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Abstract 

The ventilation industry is currently, as so many other industries, in a developing stage. The 

ventilation units are optimized to show their quality through various classifications in relevant 

areas. The internal leakage in the aggregates is one of these areas.  

In order to receive such classifying it requires that the ventilation units undergoes a leak testing. 

These test are done according to the European standard, which includes two methods. In this thesis 

has the two methods tracer-gas and pressurization test been studied through a literature study and 

then compared. Conclusions that been found in the report is that the tracer-gas method describes 

the airflow and the leakage in a more credible manner because the measurement method is carried 

out under normal pressure conditions. 

The students have then continued to work on applying a simplified method of the tracer-gas 

method. The literature review undertaken has extended prior knowledge about the measurement 

method and has therefore been the basis for how the alternative measurement method has been 

developed. The alternative method’s validity and reliability has been tested by experiments that 

have been presented in the result section.  

The alternative method’s functioning is based on the tracer-gas methods theory. The difference 

between the two is that instead of adding a tracer gas in the extract duct, a liquid is added with an 

evaporation surface that increases the concentration of VOC. Since the gas amount is often high, 

which contributes to a major cost for the company. The selected liquid is lemon concentrate as this 

contains limonene, which is detectable for the VOC meters. This means that the company’s own 

VOC gauges have been used which saves the company from purchasing measurement equipment. 

The conclusions that has been achieved by the experimental data shows that the concentration of 

VOC, which the selected liquid evaporates, decreases with the length its being transported. This 

makes the liquid useless for the measurements. However, shows the alternative measurement 

method a potential to function as stable VOC concentration has been achieved from the liquid. This 

means that if a fluid with desirable properties are used, can the alternative measurement method 

give relevant results.  
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Sammanfattning 

Ventilationsbranschen är i nuläget, som så många andra branscher, i ett utvecklande stadie. 

Aggregaten optimeras för att visa sin kvalité genom olika klassificeringar inom relevanta områden. 

Det interna läckaget i aggregaten är ett av dessa områden.  

För att ventilationsenheterna skall erhålla en sådan klassificering krävs ett bevis där en genomförd 

läckagetestning har genomförts. Dessa tester görs enligt den Europiska standarden vilket 

innefattar två metoder. I detta examensarbete har de två metoderna spårgasmätning och 

trycksättningsmätning studerats genom en litteraturstudie och sedan jämförts. Slutsatser som har 

konstaterats i rapporten är att spårgasmätningen beskriver luftens väg och läckaget på ett mer 

trovärdigt sätt då mätningsmetoden genomförs under normala tryckförhållanden.  

Studenterna har sedan arbetat vidare med att applicera en förenklad metod av spårgasmätning. 

Litteraturstudien som genomförts har utvidgat förkunskaperna om hur mätningsmetoden 

genomförs och har därför legat till grund för hur den alternativa mätningsmetoden utvecklats. Den 

alternativa metodens validitet och reliabilitet har testats genom experiment som redovisas i 

resultatdelen.  

Den alternativa metodens funktionssätt bygger på spårgasmetodens teori. Skillnaden mellan de 

båda är att istället för att tillföra en spårgas i frånluftskanalen, tillsätts en vätska med en 

avdunstningsyta som ökar upp koncentrationen av VOC. Detta för att gasmängden vid 

spårgasmätningar ofta är stor vilket utgör en stor kostnadspost. Den valda vätskan är 

citronkoncentrat då detta innehåller limonen som en VOC-mätare känner av.  Detta medför att 

företagets egna VOC mätare kunnat användas vilket besparar företaget att köpa in mätutrustning.  

Slutsatser som åstadkommits från experimenten visar dock att koncentrationen VOC som den 

valda vätskan avdunstar avtar med längden den transporteras. Detta gör vätskan till oanvändbar 

för mätningsmetoden. Dock visar den alternativa mätningsmetoden potential att fungera då stabila 

VOC koncentrationer har åstadkommits från vätskan. Detta innebär att om en vätska med 

önskvärda egenskaper används kan den alternativa mätningsmetoden ge relevanta resultat.  
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1. Introduktion 

Detta examensarbete genomförs i samarbete med företaget Swegon. Swegon är ett 

ventilationsföretag som erbjuder olika ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. Detta 

innebär att luften som ventileras in värms upp av den luft som ventileras ut genom en roterande 

värmeväxlare. För att uppnå en sådan stor verkningsgrad som möjligt är en minimal blandning 

av från- och tilluft genom överläckage önskvärd. Detta examensarbete strävar efter att hitta en 

mer kostnadseffektiv mätningsmetod som kan utföras på produktionsenheten och mäta 

överläckaget inom aggregatet.   

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Swegon 

Företaget Swegon Lidköping utgör en del av Swegon koncernen. Swegon är tillverkare av 

marknadsledande, energieffektiva ventilationssystem och inneklimatsystem. Swegon har en global 

verksamhet med 11 produktionsenheter i Sverige, Finland, Belgien, Italien, Nordamerika och 

Indien. Koncernen har för närvarande 1850 anställda och en omsättning omkring 3.75 miljarder 

kronor. Swegon levererar sina produkter runt om i världen. Verksamheten i Lidköping arbetar 

främst mot landets egen marknad med störst tillverkning av hushållsaggregat, med försäljning till 

andra nordiska länder på ingång. På den svenska marknaden finns konkurrens från Östbergs 

Group AB och Fläkt Woods AB. 

Swegon koncernen förvärvade hösten 2014 Luftmiljö Lidköping AB, vilka idag producerar Swegons 

sortiment av hushållsaggregat. Verksamheten i Lidköping består för närvarande av approximativ 

arton anställda, åtta på kontor och tio i produktion. Examensarbetet har utförts på 

produktionsenheten i Lidköping [1]. 

1.1.2 Ventilationsaggregat med värmeåtervinning 

Ett ventilationsaggregat består av två ingångs- och två utgångskanaler. Ute- och frånluft (grön och 

gul i figur 1 nedan) strömmar in i vardera ingångskanal. Därefter genom den roterande 

värmeväxlaren och sedan ut genom vardera utgångskanalen i form av till- och avluft (röd och 

orange i figur 1 nedan). Uppvärmningen sker med hjälp av den roterande värmeväxlare som värms 

upp av den genomströmmande frånluften, vilket leder till att den genomströmmande tilluften 

värms upp. Detta är en energieffektiv och hållbar lösning för uppvärmningen av byggnader. Bilden 

nedan beskriver aggregatets huvudkomponenter: 
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1. Avluftskanal  
2. Utluftskanal 
3. Tilluftskanal  
4. Frånluftskanal  
5. Roterande värmeväxlare 
6. Fläktar 
7. Filter 

Figur 1. Ventilationsaggregatets huvudkomponenter. 

1.1.3 Överläckage 

När värmeväxlaren roterar mellan kanalerna sker i nuläget ett överläckage, vilket innebär att den 

förbrukade frånluften, innehållande ohälsosamma partiklar, blandas med tilluften. Överläckaget 

sker bland annat eftersom en del av frånluften kvarstår i den roterande värmeväxlaren när den 

roterar mellan kanalerna. Det har tillämpats en så kallad “renblåsningszon” i kontakt med den 

roterande värmeväxlaren. Den huvudsakliga funktionen med denna zon är att kvarstående, oren 

luft skall ha möjlighet att lämna enheten innan den slungas ner i den friska tilluften. I ett 

ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare utan renblåsningszon sitter det två heldragna 

borstlister mot rotorenheten som tätar så att så lite luft som möjligt ska kunna ta sig ut. När istället 

renblåsningszonen är aktiv har en av dessa demonterats och monterats tillbaka halv. Detta för att 

den kvarstående orena luften som är kvar när rotorn snurrar över axeln ska kunna sugas ut av 

fläkten. I bilden nedan illustreras det hur rotorn ser ut och hur den ena rotorn har halvmonterad 

borstlist på ena sidan.  

.  
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Figur 2. Rotor med utelämnad renblåsningszon samt rotor med renblåsningszon. 

1.1.4 Ekodesigndirektivet 

Sedan 2008 har ett Ekodesigndirektiv implementerats i Sverige som ett initiativ av EU som ett 

medel för att nå klimatmålen.  Ekodesigndirektivet granskar och märker energirelaterade 

produkter. Energirelaterade produkter anses vara till exempel: däck, fönster, tvättmaskin och även 

Swegons luftvärmeväxlare. Princip allt som förbrukar eller påverkar förbrukningen av 

energi.  Detta direktiv har som avseende att förbättra produktens miljöprestanda och göra 

konsumenten mer medveten i sitt val. Produkterna klassificeras med en särskild energietikett. 

Denna märkning har olika graderingar som kännetecknas av bokstäver, bokstav G för sämst 

energieffektivitet och A+ för bäst energieffektivitet. Är produktens prestanda otillräcklig för att 

gränsa direktivets ramar kan den komma att förbjudas [2]. Nedan visas en energietikett.  

 

Figur 3. Exempel på energietikett utgiven av Energimyndigheten tillhörande Swegon CASA R5-H, energiklass A. 

Kraven i direktiven uppdateras ständigt. Målen blir mer skärpta och marginalen mindre. Från 2018 

skall Swegon åter igen uppdatera och utveckla sina produkter anpassade efter direktivet för 
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ventilationsaggregat. Det innebär att ett regelverk skall följas där termer som energiförbrukning 

och buller står angivna med ett maximalt tillåtet värde. Se bilaga 1, “Särskilda krav på Ekodesign 

för ventilationsenheter för bostäder”.  

Detta påverkar även mätningstesterna för läckageöverföring då dåvarande tester utförts med 

gynnsamma tryckförhållanden mellan kanalerna framställda av fläktarna. Under de nya direktiven 

måste dessa tryckförhållanden minskas eftersom energiförbrukningen för fläktarna fått nya 

parametrar.    

1.2 Problembeskrivning 

Från och med 2018 kommer Ekodesigndirektivet för små ventilationsaggregat att skärpas ännu en 

gång. Detta innebär att aggregaten måste testas gentemot direktivets parametrar. Detta påverkar 

läckagemätningen av det interna läckaget för ventilationsaggregaten då nya tester måste utföras 

inom de nya ekodesign direktiven. Dessa läckagemätningar kan göras hos konsultföretag, dock 

genererar dessa mätningar en stor kostnadspost. Företaget vill därför utforska möjligheterna att 

hitta en mer kostnadseffektiv metod för att mäta överläckagen i aggregaten på 

produktionsenheten. Detta för att få en approximativ nulägesuppfattning för överläckaget. Dessa 

testresultat kan sedan leda till att borstlister ändras vid behov för att få ett minimalt överläckage.  

1.2.1 Tidigare mätningar 

Swegon har tidigare gjort mätningar för att ta reda på överläckaget som sker i rotorväxlaren. I dessa 

fall har metoden spårgasmätning använts. Denna metod bygger på att man mäter halten av en 

spårgas och kan dra slutsatser om eventuellt läckage. Dessa mätningar gjordes av Lars Jensen, som 

är en professor vid avdelningen för installation och klimatiseringslära på Lunds tekniska högskola. 

Mätningarna gjordes då med en portabel mätutrustning. Mätningsresultaten ställdes mot 

klassificeringarna enligt standarden Annex C som har krav att läckaget inom rotorn är mindre än 

0,5 % för klassificering C1, 2 % för klassificering C2 och 4 % för klassificering C3. [3] 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att hitta en alternativ och kostnadseffektiv metod för att mäta 

överläckaget inom aggregaten där mätningstester kan utföras inom företaget samt att fördjupa sina 

kunskaper inom verksamhetens specifika område.  

Frågeställningar som skall besvaras genom arbetet är: 

 Vilken mätningsmetod är mest lämplig för fallet? 

 Kan en förenklad och kostnadseffektiv mätningsmetod utföras på produktionsenheten och 

samtidigt ge relevanta resultat inför klassificeringen?  
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1.4 Avgränsningar 

Fokus för projektet kommer att vara läckaget som sker vid rotorenheten mellan från- och tilluft. 

All övrigt läckage är irrelevant i detta projekt. Om förstudien och mätningstesterna ger användbara 

resultat innan examensarbetet skall slutföras kommer studenterna tillämpa eventuella 

konstruktionslösningar och testa dessa genom framtagen metod. Examensarbetet kommer att 

utföras mellan veckorna v.8-v.18. 

1.5 Disposition 

Rapporten följer den upprättade mallen för examensarbete vid Jönköpings tekniska högskola 

varvid läsaren kommer ges möjlighet att följa projektet steg för steg. Rapporten fortsätter i ett 

beskrivande av de redan befintliga teorierna inom läckagemätning och hur dessa metoder tillämpas 

samt fungerar. Detta följs av figurer som illustrerar luftflödenas påverkan i en luftvärmeväxlare. 

Härefter följer rubriken Metod varvid redogörs hur författarna har gjort angrepp på studier. Kort 

därefter redovisas de hjälpmedel som står till grund för datainsamling. 

I Genomförande och analys sker genomförande av experiment som beprövar studenternas 

frågeställning för arbetet och beskriver hur delresultaten har påverkat arbetets fullföljande. 

Diagram redovisas varvid överläckage kan utläsas. Ett slutresultat följer varvid ett slutgiltigt 

överläckage bestäms, med och utan renblåsningszon. Här följer kapitlet Analys som kritiskt 

granskar det erhållna resultatet. 

I Diskussion finns teser om implikationer som har uppstått i arbetet samt hur dessa kan bekämpas. 

Härnäst behandlas projektets definitiva resultat, det resultat som kommer pryda examensarbetet. 

Till sist ges förslag till hur framtida arbeten inom ämnet skall fortgå.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Läckage och mätningsmetoder 

Läckage är en process där materia förloras genom hål eller defekter i sin behållare [4].  

Enligt den europeiska standarden EN 13141-7 för ventilation inom byggnader kan läckaget inom 

ventilationsaggregaten mätas genom två olika metoder. Antingen genom att trycksätta aggregatet 

eller genom att använda sig av spårgas.  

2.1.1 Mätning av läckage med trycksättning 

När mätning av internt läckage sker med hjälp av att trycksätta aggregatet används anordningen 

som visas i bilden nedan. 

 

 

Figur 4. Bilden visar ett trycksatt aggregat, enligt EN 13141-7, för mätning av överläckage [Bilaga 4]. 

En tryckande fläkt appliceras på uteluftssidan (3) och genererar ett tryck vid luftvärmeväxlaren (5). 

Utgångskanalerna är pluggade och luften kan endast ta sig igenom via läckage till tilluftsidan (4). 

På tilluftsidan sitter en sugande fläkt som suger luft så att trycket vid tilluftsidan stannar vid noll. 

Det luftflödet som mäts upp vid luftflödesmätaren (2) och som behövs för att trycket skall hålla sig 

vid noll antas vara mängden läckage. [Bilaga 4] 

2.1.2 Mätning av läckage med spårgasmätning 

Spårgasmätning är en vanlig förekommande metod inom mätning av bland annat läckage och 

luftflödesmätningar. Spårgasen injiceras i området som läck testas och koncentration av spårgas 

mäts. Därefter mäts koncentrationen i området där läckaget läcker ut och som sedan jämförs med 

koncentrationen av spårgas inom området. En ideal spårgas för mätning av läckage måste ha 

följande egenskaper: 



Teoretiskt ramverk 
 

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

12 
 

 Spårgasen skall inte utgöra någon fara för individer och material som utsätts för den. Den 

skall alltså inte vara antändande, giftig eller ge upphov till allergi.  

 Spårgasen skall inte reagera, varken kemiskt eller fysiskt, med ämnen i systemet. Detta för 

att koncentrationen av spårgasen skall bevaras och användas för att mäta läckaget.  

 Spårgasen måste vara mätbar med hjälp av något slags instrument 

Svårigheterna med mätningar med hjälp av spårgas är att koncentrationen och luftflödet i 

ventilationen är tidsberoende faktorer. Därför räknas ofta läckage över en lång tidsperiod där 

medelvärdet av koncentrationen används.  

, där C är koncentrationen och T är tiden. 

Läckaget beräknas därefter genom att jämföra de olika medelvärdena och få en läckagekvot. 

, där 𝑅𝑠 är läckaget från frånluft till tilluft, 𝑐22 är koncentration i 

tilluftskammaren, 𝑐21 är koncentration i uteluftskammaren, 𝑐11 är koncentration i 

frånluftskammaren och n står för antal mätningar.  

Beroende på specifikt fall finns det olika varianter på injektion av spårgasen. De mest 

förekommande varianter redovisas nedan i underrubrikerna [5].  

2.1.2.1 Tracer Decay 

Den mest förekommande spårgasmätning är “Tracer Decay”. Tracer Decay tester görs oftast för att 

bestämma tiden för luftomsättningen för ett valt område. Området fylls med en spårgas som 

blandas med rumsluften med hjälp av fläktar för att få en enhetlig koncentration. När spårgasen 

har injicerats och blandningen anses vara optimal sätts ventilationen igång. Stickprov av 

koncentrationen tas från rummet med jämna tidsmellanrum och luftomsättningen kan sedan 

räknas ut. Om förhållandena är optimala, det vill säga att uteluften inte har någon 

spårgaskoncentration och man har en perfekt blandning av spårgas och rumsluft, kan 

luftomsättningen räknas ut genom: 

Luftomsättning = - 
(ln 𝐶1− ln 𝐶2)

𝛥𝑇
 

Där 𝐶1 är koncentrationen i början av testet, 𝐶2 är koncentrationen av stickprovet och ΔT är tiden i 

timmar när stickprovet tas.  

Eftersom rumsblandningen sällan är perfekt och koncentrationsmängden i inneluften ofta 

innehåller koncentration från spårgasen, är det bra att ha ett antal stickprov för att få ett 

medelvärde. [5] 
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2.1.2.2 Puls injektion 

Puls injektion är en teknik som innebär att spårgasen injiceras pulserande och volymen av 

spårgasen som injiceras är känd. Denna metod är användbar då volymen av spårgasen är känd och 

kan mätas vid ett senare tillfälle. Då kan jämförelser göras av hur mycket spårgas som till exempel 

har läckt ut från en zon till en annan genom att dividera utläckt volym med total volym av injicerad 

spårgas [5].  

2.1.2.3 Konstant injektion 

Att injicera spårgasen konstant är en teknik som är enkel att applicera. Denna metod medför dock 

att koncentrationen blir beroende på luftflödet. De vill säga att om luftflödet varierar blir 

koncentrationen i blandningen inte konstant [5]. 

2.1.2.4 Konstant koncentration 

Med konstant koncentration används en återkopplingsstyrslinga för att reglera injiceringen av 

spårgasen. På så sätt blir koncentrationen i blandningen konstant. Utrustningen för denna typ av 

injicering är dock dyrare än de föregående [5]. 

2.2 Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)  

Lättflyktiga organiska ämnen, även kallade VOC (Volatile Organic Compounds), är ett 

samlingsnamn för en grupp kemiska ämnen. Dessa ämnen förångas lätt i rumstemperatur och har 

negativa hälso- och miljöeffekter. VOC kommer från exempelvis olika material i byggnader 

och människor som uppehåller sig i byggnaden. I nyrenoverade byggnader bidrar emissioner från 

byggnads- och inredningsmaterial till ökade VOC halter. Dessa emissioner avtar efter åren vilket 

innebär att nyrenoverade byggnader många gånger har större halter av VOC. Emissionerna 

kommer då bland annat från målarfärger, lim, golvpolish och impregneringsmedel. Dock är det 

mycket svårt att fastställa enskilda halter för vardera ämne eftersom halterna är väldigt små och 

därför mäts en grupp av dessa halter som kallas VOC. Kolväten är den mest förekommande 

ämnesgruppen. Andra vanligt förekommande ämnen inomhus är alkoholer, aldehyder, ketoner, 

estrar och terpener [6].  

2.2.1 Överföring av VOC i värmeväxlare 

I den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC transfer through rotating 

heat exhangers” [7] testas överföringen av VOC i ett ventilationsaggregat. Mätningarna har 

fokuserat på det interna läckaget som sker i den roterande värmeväxlaren. Överföringsgraden mäts 

här inte enligt spårgasmetoden i EN 13141-7 utan mäts istället genom att ta kvoten av 

koncentrationsmängden i frånluftskanalen genom koncentrationsmängden i tilluften subtraherat 

med koncentrationsmängden i uteluften. Alltså: 
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, där 𝑇𝑝 är läckaget, 𝑐,1 är koncentrationen i uteluftskammaren, 𝑐𝑝,3 är 

koncentrationen i tilluftskammaren och 𝑐𝑝,4 är koncentrationen i frånluftskammaren. 

I artikeln utförs experiment med ett antal olika medier för att illustrera hur överföringen varierar 

mellan de olika ämnena. Variationen består till största del av hur olika ämnena adsorberas av 

materialet. Om ett ämne till exempel adsorberas mycket av materialet i växlaren överförs mer från 

frånluft till tilluft. Adsorptionen beror till största del på materialets yta, egenskaper och gasens 

egenskaper.  

2.3 Gasblandning 

För att uppnå verklighetstrogna värden vid en spårgasmätning är det kritiskt att delaktiga faktorer 

är optimala. En viktig parameter är den applicerade gasen. Vid en optimal blandning tillkommer 

fysikaliska lagar. Detta visas med den ideala gaslagen: 

Lagen beskriver sambandet mellan tryck, volym, och temperatur. Förutsättningarna för gasen är 

mycket varierande beroende på om en parameter i sambandet ändras [8]. 

Olika gaser har olika densitet, det vill säga att gasen sällan blandar sig av naturliga skäl med 

omgivande luft. Gas har vanligen annan densitet än luft, vilket innebär att den stiger eller sjunker. 

Detta kräver stor hänsyn vid spårgasmätning, då en jämn koncentration av spårgas är önskvärd för 

att uppnå korrekta värden.  

För att förebygga eventuell skiktning kan gas blandas genom att orsaka turbulens i 

flödesriktningen. Turbulens stör det laminära flödet i kanalen och det uppstår ett virvelspel av 

varierande flöden i olika riktningar. Turbulens kan beskrivas med Reynolds tal. 

Här har dynamisk och kinematisk viskositet, densitet, typisk längd och hastighet en betydande roll. 

Ett lågt Reynolds tal ger laminärt flöde och motsvarande högre tal ger ett turbulent flöde [9]. 

2.4 Tryck 

Vid mätning av inre läckage på ett ventilationssystem är tryck en viktig faktor. Med hjälp av att 

sätta tryckskillnaderna på optimalt sätt blir läckaget mellan tätningarna minimalt. Det dynamiska 

trycket i kanalsystem räknas genom en förenkling av Bernoulis formel. Förenklingen lyder: 

Pdynamiskt = 
𝜌∗𝑣2

2
 , där 𝜌 är densiteten och v är hastigheten för mediet [10]. 

Detta innebär att trycket som bildas är beroende av hastigheten och densiteten. Eftersom 

densiteten på spårgasen eller blandningen av luft och spårgas förväntas vara konstant ändras då 

trycket med hjälp av att ändra hastigheten. Hastigheten är beroende av två faktorer, volymflödet 

och arean.  
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Q = V*A, där Q är flödet, V är hastigheten och A är tvärsnittsarean [11]. 

Därför kan man antingen ändra hastigheten genom att sänka fläktarna eller minska arean i kanalen 

med hjälp av kanalspjäll. Alltså om arean minskar ökar hastigheten, eftersom flödet förblir 

konstant, vilket leder till att trycket ökar. Om det uppkommer ett undertryck eller övertryck beror 

på vilken sida av fläkten det mäts på. Uppmätt tryck innan fläkt ger ett undertryck och ett uppmätt 

tryck efter fläkt ger ett övertryck. När ett utrymme har ett övertryck innebär det att luften försöker 

komma ut från utrymmet. Om det då skulle vara en läcka någonstans skulle luften försöka leta sig 

ut. Om utrymmet skulle ha ett undertryck skulle luften sugas in genom läckan. Detta utnyttjas i 

aggregaten idag genom att sätta tryckförhållandena på så sätt så att om det finns en läcka läcker 

luften från tilluft till frånluft och från ute- till avluft.  

 

 

Figur 5. Illustrerar läckage mellan till- till frånluft och ute- till avluft. 

För att få rätt tryckförhållanden är fläktplacering viktig. I aggregaten går fläktarna att placera i fyra 

olika kombinationer som ger olika varianter av övertryck och undertryck i de olika utrymmena. 

Kombinationerna illustreras av de olika alternativen genom bilderna nedan. 

2.4.1 Kombination 1 

 

 

 

Figur 6. Illustrerar Kombination 1. 
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I den här kombinationen bildas ett övertryck vid rotorn i ute- och tilluftsutrymmena eftersom 

fläkten är placerad innan rotorn. I från- och avluftsutrymmena bildas ett undertryck vid rotorn då 

fläkten är placerad efter rotorn. Denna kombination är optimal för att minska läckaget vid rotorn 

från frånluft till tilluft eftersom om det finns ett läckage blir läckan från tilluft till frånluft.  

2.4.2 Kombination 2 

 

 

 

Figur 7. Illustrerar Kombination 2. 

I kombination 2 är det istället undertryck i till- och uteluftsutrymmena och övertryck i från- och 

avluftsutrymmena. Detta gör att om det finns ett läckage blir läckan från frånluft till tilluft vilket 

inte är önskvärt.  

2.4.3 Kombination 3 

 

 

 

 
 
Figur 8. Illustrerar Kombination 3. 

 

I denna kombination blir det övertryck i alla utrymmena. Man kan då styra övertryckets storlek 

genom att reglera hastigheten på mediet. För att läckan skall minimeras så mycket som möjligt vill 

man ha ett större övertryck i ute- och tilluftsutrymmena för att styra läckaget rätt.  
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2.4.4 Kombination 4 

 

 

 

Figur 9. Illustrerar Kombination 4. 

På samma sätt som i kombination 3 bildas det samma tryck i utrymmena innan rotorn, men denna 

gång undertryck eftersom fläktarna är sugande. Undertrycket ska då vara större i från och 

avluftsutrymmena för att styra läckan åt rätt håll.  

Swegon erbjuder en funktion att byta placering för kanalutgångarna. Det går alltså att byta läge för 

kanalanslutningarna vilket innebär att tilluft kan byta plats med avluft och frånluft kan byta plats 

med uteluft. Denna funktion är prioriterad och aggregatet måste därför vara symmetriskt vilket 

eliminerar kombinationerna 1 och 2. Av de återstående kombinationerna använder Swegon 

kombination 4 fyra för fläktuppsättningen och aggregaten ställs in så att undertrycket är större i 

från- och avluft än i ute- och tilluft.  
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3. Metod  

Den vetenskapliga metodiken fallstudie har använts som grund inom detta examensarbete. 

Denna metod fokuserar sig på fenomenet i dess verkliga miljö och undersöker problemet på 

djupet utan att författarna mer eller mindre influerar studieobjektet. För att besvara 

problemformuleringen krävs kunskap vilket erhålls från studier. Nedan beskrivs hur 

frågeställningarna behandlas kopplade till metoder och val av studie. Kapitlet avslutas med ett 

redogörande kring arbetets trovärdighet. Arbetets tidsschema har skapats med hjälp av ett 

gantt-schema[Bilaga 6] 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har litteraturstudie varit den primära 

utgångspunkten. Flertal diskussioner med handledare på Swegon har gett en tydlig bild av 

problemet men även erfarenheter, åsikter och kunskap har delats med studenterna. 

För att besvara studiens andra frågeställning har litteraturstudien legat som grund när studenterna 

har tagit fram en alternativ mätningsmetod. Mätningsmetodens validitet och reliabilitet har testats 

genom experiment.  

 

Metod Fråga 1 Fråga 2 

Litteraturstudie X X 

Experiment  X 

 
Tabell 1. Kopplingar mellan frågeställningar och metod. 

3.2 Litteraturstudie  

För att få en djupare förståelse inom området utfördes en litteraturstudie inom ämnet 

läckagemätningar för ventilationsaggregat. Relevanta områden så som tryck, gasblandning och 

VOC har också studerats då dessa har varit relevanta för examensarbetet. 

Litteraturstudien utfördes för båda frågeställningar i arbetet. Till exempel erbjuder databasen 

Primo relevanta artiklar för läckagemätningen inom ventilationsaggregat. Detta ger arbetet 

indirekta svar vilket ger möjlighet att generera egna idéer samt lösningar och tillämpa dessa som 

svar till problemen. Litteraturstudien började intensivt i början av projektet då en 

förståelsebakgrund var behövlig. Därefter har litteraturstudien gjorts parallellt med experimenten 

då nya problem uppkom under perioden då experimenten utfördes. 

Den vetenskapliga artikeln “Tracer-gas techniques for measuring ventilation in a single zone” av 

M. H. Sherman [5] beskriver de olika teknikerna som används idag vid en spårgasmätning. Denna 
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artikel har legat till grund för att studenterna har fått en djupare förståelse i tillvägagångsätt av 

spårgasmätningar då den förklarar grundprinciperna i tekniken.  

Swegon har sedan tidigare varit i kontakt med Lars Jensen vid Lunds tekniska universitet. Jensen 

har publicerat diverse dokument som bland annat redovisar hur läckage sker, hur det kan mätas, 

hur olika förhållanden påverkar verkningsgraden etcetera. Detta redovisas med skrift men primärt 

via värden i tabeller och diagram. Denna data är tillgänglig på intranätet hos företaget och mindre 

delar av arbetet påträffas i Primo [3]. Litteraturen ger en översikt om de resultat som erhållits. 

Vilka förhållanden var bra, vilka var mindre bra? Detta ger en uppfattning om hur överläckaget kan 

påverkas och mätas. Detta har gett studenterna en bra nulägesuppfattning om hur aggregaten 

ligger till på läckagefronten.  

Den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC transfer through rotating heat 

exchangers” av Claude-Alain Roulet, Marie-Cecile Pibiri, Andreas Pfeiffer och Andreas Weber [7] 

har varit till störst hjälp när experimenten utförts då metoden har försökts efterlikna denna. 

Artikeln handlar om mätning av VOC överläckage med olika vätskor som förångas vilket ger 

upphov till en större koncentrationsmängd av VOC. Denna koncentrationsmängd mäts i från-, ut- 

och tilluft och ett överläckage bestäms. De olika vätskornas förångningsgas överläckage resultat 

redovisas sedan i rapporten och en analys görs.  

3.3 Experiment 

För att kunna bedöma den förenklade mätningsmetodens funktionalitet har experiment utförts 

på det använda aggregatet CASA R5-H Comfort. Exprimenten har utförts med syfte att kunna 

analysera de framtagna resultaten jämfört med tidigare mätningar som uppkommit under 

litteraturstudien och därefter har slutsatser dragits.  

 

 

Figur 10. Swegon CASA R5-H Comfort. 
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Mätare som användes var Swegons egna mätare som är framtagna med hjälp från Pulskontroll AB. 

Mätarna är nyligen framtagna och är under testfasen då arbetet har utförts. Dessa mätare är 

framtagna för att känna av VOC koncentrationen i frånluften som aggregatet drar in från huset. 

Om VOC koncentrationen är för hög reglerar fläktarna upp effekten vilket gör att den dåliga luften 

byts ut snabbare. Under experimenten har funktionen då fläktarna reglerar upp vid hög VOC 

koncentration kopplats från. Detta för att ha konstant flöde genom aggregatet när experimenten 

utförs. Mätarna har en mingräns på 125 ppm och en maxgräns på 600 ppm. Om koncentrationen 

är under 125ppm kommer mätaren att visa 125 ppm. Alltså måste mätarnas värde vara över 125 

ppm för att kunna vara användbar data eftersom om mätaren anger 125 ppm kan 

koncentrationsmängden vara allt från 0-125 ppm. Om koncentrationen är över 600 ppm kommer 

mätaren vissa koncentrationsmängder över 600 ppm. Värdena över 600 ppm kan dock inte anses 

trovärdiga eftersom de ligger utanför den angivna maxgränsen.  

 

Figur 11. Handkontroll för VOC givare. 

Till experimenten har även en trycknivåmätare används som ger löpande direkta värden under 

experimentets gång på trycknivåerna. Denna trycknivåmätare är gjord på företaget och ger 

tryckvärdena till fyra valbara kammare. Genom denna har det varit möjligt att utföra mätningarna 

under rätt tryckförhållanden, vilket enligt arbetsbeskrivningen var maximalt 50 Pascal i 

differenstryck, alltså att summan av tryckskillnaderna mellan från- och tilluft inte överstiger 50 

Pascal. 
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Figur 12. Fyra trycknivåmätare. 

Inför experimenten har även en flödesmätning gjorts eftersom mätningarna skall göras vid 70 % 

av aggregatets maxflöde, vilket motsvarar ungefär 82 liter/sekund. Denna flödesmängd 

kontrollerades med hjälp av flödesmätaren VELOCICALC, som fanns tillgänglig på företaget.  

 

Figur 13. Flödes- och tryckmätare VELOCICALC. 

 
Koncentrationen i frånluftskanalen skapades genom en vätska med en avdunstningsyta. 

Koncentrationsmängden var direkt beroende på storleken av avdunstningsytan. Denna 

avdunstningsyta placerades i en egentillverkad kammare gjord i materialet Makron (plexiglas).  
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Figur 14. Makronkammaren kopplat mot aggregatets frånluftskanal. 

Experimenten utfördes till en början med en mätare i frånluften. Då testades koncentrationen av 

olika vätskors förångning och olika avdunstningsytor. Experimenten gick därefter vidare genom 

att lägga till ytterligare två mätare i tilluft respektive uteluft. Eftersom VOC-mätaren minvärde är 

tvungen att vara över 125 ppm för att kunna registrera något värde behövdes även en vätska som 

förde upp koncentrationen i uteluften. Detta löstes med att applicera en kopp innehållande 

spårämnet i kanalmynningen.  

Då kunde ett eventuellt överläckage bestämmas. Inför de sista mätningarna lades även en mätare 

till i avluft.  

 

1. Position för tilluftsmätare 
2. Position för frånluftsmätare 
3. Position för avluftsmätare 
4. Position för uteluftsmätare 

Figur 15. Illusterar positionen för de samtliga VOC givarna. 
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Figur 16. Komplett rigg. På bilden syns ventilationsaggregatet med transparant inspektionslucka, fyra trycknivåmätare 

kopplade på nipplar i inspektionsluckan och Makronboxen med en behållare av plåt. Avluften är kopplad till rummets 

avluft och uteluften är kopplad via en extern fläkt till rummets uteluft. Fläkten används för reglering av flöde och tryck. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att det mäts 

på ett tillförlitligt sätt [12]. Denna studie har en kvalitativ ansats då studien arbetar kontinuerligt 

med validiteten och reliabiliteten av mätningarna genom att genomföra flera mätningar och 

jämföra dessa med tidigare genomförda mätningar som studerats i litteraturstudien. Studiens 

trovärdighet redovisas med insamlad och bearbetad data. Kunskapen för att genomföra dessa 

mätningar har åstadkommits genom en litteraturundersökning av tillgänglig forskning vars källor 

redovisas genom referenser. 
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4. Genomförande och resultat 

4.1    Litteraturstudie 

4.1.1   Vilken mätningsmetod är mest lämplig för fallet? 

Enligt den Europeiska standarden EN 13141-7 är standardmätningsmetoderna trycksättmätning 

eller spårgasmätning. Metoden trycksättsmätning beskrivs mer under “Mätning av internt läckage 

med trycksättning”. Nackdelen med att mäta de interna läckagen med trycksättning är att de 

tryckförhållandena som existerar i normala förhållanden inte uppkommer. Under denna mätning 

bildas ett övertryck i uteluftskanalen och ett undertryck i tilluftskanalen. Detta leder till att luften 

kommer läcka över mer genom borstlisten mellan från- och tilluft än vid vanligt bruk på grund av 

de felaktiga tryckförhållanderna. Detta gör denna mätningsmetod osäker. Den är inte applicerbar 

vid test av renblåsningszonen eftersom metoden inte tar hänsyn till detta då ingen luft kommer in 

genom ut- och avluft. Detta medför att metoden inte är lämplig för arbetets ändamål.  

Den mest frekvent använda mätningsmetod för att mäta internt läckage i ventilationsaggregat idag 

är därför spårgasmätning. Denna metod används vanligen inom läckagemätning vid 

luftvärmeväxlare. Spårgas ger konkreta värden med minimala förluster och anses utifrån litteratur 

vara den mest lämpliga metoden för att mäta internt läckage för ventilationsaggregat.  

Denna metod kräver dock att företaget behöver köpa in mätutrustning och en vald spårgas. Vid 

dessa mätningar krävs också stora volymer av den valda gasen på frånluftssidan på aggregatet. 

Mätningar kan pågå under timmar, till och med flera dygn. Gasåtgången blir därför stor. 

I Lars Jensens rapport “Undersökning av rotorväxlarens överföring” används till exempel 

spårgasen N2O (dikväveoxid). Denna gas har en kostnad av cirka 100-300 kronor per kilogram. 

Ett kilogram dikväveoxid motsvarar ungefär 500 liter. Volymen på frånluftssidan har en rimlig hög 

avklingande spårgasnivå. Flödet i aggregatet är högt, mellan 0 och 120 liter per sekund, och tester 

skall fortgå under längre tid för att uppnå hög noggrannhet med maxflöde på 70 % vilket motsvara 

ungefär 82 liter/sekund. Dessa faktorer medför en stor mängd spårgas vilket blir kostsamt.  

Det finns flertal undergrupper inom spårgasmätningens tillvägagångsätt vilket nämns i kapitel 2.1. 

Konstant injektion är den mest förekommande metoden. Denna är dock benägen till att uppge 

felaktiga värden då koncentrationen gas inte förblir samma per tidsenhet, detta på grund av felaktig 

spridning. Istället är konstant koncentration en mer önskvärd metod, dock ett mer kostsamt 

alternativ. Här finns återkoppling till den halten spårgas som passerar systemet. Injektionen kan 

därför regleras så att mängden spårgas förblir konstant med hjälp av ett styrsystem som ligger till 

grund för den höga kostnaden. Resultat får däremot en mindre felmarginal i och med den 

konstanta koncentrationen.  
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4.1.2 Kan en förenklad och kostnadseffektiv mätningsmetod utföras på 

produktionsenheten och samtidigt ge relevanta resultat inför 

klassificeringen?  

 
Genom litteraturstudiens resultat utifrån studiens första frågeställning har studenterna 

konstaterat att spårgasmätning är den mest lämpliga metoden för det specifika fallet. Med det sagt 

är det inte den mest kostnadseffektiva mätningsmetoden då gasåtgången är stor för sådana 

mätningar. Litteraturstudien har därefter riktat in sig på justeringar i mätningsmetoden där 

konstaderna kan minskas. I den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC 

transfer through rotating heat exchanger” [7] har olika VOC gasers överläckage mäts upp och 

analyserats. Studenterna har därför beslutat sig för att använda samma tillvägagångsätt. Alltså att 

istället för att använda sig av de vanligt förekommande spårgaserna, använda sig av vätska som 

avdunstar en gas som ger utslag på VOC mätaren och därefter göra jämförelsetester. Detta minskar 

kostnadsposterna då tillgängliga mätare finns på produktionsenheten. 

Den vetenskapliga artikeln fortsätter därefter med att beskriva hur experimenten utfördes. 

Vätskeblandningar användes för att ge luften en mätbar koncentrationsmängd eftersom tillgänglig 

gas inte var tillgänglig för spårämnena. Att istället använda vätskor kan också anses som en 

besparing i kostnad då vätskor som avger VOC är mer lättillgängliga och billigare än gaser. 

Experimenten i rapporten visar sedan resultat på de givna överläckagen, med och utan 

renblåsningszon, vilket ger artikeln en viss trovärdighet eftersom överläckaget var större då 

renblåsningzonen var applicerad. Resultaten från artikeln varierade dock stort. Detta på grund att 

ämnena adsorberas olika mycket i materialet vilket leder till ett större överläckage.  

 

Figur 17. Diagram som visar överläckage i ventilationsaggregat för olika ämnen, med eller utan renblåsningszon. [5] 

Genom bedömning av att rapportens resultat verkar trovärdiga har studenterna valt att gå vidare 

med detta tillvägagångsätt. Att använda sig av en vätska som avdunstar och ger en ökad 

koncentrationsmängd av VOC i luften som går genom aggregaten och sedan mäta upp överläckaget 

mellan från- och tilluft.  
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4.2  Experiment och datainsamling 

4.2.1 Kan en förenklad och kostnadseffektiv mätningsmetod utföras på 

produktionsenheten och samtidigt ge relevanta resultat inför 

klassificeringen? 

Genomföringar av experimentmätningar har utförts på produktionsenheten för att ta fram resultat 

för att bestämma mätmetodens noggrannhet. Mätningarna utfördes med givare som beräknar 

halter av VOC och CO2 och aggregatet som användes i mätningarna var CASA R5-H Comfort.  

För att göra mätningsmetoden så kostnadseffektiv som möjligt har koncentrationen av VOC 

används vid mätningarna. För att tillföra VOC i från- och tilluft har avdunstning av vätskor 

används. Detta gör att ingen gas behövs köpas in för experimenten.  

För att mätningarna ska ha en så liten felmarginal som möjligt behöver koncentrationsmängden 

för VOC vara så stabil som möjligt och hålla sig inom gränsområdet för hur mycket mätutrustning 

kan mäta. Därför testades olika vätskors VOC avdunstning och jämfördes mot varandra med olika 

avdunstningsareor. Dessa tester gjordes med endast en mätare i frånluften där vätskan placerades 

i frånluftskanalen och sedan analyserades i diagramform. Den första vätskan som testades var 

etanol i en avdunstningsyta på cirka 0,00125𝑚3. 

 

Diagram 1. Diagrammet beskriver etanolens påverkan av VOC koncentration i frånluften. 

Som grafen visar gav etanol ostabila värden. Detta troligtvis eftersom koncentrationen översteg 

mätinstrumentens maxvärde på 600 ppm trots en väldigt lite avdunstningsyta. Vätskan valdes 

därför bort eftersom koncentrationer under 600 ppm ansågs svåra att uppnå.  
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Därefter testades ättiksprit på samma avdunstningsyta, vilket gav ett utslag på ungefär 200 ppm. 

Koncentrationen var dock väldigt stabil och nya mätningar gjordes därför på en större 

avdunstningsyta, 0,0065 m3, för att få en högre koncentration. Koncentrationsmängden mättes nu 

istället var 30:e sekund för att få en bättre uppfattning om variationen.  

 

Diagram 2. Diagrammet beskriver ättikas påverkan av VOC koncentration i frånluften 

I jämförelse med etanol var variansen betydligt mindre och den lilla varians som blir kan vara svår 

att undkomma då VOC koncentrationen i omgivande miljö inte är konstant beroende på naturliga 

orsaker.  

För att få en verklighetsuppfattning på ett överläckage monterades ytterligare två stycken VOC-

mätare med tillhörande givare. Mätarna parallellkopplades så att den tidigare 

matningsspänningen bibehölls. Nu fanns mätare i frånluftskanalen, tilluftskanalen och 

uteluftskanalen. Nu möjliggjordes betraktandet av det läckage som sker mellan från- och tilluft, 

detta då värdena för frånluft och uteluft var kända.  

Ättika tillfördes i frånluftkanalen i samma mängd som tidigare, resultatet blev ett överläckage runt 

50 %. Detta var inte realistiskt då Swegon sedan tidigare vet att överläckaget ligger under 10 %. 

Skillnaden beror troligen på att ättikan adsorberas av luftvärmeväxlarens rotor vilket slungas in i 

tilluften. Ättiksprit var därför inte lämpligt som spårämne i detta experiment. 

Utifrån figur 2 i 4.1.2. valdes ämnet limonen, då dess förmåga att adsorberas på ytor är minimal 

enligt den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC transfer through 

rotating heat exchanger”. Detta bör, i jämförelse med ättikan, ge ett trovärdigt resultat vid test. 

Limonen finns att tillgå i ren form men utgör även grunden för smaken i apelsin och citron. Vid 

mätning av ämnet limonen, i detta fall förverkat i citronkoncentrat, blev resultatet någorlunda 

likadan som ättikans kurva ovanför, vid mätning med enkel givare. Dock låg koncentrationen för 
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Limonen runt 160 ppm, vilket är betydligt mindre än ättikans 500 ppm mätt utifrån samma 

avdunstningsarea, 0,0065 m3. Men teorin om den låga adsorptionsfaktorn gör detta spårämne till 

en aktuell kandidat.  

 

Diagram 3. Diagrammet beskriver citronkoncentrats påverkan av VOC koncentration i frånluften. 

Fortsättningsvis testades limonen med samtliga VOC-mätare. Överläckaget resulterade i rimliga 

värden i jämförelse med tidigare mätningar, vilket styrker förhoppningar om den låga 

adsorptionsförmågan. Mediet valdes därför till det slutgiltiga spårämnet. Parametrarna flöde och 

tryck var dock inte inställda efter företagets kravspecifikation vilket gör denna mätning ofullständig 

för att mäta överläckage med noggrannhet. 

Koncentrationen limonen låg fortfarande inte på en nivå över 200 ppm. För att uppnå högre halter, 

vilket förenklar mätning av överläckage, krävdes en förstorad avdunstningsyta. Olika designförslag 

på en kammare skapades varvid en konstruktion uppstod. Kammaren består av en ingång- samt 

en utgångskanal för luften. Utgångkanalen kopplas på frånluften i luftvärmeväxlaren. I kammaren 

har en vägg placerats framför ingångskanalen, detta för att tvinga ner luften i den behållare som 

täcker golvytan i kammaren samt för att skapa turbulens. Denna tvångsledande väg ger en effektiv 

blandning av luften med citronkoncentratet.  

SolidWorks användes för att upprätta en ritning med mått. Materialet valdes till Makron, en typ av 

plexiglas. Materialets transparens ger möjlighet att följa processen i kammaren. 

Materialkomponenterna limmades samman med montagelim. För att åstadkomma en stor 

avdunstningsarea bockades en plåt till en rektangulär behållare som täcker hela golvytan i 

makronkammaren.  

Efter en provkörning med kammaren visade sig koncentrationen ha ökat markant, ungefär till 400 

ppm. Detta på grund av den utökade avdunstningsarean och den skapade turbulensen som ger 
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stadiga halter limonen. Till en början utfördes tester med en avdunstningsarea utan utbyte av 

vätska. Koncentrationen i frånluften var då stabil, men endast under en kort period. För att kunna 

utföra längre tester med en jämn koncentration behövdes då ett utbyte av vätska eftersom 

avdunstningen av limonen avtog gradvis. Därför tillverkades ett utbytessystem där det förbrukade 

citronkoncentratet byttes ut mot obrukat citronkoncentrat, detta med hjälp av en dräneringsslang 

och en tillförselslang. Under utbytessystemets förutsättningar kunde frånluftens VOC 

koncentration hålla sig stabil under en längre tid.  

Ett flertal tester genomfördes, alla med samma förutsättningar. Testernas resultat jämfördes och 

konstaterades inte vara likt varandra. Den främsta anledningen till denna variation antas vara 

VOC-givarna. Troligtvis kalibrerar givarna sitt nollvärde efter den miljö de befinner sig i efter en 

viss tidsperiod. Detta har Swegon även upplevt i deras egna tester. Detta har förorsakat viss 

osäkerhet i experimenten och kan ha upphov till variationer mellan testerna.  

För att motverka anpassning av nollvärdet och för uppnå samma förutsättningar inför varje 

mätning har aggregatet startats om samtidigt som inspektionsluckan öppnats innan en mätning 

har genomförts. Öppnandet ger möjlighet för alla givare att kalibrera sig med den gemensamma 

omgivande luft som finns i rummet. Därefter har luckan monterats och testerna körts.  

Efter att olika tester nu utförts togs beslut om att montera in en fjärde mätare i avluften. Detta för 

att se läckaget som blir vid frånluft till tilluft kan på ett ungefärligt värde vara saknat i avluften. 

Efter att mätaren kopplats in och ytterligare test gjorts upptäcktes problem. Koncentrationen 

minskade betydligt från frånluft till avluft, vilket inte borde hända. Om inget läckage uppkommer 

från frånluft till tilluft skall koncentrationerna mellan från- och avluft vara lika. Som bilden nedan 

illustrerar var detta inte fallet.  

 

T F U A 

129 369 126 252 

130 369 127 253 

131 369 127 252 

131 368 128 253 

131 375 127 256 

131 377 127 257 

130 375 126 256 

 
Tabell 2. Här redovisas uppmätta värden angivna i ppm för (T) till-, (F) från-, (U) ute- och (A) avluft för experiment med 

fyra mätare installerade. 

 

Under detta test upptäcktes det att överläckaget från frånluft till tilluft är runt 3-4 ppm. Alltså att 

det från uteluften till tilluften har det adderats runt 3-4ppm. Detta borde innebära att reduktion i 
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koncentration från frånluft till avluft borde vara runt 3-4ppm. Under detta test ser vi istället en 

minskning från frånluft till avluft på drygt 100 ppm, vilket leder till slutsatsen att denna 

koncentrationsmängd har brutits ned genom värmeväxlaren.  

Detta ledde till att ytterligare tester gjordes för att utreda om koncentrationsmängden bryts ned 

desto längre luften färdas. Ett experiment utfördes därför med ett två meter långt rör kopplat till 

en sugande fläkt i ena änden och kopplat till makronkammaren där citronkoncentrat avdunstar i 

andra änden. I röret monterades två VOC-givare. En vid början av röret och den andra vid slutet. 

Mätvärden iakttogs med tiosekunders intervall och redovisas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 4. Diagrammet beskriver två mätare med olika avstånd från avdunstningskällan. Diagrammet bevisar att 

koncentrationen avtar med sträckan. 

Att koncentrationen avtar desto längre den färdas med luften. Detta var inte väntat och från 

litteraturstudien om VOC och upptäcktes i ett sent skede under arbetets gång. 
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4.3 Slutligt resultat 

 
För att bepröva samtliga mätningars validitet utfördes ett slutgiltigt test. Samma mätning utfördes 

två gånger, på samma aggregat, med enda skillnaden att en renblåsningszon var aktiv under första 

testet, men avlägsnad under det andra testet. Resultat i diagramform följer nedan. 

 

 

Diagram 5 och 6. Diagram 5 beskriver läckaget från frånluft till tilluft. Värdena är angivna i decimalform. Värdena 

gånger 100 är alltså lika med läckagemängden i procent. Diagram 6 beskriver frånluftskoncentrationen av VOC i ppm 

under de två mätningarna. 

 

 

Diagram 7 och 8. Diagrammen beskriver uteluft och tilluftkoncentrationerna av VOC i ppm under de två mätningarna.  

När uträkning av medelläckaget gjorts har den sista delen av mätningarna valts att utesluta då 

frånluftskoncentrationen sjönk avsevärt. Medelvärdet för överläckage i första testet utan 

renblåsningszon hamnade på -1,8 % och för det andra testet med renblåsningszon resulterade i ett 

överläckage på -1 %.
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5. Analys 

Målet med detta projektarbete var att kartlägga det läckage som sker runt rotorn i en 

luftvärmeväxlare, genom att studera tidigare metoder och mätningar samt utveckla en egen 

mätningsmetod.  

5.1 Vilken mätningsmetod är mest lämplig för fallet? 

Genom att analysera de två standardmätningsmetoderna, spårgasmätning och 

trycksättningsmätning, har det tydligt upptäckts vad som är bäst passande för det specifika fallet. 

Om de interna läckaget väljs att mätta med trycksättning pressas luften in i aggregatet med utlopp 

för luften igenstängda. Detta leder till att ett stort övertryck i från och avluftsutrymmena. Det 

pressas alltså in mer luft än vad som naturligt ”förvaras” i utrymmena, vilket leder till att luften vill 

hitta en väg ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Figur 18 illustrerar hur ett övertryck bildas i från och avluftsutrymmena när trycksättsmätning utförs. 

Detta gör att luften trycker sig igenom borstlisttätningarna mellan rotorn och kammarna. När 

aggregatet är i vanligt bruk uppkommer inte dessa tryckförhållanden, trycket är istället reglerat så 

att om luften ska läcka, läcker den åt motsatt håll. Alltså från till- till frånluft och från ute- till 

avluft. Mätningarna anses därför inte beskriva verkliga förhållanden beroende på att 

tryckförhållandena inte är ”verklighetsbaserade”.  

Den andra mätningsmetoden som har studerats är spårgasmetoden, som är den metod som anses 

passa bäst för de specifika fallet. Denna mätningsmetod beskriver bättre den verkliga väg som 

luften tar då samma tryck och flödesförhållanden kan tillämpas under en mätning som sker under 

vanligt bruk. Denna mätningsmetod har dock också en felmarginal i och med att en annan gas 

används än den vanliga luften. Därför är det viktigt att välja en gas som inte reagerar med luften 
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eller andra material som den kan komma att kontakta under mätningen och även lätt kan blanda 

sig homogent med luften. Om spårgasen dock har de önskvärda egenskaperna och uppträder så 

gott som luft, ges mätningsvärden som speglar verkligheten.  

5.2 Kan en förenklad och kostnadseffektiv 

mätningsmetod utföras på produktionsenheten och 

samtidigt ge relevanta resultat inför klassificeringen? 

Experimenten som utförts på produktionsenheten har strävat efter att uppnå de resultat en 

spårgasmätning ger. Metoden har dock förenklats genom att inte använda en standardgas som ofta 

används under mätningarna, utan istället använt en vätska som avdunstar VOC. Denna metod 

valdes dels för att det passade företagets utrustning, då mätare som fanns tillgängliga kunde mäta 

denna koncentration. Detta innebär att ingen ytterligare utrustning behövdes köpas in(förutom 

spårgasmediet) vilket bemöter företagets önskemål inom utgifter. Vätskan som avdunstar testades 

fram för att bemöta kraven att ha en stabil koncentration, en koncentrationsmängd som ligger 

inom mätutrustningens intervall och att ångan inte adsorberades i materialet inne i aggregatet.   

De slutgiltiga mätningarna har analyserats i diagramform och jämförts med mätningarna som är 

gjorda i den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC transfer through 

rotating heat exchanger” och mätningarna gjorda av Lars Jensen på Swegons sortiment.  

I den vetenskapliga artikeln “Effect of chemical composition on VOC transfer through rotating 

heat exchanger”, där mätningar gjorts för att se olika VOC överföringar, undersöks redovisningen 

av limoneners överföring. I detta diagram syns att överföringsgraden ligger i intervallet mellan 

ungefär 3 % till 28 % beroende på renblåsningszonens inverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Diagrammet redovisar överföring av olika VOC för de interna läckaget i ett ventilationsaggregat. Markerat 

inom den röda cirkeln är överföringen av limonen. [7] 
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Resultaten för mätningarna gjorda av Lars Jensen redovisar läckageöverföring på 3,9 % till 7,7 %. 

Denna mätning är gjord på ett aggregat från Swegons sortiment och metoden som använts är 

standardmetoden för spårgasmätning enligt EN 13141-7 som redovisas i teorin och i bilaga 5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Diagrammet visar resultaten för spårgasmätning av Lars Jensen på Swegons sortiment. Överläckaget beskrivs 

under Rt. [3] 

Den utvecklade mätningsmetoden i detta examensarbete är en kombination av dessa två 

mätningar. Spårgasen som använts i experimenten är samma som använts i den vetenskapliga 

artikeln och metoden som använts är samma som Lars Jensen använt.  

De slutgiltiga resultaten för detta examensarbetes mätningstester gav ett medelläckage på -1 % för 

testet med renblåsningszon och ett överläckage på -1,8 % för mätningen utan renblåsningszon. 

Alltså uppkommer ett ”minusläckage” i båda mätningar, vilket innebär att koncentrationen är 

mindre i tilluft än den är i uteluft. Eftersom ett ”minusläckage” inte har inträffat i 

referensmätningarna upplevs resultatet inte spegla exakta mätningar. Detta troligtvis beroende på 

att koncentrationen avtar ju längre den färdas med luften, vilket är visat i experimentet under 

Genomförande. Eftersom koncentrationen avtar med distansen så förloras koncentration när 

blandningen går genom växlaren mellan de två mätarna. Denna koncentrationsavtagning beror 

inte på läckage utan på grund av att avdunstningen av limonen reagerar med luften. Detta gör att 

resultatet för läckageöverföringen blir felaktigt. 
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Tabell 4. Bilden visar att minusläckage har uppkommit. Alltså att koncentrationsmängden är mindre i tilluft(T) än i 

uteluft(U). 

Företagets mål med examensarbetet var dock att ta fram en mätningsmetod där jämförelsetester 

kunde utföras. Alltså att kunna mäta läckage för två olika konstruktioner och även om inte den 

procentuella mängden överläckage är korrekt kunna jämföra två mätningar med varandra. Detta 

kan endast fungera om koncentrationsminskningen är lika stor för mätningarna som jämförs. Som 

observerats i experiment beror koncentrationsavtagningen på bland annat faktorerna längd och 

ursprunglig koncentrationsmängd. Sträckan kommer under jämförelsemätningarna att vara 

konstant. Dock har koncentrationsmängden varierat i experimenten trots att samma mängd vätska 

och avdunstningsyta har använts. Detta kan vara beroende på ett varierande flöde, men eftersom 

flödesuppmätningar görs innan testerna genomförs och flödesdifferensen är minimal finns 

misstankar både från företaget och oss studenter att mätarna kalibrerar om sitt nollvärde efter 

koncentrationen som befinner sig i omgivande luft. Detta problem diskuteras mer utförligt i 

Diskussion och slutsatser.  

Av orsaken att koncentrationsmängden inte förblir konstant, vilket leder till att 

koncentrationsavtagningen inte förblir konstant, kan därför inte jämförelsetester göras med 

bekräftat precision för använt spårämne. Mätningsmetoden bedöms dock ha en potential att 

resultera i resultat av samma rang som en spårgasmetod använd med spårgas. Förbättringar och 

ändringar diskuteras i Diskussion och slutsatser. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Implikationer 

6.1.1. VOC mätintervall 

VOC mätarnas förmåga att mäta har ifrågasatts under hela arbetet. Företaget Pulskontroll som 

levererar dessa VOC mätare har kontaktats flertalet gånger där mätarens mätförmåga har 

diskuterats. Pulskontroll svarade att den tillhörande givaren inte var avsedd för mätdata under 125 

ppm, dock kan den mäta värden större än 600 ppm.  Eftersom mätarnas mätintervall ligger mellan 

125-600 ppm och värden under 125 ppm inte är synliga, blir osäkerheten stor beträffande 

mätvärden. Med detta menas att när aggregatet är igång och ingen spårämne är applicerat är VOC-

värdet 125 ppm. Detta verkliga värde är då mellan 0-125 ppm, vilket innebär att spårgas inte bara 

har behövts tillsättas i frånluftskanalen utan även i uteluftskanalen för att få ett värde som går att 

mäta. Detta ger upphov till en extra felkälla då ett tillägg av spårämne i tilluftskanal inte görs i 

standardmetoden spårgasmätning. Detta eftersom mätare som då används kan känna av 

tillräckligt små värden. Även mätintervallets maxgräns på 600 ppm har gett en begräsningar då 

inga vätskor som ger upphov till en högre koncentration än 600 ppm har kunnat användas. 

Dessutom ger mätintervallet en begränsning i hur stor noggrannhet mätningarna kan ha. Desto 

större intervall mätarna har desto större precision blir de på läckagevärdet. De använda mätarna 

har endast kunna ge en skillnad på max 
1

600
≈ 0,17 % vilket anses vara lite. 

Om Swegon vill fortsätta med läckagemätning genom VOC givare bör dessa bytas ut mot givare 

med ökad mätintervall för att förenkla samt för att stärka och få mer trovärdiga mätresultat.  

6.1.2. Nollkalibrering 

Ett annat problem beträffande VOC-mätarna är att tillhörande givare kalibrerar sig efter den halt 

kolväten som befinner sig i omgivande miljö. Exempelvis om aggregatet startas med en hög halt 

kolväten så kalibrerar givaren sitt nollvärde efter denna halt. Givaren bör inte anpassa sig efter den 

luftmiljö som råder omkring mätaren utan ha samma nollvärde som är konstant. Detta problem 

var tydligt märkbart vid test. Vid två påföljande tester, båda med samma förutsättningar, var den 

högst uppmätta skillnaden 200 ppm. Vid test två hade givaren anpassat sitt nollvärde efter 

förgående test, alltså låg nollvärdet högre än vid första testet och uppmätt VOC blev därför mindre 

trots samma förutsättningar. För att förebygga liknande situationer gjordes aggregatet 

spänningslöst inför varje test. Samtidigt, vid uppstart, demonterades operatörsluckan för att lufta 

insida aggregatet och låta mätarna kalibrera sig med den omgivna luften i rummet. Denna metod 

verkade ha inverkan på mätresultaten och repeterades därför inför varje mätning. Dock kan 

nollkalibreringsproblemet ändå inte anses som löst då den omgivna luften inte har exakt samma 

VOC värde inför varje test, vilket leder till att kalibreringen fortfarande inte blir helt samma. 

Mätarnas leverantör, Pulskontroll AB, kontaktades flertal gånger. Även här hade man 

uppmärksammat den oberäcknigliga kallibreringen. Dock saknade man även här den förståelse 
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som krävs för att åtgärda problemet. Denna kunskap borde ha införskaffats innan mätningarna 

påbörjades för att förebygga användandet av de icke pålitliga VOC-mätarna som har stått för 

resultatets osäkerhet. 

6.1.3. Citronkoncentrat 

Dilemmat citronkoncentrat och dess spårämne limonen har genomsyrat en stor del av projektet 

Vätskan valdes till spårämne på grund av goda testresultat i början av experimentfasen då tester 

utfördes för att ta reda på om: 

 koncentrationen låg inom mätarnas mätintervall 

 koncentrationen uppträde stabilt under tid 

 gasen inte adsorberades på materialet 

Då upptäckten av Limonens avtagande med sträckan konstateras att ämnet inte är lämpligt för 

dessa typer av spårgasmätningar.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 

6.2.1 Vilken mätningsmetod är mest lämplig för fallet? 

Genom studerande av de två olika standardmätningsmetoderna för mätning av internt läckage i 

ventilationsaggregat har de två olika metodernas tillvägagångssätt jämförts. Slutsatser som 

antagits är att vid mätning av internt läckage med trycksättning tillkommer onaturliga 

tryckskillnader där läckaget uppstår. Detta gör spårgasmätningsmetoden till den bättre av de två 

då läckaget kan mätas i förhållandena som iscensätts då aggregatet är i vanligt bruk. 

6.2.2 Kan en förenklad och kostnadseffektiv mätningsmetod utföras på 

produktionsenheten och samtidigt ge relevanta resultat inför 

klassificeringen? 

De experimentella testerna har visat att spårämnets koncentration avtar. Detta ger en stor felkälla 

i mätningarna eftersom läckaget inte kan bestämmas eftersom den uppmätbara 

koncentrationsändringen är en blandning av överläckage och koncentrationsavtagning. Detta gör 

att vätskan limonen inte är lämplig som spårämne. Själva tillvägagångsättet med att använda 

vätska för att skapa en koncentrationsökning av VOC istället för att använda sig av en 

standardspårgas är dock inte avfärdats. Om en vätska som inte reagerar med luften under 

mätningsförsöken kan appliceras till dessa mätningar och fortfarande ha de önskvärda egenskaper 

som limonen har skulle relevanta resultat kunna åstadkommas.  
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VOC-mätarna som använts under mätningen anses inte vara optimala för en spårgasmätning. 

Detta av två anledningar: 

 Mätarnas mätintervall är inom ett för litet spann. Mätarna kan inte känna av VOC 

koncentrationen av en zon med naturligt luft för att minimum värdet för mätaren är för 

högt. Maxvärdet anses även vara för lågt för att få den precision som är önskvärd. 

 Mätarna har under experiment upplevt kalibrera om sitt nollvärde. Detta leder till en stor 

felkälla då samma koncentrationsmängd kan uppmätas till två helt olika värden på grund 

av en annan nollkalibrering.  

6.3 Vidare arbete eller forskning 

Mätningsmetoden har definitivt en potential att uppnå företagets mål om att kunna genomföra 

spårgastester. Grunden till att uppnå detta mål ligger i att genomföra tester för att hitta en vätska 

som inte reagerar med luften, men samtidigt eftersträva lika bra egenskaper som limonen har 

gentemot att undvika adsorption och upprätthålla en någorlunda stabil koncentration. Detta är 

nästa steg i att utveckla metoden.  

Om noggrannheten för mätningarna skall ökas måste även VOC-mätarna som används utvärderas. 

Helst skall mätarna ha en minimumnivå som känner av koncentrationen i ett rum med naturlig 

luft med ett värde under 125 ppm. Då behöver spårämnet bara tillsättas till frånluften, vilket 

minskar felmarginalen. Därefter bör problemet med kalibrering för mätarna åtgärdas då detta 

också framhäver en felmarginal. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Ekodesign krav för ventilationsaggregat 
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Bilaga 2. Klassifikationer för läckage 
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Bilaga 3. Trycksättningsmetod för mätning av läckage 
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Bilaga 4. Spårgasmätning för mätning av läckag 



 

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

45 
 

Bilaga 5. Gantt-schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


