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Sammanfattning 
Det finns stora vinningar att göra inom både transport- och industrisektorn genom 
att effektivisera materialanvändningen i produkter. Denna vinning återfinns i 
både materialkostnader och energieffektivisering. Scandymet AB är ett företag 
som tillverkar värmeväxlare och elektriska doppvärmare för ytbehandlingsindu-
strin. Denna rapport syftar till att utvärdera hur väl ett kalkylark som används 
som underlag för dimensionering av värmeväxlare hos företaget stämmer över-
ens med verkligheten. En testrigg har därför konstruerats för att undersöka kal-
kylarkets validitet gällande temperaturer under 46 grader Celsius. I rapporten re-
dovisas resultaten av tester på fyra olika värmeväxlare och resultaten har jämförts 
med företagets kalkylark. Undersökningarna visar att två av dessa värmeväxlare 
är överdimensionerade och två värmeväxlare stämde väl överens med kalkylar-
ket. I samtliga tester används vatten som media, men då Scandymet AB värme-
växlares huvudsakliga användningsområde är korrosiva vätskor dras slutsatsen 
att fler undersökningar med andra fluider skulle behövas för att ytterligare för-
djupa kunskapen inom värmeväxlarnas korrekta dimensionering. 

Nyckelord: Värmeväxlare, överdimensionering, energi, effektivisering, värmeö-
verföring, värmegenomgång, värmeövergångstal, värmemotstånd, Scandymet 
AB. 
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Abstract 
There are huge gains in both the transport and industry sectors by making mate-
rial use more efficient in products. This gain is found in both material costs and 
energy efficiency. Scandymet AB is a company that manufactures heat exchanger 
and electric immersion heaters for the surface treatment industry. This report 
aims to evaluate how well a spreadsheet used as basis for the dimensioning of 
heat exchangers at the company is consistent with reality. A test rig has therefore 
been designed and constructed to investigate the validity of the spreadsheet. The 
report presents the results of tests on four different heat exchangers and the results 
have been compared with the company’s spreadsheet. In all tests water has been 
used as the media to be heated, but since Scandymet AB’s heat exchanger’s main 
application is corrosive liquids, therefore I consider that a deeper investigation 
with additional fluids would be necessary to further deepen the knowledge in the 
area. 

Keywords:  Heat exchanger, oversizing, energy, efficiency, heat transfer, heat-
transfer coefficient, Scandymet AB. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till både Scandymet AB som tillhandahållit material 
och således möjliggjort detta arbete och företagets kontaktperson Emil Pettersson 
som svarat på mina frågor och funderingar. 

Tack till Max och Staffan från IMT Materialteknik AB som låtit mig ta del av 
deras arbetsplats. 

Jag vill även rikta ett tack till Ulf Söderlind som varit min handledare genom 
arbetet. 

Ett tack riktas även till Alexander Eriksson som har gjort sitt arbete parallellt med 
detta, som stått ut med mig och stöttat när det krisat. 
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Terminologi 
 

IBC-tank Behållare konstruerad för att lätt kunna transportera vätskor 
eller bulklast som annars kan vara svårhanterliga.  

Matematisk notation 
Symbol Beskrivning 

Q Energi [J] 

P Energi per tidsenhet [W] 

DT  Temperaturskillnaden mellan varmt och kallt [°C] 

A Area [m2] 

m Massa [kg] 

t Tid [s] 

𝑚"̇ 	𝑜𝑐ℎ	𝑚(̇ 	 Massflöde	varmt	respektive	kallt	medium [kg/s]	

�̇�	 Volymflöde [m3/s]	

V	 Volym	 [m3]	

cv	och	ck	 Värmekapacitet	varmt	respektive	kallt	medium [J/kg*K]	

𝛿+𝑜𝑐ℎ	𝛿,	 Skikttjocklekar	för	värmeväxlarens	rör [m]	

D	 Ytterdiameter [m]	

dh	 Hydraulisk	diameter [m]	

L	 Längd [m]	

Tin	 Temperaturen	in	i	värmeväxlare	[°C]	

Tut	 Temperaturen	ut	från	värmeväxlare	[°C]	

Thög	 Slut	temperatur	i	tanken	[°C]	

Tlåg	 Start	temperatur	i	tanken	[°C]	

TTank	 Medeltemperatur	i	tanken	[°C]	
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ain	&	aut	 Värmeövergångskoefficient	för	vatten	inuti	och	utanför	rör	
[W/m2*K]	

U	 Värmegenomgångstal	[W/m2*K]	

C	 Vattnets	hastighet	genom	värmeväxlare		[m/s]	

v	 Kinematisk	viskositet	[m2/s]	

Re	 Reynolds-tal	

Pr	 Prandtls-tal	

Gr	 Grashofs-tal	

Nu	 Nusselts-tal	

l	 Värmekonduktivitet	[W/m*K]	

g	 Tyngdaccelerationen	9,82	[m/s2]	

b	 Volymutvidgningskoefficient[1/K]	

q	 Uppskattad	temperatur	på	utsidan	av	värmeväxlare	[°C]	

C	 Värde	hämtat	från	litteratur	för	beräkning	av	Nusselts-tal	

Rtot	 Totala	 värmemotståndet	 för	 värmeväxlarens	 väggar	
[m2*K/W]	
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1 Inledning 
För att flytta material mellan olika platser behövs transporter. Transportsektorn 
står för 33% av Sveriges växthusgasutsläpp vilket gör att detta område är ett av 
de områden där det finns möjlighet att göra stora vinningar genom att minska 
utsläppen. Genom att undvika onödiga transporter kan utsläppen minska. (1). År 
2016 stod järn- och stålindustrin för 36% av svenska industriers koldioxidutsläpp 
och genom att optimera produkter kan användningen av dessa material minskas. 
(2). 

1.1 Scandymet AB 
Scandymet AB är ett familjeföretag som grundades 1977, företaget arbetade då 
som återförsäljare av värmeväxlare för ytbehandlingsindustrin. I början av nitti-
otalet börjar företaget att tillverka egna elektriska doppvärmare och värmeväxlare 
för korrosiva miljöer och gick från att vara återförsäljare till att producera egna 
produkter. (3). Scandymet AB har idag 13 anställda och produktionen är baserad 
i Söderhamn, företaget omsätter 20 miljoner kronor per år och av det som tillver-
kas exporteras 85%. De värmeväxlare företaget tillverkar används ofta i ett antal 
bad stående i serie efter varandra där varje bad utgör ett processteg i behand-
lingen. Värmeväxlarnas uppgift i dessa är ofta att värma vätskan men kan också 
vara att kyla vätskan om värme tillförs vätskan på annat sätt. Vätskorna i dessa 
processer kan variera från starka syror till starkt basiska lösningar. Temperatu-
rerna i dessa processer är ofta mellan 25°C -105°C, vanligast förekommande är 
dock temperaturer mellan 40°C  och 80°C.  

1.2 Bakgrund 
Vid beställning av värmeväxlare behöver beställaren tillhandahålla olika data för 
att tillverkaren skall kunna föreslå en värmeväxlare som motsvarar kundens be-
hov. Dessa data eller uppgifter som kunder tillhandahåller används för att göra 
beräkningar som ligger till grund för dimensioneringen och utformningen av vär-
meväxlaren. Genom att räkna på de data och uppgifter som kunden tillhandhåller 
kan en dimensionering av värmeväxlaren göras. För att effektivisera beräknings-
processen används ofta beräknings- eller simuleringsprogram då detta både un-
derlättar och gör beräkningsprocessen snabbare. Att få beräkningarna och simu-
leringarna att stämma helt överens med den slutliga produkten kan vara svårt, då 
det är näst intill omöjligt att ta hänsyn till alla variabler som kan påverka den 
slutgiltiga värmeöverföringen. Med dagens beräkningshjälpmedel kan slutresul-
tatet komma väldigt nära. För att vara säker på att beräkningarna stämmer över-
ens med den slutgiltiga produkten måste dessa testas.  

När rostfritt stål utsätts för höga temperaturer vandrar krom bort från stålytan och 
gör att oönskade oxider kan bildas där istället. De delar av det rostfria stålet som 
blivit utsatt för höga temperaturer behöver behandlas för att stålet skall kunna 
bilda ett passivt skikt kromoxid som gör att de delar som blivit utsatta för de höga 
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temperaturerna skall återfå sin korrosionshärdighet. En vanlig metod som an-
vänds för att återskapa stålets korrosionshärdighet är betning. Betning är en form 
av ytbehandling och där stålet sänks ned i ett tempererat syrabad. Syorna löser 
upp de oönskade oxidresterna samt de områden där kromet blivit utarmat och gör 
att stålet återfår sin korrosionshärdighet (4). För att upprätthålla den önskade tem-
peraturen används ofta doppvärmare eller värmeväxlare. Dessa värmeväxlare 
måste klara av den korrosiva vätska som finns i betbadet och detta gör att material 
som titan eller teflon ofta används då dessa har en bättre beständighet emot olika 
syror. (4) 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur väl värmeväxlarnas effekt i Scan-
dymet AB’s kalkylark stämmer överens med verkligheten.  

I denna rapport läggs fokus på att undersöka och jämföra hur värmeöverföringen 
och temperaturdifferensen över fyra stycken värmeväxlare överensstämmer med 
kalkylarket som används vid tillverkningen för att dimensionera värmeväxlare.   

Utifrån syftet har följande två frågeställningar utkristalliserats: 

1. Hur väl stämmer värmeväxlarnas värmeöverföring överens med Scandy-
met AB’s kalkylark? 

2. Över- eller underdimensionerar Scandymet AB’s kalkylark deras värme-
växlare? 

 

1.4 Avgränsningar 
Tryckfallet över värmeväxlarna redovisas inte i denna rapport utan detta under-
söks separat i rapporten Tryckfall över värmeväxlare av Alexander Eriksson. (5). 
I denna rapport ligger fokus på att undersöka värmeöverföringen över värmeväx-
laren, varför värmeöverföringen för varje enskild värmeväxlare i GTF-3P inte 
kommer att undersökas närmare. Utifrån att antagandet görs att de personer som 
läser rapporten kan förstå enhetsomvandlingar utan någon noggrannare förkla-
ring kommer dessa därför inte redovisas. 

De temperaturmätningar som görs i vattentanken har genomförts på två olika vat-
tendjup där medeltemperaturen sedan använts som mätvärde. Då temperaturen 
antas vara ungefär jämn har de mätningar som gjorts generaliserats till hela tan-
ken. Vid beräkningarna har det inte tagits i beaktande att temperaturen kan vara 
annorlunda i andra delar av tanken. Rapporten tar heller inte upp avkylningen 
som kan uppkomma till följd av agiteringen i tanken. De vattenflöden som an-
vänds i testerna är relativt höga och då processen att värma och kyla vatten är 
långsam antas ingen värmeförlust till luften mellan temperaturgivaren och vat-
tentanken i fram- och returledningen. Den flödesmätare som används under tes-
terna räknar enbart volymflödet som går genom systemet och måste läsas av ma-
nuellt vilket medför risk att mätfel uppkommer vid avläsning och därför tas ingen 
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särskild hänsyn till flödesmätningens felmarginal. Temperaturen i rummet där 
testanordningen står antas vara konstant under alla mätningar. Hastigheten på 
vattnet genom värmeväxlarna skall hållas mellan 0,8m/s – 2m/s för att testerna 
skall likna ett verkligt scenario. Plattvärmeväxlarens tryckfall gör att pumpen 
som används för att cirkulera varmvattnet i systemet endast klarar av att pumpa 
vattnet i en hastighet av 1,023m/s i värmeväxlare HSS-1P och därför görs inga 
tester vid vattenhastigheter över detta på denna växlare. I denna rapport testas 
värmeväxlarnas värmeöverföring i vatten då det är det som Scandymet AB’s kal-
kylark utgår från, men i verkligheten skulle dessa värmeväxlare även kunna an-
vändas i andra vätskor. På tanken finns markörer för att visa mängden vatten i 
tanken, eftersom att en kylslinga har installerats i botten av tanken fylls tanken 
tills vattennivån är ovanför 1000liter-markeringen för att kompensera för den vo-
lym som upptagits av kylslingan. Därför antas tanken innehålla 1000liter vatten 
i alla tester.  

Utifrån den riskanalys som görs tas beslutet att inte låta temperaturen på oljan i 
elpannan överstiga 60°C för att inte vattnet skall överstiga 60°C, detta för att 
minska risken för skållning. Detta medför att tiden det tar att värma vattnet i tan-
ken ökar och utifrån den tid som finns för tester bestäms att bara två olika flöden 
skall köras på HSS-1P och GTF-3P. Omrörningen i tanken sker enbart genom 
agitering med hjälp utav tryckluft. (Se riskanalys i bilaga C). 

 

 

1.5 Författarens bidrag 
Alexander Eriksson har varit med och planerat och konstruerat testriggen. Han 
har också skrivit koden som används i Arduino UNO för att logga temperaturer 
och tryck samt gjort en analys av tryckfallet över de undersökta värmeväxlarna 
(5).  
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2 Teori 
2.1 Värmeväxlare 

Värmeväxlare är en anordning som används för att överföra värmeenergi från ett 
medium till ett annat. Genom att låta fluiderna vara separerade av en vägg kan 
värmeenergin överföras genom väggen från den varma fluiden till den kalla flu-
iden. Att dimensionera och konstruera en värmeväxlare är en avancerad process 
där hänsyn måste tas till flera olika aspekter som värmeövergång, tryckfall, ter-
miskprestanda och även ekonomiska aspekter. De ekonomiska aspekterna är ofta 
beroende av användningsområdet för värmeväxlaren, inom vissa områden är vikt 
och storlek av större betydelse än kostnaden medans andra områden är kostnaden 
mer väsentlig. (6). 

De värmeväxlare som undersöks i denna rapport är tillverkade av stålrör i olika 
dimensioner beroende på vilken typ av fluid värmeväxlaren skall överföra värme 
till. Om värmeväxlaren skall användas i en stark syra kan röret täckas med ett 
lager av teflon för att skydda röret mot den korrosiva vätskan.  Dessa rör bockas 
till en spiralform för att röret skall uppta en mindre yta men behålla samma vär-
meöverförande area, den geometriska formen värmeväxlarna får kan ses i bilaga 
A. 

Dimensioneringen av värmeväxlarna utgår ifrån de temperaturer som kunden vill 
använda, volymen av den fluid som skall värmas samt hur lång tid kunden vill 
att uppvärmningen skall ta. Utifrån detta beräknas den minsta längd och den 
minsta area som värmeväxlaren kräver för att kunna tillgodose vattnet med den 
värmeenergi som behövs för att värma vattnet i det fall som kunden önskar. Di-
mensioneringen av värmeväxlaren utgår ifrån formel 1. 

𝑃 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷 

Formel 1 

Då P är den effekt som vattnet behöver för att värmas utifrån det fall kunden 
angivit måste både U och LMTD beräknas för att kunna beräkna arean A, tillvä-
gagångssättet för det redovisas i metodavsnittet under teoretisk beräkning. 

Vid mätningar kan den värmeenergi som värmeväxlaren har avgett beräknas en-
ligt formel 2. (7) 

𝑃 = �̇�𝑐6∆𝑇 

Formel 2 

 

2.2 Kalkylark 
För att dimensionera en värmeväxlare i kalkylarket används volymen på den 
vätska som skall värmas, temperaturer på fram- och returledning, mellan vilka 
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temperaturer fluiden skall värmas, samt hur lång tid detta skall ta. Utifrån detta 
dimensionerar kalkylarket en värmeväxlare som skall uppfylla detta.  

2.3 Testanordning 
För att kunna jämföra kalkylarket och se hur bra det stämmer överens med verk-
ligheten utan att behöva ha tillgång till en större anläggning behöver en testan-
ordning byggas. Denna testanordning behöver kunna värma och cirkulera vatten 
med samma temperaturer och flöden som används i kalkylarket. Därför behövs 
en pump för cirkulationen, en värmekälla, en ventil för att kunna ställa flödet, en 
flödesmätare, termometrar och temperaturgivare, en datalogger, kopplingar och 
rör. Utöver detta behövs en tank som kan rymma det vatten som värmeväxlaren 
sänks ned i och sedan skall värma upp för att undersöka värmeväxlarnas effekti-
vitet.  

 

            Bild 1, av Alexander Eriksson (används med tillstånd) 

2.3.1 Rör och kopplingar 
De rör och kopplingar som används för att sammankoppla komponenterna som 
behövs för att värma och cirkulera vattnet genom värmeväxlarna är 28 millime-
ters kopparrör och klämringskopplingar. 

2.3.2 Vattentank 
Vattentanken används för att rymma det vatten som värms med värmeväxlarna. 
Vattentanken är en så kallad IBC-tank och rymmer en kubikmeter vatten. Toppen 
av tanken har kapats av för att möjliggöra nedsänkning av värmeväxlare i vattnet. 
I botten av tanken har en kylslinga för att kunna kyla vattnet mellan testerna in-
stallerats och ovan denna ett perforerat rör som möjliggör agitering i vattnet med 
hjälp av tryckluft. Isoleringsbollar lades överst i tanken för att minimera värme-
förlusten. 
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2.3.3 Pump 
Utifrån kalkylarkets beräkningar väljs en pump som skall klara av att cirkulera 
det varma vattnet vid olika temperaturer och flöden. Pumpen som används är en 
Wilo- stratos 25/1-10. (8) 

2.3.4 Datalogger 
En datalogger används för att samla in data om hur temperatur och tryck ändras 
över tid. För detta används en Arduino Uno som sparar dessa data på ett micro-
sdkort som sedan kopplas till en dator för att överförda den insamlade datan till 
ett Excel-dokument.  

2.3.5 Temperatursensorer 
Temperatursensorerna som används är DS18B20 digitala temperatursensorer. 
Varje sensor har en unik 64-bitar seriekod vilket gör att de kan kopplas till samma 
ingång på Arduino UNO. DS18B20 kan användas vid temperaturer mellan -55°C 
och 125°C och har en mätsäkerhet på ±0,5°C i temperaturspannet -10°C till 85°C.  
Sensorerna fästes utanpå kopparrören för att inte störa tryckfallsmätningarna 
samt på fram- och returledningarna till värmeväxlarna så nära vattnet i tanken 
som möjligt. För att isolera och främja värmeöverföringen mellan kopparröret 
och temperaturgivaren används värmepasta mellan röret och sensorn och iso-
lertejp runt om. Temperaturgivarna nedsänks i tanken och fästs i mitten av tanken 
i ett stag som löper tvärs över vattentanken. Dessa givare mäter temperaturen 
16cm under ytan och 80 cm under ytan. (9). 

2.3.6 Termometrar 
Termometrar placeras i dykrör vid in- och utloppet av värmeväxlaren så att tem-
peraturen även kan övervakas analogt.  Dessa placeras före tryckgivaren på fram-
ledningen och efter tryckgivaren på returledningen för att inte störa tryckmät-
ningarna.  

2.3.7 Shunt 
En shunt ger möjligheten att kunna blanda varmt vatten från värmekällan med 
det kallare returvattnet vilket kan ge en bättre injustering av temperaturen i vatt-
net som går genom värmeväxlaren. 

2.3.8 Injusteringsventil 
Injusteringsventilen är en så kallad STAD-ventil och kan användas för att justera 
flödet genom varmvattenkretsar. Ventilen kan också användas för att stänga av 
kretsen helt vid behov. 

2.3.9 Elpanna 
En elpanna av märket Piovan används som värmekälla för att kunna värma vatt-
net i kretsen. Elpannan värmer olja med hjälp utav en elpatron på 6kW. Den 
varma oljan pumpas sedan ut och växlas över till varmvattencirkulationen i platt-
värmeväxlaren. 
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2.3.10 Plattvärmeväxlare 
Plattvärmeväxlaren som används är av märket Ceteherm. Plattvärmeväxlaren an-
vänds för att kunna överföra värmen från den varma oljan som cirkulerar från 
elpannan utan att blanda oljan och vattnet, Se bilaga D. 

2.3.11 Expansionskärl och säkerhetsventil 
Då varmvattencirkulationen är ett stängt system där värme tillförs behövs en sä-
kerhetsventil och ett expansionskärl. Då vatten är en nästintill inkompressibel 
fluid och har en stor volymökning vid övergången till ånga behövs något som tar 
hand om denna volymökning ifall en sådan övergång skulle ske. Expansionskär-
let tar hand om de mindre expansionerna som uppkommer i systemet och säker-
hetsventilen löser ut om trycket i systemet blir för högt.   

2.3.12 Avtappning- och avluftningsventiler 
Två kulventiler används som avtappnings- och avluftningsventil. De placeras på 
varmvattencirkulationens lägsta respektive högsta punkt. Detta då luften söker 
sig till den högsta punkten och kan avluftas där och då vatten tenderar till att söka 
sig till den lägsta punkten och kan därför avtappas där. På avtappningsventilen 
kan en slang kopplas för att även kunna fylla systemet med vatten nedifrån och 
upp för att underlätta avluftning.  

2.4 Matematiska formler 
Effekt som överförs från värmeväxlaren till omgivningen fås genom formel 3. 
(10) 

𝑃 = �̇�𝑐8∆𝑇" 

Formel 3 

Den värmeenergi som överförs från det varma vattnet till omgivningen fås genom 
formel 4. 

𝑄 = 𝑚"𝑐"∆𝑇" 

Formel 4 

Den värmeenergi som vattnet i tanken upptar fås med hjälp av formel 5. 

𝑄 = 𝑚(𝑐(∆𝑇( 

Formel 5 

 

Utifrån mätarställningen på flödesmätaren kan flödet beräknas i m3/h med formel 
6. 
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�̇� =
(𝑉, − 𝑉+)

𝑡 ∗ 60 

Formel 6 

Vattnets hastighet genom värmeväxlaren kan beräknas enligt formel 7. 

𝑚
𝑠 =

�̇�
𝐴 ∗ 3600 

Formel 7 

Teoretisk beräkning av den effekt som behöver tillföras vattnet i tanken beräknas 
enligt formel 8 

𝑃"BCCDE =
𝑄"BCCDE
𝑡  

Formel 8 

Formel 9 används för teoretisk beräkning av volymflödet genom värmeväxlaren. 

�̇� =
𝑃"BCCDE ∗ 3,6
𝑐6 ∗ ∆𝑇88G

 

Formel 9 

Formel 10 används för teoretisk beräkning av vattnets hastighet genom värme-
växlaren. 

𝑐 =
�̇�
𝐴H

∗
1

3600 

Formel 10 
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För att beräkna Reynolds tal på insidan av värmeväxlaren används formel 11. 
(11) 

𝑅𝑒LE =
𝑐 ∗ 𝑑H
𝑣  

Formel 11 

För att beräkna Nusselts tal på insidan av värmeväxlaren används formel 12. (12) 

𝑁𝑢LE = 0,023 ∗ 𝑅𝑒R,S ∗ 𝑃𝑟R,U	 

Formel 12 

Formel 13 används för att beräkna värmeöverföringskoefficienten på insidan av 
värmeväxlaren. (11) 

𝛼WE =
𝑁𝑢 ∗ lX
𝑑H

 

Formel 13 

Formel 14 används för att beräkna Grashofs-tal på utsidan av värmeväxlaren. 
(13) 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ 𝜃 ∗ 𝐷]

𝑣,  

Formel 14 

Formel 15 används för att beräkna den logaritmiska medeltemperaturdifferensen. 
(14) 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
𝑇LE − 𝑇 C

ln	(𝑇LE − 𝑇CBE(𝑇 C − 𝑇CBE(
)
 

Formel 15 

Formel 16 används för att uppskatta temperaturen på utsidan av värmeväxlaren. 

𝜃 = (
𝑇LE + 𝑇 C

2 ) − 𝐿𝑀𝑇𝐷 

Formel 16 
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Formel 17 används för att beräkna Nusselts tal på utsidan av värmeväxlaren, där 
m och C i formeln hämtas från tabeller i litteratur. (15) 

𝑁𝑢 = 𝐶 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)c 

Formel 17 

Formel 18 används för att göra en beräkning av värmeöverföringskoefficienten 
på utsidan av värmeväxlaren. (11) 

𝛼^C =
𝑁𝑢 ∗ lX
𝐷  

Formel 18 

Formel 19 bräknar värmemotståndet i värmeväxlarens väggar. (16) 

𝑅CdC =
1

𝛼WE ∗ (𝜋 ∗ 𝑑H ∗ 𝐿)
+
ln	( 𝐷

𝐷 − 2 ∗ δ+
)

2 ∗ 𝜋 ∗ lgh ∗ L
+
ln	( 𝐷

𝐷 − 2 ∗ δ+
)

2 ∗ 𝜋 ∗ lgh ∗ L
+

1
𝛼jC ∗ (𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿)

 

Formel 19 

Formel 20 beräknar den hydrauliska arean. 

𝐴kl = 𝜋 ∗ (𝑑 − 𝛿+ − 𝛿,) ∗ 𝐿 

Formel 20 

Formel 21 används för att beräkna mantelarean. 

𝐴m = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝐿 

Formel 21 

Formel 22 är den som Scandymet AB’s kalkylark använder för areaberäkning. 

𝐴 = 𝜋 ∗ (𝑑 − (𝛿+ + 𝛿,) ∗ 𝐿 

Formel 22 

Formel 23 används för att beräkna värmegenomgångstalen. 

𝑈n =
𝑅CdC
𝐴n

 

Formel 23 

 

Formel 24 används för att beräkna minsta erforderliga area för att kunna tillgo-
dose effektbehovet i vattentanken. 



RASMUS PARMENT 
EN JÄMFÖRELSESTUDIE AV VÄRMEVÄXLARE 

8/13/18 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

19 

𝐴copq =
𝑃"BCCDE

𝑈n ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷
 

Formel 24 

Formel 25 används för att beräkna den längd som röret som värmeväxlaren till-
verkas av behöver ha. 

𝐿copq =
𝐴rLEn
𝐴nr

 

Formel 25 
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3 Metod 
En vattentank av plast som rymmer en kubikmeter vatten med öppen topp lever-
eras från Scandymet AB. I botten på tanken har en kylslinga placerats för att 
kunna kyla vätskan i tanken vid behov. I botten av tanken ovan kylslingan har ett 
stålrör perforerat med små hål fästs för att möjliggöra agitering, dvs. för att mot-
verka skiktbildning och olika temperaturer på olika nivåer i vattentanken. Det 
beslutas att bygga testriggen i ett laboratorium på Mittuniversitetet i Sundsvall 
utifrån att lokalen tillhandahåller de förutsättningar som motsvarar det utrymme 
och krav på vatten och tryckluft som testriggen anses behöva. 

3.1 Planering och konstruktion av testanordning 
Mittuniversitetet tillhandahåller en elpanna som används som värmekälla till 
varmvattencirkuleringen. För att överföra värmen från elpannan till värmeväxla-
ren behövs en plattvärmeväxlare som kan överföra värmen från den varma oljan 
till varmvattencirkulationen. Utifrån detta utformades en skiss över vilka kom-
ponenter som bör finnas med i testanordningen (bild 2). I denna skiss ingår El-
panna, pump, expansionskärl, temperaturgivare, tryckgivare, tryckmätare, termo-
metrar, plattvärmeväxlare, shuntventil, flödesmätare och värmeväxlare.  

 

          Bild 2 av Alexander Eriksson (används med tillstånd) 

Efter att tanken anlänt börjar testriggen planeras och beslutet att fästa anord-
ningen i stålramen runt tanken tas för att testanordningen skall vara så kompakt 
som möjligt. Testanordningen är fäst i en träram bestående av reglar och en spån-
skiva som i sin tur är fäst i tankens metallram. Det beslutas också att använda 
kopparrör och klämringskopplingar för att underlätta montering. Att testanord-
ningen fästs i stålramen runt tanken gör också att alla delar kan skruvas lös och 
bytas vid behov utan att behöva montera bort andra komponenter. Skissen som 
visas i bild 2 används för att beställa delar till testanordningen. Efter samtal med 
en VVS-grossist, efterforskning av olika produktblad och dialog med Scandymet 
AB görs en första beställning av delar. Delarna inkluderar cirkulationspump, 
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shuntventil, expansionskärl, injusteringsventil, flödesmätare och de klämrings-
kopplingar som var nödvändiga för montering. Plattvärmeväxlaren beställs efter 
samtal med värmeväxlarens tillverkare, detta då tillverkaren skall kunna tillhan-
dahålla en värmeväxlare som klarar av att överföra värme från olja till vatten 
behöver tillverkaren veta vilken olja som använda och vid vilka temperaturer vär-
meväxlaren skall arbeta. När delarna levererats märks ett område med samma 
mått som träramen upp på golvet och delarna placeras på önskade platser, se bild 
3.  

 

För att samla data vid olika tidpunkter beslutas att en Arduino UNO skall använ-
das för detta ändamål. Det beslutas att temperaturgivare och tryckgivare skall 
placeras nära anslutningen till värmeväxlaren för att minimera mätfel då värme-
förluster och tryckfall som uppstår i rören mellan värmeväxlaren och mätpunk-
terna kan orsaka mätfel. Fyra tryckgivare och fyra spänningsomvandlare beställs 
från Danelko. Tryckgivarna används för att kunna logga tryckfallet som uppstår 
i värmeslingorna och spänningsomvandlarna används för att omvandla signalen 
på 0-10V från tryckgivarna till en signal på 0-5V som Arduino UNO kan regi-
strera. Fyra temperaturgivare inhandlas, två av dessa fästs med isolertejp på kop-
parrören till och från värmeväxlaren. Mellan temperaturgivarna och kopparrören 

Bild 3, Förberedelse för montering 
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används också värmepasta som främjar värmeöverföringen mellan röret och gi-
varen. Detta görs för att få ett bättre mätvärde av temperaturen i röret. De andra 
två temperaturgivarna sänks ned i vattentanken på olika djup, en nära ytan och 
den andra nära botten. Temperaturgivaren för mätning av temperaturen i toppen 
av tanken sänks ned 16cm i vattnet och temperaturgivaren för mätning av tempe-
raturen i botten av tanken sänks ned 80cm i vattnet. Detta för att kunna se om 
skiktning i vattnet sker och kunna ta ut en medeltemperatur i tanken. Skiktning 
innebär att varmt vatten lägger sig i toppen av tanken och blandas inte med det 
kalla vattnet i botten av tanken. Temperaturgivarna kopplas till Arduino UNO 
och tryckgivarna kopplas genom spänningsomvandlarna till Arduino UNO. 
Arduino UNO loggar sedan temperatur och tryck varje minut och skriver dessa 
data till ett textdokument som sedan importeras från SD-kortet till Microsoft Ex-
cel. 

Snabbkopplingar för 19mm slang kopplas därefter till avtappning/påfyllnadsven-
tilen och till kylslingan. Detta gör att samma vattenslang kan användas för att 
fylla systemet med vatten och för att tillgodose kylslingan i botten av tanken med 
kallt vatten.  För att förebygga energiförluster till luften används värmeisolerande 
bollar i plast som flyter på vattnet.
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3.2 Test av värmeslingor 
Innan en värmeväxlare kan testas måste den kopplas till värmecirkulationskret-
sen, därefter fylls kretsen med vatten vilket görs genom att en vattenslang kopp-
las till avtappningsventilen och en annan slang kopplas till avluftningsventilen. 
Sedan öppnas båda ventilerna vilket medför att vattnet kan strömma genom 
kretsen och ut genom avluftningsventilen från botten till toppen. Avluftnings-
ventilen kan stängas medans kretsen fylls för att skapa ett övertryck i systemet. 
Övertrycket syftar till att avlufta systemet efter att påfyllnadsventilen stängts. 
Genom att låta pumpen cirkulera vattnet och sedan stängas av kan luften i syste-
met samlas vid avluftningsventilen på den högsta punkten och därefter succes-
sivt friges. Processen upprepas tills ingen luft längre kan höras i pumpen vid 
drift och övertrycket i systemet inte överstiger 0,5bar. Elpannans temperatur 
ställs till 60°C. Flödet kan ställas genom att variera pumpens varvtal eller an-
vända injusteringsventilen. Testerna genomförs vid tre olika flöden genom v 
värmeväxlare GSS-1P och GTF-1P och vid två olika flöden genom HSS-1P och 
GTF-3P. Genom att fotografera flödesmätarställningen och samtidigt starta en 
timer och sedan efter en tid samtidigt som timern stoppas fotografera mätarställ-
ningen igen kan ett flöde beräknas. På lappen noteras vilken värmeväxlare och 
vilket varvtal som används vid denna mätning, se bild 4. Dessa mätarställningar 
förs in i ett Excel-dokument där volymflöde, massflöde och hastigheten genom 
värmeväxlaren beräknas. För att beräkna hastigheten på vattnet genom värme-
växlaren används formel 6. Detta utförs i början av testet när temperaturen på 
elpannan nått arbetstemperatur och i slutet av testet för att kunna beräkna ett 
medelflöde genom värmeväxlaren då vattnets viskositet ändras med temperatu-
ren. När oljan i elpannan nått arbetstemperatur startas dataloggningen. Detta 
görs genom att använda ett sd-kort i Arduinon och slå till den loggningen börjar 
då automatiskt. Arduinon skriver temperaturer och tryck varje minut till en text-
fil som sparas på sd-kortet. Om tillgång till dator finns kan namnet på den text-
fil som skrivs till ändras genom att ändra namnet på den i koden och sedan föra 
över koden till Arduino. På datorn kan också tid, temperatur och tryck ses vid 
varje loggning i Arduinos program. Testet pågår i cirka två och en halv timme 
innan strömförsörjningen till Arduinon bryts och loggningen avslutas. På sd-
kortet finns nu en textfil med data för varje minut under testet. Denna data im-
porteras därefter till Excel där texten omvandlas till en tabell.    
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Bild 4, Flödesmätning 

 

Bild 5, flödesmätning 
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3.3 Temperatur i tank 
För att kontrollera hur vattnets temperatur skiljer sig i tanken och hålla kontroll 
på mixningen används ett termoelement typ-K. Temperaturen mäts i alla hörn 
samt mitt på tankens båda långsidor, detta görs på två nivåer i tanken för att un-
dersöka om det finns någon temperaturdifferens. 

3.4 Värmeförlust ur tanken 
Värmeförlusterna ur tanken påverkar uppvärmningstiden vilket undersöks ge-
nom att vattnet värms till 46 grader innan värmen stängs av. Därefter står tanken 
från fredag eftermiddag till måndag morgon. Under hela helgen loggas tempera-
turen varje minut för att kunna se hur temperaturen sjunker över tid och utifrån 
detta kan beräkningar göras för värmeförlusten till den omgivande luften. Genom 
att beräkna temperaturskillnaden från 46°C ned till sluttemperatur och använda 
formel 4 fås en värmeförlust som beskrivs som negativ. Genom att använda en 
tabell för vattens specifika värmekapacitet och interpolera de okända värdena kan 
en ny tabell skapas för vatten i temperaturspannet 7-100°C (se bilaga B). (17). 
Värmekapaciteten som används i formel 4 hämtas från den interpolerade tabellen 
för vatten (se bilaga B). Detta utnyttjas sedan i beräkningarna genom att använda 
de temperaturer som undersöks och därefter titta på skillnaden i värmeförlust 
mellan dessa värden. Genom att jämföra den uppmätta tillförda effekten med tan-
kens energibehov, vilket är vattnets energibehov tillsammans med värmeförlus-
terna till luften, kan mätningarnas noggrannhet undersökas. 

I tabell 1 visas ett exempel på hur beräkningen av energi- och effektförlusten 
redovisas. Temperaturdifferensen mellan 46°C och 45°C grader tar 64 minuter, 
utifrån den framkomna tiden kan förlusten beräknas.  

Beräkning effektförlust i tank 
    

Tlåg 38,00 [C] 
Thög 44,00 [C] 

Tid Tlåg 619,00 
Tid Thög 132,00 

Q -25057,80 [kJ] 
Medel förlust -0,86 [kJ/s] 

Tabell 1, Exempel på förlustberäkning. 
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3.5 Kalkylark 
För att kunna jämföra Scandymet AB’s kalkylark med de mätningar som gjorts 
måste värmeväxlarens egenskaper matas in i kalkylarket, värden som exempelvis 
vilka material värmeväxlaren består av men också värmeväxlarens rördiameter 
och de olika lagrens tjocklek. 

Genom att använda temperaturer vid två valda tidpunkter i mätserien och iterera 
tiden för att ställa flödet till ett önskat värde med målsökfunktionen i Excel kan 
kalkylarket dimensionera en värmeväxlare för det undersökta fallet. Den värme-
växlare som dimensioneras kan sedan jämföras med den undersökta värmeväx-
laren inklusive de förluster som uppstod under värmeförlusttestet. 

3.6 Jämförelse 
Under testet av värmeväxlaren loggas temperaturerna för framledning och retur-
ledning samt temperaturerna på två nivåer i tanken varje minut, (se tabell 2). 

TID T FRAM TRETUR T TOPP T BOTT 
56 48,50 [C] 43,50 [C] 37,50 [C] 38,00 [C] 
57 48,00 [C] 43,50 [C] 37,50 [C] 38,50 [C] 
58 48,50 [C] 44,00 [C] 37,50 [C] 38,50 [C] 

Tabell 2. I denna tabell ses medeltemperaturen i tanken gå från 37,75°C till 
38°C vid minut 57 i mätserien 

Temperaturmätningarna i tanken används för att beräkna en medeltemperatur i 
tanken vilken används vid beräkning av värmeväxlarens avgivna effekt.  

Då vattnets viskositet ändras med temperaturen medför att vattnet strömmar lät-
tare genom värmeväxlaren vid en högre temperatur innebär att flödet genom 
slingan kommer att öka med temperaturen. För att kompensera för detta noteras 
volymflödet en gång i början av testet när temperaturen genom värmeväxlaren är 
låg och en gång i slutet av testet när temperaturen genom värmeväxlaren är hög, 
detta för att kunna beräkna ett medelvolymflöde genom värmeväxlaren för hela 
testet. Detta måste göras då det inte finns någon momentanflödesgivare som kan 
logga flödet samtidigt som temperaturerna och tiden loggas. Utifrån de uppmätta 
temperaturer och det medelflöde som beräknats kan den avgivna effekten från 
värmeväxlaren beräknas.  

Genom att välja en punkt i början och en punkt senare i mätintervallet där tem-
peraturen i tanken slår över från en temperatur till en högre temperatur kan ef-
fekten beräknas med hjälp av det uppmätta massflödet och medelvärden för fram- 
och returledningstemperaturerna under detta tidsintervall. Effekten beräknas en-
ligt formel 26. För att den specifika värmekapaciteten och densiteten för vatten 
skall vara så verklig som möjligt i alla beräkningar används tabellen i bilaga B. 
Genom att använda medeltemperaturen mellan de använda temperaturerna kan 
värden för den specifika värmekapaciteten och densiteten hämtas från denna ta-
bell.  
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𝑃" = �̇�𝑐8∆𝑇" 

Formel 26, Avgiven effekt från det varma mediet 

 

Den avgivna effekten som beräknas över värmeväxlaren antas vara lika stor som 
den effekt som har upptagits av vattnet i tanken. Den låga temperaturen och den 
höga temperaturen i tanken används sedan för att beräkna vattnets energibehov 
som beräknas med hjälp utav formel 27. 

𝑄 = 𝑚"𝑐"∆𝑇" 

Formel 27, Vattnets energibehov mellan två temperaturer. 

Tanken innehåller en kubikmeter vatten. Genom att beräkna massan för vattnet 
samt använda den höga respektive låga temperaturen i tanken kan energibehovet 
för vattnet beräknas. Samma temperaturer används för att beräkna förlusterna 
från vattnet till luften med hjälp av den data som samlats in under värmeförlust-
testet. Formel 27 används för att beräkna värmeförlusten mellan de två tempera-
turerna, Den beräknade värmeförlusten kan sedan delas med tiden som har pas-
serat för att kunna räkna ut en medeleffektförlust ur tanken mellan dessa tempe-
raturer. Genom att genomföra en energibalans anses den tillförda energin vara 
lika stor som vattnets energibehov plus förlusterna, se formel 28.  

𝑄CLsstövk = 𝑄"BCCDE + 𝑄tövs^wC 

Formel 28, Energibalans. 

Denna energibalans används för att undersöka om beräkningarna utifrån testerna 
är rimliga och kan också utnyttjas för att ta reda på om Scandymet AB’s kalkylark 
tar hänsyn till förlusterna när de dimensionerar värmeväxlare.  

I Scandymet AB’s kalkylark kan flödeshastigheten itereras utifrån tiden för att 
ställa flödeshastigheten till ett önskat värde med målsökfunktionen i Excel. Detta 
gör att kalkylarket dimensionerar en värmeväxlare utifrån de mätdata som häm-
tats från mätningarna. Den värmeväxlare som dimensioneras kan sedan jämföras 
med den undersökta värmeväxlaren och de förluster som undersökts under vär-
meförlusttestet. Genom att mäta längden på det rör som värmeväxlaren består av 
kan en area för den undersökta värmeväxlaren beräknas. Denna värmeväxlares 
area och avgiven effekt kan sedan användas tillsammans med den logaritmiska 
medeltemperatur differensen för att beräkna värmeväxlarens värmegenomgångs-
tal (U) enligt formel 29. (14) 
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𝑈 =
𝑃

𝐴 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷 

         Formel 29, Värmeövergångstal (14) 

Värmegenomgångstalet kan sedan jämföras med värmegenomgångstalet för vär-
meväxlaren Scandymet AB’s kalkylark har dimensionerat.  

 

3.7 Generaliserbarhet 
Då värmeväxlarna kommer att användas i andra fluider i vatten görs en under-
sökning på hur den specifika värmekapaciteten ändras vid utblandning med tre 
olika syror. Denna undersökning utförs för att belysa hur den specifika värmeka-
paciteten kommer att ändras och påverka uppvärmningsprocessen.  

3.8 Teoretisk beräkning 
Genom att göra egna teoretiska beräkningar av värmeöverföringen kan dessa 
också jämföras med kalkylarket och de uppmätta värdena.  

Beräkningarna utförs för ett fall på två olika värmeväxlare GSS-1P och HSS-1P 
vid en uppmätt vattenhastighet genom värmeväxlaren på 1,743m/s för GSS-1P 
och 1,023m/s för HSS-1P. De värden som beräkningarna utgår ifrån är tempera-
turerna in (Tin) och ut (Tut) ur värmeväxlaren, starttemperaturen (Tlåg) i tanken och 
sluttemperaturen (Thög) i tanken, vattenvolymen (V) i tanken, tiden (t) det tagit 
för att värma vattnet i tanken mellan start och slut temperaturen, värmeväxlarens 
ytterdiameter (D) och hydrauliskdiameter (dh), värmeväxlarens (𝛿+, 𝛿,) olika 
skikt och dess material. För att kunna dimensionera en värmeväxlare utifrån 
dessa värden måste värmeöverföringen per meter beräknas. Värmeöverföringen 
per meter beräknas med värmeövergångskoefficienten inuti värmeväxlaren (𝛼WE) 
och utanpå värmeväxlaren (𝛼jC) samt rörväggens värmegenomgångskoefficien-
ten (𝑈) beräknas. Beräkningarna görs i excel. 

Den energi (Qvatten) som vattnet behöver för att värmas från starttemperaturen till 
sluttemperaturen beräknas med formel 30. Där mvatten är vattnets massa, cp är vatt-
nets specifika värmekapacitet och DT är skillnaden mellan start och sluttempera-
turen. 

𝑄"BCCDE = 𝑚"BCCDE𝑐6∆𝑇 

Formel 30 
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Effekten (Pvatten) som behövs för att värma vattnet beräknas med formel 31 där t 
är tiden som det skall ta att värma vattnet från Tlåg till Thög. 

𝑃"BCCDE =
𝑄"BCCDE
𝑡  

Formel 31 

Beräkning av volymflödet genom värmeväxlaren, TVVX är temperaturskillnaden 
över värmeväxlaren. 

�̇� =
𝑃"BCCDE ∗ 3,6
𝑐6 ∗ ∆𝑇88G

 

Formel 32 

För att beräkna vattnets hastighet genom slingan används formel 33 där Ah är den 
hydrauliska arean för röret. 

𝑐 =
�̇�
𝐴H

∗
1

3600 

Formel 33 

Beräkning av Reynolds tal (Re) enligt formel 34 där v är den kinematiska visko-
siteten som hämtas för medeltemperaturen över värmeväxlaren. (11) 

𝑅𝑒LE =
𝑐 ∗ 𝑑H
𝑣  

Formel 34 

Nusselts tal inuti röret beräknas enligt Dittus-boelters formel för turbulent ström-
ning i rör och kanaler se formel 35 där Prantls tal (Pr) hämtas från tabellen för 
vatten vid medeltemperaturen över värmeväxlaren. (12) 

𝑁𝑢LE = 0,023 ∗ 𝑅𝑒R,S ∗ 𝑃𝑟R,U	 

Formel 35 

Värmeövergångskoefficienten (𝛼WE) beräknas enligt formel 36 där lv för vatten 
hämtas från tabellen för vatten vid medeltemperaturen över värmeväxlaren. (11) 

𝛼WE =
𝑁𝑢 ∗ lX
𝑑H

 

Formel 36 

För att beräkna värmeövergångskoefficienten på utsidan av värmeväxlaren måste 
Grashofs tal (Gr) beräknas enligt formel 37 där g är gravitationsaccelerationen, 
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b är volymutvidgningskoefficienten, q är den uppskattade temperaturen i vattnet 
vid värmeväxlarens vägg, D är ytterdiametern och v är den kinematiska viskosi-
teten för medeltemperaturen i tanken hämtat från tabellen för vatten. (13) 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ 𝜃 ∗ 𝐷]

𝑣,  

Formel 37 

Beräkningen av den uppskattade temperaturen i vattnet vid värmeväxlarens ut-
sida. (Ttank) är medeltemperaturen i vattentanken och LMTD är den logaritmiska 
medeltemperatur differensen i systemet. (14) 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
𝑇LE − 𝑇 C

ln	(𝑇LE − 𝑇CBE(𝑇 C − 𝑇CBE(
)
 

Formel 38 

𝜃 = (
𝑇LE + 𝑇 C

2 ) − 𝐿𝑀𝑇𝐷 

Formel 39 

Nusselts tal för utsidan av värmeväxlaren beräknas enligt formel 40. C=0,53 och 
m=0,25 dessa värden hämtas från litteratur och baseras på värdet för (Gr*Pr). 
(15) 

𝑁𝑢^C = 𝐶 ∗ (𝐺𝑟 ∗ Pr	)c 

Formel 40 

För att beräkna värmeövergångskoefficienten för utsidan av värmeväxlaren an-
vänds formel 41, l hämtas från tabellen för vatten vid medeltemperaturen i tan-
ken och D rörets ytterdiameter. 

𝛼^C = (
𝑁𝑢^C ∗ λ

𝐷 ) 

Formel 41 

För att beräkna värmemotstådet (R) för värmeväxlaren används formel 42 där d 
är skiktets tjocklek i meter och L är längden. (16) 

𝑅CdC =
1

𝛼WE ∗ (𝜋 ∗ 𝑑H ∗ 𝐿)
+
ln	( 𝐷

𝐷 − 2 ∗ δ+
)

2 ∗ 𝜋 ∗ lgh ∗ L
+
ln	( 𝐷

𝐷 − 2 ∗ δ+
)

2 ∗ 𝜋 ∗ lgh ∗ L
+

1
𝛼jC ∗ (𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿)

 

Formel 42 

Genom att låta längden L=1 kan värmemotståndet för en kvadratmeter beräknas. 
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Då kalkylarket beräknar en medelarea per kvadratmeter gör tre olika beräkningar 
för arean per kvadratmeter, för ytterdiameter av röret i formel 43, för inner dia-
meter av röret i formel 44 och beräkningen kalkylarket gör i formel 45. 

𝐴mr = 𝜋 ∗ D 

Formel 43 

𝐴k|r = 𝜋 ∗ (D − 2 ∗ (δ+ + δ,)) 

Formel 44 

𝐴(Bs(r = 𝜋 ∗ (D − (δ+ + δ,)) 

Formel 45 

Genom att använda formel 46 kan värmegenomgångstalet (U) per kvadratmeter 
beräknas för de tre fallen. Där x är beroende på vilken av de beräknade areorna 
per kvadratmeter som används.  

𝑈n =
𝑅CdC
𝐴n

 

Formel 46 

För att beräkna den minsta arean som är behövs för att kunna överföra den energi 
som behövs används formel 47 där P är den erfoderliga effekten som beräknades 
i formel 31 och LMTD är den logaritmiska medeltemperatur differensen som be-
räknades i formel 38. (7) 

𝐴copq =
𝑃"BCCDE

𝑈n ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷
 

Formel 47 

Genom att dela Aminx med 𝐴mr, 𝐴k|r och 𝐴(Bs(r  kan den minsta nödvändiga 
längden på röret som värmeväxlaren konstrueras av beräknas enligt formel 48. 

𝐿copq =
𝐴rLEn
𝐴nr

 

Formel 48 
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4 Resultat 
Här redovisas resultaten för de tester som gjorts. Graferna visar hur temperatu-
rerna har förändrats med tiden. I tabellerna redovisas de beräkningar som gjorts 
utifrån mätningarna. Low och high i tabellerna visar temperaturen vid den låga 
respektive den höga temperaturen i tanken. Tfram och Tretur visar medelvärdet 
för fram och returledningen under samma tidsintervall. På vänstersidan visas re-
sultaten för mätningarna och på högersidan visas resultaten för samma värden i 
kalkylarket. I tabellerna ”jämförelse” visas en jämförelse mellan kalkylarkets be-
räkningar och de tester som genomförts, resultatet redovisas i W/m2*K 

4.1 Värmeförlust ur tanken 

 

Graf 1. Avkylning 

Avkylningen sjunker från 46°C till 24,5°C på 3865 minuter.  

 

4.2 Tryck 
I den analys som genomförts av Alexander Eriksson visade det sig att kalkylarket 
antar ett för högt värde för tryckstötsmotståndet och rörfriktionskoefficienten vil-
ket medför att kalkylarket överdimensionerar den föreslagna pumpens effekt. (5) 
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4.3 Teoretiska beräkningar 
Under ses resultaten av de teoretiska beräkningarna och de kan sedan jämföras 
med de beräkningar kalkylarket och de tester som gjorts. 

 

 

Tabell 3 

 

 

 

Tabell 4 

 



RASMUS PARMENT 
EN JÄMFÖRELSESTUDIE AV VÄRMEVÄXLARE 

8/13/18 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

34 

 

Tabell 5 

 

 

 

Tabell 6 
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4.4 Jämförelse av värmegenomgångstal 
I tabellen nedan jämförs värmegenomgångstalet för de olika värmeväxlarna uti-
från de mätningar som gjorts. Det värmegenomgångstal som beräknats utifrån 
mätningarna jämförs sedan med de beräkningar som gjorts i kalkylarket för 
samma fall. Differenskolumnen visar hur det uppmätta värmeövergångstalet skil-
jer sig från värmeöverföringstalet beräknat från kalkylarket i procent. 

 

Tabell 7 

4.5 Generaliserbarhet 
Den specifika värmekapaciteten för vatten är cirka 4186j/kg*k, om vattnen späds 
ut med en syra eller annat kommer den att ändras. I tabell 8, tabell 9 och tabell 
10 nedan visas exempel på hur olika syror utblandat i vatten ändrar dess värme-
kapacitet. (19) (20) 

Specifik värmekapacitet HCI utspätt i vatten, J/kg*K 

mol % HCI 0°C  10°C  20°C  40°C  60°C  
0 4186,8         

9,09 3014,50 3014,50 3098,23 3140,10 3265,70 
16,7 2553,95 2533,01 2641,87 2700,49 2805,16 

20 2428,34 2407,41 2474,40 2574,88 2671,18 
25,9 2302,74       2553,95 

Tabell 8, Vatten utblandat med HCl (saltsyra) 

 

Specifik värmekapacitet H2PO4 utspätt i 
vatten vid 21,3°C 
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% H2PO4 J/kg*k 
0 4186,80 

10,27 3890,79 
22,1 3475,04 
40,1 2940,81 

50 2658,62 
71,88 2112,66 
89,72 1760,97 

Tabell 9, Vatten utblandat med H2PO4 (fosforsyra) 

Specifik värmekapacitet HNO3 utspätt i 
vatten vid 20°C 

Vikt % HNO3  J/kg*k 
0 4186,80 

10 3768,12 
20 3391,31 
30 3056,36 
40 2826,09 
50 2721,42 
60 2679,55 
70 2574,88 
80 2407,41 
90 2156,20 

Tabell 10, Vatten utblandat med HNO3 (salpetersyra) 
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5 Slutsatser 
Då mina mätningar tyder på att både GSS-1P och HSS-1P överdimensioneras 
skulle en bättre dimensionering av dessa leda till minskade materialkostnader för 
företaget vid tillverkning av dessa värmeväxlare vilket även skulle leda till en 
energibesparing både vid transporter av material och transporter av slutproduk-
ten. Då 85% av produktionen går till export skulle en bättre dimensionering 
kunna minska utsläppen från transporter av dessa värmeväxlare vilket också 
skulle vara ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart samhälle. 

1. Hur väl stämmer värmeväxlarnas värmeöverföring överens med Scandy-
met AB’s kalkylark?  

2. Över- eller underdimensionerar Scandymet AB’s kalkylark deras värme-
växlare? 

Testerna tyder på att GSS-1P är överdimensionerad i de temperaturspann som 
undersöks i denna rapport med mellan 22% och 55%. Testerna visar också att 
HSS-1P är överdimensionerad med ungefär 36% vid de temperaturspann som 
undersöks. De tester som gjorts på GTF-1P och GTF-3P tyder på att GTF-1P 
underdimensioneras av kalkylarket vid de undersökta temperaturerna, differen-
sen på de tester som genomförts ligger på mellan 2% och 16%. 

5.1 Generaliserbarhet 
Den specifika värmekapaciteten visar hur mycket energi som behövs för att 
värma ett kilo av ett ämne en grad celcius. I tabellerna för vatten utblandat med 
olika syror kan den specifika värmekapaciteten ses sjunka. Att den specifika vär-
mekapaciteten sjunker med utblandningen av dessa syror tyder på att överdi-
mensioneringen av värmeväxlarna kan vara ännu större vid användning i dessa 
vätskor då en lägre specifik värmekapacitet betyder att mindre värme behöver 
tillföras för att värma vätskan. Detta betyder också att dessa tester som gjort teo-
retiskt skulle kunna generaliseras för de syror som finns i tabell 8 tabell 9 och 
tabell 10, men fler tester skulle behöva genomföras med högre temperaturer och 
fler fluider för att bekräfta detta påstående.  

5.2 Tryck 
Den analys Alexander Eriksson gjort på dessa värmeväxlare i rapporten Tryckfall 
över värmeväxlare (5) tyder på att kalkylarket överdimensionerar den föreslagna 
pumpeffekten som bör användas vid installation av dessa värmeväxlare. Om 
denna pumpeffekt ligger till grund för valet av pump vid installation av dessa 
värmeväxlare betyder det att pumpen kommer att överdimensioneras vilket gör 
att massflödet genom värmeväxlaren ökar och med detta också värmeöverfö-
ringen. Detta tyder på att överdimensioneringen kan vara större än vad som visas 
i denna rapport.  
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6 Diskussion 
Energibalansen av mätningarna visar i de flesta fall att det tillförs mer energi än 
vad som är teoretisk nödvändigt. Detta kan bero på att flödet som beräknats kan 
vara större än i praktiken. Det skulle också kunna bero på osäkerheten kring 
mängden vatten i tanken, om mängden vatten i tanken är mindre än vad som 
uppskattats i beräkningarna skulle detta ge ett positivt värde i energibalansen då 
det skulle behövas mindre energi för att värma vattnet. Om mängden vatten i 
tanken är större än vad som uppskattats blir energibalansens värde negativt. Be-
slutet att enbart mäta temperaturen i vattentanken vid två ställen och därefter ge-
neralisera temperaturen till hela tanken, att inte räkna med avkylning till omgi-
vande luft, att ha manuella flödesmätare och andra variabler som redovisas i av-
snitt 6.2 är samtliga faktorer som i viss utsträckning kan ha påverkat resultaten. 

Då dessa värmeväxlare skall användas inom ytbehandlingsindustrin så bör hän-
syn tas till att de fluider de skall användas i baden har en annan värmekapacitet 
vilket gör att värmeväxlarna kan vara rätt dimensionerade för dessa.  

Då en större skillnad mellan framledning och returtemperaturerna över värme-
växlaren tyder på en större överförd värmeeffekt och dessa värmeväxlare ofta 
används vid högre temperaturer än vad dessa mätningar gjorts vid skulle det vara 
intressant att veta hur värmeöverföringen blir vid högre temperaturer. De mät-
ningar och tester som genomförs under denna rapport har varit låsta till lägre 
temperaturer för att undvika skador.  

6.1 Dimensionering 
GSS-1P och HSS-1P överdimensioneras enligt de tester som gjorts, detta behöver 
dock inte betyda att detta stämmer vid andra temperaturer. Scandymet AB’s kal-
kylark dimensionerar GTF-1P väldigt bra vid ett test och underdimensionerar 
värmeväxlaren något vid de två lägre hastigheterna genom värmeväxlaren. Detta 
kan bero på mätfel på temperaturerna, i tanken eller att flödesmätningen gett ett 
felaktigt flöde genom värmeväxlaren.  Testerna av GTF-3P visade att kalkylarket 
dimensionerade en värmeväxlare som var väldigt lik den som testat vilket tyder 
på att kalkylarket dimensionerar GTF värmeväxlare väldigt bra. De tester som 
utförts undersöker bara värmeöverföringen till vatten om en annan vätska eller 
vatten utblandat med något ämne som påverkar den specifika värmekapaciteten 
bör hänsyn tas till detta när värmeväxlaren dimensioneras.  

Vid de mätningar som gjort på GSS-1P vid ett flöde genom denna på 1,743m/s 
mellan temperaturerna 29-40 grader i tanken visar att en värmeväxlare som är 
4,83m kortare än kalkylarkets dimensionerade värmeväxlare skulle tillföra lika 
stor effekt till vattnet i tanken. Detta skulle kunna göra att tillverkningskostna-
derna skulle bli betydligt mindre. Det är dock viktigt att tänka på att kalkylarket 
inte tar hänsyn till värmeförluster från tanken till omgivningen vilket påverkar 
uppvärmningstiden. 
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6.2 Förbättringsförslag testanordning 
Allt eftersom arbetet har fortlöpt har olika förbättringsmöjligheter uppkommit. 
Det hade underlättat om det hade funnits en display på den Arduino UNO som 
kan visa temperaturer och tryck i realtid, alternativt kunna lagra datan, alternativt 
använda en annan datalogger. De flödesmätningar som nu genomförts skedde 
manuellt och det var omöjligt att få exakta värden på flödet. En flödesgivare 
skulle göra att flödet genom värmeväxlaren skulle kunna mätas mer exakt. Fler 
temperaturgivare i tanken skulle kunna ge en bättre bild av hur temperaturen i 
tanken ser ut vid varje mätpunkt. Även en mer exakt uppfattning om hur mycket 
vatten som finns i tanken skulle kunna fås om tanken stod på en våg. En mindre 
tank som är mer isolerad skulle medföra att uppvärmningstiden skulle bli mindre 
vilket skulle göra att testerna skulle kunna effektiviseras. Mätningarna skulle be-
höva göras vid högre temperaturer för att kunna utvärdera hur kalkylarket di-
mensionerar slingor vid andra temperaturer. En större pump som klarar av att 
pumpa vattnet i hastigheter, upp till 2m/s i HSS-1P, skulle behövas för att under-
söka hur kalkylarket dimensionerar värmeväxlaren vid de vattenhastigheterna. 
För att klara av högre temperaturer och flöden skulle en större värmekälla behö-
vas och plattvärmeväxlaren som används skulle behöva bytas ut då tryckfallet 
över denna förmodligen skulle bli för stort. För att verifiera hur värmeöverfö-
ringen är i andra vätskor än vatten skulle värmeväxlarna behöva testas även i 
dessa vätskor. En djupare och mer ingående analys skulle kunna göras om mer 
tid avsätts för tester och där värmeväxlarna också testas vid högre temperaturer.  
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Bilaga A: Värmeväxlare 
GSS-1P värmeväxlaren är tillverkad av stålrör 16x1mm. Värmeväxlaren har en 
hydraulisk diameter på 14mm, dess hydrauliska area är 0,001539m2 , värmeväx-
larens rörlängd är 10,67m och dess värmeöverförande area är 0,54m2.   

 

 

 

 

 

Bild 6, GSS-1P 
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Värmeväxlaren GTF-1P är tillverkad av 14x1mm rostfritt stål och är belagt med  
0,9mm teflonbeläggnig för att klara av korrosiva miljöer. Dess hydrauliska dia-
metern är 12mm och arean är 0,0001131m2. Värmeväxlarens rörlängd är 10,67m 
och dess värmeöverförande area är 0,53m2.   
 

  

Bild 7, GTF-1P 
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Värmeväxlaren HSS-1P är tillverkad av rostfritt stål med dimensionerna 
25x1,5mm. Längden på slingan är 9,6m och dess hydrauliska innerarea är 22mm 
och dess hydrauliska area är 0,0003801m2. Värmeväxlarens värmeöverförande 
area är 0,75m2. 

 

  

Bild 8, HSS-1P 
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GTF-3P är en värmeväxlare tillverkad av tre parallella 14x1mm rostfria stålrör 
som belagts med en 0,9mm tjock teflonbeläggning för att klara av korrosiva mil-
jöer. Rörens hydrauliska diameter är 12mm och dess sammanlagda hydrauliska 
area är 0,0003393m2. Värmeväxlarens totala värmeöverförande area är 1,3m2. 

  

 

Bild 9, GTF-1P Bild 10, GTF-1P 
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Bilaga B: Vattentabell 
Interpolerade värden för vatten 

       

Tem
p 

Densitet Specific heat Thermal-
kondukti-

vity 

Prandtl Kine-
matisk 
viskosi-

tet 

Dyna-
misk 

visko-
sitet 

℃ kg/m3 kJ/(kg*k) W/(m*k) 
 

m2/s Pa*s 
t 𝜌 cp λ 

 
𝑣 µ 

7 1000 4,297 0,582 10,4 1,44E-
06 

1,44E
-03 

8 999,85 4,291 0,5833 10,174 1,41E-
06 

1,41E
-03 

9 999,7 4,285 0,5846 9,948 1,38E-
06 

1,38E
-03 

10 999,55 4,279 0,5859 9,722 1,35E-
06 

1,35E
-03 

11 999,4 4,273 0,5872 9,496 1,32E-
06 

1,32E
-03 

12 999,25 4,267 0,5885 9,27 1,30E-
06 

1,29E
-03 

13 999,1 4,261 0,5898 9,044 1,27E-
06 

1,27E
-03 

14 998,95 4,255 0,5911 8,818 1,24E-
06 

1,24E
-03 

15 998,8 4,249 0,5924 8,592 1,21E-
06 

1,21E
-03 

16 998,65 4,243 0,5937 8,366 1,18E-
06 

1,18E
-03 

17 998,5 4,237 0,595 8,14 1,15E-
06 

1,15E
-03 

18 998,35 4,231 0,5963 7,914 1,12E-
06 

1,12E
-03 

19 998,2 4,225 0,5976 7,688 1,09E-
06 

1,09E
-03 

20 998,05 4,219 0,5989 7,462 1,06E-
06 

1,06E
-03 

21 997,9 4,213 0,6002 7,236 1,03E-
06 

1,03E
-03 

22 997,75 4,207 0,6015 7,01 1,01E-
06 

1,00E
-03 
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23 997,6 4,201 0,6028 6,784 9,76E-
07 

9,74E
-04 

24 997,45 4,195 0,6041 6,558 9,47E-
07 

9,44E
-04 

25 997,3 4,189 0,6054 6,332 9,18E-
07 

9,15E
-04 

26 997,15 4,183 0,6067 6,106 8,89E-
07 

8,86E
-04 

27 997 4,177 0,608 5,88 8,60E-
07 

8,57E
-04 

28 996,6 4,17695 0,60945 5,7755 8,46E-
07 

8,43E
-04 

29 996,2 4,1769 0,6109 5,671 8,33E-
07 

8,29E
-04 

30 995,8 4,17685 0,61235 5,5665 8,19E-
07 

8,15E
-04 

31 995,4 4,1768 0,6138 5,462 8,05E-
07 

8,01E
-04 

32 995 4,17675 0,61525 5,3575 7,91E-
07 

7,88E
-04 

33 994,6 4,1767 0,6167 5,253 7,78E-
07 

7,74E
-04 

34 994,2 4,17665 0,61815 5,1485 7,64E-
07 

7,60E
-04 

35 993,8 4,1766 0,6196 5,044 7,50E-
07 

7,46E
-04 

36 993,4 4,17655 0,62105 4,9395 7,36E-
07 

7,32E
-04 

37 993 4,1765 0,6225 4,835 7,23E-
07 

7,18E
-04 

38 992,6 4,17645 0,62395 4,7305 7,09E-
07 

7,04E
-04 

39 992,2 4,1764 0,6254 4,626 6,95E-
07 

6,90E
-04 

40 991,8 4,17635 0,62685 4,5215 6,81E-
07 

6,76E
-04 

41 991,4 4,1763 0,6283 4,417 6,68E-
07 

6,62E
-04 

42 991 4,17625 0,62975 4,3125 6,54E-
07 

6,49E
-04 

43 990,6 4,1762 0,6312 4,208 6,40E-
07 

6,35E
-04 

44 990,2 4,17615 0,63265 4,1035 6,26E-
07 

6,21E
-04 

45 989,8 4,1761 0,6341 3,999 6,13E-
07 

6,07E
-04 

46 989,4 4,17605 0,63555 3,8945 5,99E-
07 

5,93E
-04 

47 989 4,176 0,637 3,79 5,85E-
07 

5,79E
-04 
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48 988,55 4,17655 0,6381 3,735 5,77E-
07 

5,71E
-04 

49 988,1 4,1771 0,6392 3,68 5,70E-
07 

5,63E
-04 

50 987,65 4,17765 0,6403 3,625 5,62E-
07 

5,56E
-04 

51 987,2 4,1782 0,6414 3,57 5,54E-
07 

5,48E
-04 

52 986,75 4,17875 0,6425 3,515 5,47E-
07 

5,40E
-04 

53 986,3 4,1793 0,6436 3,46 5,39E-
07 

5,32E
-04 

54 985,85 4,17985 0,6447 3,405 5,31E-
07 

5,24E
-04 

55 985,4 4,1804 0,6458 3,35 5,24E-
07 

5,17E
-04 

56 984,95 4,18095 0,6469 3,295 5,16E-
07 

5,09E
-04 

57 984,5 4,1815 0,648 3,24 5,09E-
07 

5,01E
-04 

58 984,05 4,18205 0,6491 3,185 5,01E-
07 

4,93E
-04 

59 983,6 4,1826 0,6502 3,13 4,93E-
07 

4,85E
-04 

60 983,15 4,18315 0,6513 3,075 4,86E-
07 

4,78E
-04 

61 982,7 4,1837 0,6524 3,02 4,78E-
07 

4,70E
-04 

62 982,25 4,18425 0,6535 2,965 4,70E-
07 

4,62E
-04 

63 981,8 4,1848 0,6546 2,91 4,63E-
07 

4,54E
-04 

64 981,35 4,18535 0,6557 2,855 4,55E-
07 

4,46E
-04 

65 980,9 4,1859 0,6568 2,8 4,47E-
07 

4,39E
-04 

66 980,45 4,18645 0,6579 2,745 4,40E-
07 

4,31E
-04 

67 980 4,187 0,659 2,69 4,32E-
07 

4,23E
-04 

68 979,35 4,18785 0,65975 2,6555 4,27E-
07 

4,18E
-04 

69 978,7 4,1887 0,6605 2,621 4,22E-
07 

4,13E
-04 

70 978,05 4,18955 0,66125 2,5865 4,17E-
07 

4,08E
-04 

71 977,4 4,1904 0,662 2,552 4,12E-
07 

4,02E
-04 

72 976,75 4,19125 0,66275 2,5175 4,07E-
07 

3,97E
-04 
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73 976,1 4,1921 0,6635 2,483 4,02E-
07 

3,92E
-04 

74 975,45 4,19295 0,66425 2,4485 3,97E-
07 

3,87E
-04 

75 974,8 4,1938 0,665 2,414 3,92E-
07 

3,82E
-04 

76 974,15 4,19465 0,66575 2,3795 3,87E-
07 

3,77E
-04 

77 973,5 4,1955 0,6665 2,345 3,82E-
07 

3,72E
-04 

78 972,85 4,19635 0,66725 2,3105 3,76E-
07 

3,66E
-04 

79 972,2 4,1972 0,668 2,276 3,71E-
07 

3,61E
-04 

80 971,55 4,19805 0,66875 2,2415 3,66E-
07 

3,56E
-04 

81 970,9 4,1989 0,6695 2,207 3,61E-
07 

3,51E
-04 

82 970,25 4,19975 0,67025 2,1725 3,56E-
07 

3,46E
-04 

83 969,6 4,2006 0,671 2,138 3,51E-
07 

3,41E
-04 

84 968,95 4,20145 0,67175 2,1035 3,46E-
07 

3,35E
-04 

85 968,3 4,2023 0,6725 2,069 3,41E-
07 

3,30E
-04 

86 967,65 4,20315 0,67325 2,0345 3,36E-
07 

3,25E
-04 

87 967 4,204 0,674 2 3,31E-
07 

3,20E
-04 

88 966,307692
3 

4,205230769 0,67453846
2 

1,98076923
1 

3,28E-
07 

3,17E
-04 

89 965,615384
6 

4,206461538 0,67507692
3 

1,96153846
2 

3,25E-
07 

3,14E
-04 

90 964,923076
9 

4,207692308 0,67561538
5 

1,94230769
2 

3,22E-
07 

3,11E
-04 

91 964,230769
2 

4,208923077 0,67615384
6 

1,92307692
3 

3,20E-
07 

3,08E
-04 

92 963,538461
5 

4,210153846 0,67669230
8 

1,90384615
4 

3,17E-
07 

3,05E
-04 

93 962,846153
8 

4,211384615 0,67723076
9 

1,88461538
5 

3,14E-
07 

3,02E
-04 

94 962,153846
2 

4,212615385 0,67776923
1 

1,86538461
5 

3,11E-
07 

3,00E
-04 

95 961,461538
5 

4,213846154 0,67830769
2 

1,84615384
6 

3,08E-
07 

2,97E
-04 

96 960,769230
8 

4,215076923 0,67884615
4 

1,82692307
7 

3,05E-
07 

2,94E
-04 

97 960,076923
1 

4,216307692 0,67938461
5 

1,80769230
8 

3,03E-
07 

2,91E
-04 
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98 959,384615
4 

4,217538462 0,67992307
7 

1,78846153
8 

3,00E-
07 

2,88E
-04 

99 958,692307
7 

4,218769231 0,68046153
8 

1,76923076
9 

2,97E-
07 

2,85E
-04 

100 958 4,22 0,681 1,75 2,94E-
07 

2,82E
-04 
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Bilaga C: Riskanalys 
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Bilaga D: Plattvärmeväxlare 
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Bilaga E: Tabeller mätningar 
 

GSS-1P 
Uppvärmning mellan 25,5 och 27,5 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
14,05   

Area 0,54 [m²] 
 

0,662   
Hastighet 1,272 [m/s] 

 
1,272 [m/s]   

Flöde 0,7050 [m³/h] 
 

0,7050 [m³/h]   
  0,194 [kg/s] 

  
  

Low 25,50 [C] 
 

25,50 [C]   
High 27,50 [C] 

 
27,50 [C]   

Tfram 43,09 [C] 
 

43,09 [C]   
Tretur 36,45 [C] 

 
36,45 [C]   

Tid  27 [min] 0,450 [h] 26 [min] 0,428 [h] 
  1620 [s] 

 
1541 [s]   

Qv 8315,72 kJ 8366,00   
  2,31 kWh 2,32 kWh 
  5,13 kJ/s 5,43 kJ/s 

Qförlust -282,35 kJ 0,00   
  -0,08 kWh 0,00   
  -0,17 kJ/s 0,00   

Pmedel 5,39 [kW] 
 

5,43 [kW]   
Qtill 2,42 [kWh] 

 
2,32 [kWh]   

Qtill 5,39 kJ/s 5,43   
  

   
  

Qbehov=Qv-Qförlust 2,39 kWh 
 

  
Qbehov=Qv-Qförlust 5,31 kJ/s 

 
  

Qtill-Qbehov 0,04 kWh 0,00   
Qtill-Qbehov 0,08 kJ/s 0,00   

 

 

 

 

 

 

Uppvärmning mellan 25,5 och 35,5 grader i tank 
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  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
14,05   

Area 0,54 [m²] 
 

0,662   
Hastighet 1,272 [m/s] 

 
1,272 [m/s]   

Flöde 0,7050 [m³/h] 
 

0,7050 [m³/h]   
  0,194 [kg/s] 

  
  

Low 25,50 [C] 
 

25,50 [C]   
High 35,50 [C] 

 
35,50 [C]   

Tfram 45,24 [C] 
 

45,24 [C]   
Tretur 39,45 [C] 

 
39,45 [C]   

Tid  160 [min] 2,667 [h] 147 [min] 2,453 [h] 
  9600 [s] 

 
8831 [s]   

Qv 41480,07 kJ 41800,00 kJ 
  11,52 kWh 11,61 kWh 
  4,32 kJ/s 4,73 kJ/s 

Qförlust -6141,99 kJ 0,00   
  -1,71 kWh 0,00   
  -0,64 kJ/s 0,00   

Pmedel 4,69 [kW] 
 

4,73 [kW]   
Qtill 12,52 [kWh] 

 
11,60 [kWh]   

  4,69 kJ/s 4,73   
  

   
  

Qbehov=Qv-Qförlust 13,23 kWh 
 

  
Qbehov=Qv-Qförlust 4,96 kJ/s 

 
  

Qtill-Qv-Qförlust -0,71 kWh -0,01   
Qtill-Qbehov -0,27 kJ/s 0,00   

 

Uppvärmning mellan 36 och 38 grader i tank 

  mingMätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
16,69   

Area 0,52 [m²] 
 

0,79   
Hastighet 1,559 [m/s] 

 
1,559 [m/s]   

Flöde 0,8640 [m³/h] 
 

0,8600 [m³/h]   
  0,237 [kg/s] 

  
  

Low 36,00 [C] 
 

36,00 [C]   
High 38,00 [C] 

 
38,00 [C]   

Tfram 47,83 [C] 
 

47,83 [C]   
Tretur 43,05 [C] 

 
43,05 [C]   

Tid  40 [min] 0,667 [h] 29 [min] 0,485 [h] 
  2400 [s] 

 
1744 [s]   

Qv 8290,23 kJ 8354,00   
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  2,30 kWh 2,32 kWh 
  3,45 kJ/s 4,79 kJ/s 

Qförlust -1576,04 kJ 0,00 
 

  -0,44 kWh 0,00 
 

  -0,66 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 4,74 [kW] 
 

4,79 [kW]   
Qtill 3,16 [kWh] 

 
2,32 [kWh] 

 
 

4,74 kJ/s 4,79 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 2,74 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 4,11 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,42 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,63 kJ/s 0,00 
 

 

Uppvärmning mellan 38 och 44 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
18,3   

Area 0,52 [m²] 
 

0,86   
Hastighet 1,559 [m/s] 

 
1,559 [m/s]   

Flöde 0,8640 [m³/h] 
 

0,8600 [m³/h]   
  0,000 [kg/s] 

  
  

Low 38,00 [C] 
 

38,00 [C]   
High 44,00 [C] 

 
44,00 [C]   

Tfram 49,82 [C] 
 

49,82 [C]   
Tretur 45,75 [C] 

 
45,75 [C]   

Tid  190 [min] 3,167 [h] 102 [min] 1,707 [h] 
  11400 [s] 

 
6144 [s]   

Qv 24788,12 kJ 25056,00 kJ 
  6,89 kWh 6,96 kWh 
  2,17 kJ/s 4,08 kJ/s 

Qförlust -9776,14 kJ 0,00   
  -2,72 kWh 0,00   
  -0,86 kJ/s 0,00   

Pmedel 4,04 [kW] 
 

4,08 [kW]   
Qtill 12,79 [kWh] 

 
6,96 [kWh] kJ/s  

4,04 kJ/s 4,08 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 9,60 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 3,03 kJ/s 
  

Qtill-Qv-Qförlust 3,19 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 1,01 kJ/s 0,00 
 

 

Uppvärmning mellan 29 och 31 grader i tank 
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  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
15,5   

Area 0,47 [m²] 
 

0,733   
Hastighet 1,743 [m/s] 

 
1,743 [m/s]   

Flöde 0,9660 [m³/h] 
 

0,9700 [m³/h]   
  0,266 [kg/s] 

  
  

Low 29,00 [C] 
 

29,00 [C]   
High 31,00 [C] 

 
31,00 [C]   

Tfram 43,74 [C] 
 

43,74 [C]   
Tretur 39,03 [C] 

 
39,03 [C]   

Tid  30 [min] 0,500 [h] 26 [min] 0,440 [h] 
  1800 [s] 

 
1585 [s]   

Qv 8292,81 kJ 8362,00   
  2,30 kWh 2,32 kWh 
  4,61 kJ/s 5,28 kJ/s 

Qförlust -568,28 kJ 0,00   
  -0,16 kWh 0,00   
  -0,32 kJ/s 0,00   

Pmedel 5,23 [kW] 
 

5,28 [kW]   
Qtill 2,62 [kWh] 

 
2,32 [kWh]   

  5,23 kJ/s 5,28 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 2,46 kWh 

 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 4,92 kJ/s 
 

  
Qtill-Qbehov 0,15 kWh 0,00 kWh 
Qtill-Qbehov 0,31 kJ/s 0,00 kJ/s 

 

Uppvärmning mellan 29 och 40 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
15,55   

Area 0,47 [m²] 
 

0,732993   
Hastighet 1,743 [m/s] 

 
1,743 [m/s]   

Flöde 0,9660 [m³/h] 
 

0,9660 [m³/h]   
  0,000 [kg/s] 

  
  

Low 29,00 [C] 
 

29,00 [C]   
High 40,00 [C] 

 
40,00 [C]   

Tfram 46,35 [C] 
 

46,35 [C]   
Tretur 42,27 [C] 

 
42,27 [C]   

Tid  214 [min] 3,567 [h] 168 [min] 2,792 [h] 
  12840 [s] 

 
10051 [s]   

Qv 45440,14 kJ 45958,00 kJ 
  12,62 kWh 12,77 kWh 
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  3,54 kJ/s 4,57 kJ/s 
Qförlust -9767,76 kJ 0,00   

  -2,71 kWh 0,00   
  -0,76 kJ/s 0,00   

Pmedel 4,52 [kW] 
 

4,57 [kW]   
Qtill 16,14 [kWh] 

 
12,76 [kWh] kJ/s 

  4,52 kJ/s 4,57 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 15,34 kWh 

 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 4,30 kJ/s 
 

  
Qtill-Qv-Qförlust 0,80 kWh -0,01   

Qtill-Qbehov 0,23 kJ/s 0,00   
 

 

GTF-1P 
Uppvärmning mellan 25,5 och 28,25 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
9,36   

Area 0,46 [m²] 
 

0,401   
Hastighet 0,965 [m/s] 

 
0,965 [m/s]   

Flöde 0,3930 [m³/h] 
 

0,3930 [m³/h]   
  0,108 [kg/s] 

  
  

Low 25,50 [C] 
 

36,00 [C]   
High 28,25 [C] 

 
38,00 [C]   

Tfram 53,95 [C] 
 

53,95 [C]   
Tretur 49,30 [C] 

 
49,30 [C]   

Tid  122 [min] 2,033 [h] 90 [min] 1,508 [h] 
  7320 [s] 

 
5429 [s]   

Qv 11443,82 kJ 11503,00   
  3,18 kWh 3,20 kWh 
  1,56 kJ/s 2,12 kJ/s 

Qförlust -1358,56 kJ 0,00 
 

  -0,38 kWh 0,00 
 

  -0,19 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 2,09 [kW] 
 

2,12 [kW]   
Qtill 4,26 [kWh] 

 
3,20 [kWh] 

 
 

2,09 kJ/s 2,12 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 3,56 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 1,75 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,70 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,35 kJ/s 0,00 
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Uppvärmning mellan 27 och 28 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
10,67   

Area 0,50 [m²] 
 

0,466   
Hastighet 1,276 [m/s] 

 
1,276 [m/s]   

Flöde 0,5197 [m³/h] 
 

0,5197 [m³/h]   
  0,143 [kg/s] 

  
  

Low 27,00 [C] 
 

27,00 [C]   
High 28,00 [C] 

 
28,00 [C]   

Tfram 53,56 [C] 
 

53,56 [C]   
Tretur 49,90 [C] 

 
49,90 [C]   

Tid  47 [min] 0,783 [h] 32 [min] 0,527 [h] 
  2820 [s] 

 
1896 [s]   

Qv 4162,32 kJ 4182,00   
  1,16 kWh 1,16 kWh 
  1,48 kJ/s 2,21 kJ/s 

Qförlust -617,36 kJ 0,00 
 

  -0,17 kWh 0,00 
 

  -0,22 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 2,18 [kW] 
 

2,21 [kW]   
Qtill 1,71 [kWh] 

 
1,16 [kWh] 

 
 

2,18 kJ/s 2,21 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 1,33 kWh 

  

Qbehov=Qv-Qförlust 1,69 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,38 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,49 kJ/s 0,00 
 

 

Uppvärmning mellan 27 och 29 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
10,67   

Area 0,50 [m²] 
 

0,466   
Hastighet 1,276 [m/s] 

 
1,276 [m/s]   

Flöde 0,5197 [m³/h] 
 

0,5195 [m³/h]   
  0,143 [kg/s] 

  
  

Low 27,00 [C] 
 

27,00 [C]   
High 29,75 [C] 

 
29,75 [C]   

Tfram 53,74 [C] 
 

53,74 [C]   
Tretur 50,17 [C] 

 
50,17 [C]   

Tid  131 [min] 2,183 [h] 89 [min] 1,485 [h] 
  7860 [s] 

 
5346 [s]   

Qv 11441,97 kJ 11501,00   
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  3,18 kWh 3,19   
  1,46 kJ/s 2,15   

Qförlust -1956,76 kJ 0,00   
  -0,54 kWh 0,00   
  -0,25 kJ/s 0,00   

Pmedel 2,12 [kW] 
 

2,15 [kW]   
Qtill 4,64 [kWh] 

 
3,19 [kWh] 

 
 

2,12 kJ/s 2,15 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 3,72 kWh 

  

Qbehov=Qv-Qförlust 1,70 kJ/s 
  

Qtill-Qv-Qförlust 2,00 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,42 kJ/s 0,00 
 

 

Uppvärmning mellan 36 och 38 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 10,67 

 
10,67   

Area 0,53 [m²] 
 

0,466   
Hastighet 1,567 [m/s] 

 
1,567 [m/s]   

Flöde 0,6380 [m³/h] 
 

0,6380 [m³/h]   
  0,175 [kg/s] 

  
  

Low 26,00 [C] 
 

36,00 [C]   
High 28,00 [C] 

 
38,00 [C]   

Tfram 53,33 [C] 
 

53,33 [C]   
Tretur 50,06 [C] 

 
50,06 [C]   

Tid  87 [min] 1,450 [h] 58 [min] 0,960 [h] 
  5220 [s] 

 
3456 [s]   

Qv 8319,25 kJ 8366,00   
  2,31 kWh 2,32 kWh 
  1,59 kJ/s 2,42 kJ/s 

Qförlust -1016,50 kJ 0,00 
 

  -0,28 kWh 0,00 
 

  -0,19 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 2,39 [kW] 
 

2,42 [kW]   
Qtill 3,47 [kWh] 

 
2,32 [kWh] 

 
 

2,39 kJ/s 2,42 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 2,59 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 1,79 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,88 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,60 kJ/s 0,00 
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HSS-1P 
Uppvärmning mellan 26 och 28 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 9,6 

 
14,04   

Area 0,75 [m²] 
 

1,037   
Hastighet 0,898 [m/s] 

 
0,898 [m/s]   

Flöde 1,2283 [m³/h] 
 

1,2287 [m³/h]   
  0,338 [kg/s] 

  
  

Low 26,00 [C] 
 

26,00 [C]   
High 28,00 [C] 

 
28,00 [C]   

Tfram 40,96 [C] 
 

40,96 [C]   
Tretur 36,62 [C] 

 
36,62 [C]   

Tid  25 [min] 0,417 [h] 23 [min] 0,376 [h] 
  1500 [s] 

 
1352 [s]   

Qv 8317,17 kJ 8366,00   
  2,31 kWh 2,32 kWh 
  5,54 kJ/s 6,19 kJ/s 

Qförlust -292,10 kJ 0,00 
 

  -0,08 kWh 0,00 
 

  -0,19 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 6,14 [kW] 
 

6,19 [kW]   
Qtill 2,56 [kWh] 

 
2,32 [kWh] 

 
 

6,14 kJ/s 6,19 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 2,39 kWh 

  

Qbehov=Qv-Qförlust 5,74 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,17 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,40 kJ/s 0,00 
 

 

Uppvärmning mellan 28 och 36 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 9,6 

 
14,04   

Area 0,75 [m²] 
 

1,037   
Hastighet 0,898 [m/s] 

 
0,898 [m/s]   

Flöde 1,2283 [m³/h] 
 

1,2300 [m³/h]   
  0,338 [kg/s] 

  
  

Low 28,00 [C] 
 

28,00 [C]   
High 36,00 [C] 

 
36,00 [C]   

Tfram 44,12 [C] 
 

44,12 [C]   
Tretur 40,39 [C] 

 
40,39 [C]   

Tid  154 [min] 2,567 [h] 105 [min] 1,746 [h] 
  9240 [s] 

 
6286 [s]   
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Qv 33150,59 kJ 33440,00 kJ 
  9,21 kWh 9,29 kWh 
  3,59 kJ/s 5,32 kJ/s 

Qförlust -3556,15 kJ 0,00   
  -0,99 kWh 0,00   
  -0,38 kJ/s 0,00   

Pmedel 5,27 [kW] 
 

5,32 [kW]   
Qtill 13,53 [kWh] 

 
9,29 [kWh] 

 
 

5,27 kJ/s 5,32 kJ/s 
Qbehov=Qv-Qförlust 10,20 kWh 

  

Qbehov=Qv-Qförlust 3,97 kJ/s 
  

Qtill-Qv-Qförlust 3,33 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 1,30 kJ/s 0,00 
 

 

 

Uppvärmning mellan 27 och 29 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 9,6 

 
14,04   

Area 0,75 [m²] 
 

1,037   
Hastighet 1,023 [m/s] 

 
1,023 [m/s]   

Flöde 1,3993 [m³/h] 
 

1,3993 [m³/h]   
  0,386 [kg/s] 

  
  

Low 27,00 [C] 
 

27,00 [C]   
High 29,00 [C] 

 
29,00 [C]   

Tfram 41,27 [C] 
 

41,27 [C]   
Tretur 37,38 [C] 

 
37,38 [C]   

Tid  25 [min] 0,417 [h] 22 [min] 0,368 [h] 
  1500 [s] 

 
1324 [s]   

Qv 8313,45 kJ 8364,00   
  2,31 kWh 2,32 kWh 
  5,54 kJ/s 6,32 kJ/s 

Qförlust -358,84 kJ 0,00 
 

  -0,10 kWh 0,00 
 

  -0,24 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 6,25 [kW] 
 

6,32 [kW]   
Qtill 2,61 [kWh] 

 
2,32 [kWh] 

 
 

6,25 kJ/s 6,32 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 2,41 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 5,78 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov 0,20 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,47 kJ/s 0,00 
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Uppvärmning mellan 27 och 35 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 9,6 

 
14,04   

Area 0,75 [m²] 
 

1,037   
Hastighet 1,023 [m/s] 

 
1,023 [m/s]   

Flöde 1,3993 [m³/h] 
 

0,9660 [m³/h]   
  0,386 [kg/s] 

  
  

Low 27,00 [C] 
 

27,00 [C]   
High 35,00 [C] 

 
35,00 [C]   

Tfram 43,09 [C] 
 

43,09 [C]   
Tretur 39,57 [C] 

 
39,57 [C]   

Tid  120 [min] 2,000 [h] 97 [min] 1,624 [h] 
  7200 [s] 

 
5846 [s]   

Qv 33171,23 kJ 33440,00 kJ 
  9,21 kWh 9,29 kWh 
  4,61 kJ/s 5,72 kJ/s 

Qförlust -2434,56 kJ 0,00   
  -0,68 kWh 0,00   
  -0,34 kJ/s 0,00   

Pmedel 5,66 [kW] 
 

5,72 [kW]   
Qtill 11,32 [kWh] 

 
9,29 [kWh] kJ/s  

5,66 kJ/s 5,72 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 9,89 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 4,95 kJ/s 
  

Qtill-Qv-Qförlust 1,43 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov 0,72 kJ/s 0,00 
 

 

 

GTF-3P 
Uppvärmning mellan 30 och 34 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 25,5 

 
25,5   

Area 1,27 [m²] 
 

1,129   
Hastighet 0,854 [m/s] 

 
0,854 [m/s]   

Flöde 1,0432 [m³/h] 
 

1,0432 [m³/h]   
  0,286 [kg/s] 

  
  

Low 30,00 [C] 
 

36,00 [C]   
High 34,00 [C] 

 
38,00 [C]   

Tfram 49,34 [C] 
 

49,34 [C]   
Tretur 46,93 [C] 

 
46,93 [C]   
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Tid  111 [min] 1,850 [h] 96 [min] 1,592 [h] 
  6660 [s] 

 
5731 [s]   

Qv 16602,82 kJ 16720,00 kJ 
  4,61 kWh 4,64 kWh 
  2,49 kJ/s 2,92 kJ/s 

Qförlust -2687,65 kJ 0,00 
 

  -0,75 kWh 0,00 
 

  -0,40 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 2,88 [kW] 
 

2,92 [kW]   
Qtill 5,34 [kWh] 

 
4,64 [kWh] 

 
 

2,88 kJ/s 2,92 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 5,36 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 2,90 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov -0,02 kWh 0,00 
 

Qtill-Qbehov -0,01 kJ/s 0,00 
 

 

 

Uppvärmning mellan 26 och 34 grader i tank 

  Mätningar 
 

Kalkylark Scandymet 
Längd 25,5 

 
25,5   

Area 1,27 [m²] 
 

1,13   
Hastighet 1,107 [m/s] 

 
1,107 [m/s]   

Flöde 1,3520 [m³/h] 
 

0,3930 [m³/h]   
  0,371 [kg/s] 

  
  

Low 26,00 [C] 
 

36,00 [C]   
High 34,00 [C] 

 
38,00 [C]   

Tfram 48,80 [C] 
 

48,80 [C]   
Tretur 46,82 [C] 

 
46,82 [C]   

Tid  199 [min] 3,317 [h] 179 [min] 2,990 [h] 
  11940 [s] 

 
10764 [s]   

Qv 33214,74 kJ 33448,00   
  9,23 kWh 9,29 kWh 
  2,78 kJ/s 3,11 kJ/s 

Qförlust -3488,74 kJ 0,00 
 

  -0,97 kWh 0,00 
 

  -0,29 kJ/s 0,00 
 

Pmedel 3,06 [kW] 
 

3,11 [kW]   
Qtill 10,16 [kWh] 

 
9,28 [kWh] 

 
 

3,06 kJ/s 3,11 
 

Qbehov=Qv-Qförlust 10,20 kWh 
  

Qbehov=Qv-Qförlust 3,07 kJ/s 
  

Qtill-Qbehov -0,04 kWh -0,01 
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Qtill-Qbehov -0,01 kJ/s 0,00 
 

 


