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Abstrakt  
Detta arbete handlar om att med en teoretisk modell kunna beräkna fram de olika 
mängder värmeförluster som vissa isoleringsmaterial släpper igenom.  

Syftet med detta arbete är att undersöka om ett specifikt isoleringsmaterial som 
vanligtvis inte används inom sjöfarten har möjligheten att sänka energin som 
försvinner igenom isoleringsmaterialen. 

De metoder som användes är en teoretisk modell som byggdes för att  kunna 
använda de olika isoleringsmaterialens värmekonduktivitet för sedan kunna beräkna 
de teoretiska värmeförlusterna. 

Resultatet visar att aerogel skulle vara lämpligt för användning inom sjöfarten tack 
vara sina egenskaper och isoleringsförmåga som är mycket bättre än mineralull. 
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Abstract  

This work is about using a theoretical model to calculate the various amounts of 

thermal losses that some insulation materials release. 

The purpose of this work is to investigate whether a specific insulation material that 

has not been properly tested in shipping has the potential to lower energy that passes 

through the insulation materials. 

The methods used are that a theoretical model was built to use the thermal 

conductivity of different insulation materials in order to calculate the theoretical heat 

losses. 

The result shows that aerogel would be suitable for use in shipping thanks to its 
properties and insulation ability, which is much better than mineral wool. 
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Tack till Aspen Aerogels Inc för deras datablad om deras isoleringsmaterial. 
Tack också till Kalmar sjöfarthögskola för inspiration till min teoretiska modell och 
hjälp till mina matematiska beräkningar. 
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Definitioner och fo rkortningar 

 

HFO - Heavy Fuel Oil 
 
Värmeförluster - energi som försvinner som värme 
 
Kemisk bunden energi - energi som är bunden i t.ex bränsle 
 
Wet gel - icke fast aerogel 
 
Autoklav - en maskin som kan höja temperaturen och trycket inom sig 
 
Metanol - giftig alkohol 
 
CO2 - koldioxid 
 
FO-system - bränslesystem 
 
High pressure pumps - en pump som skapar ett mycket högt tryck t.ex till 
bränsleinjektion i en motor. 
 
λ - lambdavärde 
 
Mineralull - ett samlings namn för stenull, glasull mm 
 
Pyrogel HPS - är ett produktnamn på Aerogel 
 
Pyrogel XT-E - är ett produktnamn på Aerogel som användes för att få fram kostnad
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1.Inledning 

Inne i maskinrummet på fartyg så finns det många stora och små maskiner som 

arbetar nästan konstant för att kunna hålla fartyget operationell. Dessa maskiner och 

system producerar en stor mängd värme som biprodukt som måste bort. 

För att motverka detta så finns det stora ventilationstrummor som pumpar ner stora 

mängder med kall luft ner i maskinrummet. Men även om man gör detta så är det 

ändå väldigt mycket spillvärme som samlas i maskinnrummet. 

Det har funnits flera artiklar om rymdfarten om hur de löste vissa problem med hur de 

skall förhindra att astronauterna inte fryser ihjäl utav rymdens iskalla vakuum. Det 

visade sig att de använde sig av ett nytt isoleringsmaterial som hade väldigt bra 

isoleringsförmåga mot rymdens kyla och hade stor resistans mot vibrationer för att 

klara av uppskjutningar. Ju mer information som hittades om detta isoleringsmaterial 

och om dess förmågor ju mer växte frågan om detta kunde användas inom sjöfarten 

också? 

1.1Bakgrund 

Inom både industri och transporter så har det funnits problem med hur mycket av 

energin som kan användas och inte användas. Energi kan då finnas i olika former 

som t.ex rörelseenergi, kemiskt bunden energi, lägesenergi och värmeenergi mm. 

Men när man som arbetare skall använda denna energi till att utföra ett arbete så kan 

man inte använda 100% av den lagrade energin som finns. Den energi som man inte 

kan använda kallas för energiförluster och en av dessa är värmeförluster. Detta är 

något som många har haft problem med att förhindra eftersom värmen många 

gånger bara försvinner. Men man har vidtagit många åtgärder för att försöka stoppa 

spillet i form utav nya designer och nya tekniker till att fånga upp spillvärmen med 

bättre isoleringsmaterial. 

 

1.1.1Bakgrund Aerogel 

Aerogel är ett samlingsnamn för ett isoleringsmaterial som upptäcktes av en forskare 

och kemist vid namn Samuel Stephens Kistler via en process som heter supercritical 

drying.  
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Det är dock inte noterat vilka omständigheterna var som ledde  till varför han valde 

att forska om detta men en populär historia är att hade en tävling mellan sig själv och 

en annan kemist vid namn Charles. 

“Aerogel was created by Samuel S. Kistler as a result of a bet with Charles Learned 

in 1931 over who could replace the liquid in jellies with a gas and not cause 

shrinkage of the material” (Kistler 1931).  

Supercritical drying är en process som innebär att man på konstgjord och mycket 

kontrollerad väg skapar fast aerogel eftersom det annars är ett gelliknande ämne. 

 Tillverkningen av fast aerogel görs genom att gelet läggs i metanol vilket då kommer 

att ”suga” ut vattnet ifrån det våta gelet. Dock så finns det en nackdel med detta och 

det är att metanolet kommer att förstöra gelets struktur genom att Aerogelet förtätas i 

rumstemperatur.  För att förhindra att Aerogelets struktur förstörs av metanolet så 

placerar man aerogelet i en autoklav där gelet kommer att hettas upp och samtidigt 

bli utsatt för ett högt tryck. När Aerogelet är i autoklaven så kommer man att tillsätta 

flytande co2 och detta kommer då att lösa upp metanolet i gelet och ta dess plats. 

När detta har gjorts så kommer man tömma autoklaven på det flytande co2 som nu är 

blandat med metanolet. Nu är metanolet borta ur Aerogelet men fylld med co2 och för 

att få bort co2 så ökar man trycket och temperaturen i autoklaven. Detta kommer då 

att göra co2 till en superkritisk vätska vilket då tar bort co2 ur Aerogelet och då har 

man tillverkat fast aerogel. 

Denna tillverkningsprocess  kommer att bli allt billigare ju mer tiden går och man har 

också börjat att hitta på andra tillverkningsprocesser av fast aerogel.  

Varför skall man då intressera sig för Aerogel? Jo, det är ett ämne som kan ha goda 

framtidsmöjligheter som isoleringsmaterial eftersom det har börjat användas mer och 

mer som väggisolering och rörisolering fast under andra namn. 

 

1.1.2Bakgrund Mineralull 

Mineralull kan tillverkas av glas eller sten som smälts ner och sedan spinns till trådar. 

Dessa trådar blir besprutade med ett bindningsmedel som härdas efter att det 

passerat en ugn. Efter härdningen så kapas sen isoleringen till önskat format. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att fastställa om Aerogelet som används inom vissa 

hushåll, industrier och andra institutioner också kan användas till system inom 

sjöfarten och förhindra onödiga förluster av värmeenergi. 

 

1.3 Frågeställning 

1. Hur mycket energi i värmeförluster på ett FO-system kan man spara om man 

ersätter isoleringsmaterialet med aerogel? 

2. Hur mycket mineralull krävs det för att uppnå samma isoleringsförmåga som 

isoleringsmaterialet som aerogel? 

3. Vilka för och nackdelar finns av att använda Aerogel som isoleringsmaterial på 

fartyg? 

 

2. Utgångspunkt 

Teorin är att detta nya isoleringsmaterial skulle kunna användas till flera 

fartygssystem som generar mycket värme eller kyla.  

Men detta isoleringsmaterial har också potentialen att inte bara ersätta gamla 

isoleringsmaterial utan också sänka värmeförlusterna. 

Det har också möjligheten att öka utrymmet runt systemet eftersom det kan 

behövas mindre av detta material för att uppnå god värme/kylisoleringsförmåga. 
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2.1Avgränsningar 

För att kunna genomföra detta arbete utan att sväva bort på andra områden för 

mycket så måste vissa avgränsningar sättas. Under textens gång så kommer vissa 

avgränsningar vara utskrivna för att visa att detta inte var bortglömt.  

1. Rörets isoleringsförmåga kommer att sättas som 0 eftersom det är 

isoleringens isoleringsförmåga som är intressant. 

2. Bränsleåtgången kommer inte att undersökas eftersom för många faktorer 

kommer att påverka åtgången vilket gör detta svårt att undersöka själv utan att 

sväva bort på för många olika områden. 

3. Eftersom det saknades resurser till att använda ett riktigt FO-system så 

kommer det användas en teoretiskt modell. 

4. Eftersom det var svårt att få tag i tillförlitliga källor om mineralullet’s historia så 

kommer inget att skrivas om det. 

3.Metod 

Eftersom det saknades tillgång till både isoleringsmaterialen och ett FO-system 

med tillhörande maskiner och bränsle så användes en matematisk modell istället. 

Detta för att presentera att alla värden och mått kommer ifrån något som kan vara 

verkligt. 

 Alla matematiska formler och uträkningar fungerade bra men dessa fick kortas 

ner eftersom det skulle ha blivit för mycket uträkningar.  

All data som lambdavärde, viskositet och Aerogelets förmåga har hämtades ifrån 

datablad vilket kan ha varierande tillförlitlighet eftersom det fanns svårigheter att 

kunna laborera fram svaren själv. Så därför utfördes denna undersökning med 

den data som fanns att tillgå.  
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3.Genomförande 

Denna undersöknings genomförande är att använda en teoretiskt matematisk 

modell på ett FO- system eftersom det fanns svårtigheter att använda ett riktig 

FO-system med riktiga isoleringsmaterial eftersom det saknas resurser till att göra 

detta nu. På nästa sida så illustrerars den teoretiska modellen  som är inspirerad 

av en annan teoretisk modell som innehavs av Kalmar Sjöfartshögskola. 

Hela modellen  är ett så kallat fuel oil system, vilket är ett system som skapar en 

konstant cirkulation av bränsleolja när fartygets huvudmaskin är i drift. Det är för 

att huvudmaskinen får konstant med bränsle som är vid rätt temperatur, 

viskositet, tryck och flöde. 

Hela FO-systemet är uppdelat i 2 zoner eftersom det inte är samma temperatur 

igenom hela systemet, detta är för att minska brandrisken och onödiga 

uppvärmingskostnader. 

Alla rören i systemet kommer att användas i kommande beräkningar, dock inte 

rörkrökar, pumpar, filter, ventiler och Fo-heaters. 

Isoleringmaterialens förmåga att isolera kommer att beräknas genom att båda 

isoleringsmaterialen får samma tjocklek för att se vilket som isolerar bäst. 

Sedan så kommer tjockleken av materialen som krävs för att uppnå samma 

värmeförlust att beräknas. 

Information och data om Aerogelet som kommer att användas har hämtats från 

företaget Aspen Aerogels som dock kallar Aerogelet för pyrogel HPS. 
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Figur 1, Teoretisk modell 
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Detta är det rör som nästan hela FO-systemet består av, ett stålrör med en 

ytterdimension av 150mm och en innerdiameter på 130mm vilket ger ett gods på 

10mm. 

Inuti röret så kommer det att flöda tjockolja och beroende på vilken zon av systemet 

så kommer det antingen vara 120 grader celsius i zon 1 eller 65 grader celsius i zon 

2. 

Det är utanpå detta rör som isoleringsmaterialet Aerogel eller mineralull kommer att 

vara applicerad. 

Figur 2, 150mm rör 
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Figur 3, 50mm rör 

 

Detta rör är mindre och kommer att vara det rör som transporterar tjockoljan från 

FO-systemet till högtryckspumparna som är placerade på motorn. Detta rör har 

en ytterdiameter på 50mm och en innerdiameter på 40mm men detta kommer 

enbart att finnas i zon 1 och transportera tjockolja med en temperatur på 120 

grader celsius. 
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3.4 Värmeförluster på ett FO-system med aerogel och mineralull 

Anledningen till att rita upp ett FO-system är att skapa en viss realistisk förståelse om 

hur detta skulle kunna vara i verkligheten. Det är från dessa modeller värdena 

kommer ifrån som sen används till uträkningarna. 

Rörens längder från figur 1, teoretisk modell  uträknas här, dock så är inte alla mått 

utskrivna på bilden eftersom det är samma mått. 

Zon1 150mm rör 

 2m+2,5m+40m+5m+15m+10m+15m+1,5m+(2*(1,5m+2m+0,5m+1,5m))+2m+ 

(2*(1,5m+2m+0,5m+1,5m))+2m+(2*(1,5m+0,25m+1m+0,5m+0,75m+0,25m+0,5m+1,
5m))+ 

2m+10m+12m+10m=163,5m   

Area 

2* π *0,065m*163,5m=66,78m2 

 

Zon1 längd 50mm rör 

1,5m+1,5m+1,5m+1,5m+1,5m+1m+2,5m=11m   

Area 

2* π *0,02m*11m=1,38m2 

 

Zon1 venting box 

1m*2m*2m=4m3   

Area 

 (2*(2*2))+(4*(1*2))=16m2  

Tankvägg tjocklek=1cm 

 

Zon2 HFO tank 

10m*5m*10m=500m3  

Area 

 (2*(10*10))+(4*(10*5))=400m2  

Tankvägg tjocklek=1cm 

 

Zon2 150mm rör  

0,1m+3m+5m+5m+1,5m+5m+2,5m+1,5m+2m+2m+ 

(2*(1m+0,25m+1m+0,5m+1m+0,5m+0,25m))+ 

2m+2m+1m+1m+2m+2m+2,5m+1m+2m=52,1m   

Area  

2* π *0,065m*52,1m=21,28m2 
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Så den totala arean för zon 1 med både rör och tankar, är helfyllda med en vätska, i 
detta fall HFO, har en temperatur med 120 grader celsius och en area på  66,78m2 

50mm rören som ansluter FO-systemet med High pressure pumps med 
vätskeinnehållets temp på 120 grader celsius har en sammanlagd area på 1,38 m2. 

För ventingboxen i zon 1 med vätskeinnehållets temp på 120 grader celsius så har 
den en area på 16m2. 

HFO tanken i Zon 2 som är helfylld med en vätska med en temp 65 grader celsius 
har en area på 400m2. 

Zon 2 har 150mm rör som är fyllda med en vätska med temperaturer på 65 grader 

celsius och har en total area på 21,28m2. 

För att kunna beräkna hur mycket energi som enbart försvinner ut igenom 

isoleringsmaterialen så kommer rörens isoleringförmåga att försummas men de 

kommer att skrivas in i formlerna ändå. 

För att kunna få fram ett resultat på isoleringsmaterialens isoleringsförmåga så 

behövs deras värmekonduktivitet att kunna tas fram. Dessa lambdavärden tas fram 

igenom olika tabeller funna på nätet hos företaget ASPEN AEROGELS,INC. 

Här nedan så kommer alla värden och mått att sammanläggas och så kommer 

formeln som kommer att användas till att beräkna fram värmeledningen att visas. 

Lambdavärde stål=46 W/m2°C 

Lambdavärde Aerogel=0,0248 W/m2°C 

Lambdavärde Mineralull=0,037 W/m2°C 

temp i maskinrummet=40 °C 

_____________________________________________ 

Isolerings tjocklek=0,05m 

150mm rör tjocklek=0,01m 

50mm rör tjocklek=0,005m 

Ventingbox=0,01m 

HFO Tank tjocklek=0,01 

_____________________________________________ 

Zon 1 150mm rören med 120 grader celsius har en area på 66,78m2 

Zon 1 venting box med 120 grader celsius har en area på 16m2 

Zon 1 50mm rören med 120 grader celsius har en area på 1,38m2 

_____________________________________________ 

Zon 2 150mm rören med 65 grader celsius har en area på 52,1m2 

Zon 2 HFO tank med 65 grader celsius har en area på 400m2 

_____________________________________________ 

( λ stål/rör tjocklek * Area * (T1-T2))+( λ Isoleringsmaterial/ Isolerings tjocklek * Area * 
(T2-T3))=P 
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Aerogel 

Denna tabell visar resultaten när man använder Aerogel som isolering 

Isolering material 
Area 
m2  

Temp 1 
°C modell del 

Lambda 
modell del 

Temp 
2 °C Värmeförlust W/h 

0,0248 W/m°C 66,78 120 150mm rör zon 1 46 W/m2°C 40 2649,83 

0,0248 W/m°C 1,38 120 50mm rör zon 1 46 W/m2°C 40 54,76 

0,0248 W/m°C 16 120 
Ventingbox zon 
1 46 W/m2°C 40 634,88 

0,0248 W/m°C 400 65 HFO tank zon 2 46 W/m2°C 40 4960 

0,0248 W/m°C 21,28 65 150mm rör zon 2 46 W/m2°C 40 263,872 

Total 505,44         8563,342 

Total per år           
75014,8584 
kWh/år 

 

Mineralull 

Denna tabell visar resultaten när man använder mineralull som isolering 

Mineralull 
lambdavärde 

Area 
m2  

Temp 1 
°C modell del 

Lambda 
modell del 

Temp 2 
°C Värmeförlust W/h 

0,037 W/m°C 66,78 120 
150mm rör zon 
1 46 W/m2°C 40 3953,37 

0,037 W/m°C 1,38 120 50mm rör zon 1 46 W/m2°C 40 81,69 

0,037 W/m°C 16 120 
Ventingbox zon 
1 46 W/m2°C 40 947,2 

0,037 W/m°C 400 65 HFO tank zon 2 46 W/m2°C 40 7400 

0,037 W/m°C 21,28 65 
150mm rör zon 
2 46 W/m2°C 40 396,68 

Total 505,44         12778,94 

Total per år           
111917,234 
kWh/år 

Mineralullens värmeförlust per år är totalt ca 111917kWh/år medan Aerogels 
värmeförlust per år är totalt ca 75014kWh/år. 

Vinst av energibesparing av att byta isoleringsmaterial = Aerogel 75015kWh/år - 
Mineralull 111917kWh/år = 36902kWh/år. Värmeförlusten har då minskat med ca 
33% med användningen av aerogel. 
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3.5 Hur mycket mineralull krävs det för att kompensera 

För att kunna beräkna hur mycket mineralull det krävs för att uppnå samma 
isoleringsförmåga som aerogel som har en tjocklek på 50mm så kommer denna 
ekvation att användas. 

 

( λ stål/rör tjocklek * Area * (T1-T2))+( λ mineralull/ P förlust aerogel * Area * (T2-T3))= 
Isolerings tjocklek 

Area m2  T1, T2 °C modell del 
Lambda modell 
del T3 °C 

Värmeförlust Aerogel 
W/h Tjocklek 

66,78 120 150mm rör zon 1 46 W/m2°C 40 2649,83 0,074m 

1,38 120 50mm rör zon 2 46 W/m2°C 40 54,76 0,074m 

16 120 Ventingbox zon 1 46 W/m2°C 40 634,88 0,074m 

400 65 HFO tank zon 2 46 W/m2°C 40 4960 0,074m 

21,28 65 150mm rör zon 2 46 W/m2°C 40 263,872 0,074m 

 Ny mineralull tjocklek – Aerogel tjocklek= mineralull kompensation 

74mm-50mm=24mm 

Så för att mineralull skall kunna uppnå samma isoleringsförmåga som aerogel med 
en tjocklek på 50mm så behöver mineralullet att vara 24 mm tjockare. 

 

3.6 Viktskillnaden mellan Aerogel och Mineralull med samma isoleringsförmåga 

Den totala arean med isoleringsmaterial på hela FO-systemet har en arean på 
536,26m2. 

Aerogelet hade en tjocklek på 50mm och isoleringsmaterialet Pyrogel HPS väger 
0,2g/cm3 eller 200kg/m3 så kan man beräkna hur mycket all aerogel skulle väga 
genom denna ekvation. 

Isoleringsmaterialets m2* Isoleringsmaterialets Tjocklek= Isoleringsmaterialets m3 

Isoleringsmaterialets m3 * Isoleringsmaterialets kg/m3= Isoleringsmaterialets vikt 

 

536,25m2*0,05m=26,813m3, 26,813m3*200kg/m3=5362,6kg 

Allt Aerogel för hela FO-systemet skulle därför väga sammanlagt 5362,6kg 

 

Mineralull behöver vara 74mm för att kunna isolera lika bra och för ekvationens skull 
så är det stenull från Paroc med en vikt 0,1g/cm3 eller 100kg/m3 så blir ekvationen. 

536,25m2*0,074m=39,6825m3 , 39,6825m3*100kg/m3=3968,25kg 

Allt mineralull om det är stenull skulle då väga 3968,25kg för hela FO-systemet 
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3.7 För och nackdelar av aerogel 

 

För att kunna bedöma om aerogel passar inom sjöfarten med dess för och nackdelar 
så beskriver företaget Aspen aerogels dessa fördelar med aerogel dock för landbruk. 

Fördelar 
Optimerad värmeledningsförmåga i höga temperaturförhållanden. 
Enkel utformning som en duk för snabbare montering, särskilt på stora rör och 
behållare.  
Kan användas i trånga, svårisolerade utrymmen. 
Flexibelt filtmaterial som inte kommer att spricka, kollapsa, eller sjunka ihop i höga 
temperaturer. 
Klarar sig bra mot vibrationer, fall och mot slag med verktyg. 
Tålig nog för återanvändning efter borttagning och inspektion. 
Hydrofobisk och andningsbar, Pyrogel absorberar inte vatten och undviker därefter 
de skadliga effekterna av en blöt isolering. 
Den högre förpackningsdensiteten minskar frakt och lagringskostnader av 
isoleringmaterialet upp till 90%. 
Pyrogel HPS från Aspen tar mindre plats jämfört med vikt. 
Detta isoleringsmaterial har mycket lång livslängd, längre än vanliga 
isoleringsmaterial. 

 
Nackdelar 
Skadedjur kan förstöra detta isoleringsmaterial. 
Pyrogel HPS från Aspen Aerogel väger 0,2g/cm3  i jämnförelse med t.ex stenull från 
Paroc som väger 0,1g/cm3 . 

Isoleringsmaterialet är dyrare än vanligt mineralull. 
Om man skär i isoleringsmaterialet så kan det bildas damm som kan skapa irritation i 
luftrören. 

 
4.Resultat 
 

Resultaten för beräkningar om hur mycket aerogel har i isoleringsförmåga i 
jämförelse med mineralull visar att Aerogel isolerar bättre och behöver inte vara lika 
tjock. Genom att byta isoleringsmaterial = Aerogel 75015kWh/år - Mineralull 
111917kWh/år = 36902kWh/år så minskar man energiförlusten i värme med ca 33% 
med användning av Aerogel istället för mineralull. 
 
Resultatet för den andra frågan visar att om Aerogel har en tjocklek på 50mm så 
kräver mineralull en tjocklek på 74 mm för att uppnå samma isoleringsförmåga. 
 
Fördelarna och nackdelarna med Aerogel inom sjöfarten visar att detta 
isoleringsmaterial skulle kunna vara lämpligt att använda inom sjöfarten även om 
Pyrogel HPS väger mer än t.ex stenull. 
 
Även om detta isoleringsmaterial är dyrare i tillverkningsprocessen så gör dess långa 
hållbarhet och resistans mot skador samt att det är ett återanvändningsbart 
isoleringsmaterial som kan användas flera gånger igen vilket leder till en ekonomisk 
vinst. 
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5.Diskussion 
 
Alla frågor i frågeställningen har blivit besvarade på ett tillfredställande sätt, dock så 
är detta bara teoretiska och matematiska svar. Detta innebär att det kommer att 
behövas mera praktiskt forskning för att kunna se om detta är ett isoleringsmaterial 
som kan ha en framtid inom sjöfarten. 
 
Aspen Aerogel,Inc har bidragit med information om deras isoleringsmaterial Pyrogel 
HPS som dess vikt, livslängd, kostnad och mm vilket har gjort det möjligt att 
framställa en för och nackdels lista.  
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