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Introduktion til industriel køling
Formålet med et industrielt køleanlæg er at fjerne varme fra en maskine eller proces for at beskytte den og
sikre optimal drift.

Undersyste
m, køling

Hovedsystem
et
Produktion, bygning mv.

Undersyste
m, køling

Hovedsyste
met
Produktion, bygning mv.

Køling og/eller afkøling vil i en eller anden form være en del af næsten alle industrielle produktions- og
procesanlæg. Industriel køling har til formål at køle og fjerne varme fra industrimaskiner som fx svejse- og
sprøjtestøbemaskiner, og i industrielle processer som fx mejerier, kemi og fermentering.
Køling indgår i mange forskellige processer og industrier. Køleindustrien er således fragmenteret, og
onesize-løsningen fungerer ikke altid. Idet pumper er vigtige i industrielle kølesystemer, giver dette
dokument et overblik over de typiske områder, hvor de påvirker ydelsen, samt fordelene ved
hastighedsregulerede pumper fra Grundfos.

Industriel køleproces
De fleste pumper, der er installeret i et industrielt køleanlæg, cirkulerer vand gennem køleanlæggets
forskellige trin. I diagrammet nedenfor har vi illustreret et typisk industrielt køleanlæg.
Til højre ses hovedcirkulationsanlægget. Hovedcirkulationsanlægget cirkulerer koldt vand fra køleanlægget,
fjerner varme fra processen eller maskinen og transporterer den tilbage til køleanlægget.
Hovedcirkulationspumperne er normalt store pumper, der kører konstant, og derfor er det vigtigt, at de
kan reguleres. Den mest effektive regulering sker ved hjælp af differenstryk eller proportionel
differenstrykregulering, så pumpen kun leverer det vand, der skal bruges i anlægget.
Så har vi køleenhederne. Køleenheder cirkulerer vand mellem akkumuleringstanken og køleenhedens kolde
side. Her kan brugen af akkumuleringstanken optimeres, så et signal fra køleenheden starter og stopper
pumpen. Dermed spildes der ikke energi på at cirkulere vand, når køleenheden ikke kører.
Kondensatorpumper overfører varme fra køleenheden til køletårnet. De kan styres via et temperatursignal
eller fra din køleenhedsregulering, og de kan startes langsomt, når kondensatorens vandtemperatur er lav.
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Det sidste trin er køletårnet. Her har vi et lukket køletårn, der fjerner varme fra anlægget ved at fordampe
vandet. Tårnets vandcirkulation kan reguleres efter kondensatorens vandtemperatur, og ventilatoren i
tårnet kan startes/stoppes så meget som muligt.

Køletårne

Køletårn

Et køletårn er en varmeafvisningsenhed, der udleder spildvarme til atmosfæren ved at anvende den
omgivende luft til at afkøle vandet til en lavere temperatur. Køletårne bruger enten fordampning af vand
(fordampningskøletårne) til at fjerne procesvarme og afkøle driftsmediet til tæt på vådtemperaturen eller
den omgivende luft (tørre køletårne). Her anvendes der udelukkende luft til at afkøle driftsmediet til tæt på
vådtemperaturen.
Typisk brug af køletårne tæller køling af det cirkulerende vand, der bruges på olieraffinaderier,
petrokemiske og andre kemiske fabrikker, varmekraftværker, industriel køling, proceskøling og HVAC-anlæg
til køling af bygninger. Klassificeringen er baseret på typen af luftinduktion ind i tårnet, og om vand
fordampes i tårnet.
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Forskellige typer køletårne:
•
•

Tørkølere
Fordampningskøletårne
o Lukket sløjfe
o Åben sløjfe
o Kondensator

Tørkølere

Tørkølere bruges enten som fri køler eller til afkøling af kondensatoren i et køleanlæg.
Tørkølere fås typisk i to design: plan og V-formet. Begge fungerer på samme måde. I en plan-tørkøler vil der
være et kølelegeme, fremstillet af rør og labeller, inden for den plane ramme. I en tørkøler med V-form er
spolen placeret i tørkølerens V-formede sider. I de fleste tilfælde vil tørkøleren blive reguleret af en
dedikeret blæserstyring, og pumpen betjenes i et fast flow. En MPC kan nemt styre blæserne i tørkøleren,
selvom dette ikke er omkostningseffektivt.

Når en tørkøler bruges som kølekondensator, skal man opretholde et konstant flow til kondensatoren og
den lavest mulige temperatur. Hvis tørkøleren fungerer som fri køler, kan pumpen overtage
temperaturreguleringen i situationer med lav belastning, hvor blæserkøling ikke er nødvendig.
Nogle tørkølere med V-form har et separat kompressionssystem, hvor der også monteres et
vandfordampningsystem i siderne. Kompressionssystemet har et forholdsvist lille vandflow, der enten
sprøjtes over spolen eller på et panel med et fyldmateriale, der giver en større fordampningsoverflade for
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vandet. Her kan både Grundfos MAGNA og UP bruges – MAGNA 3 kan fx starte/stoppe reguleringen, når
temperaturen er lav nok til ikke at bruge kompressionssystemet.

Fordampningskøletårne
Fordampningskøletårnet anvendes ofte inden for industriel køling. Emnet er for bredt til at blive behandlet
her, men overordnet set er der tale om tre hovedtyper, der er konstrueret på forskellige måder. Pumpen,
der cirkulerer vandet i køletårnet, kaldes sprøjtepumpen eller cirkulationspumpen. Den bedste regulering
af denne pumpe er start-/stop-regulering.

Fordampningskondensatorer
Fordampningskondensatoren ligner i høj grad køletårnet med lukket sløjfe. Spiralkøleren er placeret i
tårnet, så der er en forholdsvis lille pumpe (TP/NB), der cirkulerer vand. Pumpen, der cirkulerer vandet i
køletårnet, kaldes sprøjtepumpen eller cirkulationspumpen. Pumpen skal kun yde det tryk, der kræves for
at sikre korrekt fordeling af sprøjtedyserne. Blæseren udfører temperaturreguleringen i tårnet.

Køletårne med lukket sløjfe
Som navnet antyder, har køletårne med lukket sløjfe proces-/kølevandet i et lukket system. Køletårnet har
normalt en lille pumpe, der cirkulerer vandet i tårnet (TP/NB), og en større pumpe, der cirkulerer proces/kølevandet (NB/E, NK/E, TP/E). Pumpen, der cirkulerer vandet i køletårnet, kaldes sprøjtepumpen eller
cirkulationspumpen. Den mindre køletårnspumpe skal køre ved et fast tryk for at sikre korrekt spray fra
dyserne i tårnet. I forbindelse med større anlægspumper afhænger reguleringsformen af anlægget – de
fleste større anlæg har flere forbrugere og vil derfor drage fordel af et trykstyret anlæg. Den bedste
regulering af spraypumpen er start-/stop-regulering.

Køletårne med åben sløjfe
I et køletårn med åben sløjfe fordeles proces-/kølevandet og sprøjtes ind i tårnet, hvorefter det sendes
tilbage til processen. Reguleringen af pumpen/pumperne afhænger af det anlæg, tårnet køler.

Køleenhe
PR

P

E

5

Industriel køleenhed
Industrielle køleenheder er klassificerede som køleanlæg, der køler procesvand, store HVAC-systemer og
industrianlæg. En køleenhed bruger enten en dampkompressions- eller absorptionscyklus til køling. Afkølet
vand har en lang række anvendelsesmuligheder fra anlægs- til proceskøling. En industrikøleenhed defineres
af kølemidlet og er bygget sammen på en enkelt ramme, fx kompressor, fordamper, kondensator,
mediebeholder.

Industrielle køleenhedstyper
En køleenheds nominelle effekt opgives i enten køleenergi BTU eller kølekapacitet kW. Køleenheder findes i
tre hovedtyper: luftkøleenhed, vandkøleenhed og fordampningskondenserede køleenhed. Og der anvendes
fire typer teknologier i industrielle køleenheder: stempel, centrifugal og skruedrevne
absorptionskøleenheder. De første tre typer anvendes i mekaniske køleenheder, der drives af elmotorer. En
absorptionskøleenhed drives af en varmekilde, såsom damp, og har ingen bevægelige dele.

Komponenter i en industriel køleenhed
Den mekaniske kompressionscyklus har fire grundlæggende elementer, som kølemidlet passerer igennem:
fordamper, kompressor, kondensator og ekspansionsventil. Fordamperen i køleenheden arbejder ved et
lavere tryk og en lavere temperatur end kondensatoren.

Fordampere i industrielle køleenheder
Rørfordampere: Er typisk konfigureret, så kølemidlet strømmer igennem rørsiden og procesmediet
igennem enhedens skalside. Denne type fordamper har lavere trykfald end teknologien med loddede
plader og fås med større kapaciteter.
Fordampere med loddede plader: Fordelene ved denne teknologi er højere virkningsgrad og lavere
omkostninger, og fås fra deltonnager til lavere kapaciteter.
Delvist svejste varmevekslere har også en høj virkningsgrad og kan også bruges til store kapaciteter.

Kompressortyper i industrielle køleenheder
Stempelkompressor: Denne anvender stempler, der drives af en krumtapaksel, og anvendes til at levere en
lille mængde kølemiddel ved et meget højt tryk. Stempelkompressorer er normalt semi-hermetiske
kompressorer, men kan stadig serviceres.
Centrifugalkompressor: Disse har færre bevægelige dele end stempelkompressorer. De er energieffektive
og yder et højere kølemiddelflow end en stempelkompressor i samme størrelse. Centrifugalkompressorer
er bedre egnede til høj volumen end til lavtryksapplikationer, fx dem, der anvender ventilatorer,
køleenheder og lufttransportører. Centrifugalkompressoren fungerer ved hjælp af centrifugalkraften, der
påføres en luftmasse for at opnå komprimering.
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Skruekompressor: Disse består af to skruer (han og hun), der monteres sammen i et stationært hus. Når
rotorerne drejer, komprimeres gassen ved en direkte volumenreduktion mellem de to rotorer. Disse
kompressorer er også semi-hermetisk forseglede kompressorer. Ved hjælp af variabelt frekvensdrev på
skruekompressoren svarer virkningsgraden til andre kompressortypers.

Placering af industrielle køleenheder
Store industrielle køleenheder placeres almindeligvis i et maskinlokale og cirkulerer koldt vand ind på
fabrikken eller tæt på processen, hvor den køler. Nogle industrielle køleenheder kan placeres umiddelbart
ved siden af processen, afhængigt af køleenhedens og kompressorens størrelse. Andre kan endda placeres
udendørs.

Kølebufferanlæg
En akkumuleringstank er en beholder, der kan anvendes på kølesystemets kolde side. Anlægget kan være
den kolde side af et traditionelt køleanlæg/køleenhedsanlæg eller et frit køleanlæg, hvor der kun er behov
for køling med et køletårn.
Der anvendes typisk en akkumuleringstank ved variabel kølebelastning. I sådanne anvendelser bruges
tanken som lager til at dække spidsbelastninger eller i situationer, hvor en pludselig stigning i
efterspørgslen overstiger køleanlæggets kapacitet.
Når et køleanlæg starter, øger det energiforbruget og slitagen på kølekompressoren i forhold til
kontinuerlig drift. En akkumuleringstank er velegnet til situationer, hvor kølebelastningerne er små, fordi
den reducerer antallet af starter og reducerer derfor slitage og energiforbrug.
På store industrianlæg kan der bruges flere pumper på mange forskellige niveauer. Akkumuleringstanke
bruges også til at akkumulere kølekapacitet, og tankens størrelse varierer fra små til meget store tanke.
Pumperne kan enten være et- eller flertrinspumper. Pumpestørrelser varierer fra store NB/NKprimærpumper til små UPS-pumper i de mindste kølesløjfer.

Fri køling
Kølebranchen fokuserer i stigende grad på energireduktion, og udtrykket ”fri køling” vinder indpas.
Fri køling er en økonomisk metode til udnyttelse af lave eksterne vand- eller lufttemperaturer til køling af
vand, som derefter kan bruges i industriprocesser. Det afkølede vand kan enten anvendes omgående eller
opbevares i kortere eller længere tid. Når der er eksternt vand med lave temperaturer, eller når de
udendørs temperaturer er lavere end maskinens/ processens køletemperatur, anvender dette anlæg
ekstern vand/luft som fri kølingskilde. Dermed erstatter anlægget køleenheden i traditionelle køleanlæg og
opnår samtidig samme køleresultat. Sådanne anlæg kan bruges i produktionsanlæg eller fjernkøling.
Fri køling med luft
Hvis den omgivende lufttemperatur falder til en indstillet temperatur, giver en modulerende ventil, som
kan betjenes af MEG eller MPC, mulighed for, at alt eller en del af det afkølede vand kan forbigå en
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eksisterende køleenhed og løbe gennem det frie køleanlæg. Det forbruger mindre strøm og udnytter den
lavere omgivende lufttemperatur til at køle vandet i anlægget.
Dette opnås ved at bruge en eksisterende tørkøler eller installere en ny tørkøler eller et nyt køletårn. Fri
køling kan bruges til at understøtte en eksisterende køleenhed eller direkte med tørkøleren. Ved lave
omgivende temperaturer kan en installation omgå en eksisterende køleenhed, hvilket giver
energibesparelser på op til 75 %, uden at det går ud over kølebehovet.

Fri køling med vand
Når en ekstern vandkilde (vandløb, sø eller hav) er tilgængelig med en lavere temperatur end kølebehovet,
kan denne tilføjes til køleanlægget eller omgå det eksisterende køleanlæg. Den eksterne kilde skal adskilles
fra køleanlægget med en varmeveksler for at forebygge risikoen for at forurene kilden eller indføre faste
stoffer og biologisk forurening af køleanlægget. Fordelen ved det vandbaserede frie køleanlæg er, at det
sjældent ændrer temperatur uanset årstid. Men vær opmærksom på, at der vil være nogle miljømæssige
begrænsninger, når der bruges eksterne vandkilder.

Metoder
Køletårnsvand kan tilsluttes direkte til flowet gennem kølevandskredsløbet. Hvis køletårnet er åbent, skal
der monteres et filter for at fjerne eventuelt affald, der kan ophobes i tårnet. Denne metode giver
omkostningsbesparelser på grund af den begrænsede anvendelse af energi til vandkøleenheden, men
risikoen for korrosion er højere.
En varmeveksler kan også overføre varme direkte fra kølevandssløjfen til køletårnsløjfen. Varmeveksleren
holder køletårnsvandet adskilt fra kølemidlet, der strømmer igennem kølespiralen. Køleenhedens vandet er
derfor forkølet. Energibesparelser skyldes laveres belastning af køleenheden, hvilket medfører et lavere
energiforbrug.

Sæsondrift ved fri køling med luft
Høj omgivelsestemperatur
Når procesreturvandets temperatur er lig med eller lavere end den omgivende lufttemperatur, er fri køling
ikke velegnet. Systemets trevejsventil omgår den frie kølings varmeveksler og leder medieflowet igennem
køleenhederne, så det kan afkøles til den ønskede sætpunktstemperatur.
Mellemsæsondrift
Ved mellemsæsondrift køles vandet delvist af kompressoren og delvist af omgivelsestemperaturer.
Procentdelen af fri køling, der opnås midt på sæsonen, afhænger af årstidens temperaturer, selvom delvis
fri køling starter, når den omgivende lufttemperatur er 1 °C (1,5-2) under procesreturvandets temperatur.
Vandet køles delvist gennem den frie køler og strømmer derefter gennem køleenhederne for at nå den
ønskede sætpunktstemperatur.
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Vinterdrift
Om vinteren, når udetemperaturerne er lave nok, køles vandet udelukkende af den frie kølespiral. Dermed
kan køleenhedskompressorerne standse og således spare betydelige mængder energi. Under vinterdrift
anvendes der kun elektricitet til ventilatordrift. Dette kan opnås, når den omgivende lufttemperatur er 35 °C under procesforsyningsvandets temperatur.

Begrænsninger
Nedfrysning kan forekomme, når den omgivende lufttemperatur falder til under 0 °C. En anden
begrænsning er temperaturforskellen på tværs af varmeveksleren. En varmeveksler med en meget lav
temperaturforskel kan blive økonomisk urealistisk. Økonomien i varmeveksleren giver mulighed for en fri
kølevandstemperatur på mindst ca. 2,5 °C. Når der anvendes en tænd/sluk-ventil til at skifte mellem fri
køling og køleenhedsdrift, er det bedst ikke at skifte for ofte i løbet af kort tid. Start/stop af køleenheden vil
bruge for meget energi og forårsage omfattende slitage. Hvis køleenheden er inaktiv i flere måneder ad
gangen, bør der anvendes en drejeprocedure for køleenheden.

Varmevekslere
En varmeveksler er en komponent, der anvendes til at overføre varme mellem to eller flere medier.
Varmevekslere anvendes med andre ord til både afkøling og opvarmning. Medierne er adskilt af en plade
for at forhindre, at kølevand og procesvand blandes. De anvendes i stort omfang til rumopvarmning, køling,
luftkonditionering, kraftværker, kemiske anlæg, petrokemiske anlæg, olieraffinaderier, naturgasbehandling
og spildevandsrensning. Det klassiske eksempel på en varmeveksler findes i et køleanlæg. Her er
fordamperen ofte en varmeveksler mellem procesmediet og køling, der overfører varmen fra processen til
kølingen.
De mest almindelige varmevekslere inden for industriel køling er ”pladevarmevekslere”
og ”rørvarmevekslere”.
Rørvarmevekslere består af en række rør. Ét sæt af disse rør indeholder det medie, der skal køles. Det
andet medie løber over de rør, der køles, så den kan absorbere den nødvendige varme. Rørvarmevekslere
anvendes typisk til højtryksapplikationer med tryk, der er højere end 30 bar. Det skyldes, at
rørvarmevekslere har en robust udformning.
Pladeveksleren er en anden type varmeveksler. Disse varmevekslere består af mange, let adskilte plader
med et meget stort overfladeareal og små medieflowpassager til varmeoverførsel. Fremskridt inden for
paknings- og lodningsteknologi har gjort pladevarmeveksleren mere og mere praktisk. Store varmevekslere
af denne type kaldes rammevarmevekslere. Når de anvendes i åbne sløjfer, er disse varmevekslere normalt
af pakningstypen for at muliggøre periodisk adskillelse, rengøring og inspektion. Der findes mange typer
permanent bundne pladevarmevekslere, såsom dyppeloddede, vakuum-loddede og svejsede pladetyper,
og de specificeres ofte til applikationer med lukket sløjfe, såsom køling. Forskellene i pladevarmevekslere
ligger også i typen af plader, der anvendes, og i konfigurationen af disse plader. Nogle plader kan være
stemplet med ”kiler”, have forsænkninger eller andre mønstre, mens andre kan have bearbejdede lameller
og/eller riller.
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I forhold til rørvarmevekslere har varmevekslerne med stablede plader typisk lavere volumen og færre
omkostninger. En anden forskel er, at pladevarmevekslere typisk anvendes til medier under lavt til
mellemhøjt tryk i forhold til de mellemhøje og høje tryk, som rørvarmevekslerne anvendes til. En tredje og
vigtig forskel er, at pladevarmevekslere anvender mere modstrømsflow i forhold til krydsstrømsflow,
hvilket giver mulighed for lavere indgangstemperaturforskelle, høje temperaturændringer og højere
virkningsgrad.
Flowindretning

Modstrømsflow (A) og parallelt flow (B)
Varmevekslere er inddelt i tre primære klassifikationer afhængigt af flowindretning. I varmevekslere med
parallelt flow kommer de to medier ind i samme ende af varmeveksleren og bevæger sig parallelt med
hinanden til den anden side. I modstrømsvarmevekslere kommer medierne ind i varmeveksleren fra hver
sin side. Modstrømsdesignet er det mest effektive, idet det kan overføre mest varme fra varmemediet
(overføringsmediet) pr. masseenhed, eftersom den gennemsnitlige temperaturforskel langs enhver
længdeenhed er højere. I en tværstrømsvarmeveksler føres medierne omtrent vinkelret på hinanden
igennem varmeveksleren.

10

Kølemedium/glykol
I mediesystemer med rør og apparatur, der er installeret udendørs, hvor der kan forekomme temperaturer
under frysepunktet, eller hvor processen kræver temperaturer ved (eller under) frysepunktet, skal der
anvendes en antifrost-kølervæske, også kaldet glykol.
Glykol bør dog aldrig bruges i et fordampningskøletårn. Varmen fra processen/kondensatoren forhindrer
køletårnet i at fryse, og derfor anbefales det at bruge varmeelementer under stilstand.
Densiteten og viskositeten varierer betydeligt afhængigt af glykoltypen og -koncentrationen. Det mest
almindelige er ethylen og propylen. Propylenglycol anvendes i føde- og drikkevareindustrien. Vand blandet
med ammoniak anvendes stadig mere ved lange pumpeafstande, fx isringe. Blandingen af ammoniak og
vand er ætsende.

Temperatur (°C, °F)

Vand og ethylenglycol
Frysepunkt

engineeringtoolbox.com

°F
°C

Ethylenglycolopløsning (volumenprocent)
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Vandkvalitet
Vandkvaliteten er meget vigtig for køleydelsen. Dårlig vandkvalitet kan forårsage korrosion eller
tilsmudsning, der enten beskadiger køleapparaturet eller reducerer ydelsen.
Nedenstående liste indeholder anbefalinger for standardvandkvalitet – leverandørens anbefalinger skal
altid følges, hvis de findes.
Anbefalinger vedrørende vandkvalitet
Udseende
Farve
Lugt
pH-niveau ved 20 °C
Elektrisk ledningsevne
Alkalisk jord
Generel hårdhed
Karbonathårdhed uden
stabilisator
Chlorid
Svovl
Aktive biologiske
komponenter

Enhed

LF
Ca2+, Mg2+
GH
KH

Værdi
Klart, uden aflejringer
Farveløs
Ingen
7,5-9,0
< 220
< 0,5
< 20
<4

Cl
SO 4
KBE

< 150
< 325
< 10.000

g/m3
g/m3
/ml

mS/m
Mol/m3
°d
°d

Kontrolteknikker
For at køre en køleproces korrekt med både omkostningseffektivitet og sikkerhed for øje
skal der installeres både automatiserings- og overvågningsapparatur. Kompleksiteten af den automatiske
styring afhænger i høj grad af anlæggets størrelse, og hvor det er installeret. De vigtigste styringsopgaver
er:
Kølesiden
• Fordampertrykstyring
• Kapacitetsstyring på kompressoren
• Flowstyring
Varmesiden
• Kondensatortrykstyring
• Cirkulation i tørkøler eller køletårn
• Blæserhastighed i tørkøler eller køletårn
Andet
• Korrekt fordeling af kølemidlet i anlægget
• Styring af sekundært kølemiddel til kondensatoren (vand eller luft)
• Afrimning af fordamperen, hvis den sekundære side er luft
• Overvågningsapparatur (tryk osv.)
• Beskyttelse af elektriske motorer
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MEG/CUE-funktioner
Med Grundfos iSOLUTIONS er effektivitet, tilslutningsmuligheder og funktionalitet de vigtigste faktorer.
Her er de mest almindelige reguleringsformer inden for produktfamilierne.

AUTOADAPT

X

FLOWADAPT

X

Proportionalt tryk

X

Konstant tryk

TPE (D) serie
2000

CRE, CRIE, CRNE,
SPKE, MTRE, CME

X

CUE

X

X

X

X

X

X

X

X

Konstant temperatur

X

X

Konstant differenstryk

X

X

Konstant
differenstemperatur

X

X

X

Konstant flow

X

X

X

Konstant niveau

X

X

X

X

X

Konstant anden værdi

X

X

Konstantkurve

X

X

X

X

99971311

Reguleringsform

TPE2 (D)
TPE3 (D) NBE/NKE

X
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