryck i SI-systemet. Den står för 1 N/m2 och
det är bara något mer än trycket från ett vanligt kopieringspapper på ett bord.
En viktig tillämpning är i mjölkning där mjölkning, transport av mjölk och en del andra funktioner
omkring mjölkningen sköts med ett vakuumsystem.

Uppvärmning av luft och vatten, värmekapacitet
Det är värdefull kunskap att veta hur mycket energi det går åt att höja temperaturen i ämnen som luft
och vatten. Vi använder begreppet specifik värmekapacitet för att beskriva hur mycket energi som används för att öka temperaturen 1 grad i 1 kg av ämnet. Det tidigare använda energimåttet kalori definieras så att den energimängd som behövs för att värma 1 kg vatten 1 grad är 1kcal (kilokalori). 1 kcal =
4,18 kJ = 1,16 Wh.
Vattens värmekapacitet
Specifik värmekapacitet för vatten är alltså 1 kcal/kg = 4,18 kJ/ kg, OC eller 1,16 Wh/kg, OC. Det är ofta
praktiskt att räkna med 1,16 kWh/m3, OC.
Exempel: Hur mycket energi behövs det för en varmvattenberedare på 300 l att värma från kallvattenledningens 10 OC till 90 OC? Det behövs 1,16 x 0,3 x (90-10) = 27,84 kWh. Detta är en
strikt fysikalisk beräkning. Utöver det behöver man i praktiken räkna med förluster.
Vattnets ångbildningsvärme är 2260 kJ/kg eller 0,628 kWh/kg eller 628 kWh/m3.
Exempel:
Hur mycket energi behövs för att överföra 1m3 vatten med temperaturen 8 OC till vattenånga?
Energi till uppvärmning =1*1,16*(100-8) = 106 kWh
Energi till ångbildning =1*628 kWh
Summa energi= 106 + 628 = 735 kWh
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Luftens värmekapacitet
Specifik värmekapacitet för luft är 1 kJ/ kg, OC eller 0,278 Wh/kg, OC eller 0,333 Wh/m3, OC. Dessa siffror kan användas för överslagsberäkningar. Vid riktigt noggranna beräkningar måste man ta hänsyn till
lufttemperaturen och luftens relativa fuktighet.
Exempel: Hur mycket energi behövs det för att höja kalluftstorkens temperatur med 6 OC? Fläkten
lämnar 18 000 m3/tim. Energibehovet per timme är 0,333 x 18000 x 6 = 35964 Wh. Den effekt
som behövs är alltså ca 36 kW netto.

Fuktig luft, luftens relativa fuktighet och förmåga att ta upp fukt
Luften i vår omgivning innehåller alltid en del vattenånga. Ånga eller gas är fria molekyler i rörelse. Ju
torrare luften är, desto mer vattenånga kan den ta upp innan den blir mättad. Det finns alltså en gräns
för hur mycket vattenånga som kan finnas i luften. Den räknas i gram per kg luft eller gram per kubikmeter. Över den gränsen börjar vattenångan övergå till vätskeform, vattenångan kondenserar. När detta
sker beror på en kombination av temperatur, d.v.s. molekylernas rörelsehastighet, och hur tätt med
vattenmolekyler det är i luften.
Tillförsel av mera vattenånga till mättad luft leder till kondensation. Avkylning av mättad luft medför
också kondensation.Den temperatur, där kondensationen börjar, kallas daggpunkt. Höstkvällens dimma
uppstår när luften svalnar och når daggpunkten.
Ju varmare luft, desto mer vatten i form av vattenånga kan den innehålla. Vid en temperatur på exempelvis 0 OC kan 1 m3 luft innehålla högst 4,2 g vattenånga. Om luften värms till 20 OC kan den innehålla 17 g vattenånga, innan den är mättad. Begreppet relativ fuktighet står för hur mycket vattenånga
som luften innehåller i förhållande till mättad luft vid den aktuella temperaturen. I mättad luft är alltså
relativa fuktigheten 100 procent. Om luften däremot innehåller endast hälften av vad den kan göra som
mättad, säger vi att relativa fuktigheten är 50 procent.
Exempel: Den stora kuben på bilden betecknar 1 m3 luft. Den större streckade kuben visar den största
mängd vattenånga, som luften kan innehålla vid 17 OC, 10 g. Den blå kuben representerar den mängd
vattenånga som luften faktiskt innehåller, 7 g. Relativa fuktigheten är 7/10 = 0,70 det vill säga 70 %.

1m

= 0,70

Bild 21. Exempel. Relativa luftfuktigheten är 70 %, när luften innehåller 7 g vattenånga och när den kan hålla
10 g vid den aktuella temperaturen.

Vid ökande temperatur ökar alltså luftens förmåga att hålla vatten i gasform, vattenånga. I lantbruket
drar vi nytta av detta till exempel inom torkning och inom ventilation. Om man värmer luften sjunker
dess relativa luftfuktighet och den kan då ta upp mer fukt innan den mättas.
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Torkning, ett exempel:
Luft med 15 OC temperatur och 80 procent relativ fuktighet kan ta upp ca 1 g vatten per m3 luft, innan
den är mättad. Om denna luft värms upp resp. 6 OC, 25 OC och 40 OC, så ändras luftens förmåga att ta
upp vatten som i tabell 8.
Tabell 8. Exempel på luftens ökade förmåga att ta upp vatten vid uppvärmning. (Egen sammanställning)
Uppvärmning av luft
Ungefärlig upptagning
O
T=15 C, RF = 80 %
av vattenånga till mättnad
3
- med 0 grader, ingen uppvärmn.
1 g /m
O
3
- med 6 grader till 21 C
2 g /m
O
3
- med 20 grader till 35 C
6 g /m
O
3
- med 40 grader till 55 C
12 g /m _____

Angivna värden för torkförmåga i exemplet förutsätter alltså att luften blir helt mättad (när den lämnar
torken). Detta blir inte fallet i praktiken. Upptagningen blir mindre beroende på jämviktssambandet
mellan spannmålens vattenhalt och luftens relativa fuktighet. (Se också handbokens del 4 om spannmålstorkning.)

Bild 22. Jämviktskurva, sambandet mellan relativa fuktigheten i luft och spannmålens vattenhalt. (JTI)

I början av torkningen av en sats spannmål med hög vattenhalt, låt säga 25 %, kan våtluften som lämnar torken, vara mättad till 95 procent i bästa fall. När spannmålen i slutet av torkningen har kommit
ner till 14 % vattenhalt, så kan luften som lämnar spannmålen inte ha högre relativ fuktighet än 65 %.
I ett djurstall avger djuren fukt till luften, som därför måste omsättas genom ventilation. Invid kalla
ytor kan luften kylas av så mycket att vattenångan kondenserar ut. Kondens i byggnader ger problem
på olika sätt, ex. röta i trä och rost på järn. I felaktigt i utförd isolering kan kondens fällas ut och det
minskar värmemotståndet. Kondensdropp från oisolerade tak vållar en del besvär.
Den som närmare vill studera förhållanden med temperatur och relativ luftfuktighet kan ha god nytta
av ett s.k. mollierdiagram för fuktig luft. Det används för att reda ut luftens förändringar vid uppvärmning, avkylning, uppfuktning och torkning.

25

Värmepumpen, något om kylteknik och värmepumpens princip
En kylmaskin är detsamma som en värmepump. Tillämpningen kan vara kylning eller uppvärmning,
men principerna är desamma. Kapaciteten brukar anges som värmeeffekt när syftet är uppvärmning
och kyleffekt när syftet är kylning och de anger hur mycket värme som förflyttas per tidsenhet. Värmepumpen kan jämföras med en vattenpump som pumpar vatten från en nivå till en högre nivå. Båda
uträttar ett arbete och vattenpumpen måste tillföras energi för att lyfta vattnet. Ju större nivåskillnad det
är, desto mer energi måste tillföras, energi som blir till en större lägesenergi i vattnet.
Värmepumpen uträttar på liknande sätt ett arbete att flytta värmeenergi från en lägre temperatur till en
högre. Ju större temperaturskillnaden är, desto mer energi måste tillföras värmepumpen. Enligt termodynamikens lagar går alltid värme spontant från ett område med högre temperatur till ett med lägre
temperatur, aldrig i motsatt riktning. Det behövs ett arbete för att flytta värme från en lägre till en högre
temperatur.
Värmepumpens princip bygger på några företeelser som vi lärde oss i skolfysiken, där vi gjorde experiment, mest då med vatten.
•
•
•
•
•
•

Vid en viss temperatur, kokpunkten, och ett visst tryck får man en vätska att koka, förångas,
d.v.s övergå från ett flytande tillstånd till gas.
En kokande vätska håller en konstant temperatur, kokpunkten.
Det krävs värme för att en vätska ska koka, ångbildningsvärme
Genom att sänka trycket sänker man kokpunkten – det blir lättare för molekylerna att lämna
vätskan.
Genom att höja trycket höjer man kokpunkten.
Genom att kyla en gas får man den att kondensera, d.v.s övergå från gas till vätska. Den avger
alltså värme vid kondensering.

Genom att variera trycket i ett slutet system med en lämplig vätska kan man alltså få denna att koka
och ta upp värme vid en lägre temperatur än den temperatur där den kondenserar och lämnar ifrån sig
värme. Detta utnyttjar vi i värmepumpen. Den vätska som används beror på vilka temperaturer som
värmepumpen ska arbeta mellan. I kylmaskinen pratar vi om vätskan som ett köldmedium. För den
aktuella tillämpningen väljer man ett passande köldmedium utifrån dess kokpunkt, samband tryck –
kokpunkt och ångbildningsvärme (som vi räknar i t.ex. kJ/kg). Användningen av köldmedier är hårt
reglerad och kontrollerad för att minska skadliga utsläpp i atmosfären.

Bild 23. Denna bild från Wikipedia (http://sv.wikipedia.org ) ger en bra beskrivning av uppbyggnad och förlopp. De viktigaste komponenterna är kompressor, kondensor, strypventil och förångare.
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Bilderna 23 från Wikipedia och 24 från ”Kylskolan” ger en bra bild av uppbyggnad och arbetssätt hos
värmepumpen. Förångaren är delvis fylld med köldmediet i vätskeform. Kompressorn sänker trycket i
förångaren så att vätskan fås att koka, förångas. Energin till förångningen fås ur värme från omgivningen som kyls. Förångaren fungerar som en värmeväxlare och värmen strömmar över till köldmediet
så länge det finns en temperaturskillnad. Kompressorn har också till uppgift att skapa ett flöde av
köldmedium och därmed flytta värme i kylkretsen. Kompressorn suger till sig gasen och höjer trycket.

Bild 24. Denna bild, hämtad från Kylskolan på Internet belyser förloppet ytterligare.

Tryckenergin tillförs alltså via kompressorn och den är omvandlad från elenergi, den energi som behövs för att driva processen. Tryckökningen medför att temperaturen stiger. Den uppvärmda gasen
pumpas nu vidare till kondensorn. Denna är också en värmeväxlare, där värme från den komprimerade
gasen växlas över till luft eller annat medium som omger kondensorn och som håller lägre temperatur.
Avkylningen leder till att gasen kondenserar till vätska, som fortfarande är utsatt för det höga trycket.
Det skulle inte vara möjligt att hålla ett högt tryck i denna del av kylkretsen, om inte vätskeflödet mötte
ett motstånd i form av en strypventil. Utan en strypning skulle inte kompressorn heller kunna skapa ett
undertryck i förångaren. Ventilen fungerar samtidigt som flödesregulator. Flödet av det flytande köldmediet ska strypas lagom mycket för att ge rätt undertryck i förångaren och rätt övertryck i kondensorn. Om ventilen öppnas för mycket, kommer flytande köldmedium att anhopas i förångaren och det
kan leda till vätskeslag i kompressorn. Om ventilen öppnas för lite, kommer flytande köldmedium att
anhopas i kondensorn. Samtidigt sjunker förångningstemperaturen genom det lägre undertrycket. Det
medför att kompressorn arbetar mindre effektivt.
Det värme som köldmediet upptagit i förångaren, plus det värme som tillfördes i kompressorn, avges i
kondensorn (förutom vissa förluster till omgivningen). Eftersom kompressorn arbetar med en viss
verkningsgrad, som är mindre än 100 procent, överförs inte all energi till köldmediet utan en del går
förlorad som bl.a. friktionsvärme. Innan dess har en del av den tillförda elenergin gått förlorad i elmotorn. Vi får alltså ta hänsyn till verkningsgraderna i elmotorn, ηmotor och i kompressorn, ηkomp.
Då blir den effekt Pkomp, som tillförs köldmediet via kompressorn:
Pkomp = Pmotor * ηkomp
där P motor är motorns märkeffekt. Vidare gäller

Pmotor = Pel * ηmotor
där Pel får beteckna den tillförda elektriska effekten.
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Exempel
Om kompressorn har en verkningsgrad på 85 procent och motorn har en märkeffekt på 2 kW, så kommer då 2 * 0,85 = 1,70 kW att tillföras köldmediet via kompressorn. Om motorn har en verkningsgrad
på 80 procent så blir det 2/0,80 = 2,5 kW elektrisk effekt som behövs.
Av 2,5 kW elektrisk effekt som tillförs värmepumpen är det alltså 1,7 kW som i detta fall kan fås ut från
kondensorn utöver den energi som flyttas från förångaren.
Från effektivitetssynpunkt har det betydelse hur mycket energi som måste tillföras kompressorn för att
flytta en viss mängd energi. Man pratar ibland om värmepumpens verkningsgrad, men det är riktigare
att säga värmefaktor eller kylfaktor. Ofta används begreppet COP, en förkortning av engelska Coefficient of Performance.

Avgiven värmeenergi
COP =

Avgiven värmeeffekt
=

Tillförd elenergi

Tillförd eleffekt

Om värmepumpen/kylmaskinen drar 1 kW elektrisk effekt och man får ut värmeeffekten 4 kW vid
kondensorn, så är COP = 4.
Man ska vara observant på vilka uppgifter som firmorna lämnar om COP på sina produkter. Vi inser att
ett visst värde på COP måste ha ett samband med vilka temperaturer systemet arbetar mellan. COP är
beroende av skillnaden i temperatur mellan förångare och kondensor. I den teoretiskt idealiska processen gäller:
Tk
COP =
Tf - Tk

där Tf är förångningstemperaturen (kalla sidan) och Tk är kondensationstemperaturen (varma sidan).
Detta är den s.k. carnot-värmefaktorn, det teoretiskt högsta värdet som kan uppnås. I praktiken får COP
ett lägre värde på grund av förluster i motor och kompressor m.m., vilket beskrivits ovan.
Vilken värmefaktor man sedan får i praktiken beror på variationerna i temperaturer. För att göra en
totalbedömning innan man t.ex. köper en värmepump skulle man behöva veta årsmedelvärdet på värmefaktorn. Det är på samma sätt som man är intresserad av årsmedelverkningsgraden på en flispanna,
inte den bäst uppmätta verkningsgraden vid testkörning med bra flis och hög belastning.
Sambandet visar att temperaturskillnaden mellan den kalla och varma sidan bör vara så liten som möjligt för bästa värmefaktor eller bästa kylfaktor. Därmed behöver alltså inte lika mycket energi tillföras
för att transportera samma mängd energi.
Mjölkkylning är en av de viktiga tillämpningarna i lantbruket av värmepumpens princip. Formlerna
ovan visar att man inte behöver tillföra lika mycket energi till kompressorn om temperaturskillnaden är
liten. Det är en av nycklarna till mjölkproduktionens energieffektivisering. Det behandlas vidare i
handbokens del10 Mjölkning.
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Liten energiordlista

Energi. Kan beskrivas som något som kan medföra förändring eller någon form av uträttat arbete.
Effekt. Energi per tidsenhet. Energi = effekt x tid.
Energiprincipen: Enligt energiprincipen, eller lagen om energins bevarande, så kan inte energi förstöras eller skapas, utan endast ändra form, omvandlas.
Energiförbrukning. Detta uttryck bör inte användas, eftersom energi inte kan förstöras, bara omvandlas.
Energikvalitet. Ett mått på hur lätt det är att omvandla energin till någonting annat. Rörelseenergin är
till exempel lätt att omvandla till många andra energiformer, vilket inte värmeenergi är.
Energibärare. Ämne eller material lämpat att transportera energi, till exempel vatten, luft, eller elektriska kablar, battericeller samt bränslen som kol, råolja, ved och liknande.
Primär energi. Energi i naturresurser såsom råolja, brunkol, naturgas, kärnbränsle, vind, vatten, jordvärme och biomassa innan de förädlats till energibärare som till exempel bensin, el och pellets med
slutlig energi.
Sekundär energi. Förädlad från primär energi. Kan likställas med slutlig energi, energin i energibärare
som olja, bensin, el, pellets o.s.v.
Slutlig energi. Energin enligt värmevärdet i det som levereras till gården. Kan även benämnas inköpt
energi, tillförd energi.
Direkt energi. Jämförbar med slutlig energi och sekundär energi. Det är den energi som lantbrukaren
direkt kan utnyttja i energibärare som olja och pellets.
Indirekt energi. Energi som indirekt belastar gården genom framställning och transport av insatsvaror
som handelsgödsel, bekämpningsmedel, ensilageplast, kalk, utsäde, köpfoder m.m.
Bioenergi. Sådan energi som kan utvinnas från biobränslen.
Förnybar energi. Förnybara energislag kommer från källor som hela tiden förnyas, exempelvis biomassa, jordvärme, sol och vind.
Verkningsgrad. Förhållandet nyttig energi / tillförd energi. Även nyttig effekt / tillförd effekt.
Värmevärde. En term som anger hur stor energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av
ett bränsle.
Effektivt värmevärde. Värmevärde, där energin för att förånga det vid förbränning bildade vattnet har
räknats bort.
(Källor: Jordbruksverket, Energimyndigheten, Wikipedia m.fl.)
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