
lnneklimat ombord 

Har snilas det inte 
med friskluften 
Att ventilera, varma upp och luftkonditionera ett stort fartyg ar 
en svar konst. Det ar manga olika faktorer som paverkar inne
klimatet. Det faktum att fartyget ena manaden kan befinna sig 
i Soderhavet och nasta manad i lshavet, gor det extra knepigt 
att losa komfortproblemen. 

av Hans Svensson 

P a ett passagerarfartyg dar bygg
kostnaden per m2 "intaktsyta" 

kan vara upp till 2-3 ggr sa hog 
som for ett motsvarande hotell pa 
land ar ocksa utnyttjningsgraden i 

-
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form av personbelastning och an
nan varmebelastning mycket 
hogre an f6r byggnader pa land. 

Ombord pa passagerarfartyg, 
dar vadret, eller byggkostnaden, 

pa en m2 "intaktsyta" eller en m3 

rumsvolym ar forhallandevis hog, 
ar det viktigt att alla utrymmen 
utnyttjas effektivt. Detta for med . 
sig en efter landf6rhallanden hog 
belastning av bade personer och 
utrustning per m2

• Storleken pa 
fonster i bade hytter och publika 
rum bar de senaste aren ocksa haft 
en kraftig tendens att oka. Det ar 
nu inte ovanligt att storre delen av 
passagerarhytterna har panora
mafonster med balkongdorr som 
tillsammans armer an 4 m2• 



Dessa faktorer gor tillsammans 
:_;tt vannebelastningarna per m2 

blir ganska hoga. I en standardhytt 
for tva personer ligger varme
belastningen under eftermiddagen 
runt 50 W/m2 och i en hytt med 
panoramat:"<;)nster ar 80 W/m2 inte 
ovanligt. A ven lufthastigheten i 

kanaler, och darmed flakttrycken, 
blir hoga p g a platsbristen. 

Extrem dimensionering 
Typiskt for en fartygsanlaggning 

ar att alla rum dimensioneras for 
maxbelastning med solen i den 
mest "ofordelaktiga" riktningen. 
Fartygets alla sidor raknas som so
dersidor eftersom fartyget nar som 
helst kan andra kurs. For varje 
mm maste saledes den stOrsta si
dan med fonster alltid antas vara 
vand mot soder med 30° solvinkel 
eller alternativt, om rummet ifra
ga har ett solbelyst dack, maste 
man anta att solen star i zenit. 
Fartyget kan ju tankas trafikera 
skandinaviska vatten likaval som 
tropiska. 

Denna fartygets rorlighet mellan 
olika klimatzoner medfor natur
ligtvis ocksa att kylkapaciteten 
maste vara dimensionerad efter 
tropiska forhallanden likaval som 
uppvannningskapaciteten bor va
ra dimensionerad efter vinterfor
hallanden liknande dem vi har i 
Skandinavien. 

• :;ternationell standard 
Fundamentala dimensionerings

regler och forslag pa lampliga ute
och innekonditioner finns beskriv
na i en internationell standard 
fran 1985 - ISO 7547. Standarden 
ar framfor allt avsedd att anvan
das vid dimensionering av luft
konditioneringsanlaggningar for 
hundels-fartyg men mycket ar till
fampbart aven for stOrre fartyg 
som fiirjor och moderna kryss
ningsfartyg. 

De snabba forandringarna i far
tygets ytter-konditioner samverkar 
med likaledes plotsliga aktivitets
forandringar inne i fartygets olika 
avdelningar till kraftiga svang
r:ingar i kyl- och varmebehov. Pas
Sdgerarna ror sig mellan olika ut
rymmen som hytter, frukost
matsal, <lacks- och andra mre 
rekreationsomraden som affiirer, 
gym, bibliotek etc, och sedan 
lunchrum, barer, middagsmatsal, 
casino, disco, nattklubbar o s v. 
Bade ventilationsbehov och kylbe-

HYTT. ST ANJJARJJ 50 1Y /m2 

LYX-HYTT .MEJJ STORT FONSTER 80 1Y / m2 

.RESTAURANC, STORRE 60 
2 - 80 JY /m 

.RESTAURANC, .MJNJJRE 125 - 140 ff'/ nf 

CASINO 130 - 150 TY /rrf 

BAR 80 - 100 JY / m
2 

Viirmebelastningar per kvadratmeter i olika utrymmen ombord. 

ISO - 7547 BYGC SPEC 

( HANIJELSFARJ'YC ) ( PASSACERARFARJ'YC} 

SOMMAR, PRIM.4R 

llJ'E 3S0 c; 707. RF 35° C ; 807. RF 

INNE 27°C 25°C 

SOMMAR, SEKl/NIJAR 

lll'E 28°C ; 807. RF 28° C ; 807. RF 

INNE 24°C 22°C 

VINJ'ER 

llJ'E -20°C -tS°C ( -25 C) 

INNE +
0

22°c +22°C 

En internationell standard /Or ute- och innekonditioner jinns som kan anviindas 
bdde /Or handelsfartyg och passagerarfartyg. 

hov varierar saledes kraftigt under 
dygnets olika timmar. 

A vfuktning av friskluften 
Man stalls genast infor proble

met om hur den for maxbelastning 
dimensionerade anlaggningen ska 
anpassas (regleras) for dellast. I 
princip har man att valja mellan 
att antingen variera luftens tempe
ratur eller dess flode. Metoden att 
genom en 3-vags ventil pa batte
riets kylvattenledning reglera rum
mets temperatur har vid fuktiga 
utekonditioner visat sig ha en be
tydande nackdel i den ofullstandi
ga avfuktningen vid dellast. Vi har 
har en av forklaringarna till varfor 
vissa fartyg haft problem med fukt 
och mogel i salonger och andra ut
rymmen. 

Nackdelarna med en konstant 
luftmangd och en varierande fuk
tighet och fordelarna med en ofta 
nedreglerad luftmangd och en 
konstant lag luftfuktighet gor att 
VA V-alternativet blir ett Iatt val. 

··! ··' 

Hytter konditioneras darfor nor
malt med ett tvakanalsystem med 
individuell automatisk luftmangds
justering (VA V) och blandning i 
varje hytt. De storre publika rum
men betjanas mest ekonomiskt 
med individuella luftbehandlings
aggregat dar rumstemperaturen 
automatiskt regleras genom en se
kvens av luftmangdsreglering 
(VA V) med ledskenor i flaktinlop
pet och eftervarmning. 

Sjuka fartyg 
Rikliga mangder med friskluft 

ar inte endast erforderligt for ven
tilation av cigarettrok, utand
ningsprodukter, etc men ar ocksa 
helt nodvandiga for att uppratt
halla en positiv luftbalans i farty
gets inredning. En negativ luftba
lans fororsakad av for mycket 
returluft skulle innebara att fuktig 
uteluft tranger in i fartyget varje 
gang en ytterdorr oppnas. Detta ar 
den andra av de vanligaste orsa
kerna till varfor fukt och konden-
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En storleksjam]orelse melltm en modern passagerarjiirja och stadshuset i Stockholm. Hiir handlar det om J 00 procent 
friskluft, automatisk VA V, Regoterm och ett fullt datoriserat kontrollsystem. "Bruttoluftmiingd" ungeflir 300 m 3 /sek. 

ANMXNlNC MEP S- VACSV EN7'JJ. 
PA KALlllA'l'TNET 

J.EPSKENO/I 
l FUXTJNJ.OPPET 

VA1'TENFI.0PE 
llENOJI BATTEJUET 

VAJUE/IANPE 

OCH EFTEllVARMEBATTEJU 

KONSTAN7' 

II A1'TEN7'EMP. 
JIE(;J.ERINC VIP 
KYJ.MASKTN 

KONSTANT TIU 
KYJ.-BATTE/IJE/I 

KONSTAN'f FllAN 
KYJ.-BATTERIEll 

J.UFTJl.ANCP 

l.UFTTEMP. EFTE/I 
BATTE RI ET 

WFTFUKTJCHET 
EFTE/I BATTER/ET 

KONSTAN7' 

VARIEllANPE 

VARIE/IANliE 

Exempel pd avfuktning av friskluften. 

sationsproblem kan uppsta. Servi
ceteknikem som gar ombord pa de 
manga kryssnings-fartygen i Mia
mi kanner Iatt igen de sjuka farty
gen pa den karakteristiska lukt 
som orsakas av returluft och 3-
vagsventiler for kallvatten. 

Men detta med rikliga mangder 
friskluft ar egentligen nagot som 
aldrig ifragasatts ombord pa far
tyg. Detta ar en typisk kvarleva 
fran tider innan luftkonditione
ring ombord var en sjfilvklarhet. 
Stora ventilationsluftfloden gick 
da at for att halla ett dragligt in
nomhusklimat vid varmare bredd
grader. 

I en fullkomligt tat konstruktion 
som ett modemt fartygsskrov i 
svetsat utforande kan man inte 
forlita sig pa ventilationsbidrag 
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VAJUEllANPE 

KONSTAN7' 

KlJNSTANT (I.AC) 

fran fackande strOluft lite har och 
dar. Alla ventilationsbidrag maste 
vara noggrant planerade och till
godosedda med flaktar, tilluftska
naler, franluftskanaler, over
luftskanaler, etc. 

Roterande varmevaxlare 
De stora luftmangdema och de 

extrema konditionema medfdr ba
de hoga investeringskostnader och 
driftskostnader for luftbehand
lingsanfaggningen. U tvecklingen 
av den roterande varmevaxlaren 
av hygroskopisk typ, och av 
obrannbart material, i samband 
med oljekrisen i slutet pa 70-talet 
kom darfor mycket fagligt. 100 % 
friskluft skulle med de stigande 
energikostnadema blivit en alltfor 
kostsam affar utan det energiater-

vinnande Regoterm-hjulet. Den 
roterande varmevaxlaren medfor
de plotsligt att en anlaggning med 
100 % friskluft drog mindre kylef
fekt an en anlaggning med ur luft
balanssynpunkt maximal retur
luftmangd (ung 40 %). Sanitarluf
ten kunde ju aven utnyttjas i Re
gotermen. 

Eff ektiorbrukning 
I och med anvandning av bade 

VA V och roterande varmevaxlare 
har man angripit den storsta av 
luftkonditionsanfaggningens effekt
forbrukare, kompressorema, pa <less 
bada fronter: 

Erforderlig kyleffekt. P kW, for 
luftkondanlaggning kan ju enkelt 
utryckas genom forhallandet 

P = Q x Dh x 1.2 (1 ), dar 
Q =luftmangd, m3/s 
Dh =erforderlig entalpiminsk

ning av luften over kylbatteriet, 
kJ/kg, °C 

1.2 =vardet av luftens densitet 
(vid 20°C), kg/m 31

• 

Med VAV-regleringen angriper 
man den ena av de tva variabla i 
faktorerna i detta uttryck. Den to- I 
tala sammanlagda maxluftmangden ., 

l 

Hans Svensson 
iir projektleda
re vid Fliikt 
Marin AB i 
Goteborg. 



Qe (Brutto) av .alla anlaggningens 
luftbehandlingsaggregat reduceras 
till ett nettovardet QN 
QN = Qe x (SLCF) (2) 

dar SLCF ar en faktor som po
pufart brukar benamnas samtidig
hetsfaktor eller Simultaneous 
Load Correction Factor. Storleken 
av denna faktor beror pa i vilken 
omfattning man med reglersyste
met lyckas exploatera den faktiska 
potential som motsvaras av de 
verkliga belastningsvariationema. 

Den andra av de tva faktorema 
i sambandet ( 1) angrips med den 

Viii du vela mer? Skicka in kupongen! 
_Sand oss Er video som IAn 14 dgr. 
_Sand Ovrig information. 
Namn.~-----------------
Foreta.._ ______________ _ 
Adress _____________ __ 
Skickas till: Notap AB, Box 121 

614 00 S6DERK6PING 
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roterande varrnevaxlaren, som re
ducerar ingangsvardet av ental
pien till kylbatteriet. 

Ovriga effektf6rbrukare i luft
konditioneringssystemet ar flaktar 
och pumpar och aven dessa effek
ter halls i schack av de tva energi
reduceringsflaggskeppen VA V, 
som reducerar flakteff ekten, och 
Regoterrn som indirekt reducerar 
erforderlig effekt f6r bade kallvat
tenpumpar och sjovattenpumpar
na f6r kondensorema. Betydelsen 
av att utnyttja alla mojligheter till 
energibesparingar f6rstas fatt om 

man beaktar storleken av manga 
av de anfaggningar som redan ar 
byggda eller planeras. 

Stora anlaggningar 
Det far inte finnas nagot hotell i 

Skandinavien med fler sangplatser 
an Viking Lines finlandsfarja M/S 
Mariella (Wartsifa 1985) med sina 
2 500 sangplatser f6r passagerare. 
Royal Viking Hotel, ett av Stock
holms storsta, bar 600 sangplatser 
och en tilluftsmangd pa ca 46 m3/s. 
Luftkonditionerad bruttoluftmangd 
pa MIS Mariella ar 125 m3/s upp
delat pa 35 centralaggregat. Mot
svarande luftmangd pa Carnival 
Cruise Lines M/S Jubilee 
(Kockums 1986) ar 200 m3/s, upp
delat pa 50 centralaggregat. Brut
toluftmangden for ett sadant jatte
projekt som det planerade norska 
"fartyget" World City blir mycket 
nara den i detta sammanhang oer
horda siffran 1000 m3/s! 

Och 100 % friskluft lar det bli. 
Friskluften och inneklimatet har 
blivit ett medel i konkurrensen om 
kryssningspassagerarna. • 

lnstallera utan att 
tappa ur systemet 

En "ballong" pa varsin sida om 
ingreppet i rorsystemet ar allt du 

behaver. Montera tva NOTAP 
blockeringsdon och flodet ar 

stoppat pa ca 5 minuter utan 
att du be hover tappa systemet. 
NOTAP ar en ny patenterad 
metod att gora ingrepp i kans
liga rorsystem utan tappning, 

utan luftning, pa kortare tid, 
med battre arbetsmiljo. Fungerar 

lika bra pa jam; koppar- eller plast
ror. Oavsett om det ar vatten, syra, 

olja eller gas idem. Vern kan nu 
konkurrera med dig nar du installerar 
cirkulationspumpar, givare, ventiler, pa
stick eller reparerar lackage? 

§NOTAPAB 
ett Pentronic - Proco foretag 

Tel. 0121 - 139 29 • 0490 - 231 20 


