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Förord 

Isuppbyggnad på värmeväxlare i luft-luft värmepumpstillämpningar leder till energiförluster i 

form av ökat behov av avfrostning. Detta är ett problem under vinterförhållanden i Sverige och 

begränsar därmed användningen av värmepumpar. Målsättningen med projektet har varit att 

utveckla ytbeläggningar som motverkar/fördröjer isuppbyggnaden vilket skulle leda till minskad 

nertid och avfrostningsbehov samt kortare avfrostningstider. RISE Biovetenskap och Material 

(tidigare SP, Kemi Material och Ytor) har med Mikael Järn som projektledare genomfört 

projektet tillsammans med Kenth Johansson, Mikko Tuominen och Mikael Sundin och en 

arbetsgrupp bestående av:  

 

• Ted Holmberg, Nibe AB 

• Claudi Martín Callizo, Gränges AB  

• Erik Olsson, Danfoss Värmepumpar AB 

• Paavo Timonen, Beneq Oy 

 

Projektet har finansierats av EFFSYS EXPAND (Energimyndighetens FOU-program för 

resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem samt kyl- och värmelager) och deltagarna i 

arbetsgruppen.  

 

 

Mikael Järn 

Stockholm i augusti, 2017 
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Sammanfattning 

Isuppbyggnad på värmeväxlare i luft-luft värmepumpstillämpningar leder till energiförluster i 

form av ökat behov av avfrostning. Detta är ett problem under vinterförhållanden i Sverige och 

begränsar därmed användningen av värmepumpar. Målsättningen med projektet har varit att 

utveckla ytbeläggningar som motverkar/fördröjer isuppbyggnaden vilket skulle leda till minskad 

nertid och avfrostningsbehov samt kortare avfrostningstider. Ett speciellt fokus har lagts på 

utveckling och testning av s.k. superhydrofoba, dvs. starkt vattenavisande ytor samt 

superhydrofila, dvs. ytor där vätskan sprider ut sig till en tunn film. Ytbeläggningarna har initialt 

formulerats och testats på labbskala, varav de mest lovande koncepten har applicerats på riktiga 

värmeväxlare och testats i fullskaliga värmepumpstillämpningar hos deltagande industriföretag. 

Även kommersiellt tillgängliga ytbeläggningar har utvärderats. En av de utvecklade 

superhydrofila beläggningar visade lovande resultat i de fullskaliga testerna, med förlängd 

drifttid mellan avfrostningscyklerna och kortare avfrostningstid. Denna beläggning på 

värmeväxlaren ledde till totalt 4% ökning i verkningsgrad hos värmepumpen jämfört med den 

icke-belagda referensen. 

 

 

Summary 

Ice accretion on heat exchangers in air-to-air heat pumps leads to energy losses due to an 

increased need for defrosting. This is a problem in Sweden due to the cold climate and limits the 

use of heat pumps. The aim of the project has been to develop surface coatings that resist/delay 

the ice build-up, which would lead to less down-time and a decreased need for defrosting and 

shorter defrosting times. A special focus has been on the development and testing of so called 

superhydrophobic, i.e. strongly water-repellent surfaces, and superhydrophilic, i.e. surfaces that 

are completely wetted by water. The surface coatings have initially been formulated and tested in 

the laboratory, after which the most promising concepts have been applied on real heat 

exchangers and tested in full-scale heat pump applications by the participating companies. Also 

commercially available coatings have been evaluated. One of the developed superhydrophilic 

coatings showed promising results in the full-scale tests, by exhibiting prolonged time of 

operation between the defrosting cycles and shorter defrosting time. This coating led to a 4% 

increase in capacity for the heat pump as compared to the uncoated reference. 
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1 Projektets mål 

 

Projektets övergripande mål var att utreda hur olika typer av ytbeläggningar på värmeväxlarytor 

påverkar prestandan hos värmepumpsystem. Fokus var inställt på att motverka uppbygganden av 

is och smuts på värmeväxlarytorna, vilket förväntas ha en positiv effekt på prestandan. Ett 

speciellt intresse riktas mot extremfallen av ytor, s.k. superhydrofila och superhydrofoba ytor. 

Viktiga frågeställningar som projektet skulle besvara: 

 Kan påfrysning senareläggas till en lägre temperatur med en modifierad yta? 

 Om ytan fungerar effektivt med avseende på påfrysning, har ytan samma positiva effekt 

med avseende på minskat smutsupptag? 

 Kommer ytmodifieringen att fungera långsiktigt eller finns det risk att funktionaliteten 

försämras? 

 Hur stor energibesparing kan uppnås under ett år på olika värmepumpar? 
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2 Bakgrund 

Det är önskvärt att förhindra isuppbyggnad och sekundär nedisning på värmeväxlare i 

värmepumpstillämpningar eftersom dessa faktorer har en negativ inverkan på prestandan. 

Uppbyggnaden av is orsakar ett ökat tryckfall och försämrad värmeöverföring, vilket leder till 

lägre effekt och lägre systemvärmefaktor (Fahlén 1991). Avfrostning, ökat fläktarbete och 

försämrad värmeöverföring påverkar värmepumpars årsvärmefaktor negativt. Avfrostning står 

för upp till 15 % av den totala elektriska energin (Fahlén 2000). Om isuppbyggnaden kunde 

fördröjas och avfrostningstiden förkortas, dvs. minskad nertid för värmepumpen, skulle stora 

energibesparingar kunna göras. 

Användningen av ytbeläggningar på aluminiumvärmeväxlare är relativt begränsat kommersiellt. 

Det har däremot gjorts en del akademiska studier på effekten av hydrofoba och hydrofila 

beläggningar på nedfrostning och avfrostning. Resultaten för hydrofila respektive hydrofoba 

beläggningar är dock aningen motstridiga i litteraturen. Positiva effekter av en slät, hydrofob 

ytbeläggning på aluminium har rapporterats, där tiden mellan avfrostning kunde förlängas med 

en faktor 2,5 (Holberg 2015). Resultaten kunde förklaras med att beläggningen förhindrade 

spridningen av frost, genom att vatten kondenserade i form av separata droppar som inte var 

sammankopplade. Dessa resultat understöds även av andra studier, där en hydrofob beläggning 

på koppar fördröjde frostuppbyggnaden och frostskiktet var tunnare än på den obehandlade ytan 

(Cai 2011). Samma studie påvisade även en positiv effekt av en hydrofil beläggning (glycerol) 

för fördröjning av frostuppbyggnaden.  

Superhydrofoba beläggningar har visat sig vara mycket effektiva för att fördröja uppbyggandet 

av frost jämfört med en obehandlad kopparyta (Liu 2008, Xu 2014). Fördröjningen av 

frostuppbyggnaden beror på en ”hoppande dropp effekt”, dvs. vid koalescens av två droppar 

frigörs energi och dropparna studsar av ytan (Boreyko 2013). Samma forskningsgrupp påvisade 

även fördelen med en superhydrofob yta vid avfrostning. Ett lager av frost på en 

nanostrukturerad superhydrofob yta släppte lätt från ytan vid temperaturer ovanför fryspunkten 

(Boreyko 2013). En annan studie visade att en hydrofil beläggning främst påverkar hur frosten 

bildas, medan en hydrofob beläggning i sin tur påverkar avfrostningsbeteendet hos en platt-

rörvärmeväxlare (Jhee 2002). Ytbehandlingen visade sig ha en liten effekt på 

värmeöverföringen. Avfrostningen förbättrades dock med 3,5 % för den hydrofila beläggningen 

och 10,8 % för den hydrofoba. Massan av kvarvarande vatten efter avfrostning var 20 % lägre på 

de ytbelagda värmeväxlarna jämfört med obehandlat aluminium, vilket förväntas ha en positiv 

effekt vid ytterligare drift. I en studie av Kim et al. fann man att en hydrofob beläggning 

fungerade bäst under nedfrostning, emedan mängden kvarvarande vatten efter avfrostning var 

lägre för en hydrofil beläggning. Skillnaderna i värmeöverföring var dock obetydliga (Kim 

2012). I en studie av Moallem et al. visade sig en hydrofil beläggning ha störst effekt på 

verkningsgraden för en mikrokanalvärmeväxlare vid våta förhållanden, med en 15 % förbättring 

jämfört med en obehandlad aluminiumyta (Moallem 2012).  
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I detta projekt har funktionella ytbeläggningar på värmeväxlarytorna utvecklats och utvärderats, 

med målsättningen att fördröja frostuppbyggnaden och underlätta avfrostningen. Vi har fokuserat 

på utveckling av s.k. superhydrofoba, dvs. starkt vattenavisande ytor samt superhydrofila, dvs. 

ytor där vatten sprider ut sig till en tunn film. Se Figur 1. 

 
Figur 1. En schematisk beskrivning av en vattendroppe på en superhydrofob yta (vänster) och på 

en superhydrofil yta (höger).  

 

De båda extremfallen kräver en kombination av rätt kemi och lämplig ytstruktur. Hypotesen i det 

superhydrofoba fallet är att vattendropparna rullar av värmeväxlarytan innan de fryser till is, 

medan i det superhydrofila fallet rinner vattnet potentiellt av ytan innan det fryser eller alternativt 

att islagret som byggs upp blir tunnare pga. den ökade vätningen. Detta i sin tur skulle 

förhoppningsvis leda till att energiåtgången vid avfrostningen blir lägre. 
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3 Genomförande 

 

3.1  Ytbeläggningar 
Substrat för de olika ytbeläggningarna i projektet har genomgående varit olika aluminiumfolier, 

speciellt en legering FA6815 från Gränges AB. 

Framställning av olika ytbeläggningar på RISE baseras på två grundläggande koncept: 

1. Top-down - Bygger på att man först skapar en lämplig ytstruktur eller ytråhet i 

substratet, t ex genom etsning, blästring och/eller anodisering. Ytan är därefter 

superhydrofil. Om superhydrofob yta önskas hydrofoberas ytan, tex genom silanisering 

eller plasmapolymerisation. Se exempel på anodiserad Al-yta i Figur 2 nedan. 

 

2. Bottom-up – lämplig ytstruktur skapas t ex genom applicering av beläggningar 

innehållande olika nanopartiklar. I detta projekt har såväl dipcoating som spraycoating 

och nFog
TM

 (se nedan) använts. Efter värmebehandling i ugn (kalcinering eller sintring) 

blir ytan superhydrofil. Om superhydrofob yta önskas hydrofoberas ytan enligt ovan. Se 

exempel på dipcoatad SiO2 nanopartikelbeläggning på aluminiumfolie i Figur 2 nedan. 

 

  

Figur 2: SEM-bilder på: vänster: Exempel på top-down approach: Anodiserad Al-folie; höger: 

Exempel på Bottom-up Al-folie med dipcoatad SiO2 nanopartikelbeläggning. 

 

nFog 
TM

 

nFog
TM

 är en ny aerosolbaserad våtkemisk ytbeläggningsteknik utvecklad av det finska företaget 

Beneq Oy. Metoden bygger på att lösningar och dispersioner finfördelas till mycket små droppar 

så att en dimma bildas. Dimman deponeras på substratet, främst genom gravitationskrafter. Ger 

homogena beläggningar oavsett substratgeometri eller storlek. Se Figur 3. 
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Figur 3: nFogTM ytbeläggningsmetod. Vänster: Principskiss; Höger: Labskaleutrustning hos 

RISE i Stockholm. 

 

3.1.1. Exempel på ytbeläggningar på Al-folie som framställts på RISE: 

 

Nedan i Tabell 1 visas en sammanställning av de olika ytbeläggningar som framställts och testats 

i projektet, både enligt Top Down- och Bottom Up-koncepten och superhydrofila och 

superhydrofoba beläggningar. 
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Tabell 1. Lista över beläggningar som har utvecklats och studerats i projektet. 

Ytbeläggning nr Beskrivning 

1 Superhydrofob beläggning baserad på nanopartiklar (Aerosil R972), en 

polymer (FluroPel 604A), och ett organiskt lösningsmedel (HFE 7100) 

applicerad med dipcoating. 

2 Superhydrofil beläggning baserad på nanopartiklar (Aerosil R972), en 

polymer (FluroPel 604A), och ett organiskt lösningsmedel (HFE 7100) 

applicerad med dipcoating, följt av sintring (värmebehandling) i ugn vid 

500C. 

3 Superhydrofob beläggning baserad på nanopartiklar (Aerosil R972), en 

polymer (FluroPel 604A), och ett organiskt lösningsmedel (HFE 7100) 

applicerad med dipcoating, följt av sintring och hydrofobering från gasfas 

med fluorsilan (t.ex heptadecafluoro-1,1,2,2, tetrahydrodecyl) 

trimethoxysilane). 

4 Samma som 3 men applicerad med nFOG
TM

-tekniken. 

5 Superhydrofil beläggning baserad på Fumed Silica (FuSi)-nanopartiklar 

dispergerade i etanol, applicerad genom dipcoating följt av sintring vid 400 

°C. 

6 Samma som 5 men applicerad med nFOG
TM

-tekniken. 

7 Superhydrofob beläggning baserad på FuSi-nanopartiklar dispergerade i 

etanol, applicerad genom dipcoating följt av sintring vid 400 °C, fast med 

efterföljande hydrofobering med fluorsilan. 

8 Samma som 7 men applicerad med nFOG
TM

-tekniken. 

9 Superhydrofob beläggning baserad på blästrad/anodiserad Al-folie med 

efterföljande hydrofobering genom silanisering med fluorsilan. 

 

3.1.2. Kommersiella superhydrofoba ytbeläggningar 

Parallellt med framställning och karakterisering av olika ”hemmagjorda” ytbeläggningar på 

RISE, har även några kommersiella superhydrofoba beläggningar testats. De två mest kända 

beläggningarna är ”Ultra Ever Dry” och ”NeverWet”, se Figur 4. Dessa har applicerats genom 

spraycoating på Al-folien. 
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Figur 4: Exempel på kommersiella superhydrofoba ytbeläggningar som har utvärderats i 

projektet. 

3.2 Utvärdering av ytbeläggningar 
Ytbeläggningarna har utvärderats med följande metoder: 

 Kontaktvinkelmätningar (i torr och fuktig miljö) 

 Svepelektronmikroskopi (SEM) 

 Kondensations- och frostbildningsstudier med ljusmikroskopi 

 Hållbarhetstester (sandtest och upprepade nedisning/upptiningstester) 

3.2.1 Kontaktvinkelmätningar 

De olika ytbeläggningarnas vätningsegenskaper har bestämts genom kontaktvinkelmätningar 

med vatten. Mätningarna har utförts med instrumentet som visas i Figur 5. Det består bl a av en 

höghastighetskamera som kan ta upp till 2245 bilder per sekund, en värmnings/kylningsenhet för 

temperaturkontroll av de applicerade vattendropparna (-10C-90C), kylbord (-20C till 80C), 

möjlighet att tilta bordet med provet, mm. 

  

Figur 5: Kontaktvinkelutrustning från Dataphysics som använts i projektet. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipc_a7NbMAhXI_SwKHQFZAZ0QjRwIBw&url=http://www.homedepot.com/p/Rust-Oleum-NeverWet-18-oz-NeverWet-Multi-Purpose-Spray-Kit-274232/204216476&psig=AFQjCNHLmoCeRzF_YChAFifnbW_y03jfmQ&ust=1463221959225187
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Förutom statiska, advancing (framåtskridande) och receding (bakåtgående) kontaktvinklar kan 

även skillnaden mellan dessa vinklar (hysteres) och Roll-off-vinklar (ett mått på hur mycket ett 

prov måste vinklas för att en vattendroppe skall rulla av provet) bestämmas. :  Kontaktvinklarna 

mättes vid såväl torrt som fuktigt tillstånd. Torrt tillstånd innebar att både prov- och lufttemperaturen 

var 23 °C och luftfuktigheten var 50%, medan fuktigt tillstånd innebar att provtemperaturen var 5 °C 

vid 23 °C rumstemperatur och 50% luftfuktighet, dvs. under daggpunkten. 

 

 

3.2.2  SEM-analyser 

SEM-analyserna har utförts i ett Quanta 250 FEG ESEM instrument från FEI, se Figur 6. 

Analyserna ger detaljerad information om ytbeläggningarnas morfologi och täckningsgrad. De 

ytbelagda Al-proverna analyseras i Högvakuum-(HV)-mode eftersom proverna är ledande. 

 

 

Figur 6: Quanta 250 FEG ESEM instrument from FEI 

 

3.2.3 Kondensations- och frostbildningsstudier med ljusmikroskopi 

Eftersom det huvudsakliga påfrysningsförloppet på värmeväxlarytor i värmepumpstillämpningar 

består av att fuktig luft av högre temperatur träffar kalla aluminiumytor och därmed fryser, var 

det relevant att studera dylika förlopp på olika ytbehandlingar i projektet. Metoden utvecklad på 

RISE bestod av att kyla ner temperaturen på provet med hjälp av ett Peltier-element under dagg- 
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eller fryspunkten, och att studera kondensering och frostbildning med ett ljusmikroskop. 

Temperaturen och luftfuktigheten var kontrollerad under experimentets gång. 

Kondensationsstudie: En slät, hydrofob yta (silaniserad Kisel-wafer) och olika superhydrofoba 

Al-folier studerades under ett ljusmikroskop. Omgivande luftens temperatur och relativa 

fuktighet var +23 °C respektive 50 % samtidigt som provytornas temperatur sänktes till +5 °C. 

Eftersom provytornas temperatur var under Daggpunkten kondenserade den fuktiga luften på 

ytorna på olika sätt, vilket registrerades med en filmkamera i mikroskopet. 

Frostbildningsstudie: Olika superhydrofoba beläggningar  på Al-folie  studerades under ett 

ljusmikroskop. Omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet var även här +23 °C 

respektive 50 %, fast provens temperatur sänktes till -10°C. Frysningsförloppet på de båda 

provytorna registrerades med en filmkamera i mikroskopet. Avfrostningsförloppet studerades 

även med mikroskopet genom att värma upp provet ovanför fryspunkten. 

3.2.4 Hållbarhetstester 

Hållbarheten hos de olika ytbeläggningarna har utvärderats på olika sätt, t ex genom ett 

nötningstest (en s.k. sandtest), och genom upprepade nedisning/upptiningstester.  

 

Sandtest 

Sandpartiklar (syntetiska silica partiklar från Sigma Aldrich, storlek: 50-70 mesh) släpps med 40 

g/min på det ytbelagda provet från en bestämd höjd (här h=10 cm). Varje nötningscykel är 30 

sekunder. Kontaktvinklar och roll-offvinklar mäts efter varje cykel. Se Figur 7.  

 

 
Figur 7: Sandmetoden för utvärdering av ytbeläggningarnas nötningsbeständighet 
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Upprepade nedisning/upptiningstester 

Två ytbeläggningar, en superhydrofob som utvecklats på RISE (nr 3 i Tabell 1) och en 

kommersiell superhydrofob beläggning (Ultra Ever Dry), har exponerats för 5 cykler med 

nedfrysning till -10C och upptining till rumstemperatur mellan varje nedfrysning. 

Vattenkontaktvinklar (såväl statiska, advancing och receding)och roll-offvinklar mättes mellan 

varje cykel. Syftet med denna studie var att simulera påfrysnings/avfrostningsförloppet i 

värmepumpstillämpningar och att studera effekten på ytornas hållbarhet. 

 

4. Resultat från utvärderingar
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4.1. Kontaktvinkelmätningar 
Vattendroppar på en obehandlad, superhydrofil (beläggning nr 5 i Tabell 1), och superhydrofob 

yta (beläggning nr 7 i Tabell 1) visas i Figur 8. Vätningen på en obehandlad aluminiumyta 

uppvisar moderat hydrofilicitet (Ɵ = 77), på den superhydrofila beläggningen är vätningen total 

(Ɵ  0) medan på den superhydrofoba ytan är vattendroppen nästan sfärisk (Ɵ = 158).  

 

 

Figur 8 Vattendroppar på: A) obehandlad, B) superhydrofil och, C) superhydrofob beläggning 

på aluminium. 

 

Resultaten från kontaktvinkelmätningarna på några olika ytbeläggningar vid både torrt och 

fuktigt tillstånd visar att alla tre superhydrofoba beläggningar uppvisar mycket goda 

superhydrofoba egenskaper i torr miljö, dvs höga statiska kontaktvinklar (> 150°) och låga roll-

offvinklar (<5°). Den superhydrofila beläggningen ger som förväntat en mycket låg 

kontaktvinkel (<5°). 

 

Tabell 2: Resultat från kontaktvinkelmätningar på olika superhydrofoba och superhydrofila 

beläggningar 

 
Beskrivning av ytbeläggningar: 

Coating 1: Superhydrofob beläggning, nr 4 i Tabell 1, applicerad med nFOG-metod  

Coating 2: Superhydrofob beläggning, nr 3 i Tabell 1, applicerad med dipcoating  

Coating 3: Superhydrofob beläggning, kommersiell (Ultra Ever Dry) se Figur 4. 

Coating 4: Superhydrofil beläggning, nr 2 i Tabell 1 

 

Däremot ser man stora skillnader mellan de olika superhydrofoba beläggningarna vid mätning i 

fuktig miljö. Mätningarna utfördes genom att sänka provets temperatur till 5C i en yttre miljö av 

A B C 
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23C och 50% RH, dvs. under daggpunkten. Kondens lät bildas under 5 min innan en 

vattendroppe applicerades på provet och roll-offvinkeln uppmättes. Som framgår av Tabell 2, 

varierar Roll-offvinkeln från <5° till >90°, dvs vattendroppen rullar inte av hur mycket man än 

lutar provet. Förklaringen till dessa stora variationer ges av beläggningarnas täckningsgrad på 

substratet. Detta illustreras mycket effektivt av SEM-bilderna som visas i Figur 9 nedan. Där ser 

man att en beläggning med låg täckningsgrad (30 %, Coating 1) ger höga roll-offvinklar, medan 

en beläggning med hög täckningsgrad (100 %, Coating 3) ger lika låga roll-offvinklar som i torr 

miljö. 

 

 
Figur 9: Exempel på SEM-analyser av några ytbeläggningar som visar deras täckningsgrad vid 

två olika förstoringar 

 

Slutsatsen blir alltså att en superhydrofob beläggnings täckningsgrad är mycket kritisk. Detta 

gäller speciellt i värmeväxlare, ty om den är för låg kan fukten tränga in i strukturen och frysa 

fast där när temperaturen sänks, och det blir svårare att avfrosta systemet snarare än lättare. 
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4.2. Kondensations- och frostbildningsstudier 
 

Kondensering av vatten och frostbildning på de olika ytbeläggningarna har studerats under 

ljusmikroskop. Kondenseringsförloppet på en superhydrofob yta skiljer sig avsevärt från det på 

en slät hydrofob yta. På en slät hydrofob yta växer sig dropparna större och kolliderar med 

angränsande droppar till ännu större droppar. På en superhydrofob yta studsar droppar av ytan 

vid kollision med angränsande droppar vilket resulterar i att dropparna inte växer sig lika stora 

och en mindre del av ytan är täckt av kondens. Figur 10 beskriver kondensationen på en slät 

hydrofob och en superhydrofob yta (beläggning nr 3 i Tabell 1) efter 5 min vid en 

substrattemperatur på 5C och lufttemperatur 23C vid luftfuktigheten 50% RH. 

  
  

Figur 10: Ljusmikroskopbilder på: vänster: slät, hydrofob Si wafer; höger: superhydrofob yta 

efter 5 min av kondensuppbyggnad. 

 

Frostbildning studerades även med mikroskop och här kunde konstateras att en superhydrofob 

yta med bra täckning (Coating 2 i Figur 9) fördröjde frostbildningen med 5 gånger jämfört med 

en superhydrofob yta med dålig täckning (Coating 1 i Figur 9). Beläggningen måste vara 

heltäckande och innehålla strukturer på nanometernivå för att inte kondens och frost ska gå in i 

strukturen. Ett exempel från filmer på frostbildningen ges i Figur 11 där alla droppar har frusit på 

den dåliga superhydrofoba ytan efter 2 min medan de flesta droppar på den bra superhydrofoba 

ytan ännu är i vätskeform vid samma tidpunkt (t=0 valdes när frostbildningen initierades i 

bilden). En ”bra” superhydrofob yta kan dock inte helt förhindra frostuppbyggnaden utan frost 

byggs upp förr eller senare. Avfrostningsförloppet mellan den ”dåliga” och ”bra” superhydrofoba 

ytan skiljer sig dock avsevärt. När isen tinar på den ”dåliga” ytan stannar vattendropparna kvar 

på ytan medan på den ”bra” superhydrofoba ytan rullar dropparna av ytan då de smälter. Detta 

tyder på att isen i det bra fallet fryser i s.k. Cassie-läge, dvs. det är luftfickor under droppen (se 

Figur 1). 
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Figur 11: Ljusmikroskopbilder på: vänster: ”dålig” superhydrofob beläggning (Coating 1); 

höger: ”bra” superhydrofob beläggning (Coating 2), båda efter 2 min. 

 

4.3. Hållbarhetstester 
 

4.3.1. Sandtest 

Ett exempel på skillnaden i nötningsbeständighet mellan två olika superhydrofoba beläggningar 

(nr 1 och 3 i Tabell 1) visas i Figur 12 nedan. 

 
Figur 12: Resultat från sandtest med två olika superhydrofoba ytbeläggningar 

 

Beläggning ”Bad” (nr 1 i Tabell 1) nöts väldigt fort vilket kan ses i en snabbt stigande roll-off 

vinkel som funktion av nötningstid. Beläggning ”Good” (nr 3 i Tabell 1) uppvisar dock betydligt 

bättre nötningsbeständighet.  
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4.3.2. Upprepade nedisning/upptiningstester 

 

Resultaten från de upprepade nedisning/upptiningstesterna visas i Figur 13 nedan. 

 

  
Figur 13: Resultat från kontaktvinkelmätningar efter upprepade nedisning/upptiningstester. En 

jämförelse mellan: Vänster: Kommersiell superhydrofob ytbeläggning (Ultra Ever Dry); Höger: 

Beläggning nr 3 i Tabell 1 utvecklad på RISE. 

 

Som framgår av Figur 13 är den ”hemmagjorda” ytbeläggningen mer hållbar än den 

kommersiella. Den klarar 6 upprepade nedisning/upptiningstester utan någon försämring av de 

superhydrofoba egenskaperna, medan den kommersiella ytbeläggningen successivt uppvisar en 

försämring.  

 

4.4. Slutsats efter utvärderingen av labskaleproverna 
 

Aerosilbeläggningarna (nr 2 och 3 i Tabell 1) gav bäst resultat vid de flesta laboratorietester. 

Tyvärr var det svårt att applicera dessa beläggningar med nFOG-metoden, främst beroende på 

det fluorerade lösningsmedlets (HFE) flyktighet, vilket medförde att det dunstade så fort så att 

beläggningen deponerades som öar i stället för i heltäckande skikt. Dessutom är lösningsmedlet  

både dyrt och miljöovänligt, vilket gör det olämpligt vid dipcoating av stora värmeväxlare 

eftersom det då krävs relativt stora volymer. Detta ledde fram till utvecklingen av de s.k. FuSi-

beläggningarna (nr 5-8 i Tabell 1). Detta innebär att vi fick tumma lite på beläggningarnas 

kvalitet, men också att vi tog fram ett mera hållbart alternativ. 
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5. Framställning och utvärdering av olika 

ytbeläggningar i industriell skala  

De s.k. FuSi-beläggningarna (nr 5-8 i Tabell 1) skalades upp till beläggning av kompletta 

värmeväxlare. Tre olika typer av värmeväxlare har ytbehandlats: 

1. Microchannel condenser från Gränges AB 

2. Kommersiell värmeväxlare från Nibe 

3. Kommersiell värmeväxlare från Danfoss Värmepumpar 

5.1. Microchannel condenser från Gränges AB 
Mikrokanalskondensatorer tillhandahållna av Gränges AB (se Figur 14) ytbelades med en 

superhydrofil och en superhydrofob beläggning utvecklad av RISE (nr 6 och 8 i Tabell 1).  

 

Figur 14: Microchannel condenser från Gränges AB 

Den strukturalstrande ytbeläggningen applicerades med den nya nFOG
TM

-tekniken följt av 

värmebehandling i ugn. Den superhydrofoba egenskapen erhölls genom ett efterföljande 

silaniseringssteg. 

De superhydrofila och superhydrofoba kondensatorerna jämfördes med en obelagd kondensator 

(referens) i ett enkelt vattenretentionstest. Alla tre kondensatorerna vägdes. Därefter doppades i 

ett vattenbad under 10 sekunder, varefter de vägdes igen efter ca 1 min  och viktsförändringen 

registrerades: 

Obehandlad och superhydrofil kondensator: >110 % viktsökning 
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Superhydrofob kondensator:  1.5 % viktsökning 

Det låga vattenupptaget för den superhydrofoba kondensorn tyder på att beläggningen är så gott 

som heltäckande, vilket visar att nFOG
TM

-tekniken har potential som ytbeläggningsteknik för 

relativt komplicerade geometrier såsom värmeväxlare. 

5.2. Kommersiell värmeväxlare för värmepumpstillämp-ning från 

Nibe  

5.2.1. Ytbeläggning 

Värmeväxlare tillhandahållna av Nibe, se Figur 15 nedan, ytbelades med en superhydrofil (nr 5 i 

Tabell 1) och en superhydrofob (nr 7 i Tabell 1) beläggning utvecklad av och på RISE. 

Ytbeläggningen applicerades genom dipcoating.  

Ca 25 l lösning med SiO2 partiklar dispergerade i etanol preparerades. 

 
Figur 15: Kommersiell värmeväxlare för värmepumpstillämpning från Nibe  

Efter doppning i SiO2 dispersionen värmebehandlades värmeväxlaren i en högtemperaturugn (se 

Figur 16 nedan) för förbättring av partiklarnas vidhäftning till aluminiumlamellerna. Efter 

värmebehandlingssteget var värmeväxlarytorna superhydrofila. För att åstadkomma en 

superhydrofob beläggning hydrofoberades värmeväxlaren med en fluorsilan från gasfas i ett 

slutet kärl. 
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Figur 16: Högtemperaturugn för värmebehandling av Nibes värmeväxlare 

 

En superhydrofil och en superhydrofob värmeväxlare skickades till Nibe för utvärdering i ett 

riktigt värmepumpssystem. 

5.2.2. Utvärdering hos Nibe 

De ytbelagda värmeväxlarna har tillsammans med en obelagd värmeväxlare (referens) testats i en 

fullskalig värmepumpstillämpning hos Nibe. Resultaten från testet visas i Tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Drifttid, avfrostningstid och uppmätt mängd kondensat för en obelagd (referens), 

superhydrofil, och superhydrofob värmeväxlare. 

Referens 

Cykel nr Drifttid 

(h) 

Avfrostningstid 

(min) 

Mängd kondensat (l) 

1 1.18 9.50 0,730 

2 1.15 9.37 0,730 

3 1.19 9.43 0,740 

Superhydrofil 

Cykel 

nr 

Drifttid 

(h) 

Avfrostningstid 

(min) 

Mängd kondensat (l) 

1 1.26 8.45 0,810 

2 1.24 8.37 0,800 

3 1.30 8.65 0,820 

Superhydrofob 

Cykel 

nr 

Drifttid (h) Avfrostningstid 

(min) 

Mängd kondensat (l) 

1 1.17 10.95 0,630 

2 1.17 10.93 0,675 

3 1.16 10.88 0,670 

 

Temperaturen under drift var -15C och avfrostning initierades när ett 10% tryckfall uppstod. 

Tabellen innehåller data från 3 st. drift-avfrostningscykler, men resultaten var stabila under hela 

testet som varade i upp till 50 cykler. Resultaten visar att den superhydrofila värmeväxlaren 

förlänger drifttiden (+8%), förkortar avfrostningstiden (-10%), samt uppvisar en större mängd 

uppmätt kondensat jämfört med den obelagda referensen (+10.5%). Denna beläggning på 

värmeväxlaren ledde till totalt 4% ökning i totaleffekt över tid hos värmepumpen jämfört med 

den icke-belagda referensen. 

Den superhydrofoba värmeväxlaren fungerade något överraskande sämst, vilket förmodligen 

beror på att beläggningen innehåller defekter där frost kan byggas upp.  
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5.3. Kommersiell värmeväxlare för värmepumpstillämpning från Danfoss 

5.3.1. Ytbeläggning 

Värmeväxlare tillhandahållna av Danfoss kunde på grund av sin storlek tyvärr inte beläggas med 

någon av de beläggningar som utvecklats hos Rise (se Tabell 1). I stället applicerades en 

kommersiell superhydrofob ytbeläggning (Ultra Ever Dry) genom sprayning. Se Figur 4 och 17. 

  

Figur 17: Ytbeläggning av värmeväxlare för värmepumpstillämpning från Danfoss. Applicering 

av kommersiell superhydrofob ytbeläggning (Ultra Ever Dry) genom sprayning. 

 

5.3.2. Utvärdering hos Danfoss 

Värmeväxlaren med den superhydrofoba beläggningen skickades till Danfoss tillsammans med 

en värmeväxlare utan någon ytbeläggning. Dessa testades tillsammans med en kommersiell 

referens (benämnd som hydrofil i Tabell 4) i en klimatkammare. Referensen kallas hydrofil 

eftersom dess lameller har en vanligt förekommande blå, relativt hydrofil beläggning.  

Testbetingelser och resultat från utvärderingarna visas i Tabell 4. Därav framgår att den 

superhydrofoba beläggningen resulterar i en ökad drifttid mellan avfrostningar, men också en 
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motsvarande ökning i avfrostningstid. Detta leder till att COP och värmeeffekt inte påverkas mer 

än markant (och de små skillnader som ses bedöms vara inom det normala bruset för 

mätningarna).  

 

 

Tabell 4: Betingelser och resultat från utvärderingar av ytbelagda värmeväxlare hos Danfoss 

 
Hydrophobic Non-coated Hydrophilic 

Operating Cycles 4 3 4 

Time between defrosting 

(min) 
181 ± 3 168 ± 5 148 ± 1  

Defrost time  (min) 13.0 11.8 11.3 

Defrost Energy  (kWh) 2.47 2.42 2.18 

Heating Capacity 

(EN14511) 
8.35 8.41 8.33 

COP incl. defrost 2.80 2.80 2.82 

 

En trolig orsak till att resultatet inte blev bättre är att det är svårt (i princip omöjligt) att spray-

applicera den superhydrofoba beläggningen jämnt på växlarens alla lameller pga dess geometri (t 

ex mycket litet avstånd mellan lamellerna). Det var förmodligen relativt stora ytor i mitten av 

lamellerna som tyvärr saknade ytbeläggning.  
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6. Slutsatser och lärdomar 

Vi har visat att det går att göra väsentliga energibesparingar med ytbeläggningar på 

värmeväxlare. Vi är av den åsikten att ytbeläggningens egenskaper ytterligare kan optimeras. 

T.ex. tror vi att potentialen är större att uppnå bättre resultat om aluminiumfolierna beläggs innan 

värmeväxlaren monteras ihop, vilket avsevärt skulle förenkla och förbättra 

ytbeläggningsprocessen.  
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7. Måluppfyllelse 

 Vi har sett tydliga indikationer på att en viss typ av superhydrofob yta kan fördröja 

påfrysningen (upp till 5 gånger) i våra labförsök.  

 Industriföretagen ansåg att smutsupptagningen var av sekundär betydelse, därför 

fokuserades enbart på påfrysningen i projektet. 

 Pga. den relativt korta projekttiden samt begränsade resurser hos deltagande företag fanns 

det inte utrymme att göra långtidstest. En stor del av projekttiden gick åt till 

utvecklingsarbete. I fullskaletesten gjordes upp till 50 påfrysning/avfrostningscykler 

motsvarande 2-3 dygn med stabila resultat. 

 I våra fullskaletest lyckades vi få till stånd en 4% förbättring i effekt över tid hos en 

värmeväxlare med en superhydrofil beläggning. 

 Beneqs nFOG-utrustning kunde tyvärr, bl a på grund av leveransförsening, inte användas 

för ytbeläggning av värmeväxlarna inom ramen för detta projektet, men metoden kommer 

att utvärderas utanför projekttiden. 
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8. Förslag på fortsatt arbete 

Nästa steg blir att tänka på implementering av konceptet i industriell produktion. Man bör räkna 

på produktionskostnader kontra energivinster. Vad blir kostnaden att inkludera ytterligare ett steg 

i en industriell process, t.ex. beläggning av aluminiumspolen eller beläggning då värmeväxlaren 

monteras? Ett potentiellt fortsättningsprojekt bör involvera aluminiumleverantörer, 

värmeväxlarleverantörer, kemikalieleverantörer mm, dvs. hela värdekedjan. De långsiktiga 

effekterna av ytbeläggningen bör även testas, dvs. det bör säkerställas att effekten inte avtar med 

tiden. 
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