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Sammanfattning 
Den här rapporten har syftat till att utreda hur vätskekopplade värmeåtervinningssystem för ventilation 

kan optimeras. En hög andel befintliga system fungerar med lägre verkningsgrad än vad som är 

möjligt, och uppnår därmed inte sin fulla potential vad gäller energibesparing. Målet med den här 

rapporten har varit att ta reda på varför, att identifiera vilka parametrar som påverkar dylika systems 

verkningsgrad, och att ta fram en generell metodik för optimering. Som metod för utförande gjordes 

först en litteraturstudie och senare fältexperiment som utgick ifrån vad litteraturstudien indikerade.  

Resultatet från litteraturstudien visade att dimensionerad verkningsgrad, vätskeflödet i kretsen och 

försmutsningsgrad av systemet var viktiga parametrar som påverkade prestandan i hög grad. 

Fältexperimenten bekräftade detta till stor del, men visade också att en implementering av det 

teoretiskt optimala vätskeflödet inte alltid är till gagn för prestandan, utan högre flöde borde alltid 

övervägas. Resultaten indikerade också en korrelation mellan vätskeflödet och det konvektiva 

övergångstalet (U-värdet) i värmeväxlarna. 

En metodik för optimering presenteras i diskussionsavsnittet. Som förslag på vidare forskning föreslås 

två möjliga inriktningar – rengöringens potential samt vätskeflödets inverkan. 
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1 Inledning 
Energiåtervinning är ett viktigt led i att minimera energianvändningen i byggnader idag. 

Värmeåtervinningssystem för ventilation (FTX-system) är vanligt förekommande, och finns i olika 

utföranden, exempelvis roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare och vätskekopplad värme-

återvinning. Alla typer opererar med huvudsyftet att extrahera värmeenergi ur den luft som ventileras 

ur en byggnad, frånluften, och tillföra den till den luft som kommer in utifrån, uteluften. Uteluften 

behöver då inte värmas upp i lika hög grad i jämförelse med om byggnaden helt saknat 

värmeåtervinningssystem, och därmed sparas energi och pengar.  I den här rapporten behandlas enbart 

vätskekopplade värmeåtervinningssystem, med fokus på det redan existerande beståndet.  

1.1 Bakgrund 
Återvinning av värme ur ventilationsluft med hjälp av vätskekopplade värmeåtervinningssystem är en 

sedan länge känd teknik, och efter oljekrisen 1973-74 började sådana system installeras i större 

omfattning. Under åren som följde kom systemen till en mycket frekvent användning, inte enbart till 

följd av dåtidens stigande energipriser, utan också genom underlättandet av projektering och 

dimensionering av systemen. Utvecklingen av datorprogram, tabeller och diagram gjorde den tidigare 

ganska tidskrävande och kostsamma projekteringsprocessen både enklare och snabbare. 

Vätskekopplade system började då kunna konkurrera med andra typer av värmeåtervinningssystem 

som fram till dess varit billigare och effektivare (Holmberg & Strindehag, 1981). Bland de fördelar 

som finns med vätskekopplade system framför övriga system kan nämnas: 

 Till- och frånluftskanalerna kan placeras valfritt i förhållande till varandra och vara olika till 

antalet. 

 Ingen risk för läckage mellan till- och frånluft. Detta är särskilt passande i verksamheter där 

smittsamma eller hälsovådliga ämnen hanteras, såsom på sjukhus eller inom industri.  

 Relativt enkelt att installera i befintliga byggnader som saknar värmeåtervinning, eftersom 

ventilationskanalerna inte behöver sammanföras. 

 Stor potential att återvinna överskottsvärme från industriella maskiner, kylprocesser och 

serverhallar, vilket förväntas bli allt vanligare (Filipsson & Ekberg, 2018). 

Den stora nackdelen med vätskekopplade värmeåtervinningssystem är att verkningsgraden inte är lika 

hög som för exempelvis roterande värmeväxlare. Traditionellt har verkningsgrader kring 50-60 % 

ansetts ekonomiskt optimala, och många system fungerar ännu sämre än så, trots incitament för 

energibesparing och teknikutveckling (Filipsson & Ekberg, 2018).  

I kommande stycke presenteras en indikation över hur vanligt vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem är idag samt hur hög verkningsgrad de i allmänhet har.  

1.1.1 Förekomst 

Det finns tyvärr inte någon nationell officiell statistik över värmeåtervinningssystem i byggnader. 

Mellan 2007 och 2011 genomförde Energimyndigheten dock ett projekt som hette statistik i lokaler 

(STIL2), med syfte att inventera energianvändningen i Sveriges lokalbestånd, då med fokus på 

elanvändning. Ett representativt urval av lokaler inventerades och i kategorierna Vård, Handel, 

Hotell/Restaurang/samlingslokaler samt Idrottsanläggningar noterades värmeåtervinningssystemstyp, 

se Figur 1.1. Dessvärre finns ingen statistik över Kontor eller Skolor (Energimyndigheten, 2007-2011). 
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Figur 1.1: Typ av värmeåtervinningssystem inom inventeringen STIL2. 

Inom vårdkategorin är vätskekopplade system det vanligast förekommande systemet, tack vare som 

tidigare nämnts, fördelen med helt åtskilda ventilationskanaler, vilket eliminerar risken att smittsamma 

ämnen överförs via ventilationen. I övriga kategorier är roterande värmeväxlare vanligast, med 

vätskekopplade system på andra eller tredje plats. Noterbart är också den andel byggnader som helt 

saknar värmeåtervinning. Vätskekopplade system är den typ av system som lättast kan installeras i 

befintliga byggnader.  

1.1.2 Inventering 

Följande avsnitt redovisar resultatet av två inventeringar av vätskekopplade värmeåtervinningssystem 

som gjorts i Vasakronans och Västfastigheters bestånd, och syftar till att motivera varför det är 

relevant att fördjupa sig i ämnet vätskekopplad värmeåtervinning.   

1.1.2.1 Vasakronan 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och förvaltar fastigheter om ca 2,4 miljoner 

kvadratmeter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.  I Beloks förstudie om 

vätskekopplad värmeåtervinning från 2018 presenteras en sammanställning av data över de 

Vasakronan-fastigheter som har vätskekopplad värmeåtervinning (Filipsson & Ekberg, 2018). Den 

visar att totalt ca 1000 m
3
 luft per sekund passerar genom vätskekopplade återvinningsaggregat i olika 

fastigheter runt om i landet. Av dessa aggregat är verkningsgraden känd i cirka hälften av fallen, se 

Figur 1.2. 



7 

 

 

Figur 1.2: Temperaturverkningsgrad i 69 av Vasakronans vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Varje stapel 

representerar ett värmeåtervinningssystem. Det är tilluftsverkningsgraden som avses. 

De 69 systemens verkningsgrader varierar mellan 25-75 %, med en medelverkningsgrad på 50 %. 

Skulle medelverkningsgraden höjas med 1 procentenhet skulle Vasakronan spara ca 585 MWh om 

året. Beräkningen är baserad på följande antaganden (Filipsson & Ekberg, 2018): 

 Totalt nominellt luftflöde: 1000 m
3
/s, 25 % av detta i VAV-system. 

 Systemen är jämt fördelade mellan Stockholm, Göteborg och Lund. 

 Tilluftstemperatur är 18 °C och frånluftstemperatur 22 °C. 

 Ventilationen är i drift varje dag från 08:00-18:00. 

Med ett antaget pris på fjärrvärme på 824 kr/MWh, vilket var genomsnittet för ”större flerfamiljshus” 

2018 enligt Energiföretagen, motsvarar 585 MWh, alltså 1 procentenhets höjning av 

medelverkningsgraden, 482 000 kr (Johansson, 2018).  

I Figur 1.3 presenteras vidare en årlig besparing som funktion av temperaturverkningsgraden i 

Vasakronans vätskekopplade värmeåtervinningssystem, vid ovan nämnda förutsättningar.  

 

Figur 1.3: Värmebesparing per år i förhållande till temperaturverkningsgraden i Vasakronans vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem. 

En höjning av den genomsnittliga verkningsgraden från exempelvis 50 till 55 % motsvarar alltså en 

besparing på knappt 3 GWh/år. Diagrammet visar också att värmebesparingen blir lägre ju högre 
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verkningsgraderna är. Att höja ett systems verkningsgrad från 50 till 55 % ger högre värmebesparing 

än att höja från exempelvis 80 till 85 %. Detta indikerar att ett fokus på insatser på system med lägre 

verkningsgrad torde vara mest motiverat för maximal värmebesparing. Sannolikt beror detta på 

varaktighet, att systemen vid varmare årstider reglerar ner effekten ändå, vilket betyder att man då inte 

har nytta av verkningsgrader uppåt 85-90 %. 

1.1.2.2 Västfastigheter 

Västfastigheter, en annan stor fastighetsägare, äger fastigheterna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Där går drygt 55 % av det totala luftflödet genom vätskekopplad värmeåtervinning, se Figur 1.4.  

 

 

Figur 1.4: Fördelningen mellan olika värmeåtervinningstekniker på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Totalt 

luftflöde är 410 m3/s. 

Den genomsnittliga temperaturverkningsgraden hos de vätskekopplade värmeåtervinningssystemen på 

Sahlgrenska är 44 % (28 % som lägst, 60 % som högst). Motsvarande siffror för roterande 

värmeväxlare är 72 % (67-88 %) och för plattvärmeväxlare 45 % (30-55 %) (Filipsson & Ekberg, 

2018).  

1.1.3 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av de här inventeringarna är att det finns stor potential att spara både energi 

och pengar genom att öka verkningsgraden i befintliga vätskekopplade värmeåtervinningssystem. 

Erfarenheter från tekniker i branschen som jobbar med injustering av dylika system menar att det ofta 

inte finns tillräcklig kunskap för att kunna analysera prestandan hos ett befintligt system och föreslå 

åtgärder för att det ska fungera bättre (Ericsson, 2019). Bäst vore om det fanns en metodik för analys 

av vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Den skulle kunna gå ut på att mätningar av ett antal 

uppsatta relevanta parametrar genomförs på plats och utifrån resultaten kan svar fås på hur bra 

systemet fungerar idag, om det skulle kunna fungera bättre samt varför det inte fungerar så bra som det 

skulle kunna göra. Svaren ligger sedan till grund för ett antal föreslagna optimeringsåtgärder.  
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2 Syfte och mål 
Den här rapporten syftar till att utreda om, och i så fall hur, verkningsgraden kan optimeras i 

existerande vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Med utgångspunkt i bakgrundsdelen av 

rapporten, där det motiveras varför fördjupning inom vätskekopplad värmeåtervinning är intressant, 

formulerades några konkreta frågeställningar och mål för vidare undersökningar.  

Frågeställningar:  

 Varför fungerar många vätskekopplade system sämre än vad som är möjligt?  

 Vilka parametrar är det som påverkar prestandan hos ett vätskekopplat 

värmeåtervinningssystem? 

 Hur ska man gå till väga för att optimera verkningsgraden hos ett befintligt vätskekopplat 

system? 

Mål: 

 Ta fram en metodik för analys och optimering av befintliga vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem. 

 Om möjligt kvantifiera effekten av olika åtgärder för förbättrande av verkningsgraden hos 

vätskekopplade värmeåtervinningssystem.  

2.1 Avgränsningar 
Rapporten har enbart behandlat vätskekopplade värmeåtervinningssystem, ej andra typer av 

värmeåtervinning såsom gråvattenåtervinning, roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare. 

Ytterligare begränsning av området är att rapporten enbart fokuserat på det befintliga beståndet av 

värmeåtervinningssystem med två värmeväxlarbatterier och en cirkulerande vätskekrets. Större, mer 

komplexa system där fler komponenter ingår som exempelvis adderar energi från spillvärme till 

vätskekretsen, och hur de ska optimeras, utreddes inte.  
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3 Metod 
Följande stycke beskriver angreppssättet för att besvara frågeställningarna och nå de mål som satts 

upp. 

3.1 Litteraturstudie 
Till att börja med utfördes en litteraturstudie för att få en uppfattning om vilken kunskap som existerar 

och vad som tidigare gjorts. Som utgångspunkt i sökandet antogs: 

 Vilken forskning har bedrivits på ämnet vätskekopplad värmeåtervinning och vad kan läras av 

den? 

 Pågår någon forskning idag och vad indikerar den? 

 Vad är erfarenheterna från tekniker och konsulter i branschen? 

 Hur kan korrelationen mellan flödet i kretsen och verkningsgraden beskrivas? 

3.2 Fältexperiment 
Grundat på resultaten i litteraturstudien utfördes experiment på två vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem på Bäckenvägen 10 på Danderyds sjukhus. Fältexperimenten syftade till att 

testa och om möjligt verifiera om de teorier och principer som redovisats för i litteraturstudien var 

tillämpningsbara i praktiken och gav de resultat som teorin angav. Metod för experimenten gås 

närmare igenom i experimentdelen.  
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4 Litteraturstudie 
I det här avsnittet presenteras resultatet av litteraturstudien. Inledningsvis beskrivs funktionen hos ett 

vätskekopplat värmeåtervinningssystem och i samband med det tas några centrala begrepp upp och 

definieras med ekvationer och förklaringar. Därefter presenteras olika avsnitt som var för sig har visat 

sig intressanta för att svara på frågan hur man bäst optimerar ett vätskekopplat 

värmeåtervinningssystem. Resultat av två tidigare fallstudier presenteras också, och kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av litteraturstudiens viktigaste resultat. 

4.1 Funktionsbeskrivning och grundläggande begrepp 
Vätskekopplade värmeåtervinningssystem för ventilation syftar till att föra över värme från den luft 

som ventileras ur en byggnad till den friska luft som tillförs. I rapporten används olika begrepp 

avseende luft beroende på var i ventilationssystemet den befinner sig någonstans.  

 Frånluft – Den luft som bortförs ifrån en byggnads utrymmen. 

 Avluft – Den luft som blåses ut ur en byggnad. 

 Tilluft – Den luft som tillförs en byggnads utrymmen. 

 Uteluft – Den luft som tas in utifrån.  

 Luft efter värmeåtervinningsbatteriet (”efter VÅV”) – uteluft som passerat tilluftsbatteriet för 

värmeåtervinning, ej eventuella andra värmebatterier. 

Bilden nedan illustrerar ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem, med förklarande text under. 

 

Figur 4.1: Principskiss för vätskekopplad värmeåtervinning 

1. Frånluften sugs ut ur en byggnad genom en frånluftskanal med hjälp av en fläkt. I ett 

vätskekopplat värmeåtervinningssystem passerar frånluften genom ett så kallat 

värmeväxlarbatteri som sitter monterat i frånluftskanalen. Batteriet är markerat (-) i Figur 4.1, 
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och består av vätskefyllda rör vari det konstant flödar en vätska, se Figur 4.2 nedan för en 

närbild av batteriet.  

2. Vätskan pumpas sedan via rörledningar till ett annat likadant batteri, markerat (+) i Figur 4.1, 

som sitter monterat i tilluftskanalen, där uteluften sugs in. Uteluften passerar genom 

tilluftsbatteriet, och genomgår därmed en temperaturhöjning, samtidigt som vätskan kyls ner 

av den kalla uteluften.   

3. Därefter leds vätskan vidare tillbaka till frånluftsbatteriet och det hela börjar om.  

Systemet består alltså av vätska cirkulerandes i en sluten vätskekrets.  

 

Figur 4.2: Värmeväxlarbatteri. 

Närbild av ett värmeväxlarbatteri, vidare ofta bara benämnt batteri. De stora röranslutningarna är för 

tillopp och retur av vätskan, vilken distribueras över batteriytan i de mindre kopparrörledningar som 

syns på sidan av batteriet. Batterier finns i många utföranden och detta är bara för att ge ett exempel. 

Nedan är ytterligare en skiss av mera schematisk karaktär. 

 

Figur 4.3: Skiss över ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem. 

I Figur 4.3 representerar sifforna följande parametrar: 1 Uteluft, 2 Luft efter VÅV, 3 Pump, 4 Frånluft, 

5 Avluft, 6, 7 och 8 olika delar av den cirkulerande vätskekretsen, 9 strypventil, 10 shuntventil, 11 
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tilluftsbatteri (+), 12 frånluftsbatteri (-). De mörkblå linjerna mellan batterierna symboliserar 

vätskekretsen.  

Vätskan värms upp av frånluften (4) i frånluftsbatteriet (-), och den värmehöjningen räcker för att 

uteluften (1) strömmandes genom tilluftsbatteriet (+) ska värmas upp till en viss temperatur. Ju högre 

temperatur, desto högre är systemets verkningsgrad, vilket definieras i ekvation (1) nedan. Det är i de 

flesta avseenden önskvärt att ha så hög verkningsgrad som möjligt, och uttrycket optimering av 

verkningsgrad likställs i den här rapporten med maximering av verkningsgrad.  

4.1.1 Verkningsgrad 

Tilluftsverkningsgraden, vilket är det som vanligtvis åsyftas när begreppet verkningsgrad för ett 

vätskekopplat värmeåtervinningssystem används, definieras som 

 
uteefterVÅV

till

från ute

t t

t t





  
(1) 

där 

tefterVÅV = temperaturen på luften efter värmeåtervinningsbatteriet i tilluftskanalen 

tfrån = frånluftstemperaturen 

tute = uteluftstemperaturen. 

Frånluftsverkningsgraden definieras som 

 
från av

från

från ute

t t

t t





  
(2) 

där 

tav = avluftstemperaturen 

4.1.2 Värmekapacitet och värmekapacitetsflöde 

Ett ämnes värmekapacitet innebär dess massa (m) gånger dess specifika värmekapacitet (cp). 

Värmekapacitetsflöde innebär massflödet (ṁ) gånger den specifika värmekapaciteten (cp), och 

betecknas C. 

 
p

C m c   
(3) 

 

4.1.3 Energibalans 

Mellan två strömmar i en värmeväxlare finns alltid ett energiflöde. I vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem sker ständigt en energiöverföring mellan vätskan och luften till följd av den 

temperaturskillnad som råder de emellan. Där existerar en energibalans, och den kan beskrivas av 

följande ekvation. 
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, ,luft vätskap luft luft p vätska vätska

Q m c T m c T        
(4) 

Enheten för Qprick är watt [W].  

4.2 Fördjupade begrepp 

4.2.1 UA-värde och Ntu (number of transfer units) 

En värmeväxlares UA-värde motsvarar växlarens totala värmeöverföringskoefficient (U) multiplicerat 

med den värmeöverförande arean (A), och är i princip ett mått på värmeväxlarens potential att överföra 

energi. Ju högre UA-värde hos en värmeväxlare, desto högre potential har den att föra över energi.  

Ntu-värdet, betydande ”number of transfer units”, för en värmeväxlare definieras som UA-värdet 

dividerat med det minsta av de två värmekapacitetsflödena i växlaren, Cmin. Ntu-värdet är ett 

dimensionslöst tal och kan tolkas som ett mått på en värmeväxlares potential vid antagna 

förutsättningar, exempelvis ett visst luftflöde i en tilluftskanal.  

  min
/

tu
N UA C  (5) 

Inom värmeväxlaranalys är ”effectiveness-Ntu method” ett användbart angreppssätt, exempelvis när 

olika värmeväxlare ska jämföras för att hitta den som passar bäst för ett visst syfte (Holman, 2010). 

Metoden går ut på att man klassificerar olika värmeväxlare med olika Ntu-värden och utifrån det 

beräknar exempelvis vilken verkningsgrad som kommer erhållas vid givna värmekapacitetsflöden 

genom värmeväxlaren. I den här rapporten används Ntu-värdet som ett slags storleksmått på 

värmeväxlarbatterier. Stora batterier har generellt sett ett större UA-värde, och därmed ett högre Ntu-

värde enligt ekvation (5), än små batterier. Ju högre Ntu-värde, desto högre maximal verkningsgrad kan 

generellt förväntas sig av ett batteri. Nackdelen är att batterier med höga Ntu-värden tar mer plats 

fysiskt, genererar högre tryckfall i ventilationskanalen och är dyrare. Investerings- och 

driftskostnaderna är alltså högre. Vid projektering av vätskekopplade värmeåtervinningssystem görs 

en kalkyl för de givna förutsättningarna med syfte att hitta en lämplig storlek av värmeväxlare, både ur 

praktisk och ur ekonomisk synpunkt (Holmberg & Strindehag, 1981).  

Eftersom vätskekopplade värmeåtervinningssystem består av två värmeväxlarbatterier används ofta ett 

kombinerat Ntu-värde, betecknat Ntu°. Detta kombinerade värde är den reciproka summan av två 

batteriers Ntu-värden och beräknas enligt (Holmberg, 1975): 

 
min max

1 1 1

tu tu tu
N N N


 

  
(6) 

där 

Ntu
max

 och Ntu
min

 = det större respektive mindre Ntu-värdet i fallet. 

4.2.2 Effektivitet 

Via ett fastställt Ntu-värde för en värmeväxlare kan den effektivitet värmeväxlaren arbetar med 

bestämmas, som funktion av de värmekapacitetsflöden som flödar genom den. Den generella formeln 
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för motströmskopplade värmeväxlare, först beskriven av Kays och London, lyder (Kays & London, 

1964):  

 
min max

min max min max

1 exp[ (1 / )]

1 ( / ) exp[ (1 / )]

tu

tu

N C C

C C N C C


  


     (7) 

där 

ϵ = effektiviteten. 

För att kunna appliceras på vätskeburna värmeåtervinningssystem måste ekvation (7) anpassas till att 

man har två batterier och en vätskekrets, till skillnad från en enkel värmeväxlare med en kall och en 

varm ström. Detta har gjorts av bland annat Roy Holmberg och Ove Strindehag (Holmberg & 

Strindehag, 1981). Effektiviteten (ϵ) är i fallet vätskekopplad värmeåtervinning att likställa med 

verkningsgraden på det av batterierna som har den högre verkningsgraden (Holmberg & Strindehag, 

1981). I det fall luftflödena är lika och batterierna lika stora, vilket är en vanlig förenkling, är 

effectiveness detsamma som verkningsgrad. Applicering av vätskekopplad värmeåtervinning på 

ekvation (7) leder till ett ekvationssystem med sex olika ekvationer för olika fall. Den mest generella, 

för olika storlek på luftströmmar, batterier och vätskeflöde ser ut som följer: 

 

   

 

      

  

1
min

min min

min

min

max

min min max min min max

max

min min max
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(8) 

där variablerna i det här fallet representerar: 

Cmin = värmekapacitetsflödet hos det mindre av till- och frånluftsflödena 

Cmax = värmekapacitetsflödet hos det större av till- och frånluftsflödena 

CL = värmekapacitetsflödet hos vätskan 

Ntu
max

 och Ntu
min

 = det större respektive mindre Ntu-värdet i fallet. 

Den här rapporten går inte in på att analysera alla komponenter i ekvation (8), utan hänvisar till 

härledning och förklaring från Roy Holmberg (Holmberg, 1975). Ekvationen används dock senare i 

beräkningarna av Ntu–värden i inledningen av fältexperimenten, kapitel 5.6.1. En mera behändig 

ekvation som lättare kan appliceras praktiskt och intuitivt fås vid antagandena: 

 Lika stora luftflöden 

 Lika stora värmekapacitetsflöden på luft och vätska 
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 Lika stora batterier (samma Ntu-värden) 

Ekvation (8) blir i det fallet förenklad till 

 

1

tu

tu

N

N







   
(9) 

 

Vid dessa antaganden motsvarar effectiveness som tidigare nämnt verkningsgrad. Den här ekvationen 

motsvarar den maximalt nåbara verkningsgraden för givna värden på Ntu°. 

 

Figur 4.4: Maximal verkningsgrad hos ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem för givna värden på Ntu°, gällande 
för antagandena i stycket ovan. 

I Figur 4.4 kan utläsas att maximal verkningsgrad stiger snabbt från 0 för att med stigande Ntu°-värde 

öka mera avtagande. Teoretiskt sett är det möjligt att uppnå nära 100 % verkningsgrad, vid 

användandet av oerhört stora batterier (Filipsson & Ekberg, 2018). Frågeställningen om vilka batterier, 

alltså vilken dimensionerad verkningsgrad, som är lämplig i det aktuella fallet är, som tidigare nämnt, 

en praktisk och ekonomisk fråga.  

4.3 Koncept för optimering av vätskekopplade värmeåtervinningssystem 

4.3.1 Optimalt värmekapacitetsflöde 

I ett vätskekopplat värmeåtervinningssystems värmeväxlarbatterier, och värmeväxlare generellt, är 

målet att föra över energi mellan den kalla och varma ström som strömmar genom värmeväxlaren. En 

storhet som används för att beskriva dessa strömmar är värmekapacitetsflödet, se ekvation (3). För 

motströmskopplade värmeväxlare gäller att då de båda strömmarnas värmekapacitetsflöden är lika 
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stora är energiflödet mellan dem maximalt, och detta är ett sedan länge känt faktum (Kays & London, 

1964). Denna princip appliceras av flera författare på vätskekopplade värmeåtervinningssystem, 

exempelvis i flertalet vetenskapliga artiklar av Roy Holmberg och Ove Strindehag, (Holmberg, 1975), 

(Holmberg & Strindehag, 1977), (Holmberg & Strindehag, 1981). Artiklarna bottnar i forskningen och 

utvecklingen inom vätskekopplad värmeåtervinning som bedrevs på Svenska Fläktfabriken AB 

(senare FläktWoods, numera FläktGroup) vid den här tiden, och mycket av innehållet återkommer och 

ligger till grund för senare publikationer, exempelvis FläktGroups egna tekniska handbok 

(FläktWoods, 2009), och en ny förstudie från Belok (Filipsson & Ekberg, 2018).  

För vätskekopplad värmeåtervinning innebär att värmekapacitetsflödena är lika då vätskan, som 

cirkulerar i vätskekretsen, och luften, som strömmar genom batterilamellerna, har lika stora 

värmekapacitetsflöden. Detta är i teorin det optimala värmekapacitetsflödet för ett maximalt 

energiflöde mellan strömmarna, och i och med det maximal verkningsgrad. En utveckling av ekvation 

(3) med denna utgångspunkt ger 

 
, ,vätska luftvätska luft p vätska p luft

C C m c m c      
(10) 

 

De i ekvation (10) specifika värmekapaciteterna cp,vätska och cp,luft, är två kända konstanter för givna 

temperaturer och medium, och därmed kan alltså vätskeflödet, ṁvätska, rimligen anpassas till det 

luftflöde, ṁluft, som råder i systemet så att lika värmekapacitetsflöden erhålls.  

I ett ventilationssystem bör till- och frånluftsflödet vara inställt så att ventilationen fungerar 

tillfredsställande för dem som vistas i byggnaden och för den verksamhet som bedrivs där. Att 

ventilationen fungerar tillfredsställande bör därför säkerställas innan överväganden beträffande 

vätskehastighet i värmeåtervinningskretsen görs. Eventuella variationer i luftflödets storlek kommer 

enligt ekvation (10) att leda till en förskjutning av vilken vätskehastighet som är optimal. Detta kan 

exempelvis inträffa i system med variabla luftflöden, så kallade VAV-system.  

Kombineras ekvation (4) och (10) erhålls 

 
luft luft vätska vätska

Q C T C T     (11) 

Detta innebär att då värmekapacitetsflödena är lika är även temperaturdifferenserna det, på vätske- och 

luftsidan. Med hjälp av detta samband är det möjligt att snabbt och enkelt kunna förstå vilket 

förhållande mellan värmekapacitetsflödena som råder i ett befintligt system, om möjlighet finns att 

mäta eller avläsa temperaturdifferenserna.  

4.3.2 Optimalt vätskeflöde 

Enligt ekvation (10) ovan är alltså det optimala vätskeflödet beroende av luftflödet i systemet. Vid 

antagandena   

 Motströmskopplade värmeväxlare 

 Lika stora till- som frånluftsflöden 

 Två värmeväxlarbatterier med samma Ntu-värden (likadana batterier) 
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ser verkningsgraden i förhållandet till vätskeflödet ut som i Figur 4.5 nedan (Holmberg, 1975). I 

figuren visas verkningsgraden i decimalform på y-axeln, vätskeflödet i förhållande till det optimala 

vätskeflödet på x-axeln. De olika graferna motsvarar sju olika storlekar på värmeväxlarbatterier (Ntu°-

värden). 

 

Figur 4.5: Verkningsgradens beroende av vätskeflödet i ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem. På y- axeln 

verkningsgrad i decimalform, på x-axeln vätskeflödet i förhållandet till det optimala vätskeflödet, baserat på lika 

värmekapacitetsprincipen (Holmberg, 1975). 

Vid 1,0 på x-axeln är vätskeflödet alltså optimalt, med andra ord, värmekapacitetsflödet hos vätskan är 

lika stort som hos luften. Där når också alla de sju graferna sina maximivärden. Det i figuren betecknat 

N°tu är den reciproka summan av två batteriers Ntu-värden, se ekvation (6). I det här fallet är Ntu
min

 och 

Ntu
max

 lika stora, till följd av antagandet om likadana batterier och lika stora till- och frånluftsflöden.  

Figur 4.5 visar att vätskeflödet är mest kritiskt för stora värden på N°tu, det vill säga då batteriernas 

UA-värden är höga i förhållande till luftflödet, enligt ekvation (5). Ju lägre N°tu, desto mindre 

betydelse har vätskeflödet för verkningsgradens storlek, givet att den ligger över eller lika med 1,0 på 

x-axeln. För system som är dimensionerade för verkningsgrader uppåt 70-80 % (N°tu = 2, 3 eller 4), 

vilket är högt för vätskekopplade värmeåtervinningssystem, är alltså vätskeflödet en viktigare 

parameter att ta hänsyn till än om systemet varit dimensionerat för 50 % verkningsgrad, (N°tu = 1) 

(Holmberg, 1975).  
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4.3.3 Luftflödesförhållandets inverkan på verkningsgraden 

I många byggnader är till och- frånluftsluftflödena inte helt balanserade, dvs. olika stora. Orsakerna till 

detta kan vara avsiktliga, exempelvis att högre från- än tilluft är önskvärt för att verksamheten i 

byggnaden ska fungera tillfredsställande, eller oavsiktliga, såsom bristande översyn av 

ventilationssystemet. I Byggnadsstyrelsens rapport ”Värmeåtervinning – projektuppföljning” har fem 

värmeåtervinningsanläggningar, varav tre vätskekopplade, undersökts med syfte att utreda om 

temperaturverkningsgraden efter några års drift överensstämmer med den projekterade 

(Byggnadsstyrelsen, 1986). I två av de tre vätskekopplade fallen kunde en försämrad 

temperaturverkningsgrad härledas till bland annat obalans mellan till- och frånluftsflödet, och i 

rapporten introduceras ett intressant samband mellan temperaturverkningsgraden på tilluftssidan och 

förhållandet mellan till- och frånluftsflödet i ventilationssystemet. I Figur 4.6 presenteras en 

principskiss av sambandet, med temperaturverkningsgraden på y-axeln och frånluftsflödet i procent av 

nominellt flöde på x-axeln. De sex kurvorna i figuren representerar olika tilluftsflöden, i procent av 

nominellt flöde. Nominellt flöde innebär i det här fallet det flöde som använts vid projektering av 

värmeåtervinningssystemet.  

 

Figur 4.6: Principskiss över sambandet mellan temperaturverkningsgrad och till- och frånluftsflöden. 

Den övre av de två streckade linjerna i Figur 4.6 (benämnd ”Nominellt flöde”) markerar fallet 100 % 

nominellt flöde på både från- och tilluftssidan. Vid dessa flöden erhålls enligt figuren verkningsgraden 

0,53, alltså 53 %, över tilluftsbatteriet. I det aktuella fallet som Byggnadsstyrelsen utredde mättes dock 

tilluftsflödet upp till 95 % och frånluftsflödet till 58 % av det nominella värdet, markerat i figuren av 

den undre streckade linjen. Detta medförde att tilluftsverkningsgraden blev 43 %, alltså 10 

procentenheter lägre än den projekterade. På samma vis hade verkningsgraden förändrats om 
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flödesförhållandet varit det omvända, enligt Figur 4.6. Då hade verkningsgraden varit drygt 65 % 

(Byggnadsstyrelsen, 1986).  

För att underlätta intuitiv förståelse av figuren kan sambandet förklaras på följande sätt: 

 Om frånluftsflödet är lågt hinner inte vätskan värmas upp tillräckligt när den passerar 

frånluftsbatteriet. Temperaturökningen på vätskan blir följaktligen mindre än vid högt 

frånluftsflöde. När vätskan sedan kommer in i tilluftsbatteriet har den därför inte lika mycket 

energi att leverera till uteluften som den hade haft vid ett högt frånluftsflöde.  Därför blir 

tilluften efter batteriet inte lika varm, och beräknad verkningsgrad därmed lägre, enligt 

ekvation (1). 

Detta lyfter frågan: Varför inte alltid ha ett högre frånluftsflöde än tilluftsflöde genom det 

vätskekopplade värmeåtervinningssystemet? Det skulle ju förbättra tilluftsverkningsgraden, enligt 

Figur 4.6. Svaret är att det skulle förbättra tilluftsverkningsgraden på värmeåtervinningen men ha 

negativ effekt på energiförbrukningen sett till hela byggnaden. Obalans i ventilationen genererar 

övertryck eller undertryck i byggnaden, vilket leder till att luft, utöver den som flödar i 

ventilationssystemet, transporteras ut eller in i byggnaden via otätheter vid exempelvis dörrar och 

fönster. Eftersom den luft som pressas ut respektive sugs in aldrig når värmeåtervinningssystemet kan 

varken energi extraheras ur frånluften eller uteluften förvärmas, vilket leder till en ökad belastning för 

värmesystemet i byggnaden. Det kan också ge upphov till andra komfortrelaterade problem som 

exempelvis drag från fönster. Ur energibesparingssynpunkt sett till hela byggnaden bör 

utgångspunkten därför vara att man har en balanserad ventilation, med lika stora till- och 

frånluftsflöden (Byggnadsstyrelsen, 1986).  

4.3.4 Vätskan – typ av medium, glykolhalt, fysikaliska skillnader 

Som värmebärande vätska används i allmänhet vatten med någon tillsats av frysskyddsvätska, 

vanligtvis glykol, för att förhindra att vätskan fryser på tilluftssidan då utetemperaturen är under 0°C. 

Termen glykol syftar inte på ett enda kemiskt ämne utan är ett samlande begrepp för ett antal olika 

ämnen som gemensamt har egenskapen att de är tvåvärda alkoholer (Bresle, 1980). Vanligtvis syftar 

glykol på den enklast byggda av glykoler, nämligen etylenglykol. Etandiol, dihydroxietan och 

etenglykol är andra namn på samma kemikalie, som är den glykol som är vanligast i vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem.  Propylenglykol är en annan variant av glykol som i stort sett har samma 

frostskyddande egenskaper, dock lägre toxicitet. Med ökande glykolhalt sjunker vätskans specifika 

värmekapacitet och värmekonduktivitet samtidigt som densiteten och viskositeten ökar. Ur 

värmeöverföringssynpunkt är det därför önskvärt att ha så låg glykolhalt som möjligt. Lämpligt 

förhållande mellan glykol och vatten bestäms av vilken minimitemperatur som systemet ska klara utan 

att det föreligger någon frysrisk (Bresle, 1980). I dagens etylenglykol återfinns ofta även tillsatser av 

korrosionsskyddande medel, varför det är lämpligt att trots allt använda en ansenlig glykolhalt, även 

om utetemperaturen inte kräver det (Ericsson, 2019). I Figur 4.7 nedan visas vilken inverkan 

etylenglykolhalten har på vätskans fryspunkt, med fryspunkt på y-axeln och glykolhalt i viktprocent på 

x-axeln. 
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Figur 4.7: Fryspunkt för olika vatten-etylenglykolblandningar. 

Diagrammet visar att för att fryspunkten ska hamna runt -20°C måste viktsprocenten etylenglykol vara 

drygt 35. Den geografiska placeringen av ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem bestämmer i hög 

grad vilken procentuell andel etylenglykol som är lämpligt att använda. 30-procentig etylenglykol är 

en väl beprövad halt som vanligtvis fungerar på system i Stockholmsområdet (Kuljic, 2019). Även om 

en kraftigare temperatursänkning skulle inträffa i ett glykolförsett system så kommer inte hela 

vätskevolymen frysa ut till ett stelt isblock vid den kritiska temperaturen. Under åtminstone 5 graders 

ytterligare temperatursänkning råder fortfarande begränsad utfrysning av fast substans, med en fortsatt 

vätskeformig huvuddel. Sprängverkan till följd av volymutvidgning är i detta första skede inte 

alarmerande, även om det står klart att det alltid föreligger en viss risk (Bresle, 1980).  

Glykolhalten på vätskan har också en viss inverkan på verkningsgraden, i och med att 

värmeöverföringen försämras med ökande glykolhalt. En beräkning gjord av Fläkts datorprogram 

konstaterade att 10 % högre glykolhalt gav ca 1 % lägre verkningsgrad, och även om siffran troligen 

varierar mellan olika projekteringsfall är det sällan som den går att göra så mycket åt i och med att den 

för glykolhalten dimensionerande utetemperaturen är vad den är för den aktuella platsen (Holmberg & 

Strindehag, 1981).  

4.3.5 Försmutsning – internt och externt 

Över tid blir värmeväxlare och värmesystem försmutsade och måste rengöras för att bibehålla sin 

prestanda till max. Inom vätskekopplad värmeåtervinning kan denna rengöring delas upp i två skilda 

delar, intern och extern. Intern rengöring syftar till att rengöra systemet på insidan av rören och byta ut 

den värmebärande vätskan mot ny vätska. Anledningen till att detta behövs är att vätskan, vanligen 

etylenglykol, över tid blir sämre och sämre ur värmeöverföringssynpunkt, då dess fysikaliska 

egenskaper som densitet, specifik värmekapacitet, värmekonduktivitet och viskositet förändras till det 
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sämre. Orsaken är bland annat att insidan av rören angrips av både korrosion och erosion, och små 

metallpartiklar slits med tiden loss och blandas upp i den cirkulerande vätskan. Biologiska processer 

som svamptillväxt i vätskan förekommer också. Luftbubblor i vätskan, vilka kan vara svårt att undvika 

utan speciella vakuumavgasare, accelererar också denna process (Filipsson & Ekberg, 2018). Nämnda 

metallpartiklar kan exempelvis fastna inuti smala utrymmen i batterierna och leda till försämrad 

värmeöverföring mellan vätskan och rören. En ytterligare problemkälla är att påfyllning av befintliga 

system kan ha skett under drifttiden, om det visat sig vara alltför lågt tryck i systemet. Vid den typen 

av påfyllning är det viktigt att inte blanda etylen- och propylenglykol, då det i och med det bildas en 

trögflytande massa som kraftigt försämrar värmeöverföringen (Kuljic, 2019), (Filipsson & Ekberg, 

2018). Det är inte ovanligt att etylenglykolen i ett vätskekopplat slutet system, som ren är klarblå till 

färgen, efter ett antal år blivit brunsvart av alla föroreningar som med tiden ackumulerats i vätskan, se 

jämförelse mellan ren och smutsig vätska i Figur 4.8. 

 

Figur 4.8: Till vänster i bild ren 30-procentig etylenglykol, till höger etylenglykol som tjänat i ett vätskekopplat 

värmeåtervinningssystem på Danderyds sjukhus under okänd tid, max 13 år. 

Tillvägagångssätt för intern rengöring kan exempelvis innefatta avtappning av befintlig vätska, 

sköljning med och utan rengöringsmedel tills systemet bedöms så rent som är möjligt, och därefter 

påfyllnad av ny etylenglykol (Kuljic, 2019). Rengöring utfördes under fältmätningarna och beskrivs 

närmare i del 5.6.5. 

Extern rengöring syftar till att utvändigt rengöra batterierna. Partiklar i den passerande luften fastnar 

på batterierna och med tiden blir det så mycket smuts ansamlat att det påverkar batteriernas förmåga 

att överföra värme till och från luften. För denna rengöring finns olika metoder som exempelvis 
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torrisblästring av batteriet eller rengöring med ånga. En rapport från Energimyndigheten från 2018, 

”Metod för optimal rengöring av värmeväxlare”, med syfte att ta fram en modell för optimal rengöring 

av värmeväxlare, visade att det finns stor potential i att externt rengöra värmeväxlare (Abdul Hamid, et 

al., 2018). Metoden som användes i den studien var både laboratorieförsök och fältmätningar, med 

mätningar före och efter rengöringen, vilken utfördes med just torrisblästring. Resultat från 

fältmätningarna visade att temperaturverkningsgraden på värmeväxlare ökade med 10 % -enheter i 

genomsnitt, samt att tryckfallet i ventilationskanalen minskade med 11 % efter rengöring. Resultat 

från laboratorieförsöken visade att tryckfallet över batteriet ökar med smutsmängden, att 

värmeöverföringen minskar med smutsmängden, att fläkten behöver öka i varvtal när smutsmängden 

ökar, och att rengöring återställer ursprungsfunktionaliteten. I Figur 4.9 presenteras ett resultat ifrån 

rapporten i form av en modell av den i värmeväxlaren försämrade temperaturverkningsgraden över tid, 

med procentuellt försämrad temperaturverkningsgrad på y-axeln och tid i månader på x-axeln. 

Modellen gäller för kommersiella byggnader. 

 

Figur 4.9: Modell för försämring av temperaturverkningsgrad i kommersiella byggnader (Abdul Hamid, et al., 2018). 

Modellen indikerar att verkningsgraden försämras rejält efter några år till följd av försmutsning. Ett 

problem med modellen är att tidsåtgången för nedsmutsning är en stor osäkerhetsfaktor. I studien 

uppges att siffror för detta är hämtade ur en litteraturstudie, då det inte fanns tillräcklig dokumentation 

av de aggregat i drift man undersökte i fältmätningarna. Litteraturstudien visade att 

smutsbeläggningen är beroende av flera faktorer, bland annat filter, olika sorters ventilationsaggregat, 

och typ av verksamhet i lokalen (Abdul Hamid, et al., 2018). För bostäder finns en annan modell, där 

tidsspannet är längre, som visas i Figur 4.10.  
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Figur 4.10: Modell för försämring av temperaturverkningsgrad i bostäder (Abdul Hamid, et al., 2018). 

För bostäder bedöms tidsåtgången för nedsmutsning alltså längre än för kommersiella lokaler och 

därför blir tidsspannet i modellen större. I rapportens diskussion framförs vidare en intressant sak, 

inom ämnet hur man ska bedöma när det är dags att rengöra en värmeväxlare, och det är att 

bedömningar med okulära metoder har visat sig osäkra och att batteriernas lameller skulle rengjorts för 

länge sen om det sitter synlig smuts utanpå. Det pekar alltså på att det kan löna sig med rengöring även 

då man inte tydligt kan se smutsen. Det är heller inte ovanligt med ordentligt synligt nedsmutsade 

batterilameller enligt erfarenheter från tekniker i branschen (Ericsson, 2019). Man konstaterar vidare i 

diskussionen att det finns potential att spara effekt, energi och pengar och samtidigt förbättra 

inomhusmiljön, samt att värmeväxlare idag generellt inte rengörs så ofta som skulle vara optimalt. Det 

kunde inte precist bedömas om man efter rengöring återkommer till den prestanda som rådde då 

aggregatet var helt nytt, ”[…] men förmodligen kommer man nära.” (Abdul Hamid, et al., 2018). 

På ämnet tillvägagångssätt för rengöring har FläktGroup AB följande instruktion för rengöring av sina 

batterier i sitt vätskekopplade värmeåtervinningssystem Econet (FläktGroup, 2019): 

”Rengöring av standard ECONET®-batterier 

Inte ens ett effektivt luftfilter kan avlägsna allt damm från luften. Dammbeläggning på värmeytorna 

hindrar luftflödet och ger sämre värmeöverföring. Batterierna måste hållas rena, vilket görs bäst med 

ett av följande alternativ eller en kombination av dessa. 

1. Blås rent med tryckluft. 

2. Blås rent med ånga. 

3. Tvätta eller skölj med vatten. Om värmeytorna är belagda med fett bör ett lämpligt 

rengöringsmedel tillsättas. 

4. Dammsug. 

Efter rengöring ska all nedfallen smuts tas bort innan fläkten startas. Batteriernas dropptråg ska 

rengöras på lämpligt sätt. Se också till att vattenlåset är rengjort och fyllt med vatten.” 

 



25 

 

4.4 Fallstudier 

4.4.1 Byggnadsstyrelsens rapport 

Som tidigare nämnt utkom 1986 en rapport från Byggnadsstyrelsen med syftet att undersöka om 

värmeåtervinningsanläggningars temperaturverkningsgrad efter några års drift stämmer överens med 

den utlovade vid projekteringen (Byggnadsstyrelsen, 1986). Metoden som användes var fältmätningar 

under februari-mars 1986, på fem olika värmeåtervinningssystem. Resultatet är intressant då det finns 

ett ganska stort djup i analyserna, där man väljer att gå till botten med orsakerna kring systemens 

aktuella prestanda. Tankegången och metodiken som används är också värdefull när det gäller att dra 

slutsatser rörande befintliga systems potentiella kapacitet enbart med hjälp av fältmätningar utan några 

experiment, vilket är en del av den här rapportens syfte.  

Tre av fem system i rapporten är vätskekopplade, och i författarnas resonemang kring varför 

verkningsgraden inte riktigt når upp till den utlovade så återkommer två-tre orsaker hos alla tre 

system. Författarna kvantifierar även hur många procentenheter verkningsgrad som förloras med 

anledning av dessa orsaker, i just de aktuella fallen som studerats. Dessa orsaker, med kvantifieringar, 

är 

 Obalans mellan till- och frånluftsflödena (0-10 procentenheter). 

 Att vätskeflödet i kretsen avviker från det optimala (2-6 procentenheter). 

 Försmutsning av värmeåtervinningsbatterierna och läckage i trevägsventiler (2-4 

procentenheter). 

Observera att kvantifieringarna gäller just i de fall som studerats och primärt är en indikation på 

storleksordningen på effekten hos eventuella optimeringsåtgärder.  

4.4.2 ÅFs rapport 

Under fyra dagar 2013 genomfördes optimering av temperaturverkningsgraden på fem stycken 

vätskekopplade värmeåtervinningssystem på Kungälvs sjukhus utanför Göteborg. Syftet var förutom 

optimering av anläggningen att påvisa hur vätskeflödet påverkade verkningsgraden. Optimeringen 

utfördes av ÅF på uppdrag av Västfastigheter (Samuelsson & Abrahamsson, 2013). Olika 

vätskeflöden testades genom att höja och sänka pumparnas varvtal gradvis och notera 

verkningsgradens förändring efter en viss tid. Luftflödet var konstant under försöken. I två av fem fall 

förändrades verkningsgraden ungefär som i Figur 4.5 ovan, med ett maximivärde vid ett visst flöde för 

att sedan avta något vid högre flöden, se Figur 4.11.  

 

Figur 4.11: Verkningsgrad vid olika pumpvarvtal hos ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem på Kungälvs 

sjukhus. 
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Vid pumpvarvtal #4 ovan kan ett svagt maximi anas. Att det inte är mer kritiskt än så beror på att 

systemet troligen inte är dimensionerat för mycket högre verkningsgrad. I det här fallet, då den 

maximala verkningsgraden ligger på 53 %, är det egentligen inte konstigt att det inte uppträder en 

tydligare puckel vid #4. Resultatet är i linje med det som visas i Figur 4.5 som beskriver det teoretiska 

sambandet, om ett N°tu-värde på 1,1 antas. Även temperaturdifferenser noterades av ÅF. Enligt 

ekvation (11) och teori om lika värmekapacitetsflöden (Kays & London, 1964) ska 

temperaturdifferenserna vara lika på vätske- och luftsidan vid optimalt vätskeflöde. Det är något även 

författarna från ÅF hade som utgångspunkt. Så här såg temperaturdifferenserna ut, på samma system 

som ovan. 

 

Figur 4.12:Temperaturdifferenser vid olika pumpvarvtal hos ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem på 

Kungälvs sjukhus. 

Lika temperaturdifferenser uppträder ungefärligen vid pumpvarvtal #3, vilket är något lägre än varvtal 

#4 då verkningsgraden var som högst, men ändå en svag indikation på att verkningsgraden ökar då 

skillnaden mellan temperaturdifferenserna minskar.  

För resterande av de undersökta systemen är resultaten mer spretiga, ibland stadigt ökande 

verkningsgrad med ökat flöde oberoende av temperaturdifferensen, ibland mer upp och ner någon 

procentenhet fram och tillbaka. På två av systemen var även det högsta pumpvarvtalet till synes för 

lågt, och verkningsgraderna på dessa system var anmärkningsvärt låga, mellan 15-35 %. Författarna 

presenterar några tänkbara orsaker, som till exempel igensättningar av batterierna internt till följd av 

smutsig vätska, underdimensionerade batterier och höga luftflöden i förhållande till batteristorleken. 

Dessa orsaker kommer återkommas till senare i den här rapporten. Vidare konstateras att 

verkningsgraden kunde optimerats bättre, men att det är tålamodskrävande arbete, och det fanns inte 

tid och utrymme för ytterligare fördjupning av orsakerna till de ibland tvetydiga resultaten 

(Samuelsson & Abrahamsson, 2013).  

Rapporten från ÅF var till hjälp vid fältmätningarna som gjordes vid Danderyds sjukhus vars resultat 

presenteras längre fram i den här rapporten. Den renderade en uppfattning om den förväntade 

resultatbilden, och tillförde vilka parametrar som är intressanta att mäta. 

4.5 Litteraturstudiens resultat 
Under litteraturstudien identifierades följande parametrar som delaktiga i prestandan hos ett 

vätskekopplat värmeåtervinningssystem: 
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 Vilken verkningsgrad systemet är dimensionerat för 

 Värmekapacitetsflödet 

 Vätskeflödet 

 Till- och frånluftflödesförhållandet 

 Glykolhalten på vätskan 

 Försmutsning av vätskan 

 Försmutsning av batterilamellerna 

Ur fallstudierna konstaterades att mätresultaten var tvetydiga och ibland gått emot det som angivits i 

teorin. Erfarenheterna från dessa studier togs till vara på inför de kommande fältexperimenten, 

tillsammans med den kunskap som inhämtats ur teorin och andra rapporter.  
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5 Fältmätningar 

5.1 Bakgrund och mål 
Locum är ett fastighetsbolag som äger många vårdfastigheter, bland annat på Danderyds sjukhus. De 

har en entreprenör (L & T) som ansvarar för drift och underhåll av fastigheternas installationer för 

inomhusklimat. Dessa installationer inkluderar bland annat vätskeburna värmeåtervinningssystem. 

Locum och L & T är intresserade av att optimera energianvändningen i sina fastigheter, och då har det 

blivit aktuellt att maximera verkningsgraden på värmeåtervinningen. De har sen tidigare kontakt med 

företaget Chemiclean AB som rengör dylika anläggningar enligt konstens alla regler, vilket enligt dem 

själva förbättrar prestandan avsevärt. Chemiclean har i sin tur en samarbetspartner i Värmex, som 

arbetar med injustering av värmesystem, vilket Chemiclean saknar tillräcklig kunskap om. Chemiclean 

saknar också tydlig dokumentation över hur stor effekt deras rengöringsåtgärder faktiskt har. Genom 

att samarbeta hoppas Chemiclean och Värmex kunna rengöra och injustera värmeåtervinnings-

anläggningarna så att de fungerar optimalt. Samtidigt ska mätningar, experiment och en detaljerad 

analys ge en ökad förståelse och kunskap som kan vara till hjälp vid framtida liknande uppdrag.  

Författaren till den här rapporten fick i uppdrag av Värmex att installera mätinstrument, utföra de 

nödvändiga mätningarna och experimenten samt analysera och diskutera resultaten. Det primära målet 

var att optimera verkningsgraden hos de tre befintliga anläggningarna, samt att generera viktiga 

resultat för att uppfylla den här rapportens syfte, vilket bland annat är att utveckla en relevant metodik 

för optimering av dylika anläggningar.  

5.2 Hypotes och metod 
Den hypotes som användes som utgångspunkt för mätningarna var den teori angående optimalt 

vätskeflöde som presenterats tidigare i rapporten, först av Roy Holmberg (Holmberg, 1975). Metoden 

som användes var att gradvis sänka flödet och kontinuerligt mäta verkningsgraden för att, likt ÅF 

gjorde på Kungälvs sjukhus, försöka identifiera en puckel, ett maximi, på verkningsgradens kurva 

(Samuelsson & Abrahamsson, 2013). Författaren var också väl förberedd på möjligheten att resultaten 

skulle gå i en annan riktning, och försökte under analysfasen kontinuerligt identifiera och förstå 

ytterligare parametrar av betydelse för verkningsgradens storlek, samt utveckla experimenten därefter.  

Under det första besöket på Danderyds sjukhus gjordes mätningar på ett antal parameterar med syfte 

att göra en uppskattning av vilket Ntu-värde batterierna hade, enligt ”effectiveness-Ntu-method”, 

beskrivet i teoridelen 4.2.2 (Holman, 2010). Ntu-värde är en intressant faktor, eftersom det är en tydlig 

indikator på vilken verkningsgrad systemet har potential att komma upp i. Då det värdet var beräknat 

användes det som ett ansatt värde i hypotesen om hur verkningsgraden påverkas av vätskeflödet, se 

Figur 4.5. Eftersom en del av syftet med rapporten var att utarbeta en metodik för optimering tjänade 

det angreppssättet som ett försök att verifiera den metoden i sig, alltså svara på frågan om man med 

enbart momentana mätningar kan få en indikation på vilken prestanda som är möjlig att uppnå. Att 

veta om det är ett godtagbart tillvägagångssätt som faktiskt fungerar är viktigt, kanske främst för att 

motivera till optimeringsåtgärder på system där dokumentation helt saknas, efter enbart små insatser. 

Resultat av Ntu-beräkningen och analys av metodens lämplighet presenteras i avsnitt 5.6.1.  

En annan intressant frågeställning inför fältmätningarna var: hur mycket påverkar en rengöring av 

systemet verkningsgraden? Kan man se en tydlig före/efter effekt, och går den att kvantifiera? Om 

tydliga mätdata över förbättring kan tas fram blir det lättare att motivera för fastighetsägare och 

driftentreprenörer att rengöra sina system. Intern rengöring av systemet utfördes den 6 april 2019. 

Därefter upprepades exakt samma experiment som gjorts fram till dess, för att få jämförbar data. 
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Dessvärre fanns ingen tid till extern rengöring då aggregaten bara kunde vara ur drift en enda dag, då 

de försörjer operationssalen i byggnaden. Det planeras dock in extern rengöring till hösten 2019. 

Resultatet av den interna rengöringen presenteras i den senare delen av resultatavsnittet, 5.6.6. 

Under analys av resultaten noterades väldigt varierande resultat under lågfartsläget, dvs. nattetid. 

Luftflödet reduceras då till nära noll vilket gav effekter i form av stora mätfel och fluktuationer i 

mätningarna. Till följd av det exkluderades resultat från lågfartsläget. De resultat och slutsatser som 

presenteras längre fram är därför enbart baserade på mätdata från högfartsläget om inget annat anges, 

alltså mellan kl 06-18 varje dag, då mätresultaten var konsekventa.  

5.3 Platsorientering och besiktning  
Tre luftbehandlingsaggregat (LBA) med vätskekopplade värmeåtervinningssystem besiktigades den 

5/2-19 på Bäckenvägen 10 i Danderyds kommun. På plats var Olle Engström (författaren), Mattias 

Ericsson (från Värmex AB, handledare), Branko Kuljic (Chemiclean AB) samt Joakim Ungerth (L & 

T AB). Syftet var att på plats utreda vilka förutsättningar som fanns för mätningar och experiment 

samt rengöring. Vi blev insläppta i det fläktrum där aggregaten var placerade, högst upp i byggnaden 

som alltså tillhör Danderyds sjukhus. Bilden nedan är från fläktrummet, på luftbehandlingsaggregatet 

LB02. I bilden syns utsidan av tilluftskanalen, frånluftskanalen samt ena sidan av frånluftsbatteriet, 

med dess in- och utgående vätskeledning. 
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Figur 5.1: LB02 i fläktrummet på Bäckenvägen 10 på Danderyds sjukhus. Blå pil markerar tilluftskanalen, röd pil 

frånluftskanalen. Svart pil markerar frånluftsbatteriet med rörledningsanslutning. 

Rörledningarna går sedan, via en öppningsbar shuntventil och pump, till tilluftsbatteriet. Figur 5.2 

nedan visar en bild på shuntventilen och vätskans väg är markerad med blå och röd pil. 
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Figur 5.2: Shuntventilen för värmeåtervinningssystemet LB01. Blå pil indikerar vätska som är på väg till 

frånluftsbatteriet för att hämta värme och röd pil vätska som är på väg till tilluftsbatteriet för att avge värme. 

Termometrar finns på plats för enkel vätsketemperaturkontroll. 

Syftet med shuntventilen är dels effektreglering och dels som åtgärd för att undvika påfrostning av 

frånluftsbatteriet. Om behov att sänka effekten skulle uppstå öppnar sig shuntventilen en viss grad och 

modererar på det viset överförd effekt. Det kan exempelvis uppstå då systemet går från högfart till 

lågfart, då luftflödet ofta kraftigt sänks. Vid väldigt kalla utomhustemperaturer kan vätskan bli under 

noll grader. I det fallet riskerar vatten som kondenserar ur den fuktiga frånluften att frysa till is på 

frånluftsbatteriet. För att undvika det shuntas en viss andel vätska enbart runt frånluftsbatteriet och 

höjer på så vis temperaturen på vätskan. 

I fläktrummet fanns dessutom ett styrskåp med ett grafiskt gränssnitt (DUC – dataundercentral) där 

monitorering av olika temperaturer och tryck på olika platser i värmeåtervinningssystemet kunde 

göras. Där redovisades bland annat aktuell verkningsgrad på systemen, och den låg på mellan 30-50% 

vid besiktningstillfället för de tre olika värmeåtervinningssystemen. Nedan visas en bild på DUC:ens 

skärm, med syfte att ge läsaren en orientering av det aktuella systemet. 
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Figur 5.3: DUC:ens skärm i fläktrummet. På skärmen just nu syns den data som sensorerna levererar i 

fotoögonblicket, alla med blå siffror. 

I bilden representeras frånluftskanalen av den gula linjen överst i bild, med det blå minuset 

symboliserande ett frånluftsbatteri. Luften går från höger till vänster i den kanalen, och blåses ut av 

fläkten FF01. De övre vertikala orange ledningarna mellan till- och frånluftsbatteriet symboliserar 

vätskekretsen för värmeåtervinningen, med pumpen PÅ01, temperaturgivaren GT21 och shuntventilen 

SV31. Längre ner kommer den blå uteluftskanalen med frisk luft från vänster, går igenom ett spjäll 

ST21, därefter genom tilluftsbatteriet för värmeåtervinningen (vänster +), vidare genom en fläkt TF01 

till ännu ett värmebatteri (höger +)samt ett för kyla (höger -). Hur mycket värme respektive kyla som 

ska levereras på de senare batterierna modereras av ventilerna SV21 och SV22. Eftersom det är 

vintertid är kylan i det här fallet helt avstängd och värmen går på 82 %. Hur mycket SV21 ska öppnas 

och när beror på styrsystemets programmering, baserat på bland annat temperaturen efter 

tilluftsbatteriet, i det här fallet 10,6°C. Den reella energibesparingen vid en högre temperatur efter 

tilluftsbatteriet (högre verkningsgrad, ekv (1)) kommer av att man då använder mindre fjärrvärme, 

d.v.s. ”köper mindre värme”. Efter dessa tre batterier ska luften hålla den önskade temperaturen och 

leds vidare in i byggnaden. Aktuell tilluftsverkningsgrad är 45 %. Vidare i rapporten hålls fokus enbart 

på de komponenter som är relevanta för värmeåtervinningen.  

Inför besiktningen ställdes en checklista upp med saker som behövde kontrolleras: 

Finns mätningsmöjligheter för 

 Vätskeflödet i kretsen – Ja 

 Temperaturer 

 Uteluft – Ja 

 Frånluft – Ja 

 Luft efter värmeåtervinning – Ja i 2 av 3 fall 

 Tilluft – Ja 

 Avluft – Ja 
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 Luftflöde  

 Tilluft – Nej 

 Frånluft – Nej 

 Regleringsmöjlighet av vätskeflödet – Ja 

Lämpliga mätpunkter hittades för vätskeflödet och alla temperaturer, vilket var väldigt bra då det var 

det absolut viktigaste för fältexperimenten. Vätskeflödet kunde också regleras, dock inte via olika 

pumphastigheter som tänkt utan via en ställbar reglerventil på vätskeslingan, vilket var ett bra 

alternativ. Luftflöde är mättekniskt svårare att mäta, och det var även lite osäkert om det skulle gå rent 

praktiskt. Det blev till slut ingen luftflödesmätning, utan luftflödet togs istället fram genom 

beräkningar. 

 

Figur 5.4: Lämplig punkt hittad för temperaturmätning av uteluft. Lufttemperaturen mäts först upp med 

precisionstermometer för kontroll av funktion hos den givare som presenteras på DUC:en samt 

loggningsutrustningen. 

Anläggningen var märkt med dekaler från ”FläktWoods” (numera FläktGroup), vilket är en inom 

branschen känd svensk tillverkare av värmeåtervinningssystem. Ålder på anläggningen, 

projekteringsunderlag, protokoll från ”obligatorisk ventilationskontroll” (OVK), samt tidigare åtgärder 

efterfrågades från L & T och delar av det kunde tas fram, och presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1: Tillgänglig data för anläggningen i fråga 

Installationsår 2007 

Fabrikat FläktWoods ECOTERM 

Schema för högfartsläge Mån-sön 06-18, samt vid signal från närvarogivare 

Schema för lågfartsläge Övrig tid 

Tilluftsflöden enligt OVK (högfart) 632-662 l/s 

Frånluftsflöden enligt OVK (högfart) 539-551 l/s 

Dimensionerad verkningsgrad - 
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Kontakt med FläktGroups avdelning för forskning och utveckling etablerades i hopp om att försöka ta 

reda på vilken verkningsgrad som var den projekterade. Efter telefonsamtal och sökande i gamla 

system hittades lite dokumentation, bland annat en komplett lista över komponenterna i systemet. 

Dock ingen uppgift på verkningsgrad. En ny körning med samma batterier i den mjukvara som 

troligen användes 2006 resulterade i siffran 58,5 %. Osäkerhet fanns dock i vissa ansatta parametrar. 

Mjukvaran skickades till författaren men tiden var för knapp för att hinna med att lära sig och 

analysera resultat från den i rapporten. 

5.4 Förberedelser och installation 
Temperaturmätningar utfördes på frånluft, uteluft, avluft och luft efter värmeåtervinning med primärt 

syfte att mäta verkningsgraden hos värmeåtervinningssystemet. Även den cirkulerande vätskans 

temperatur mättes på två ställen, före och efter tilluftsbatteriet. Vätskeflödesmätningar gjordes med 

flödesmätaren IMI TA-Scope, som har felmarginalen 1 % på differenstryck. Mätningar utfördes på tre 

värmeåtervinningssystem samtidigt, varpå 20 st loggers användes. Loggermodellen som användes 

hette Tinytag Ultra 2, vilken har en mätosäkerhet på +/- 0,2 C och en upplösning på 0,02 C enligt 

leverantören, vilket torde vara mer än tillräckligt för det här ändamålet. Värmex uppger att deras 

loggers kalibreras regelbundet, och dessa var ganska nya. Alla 20 loggers funktionstestades genom att 

överblicka den rapporterade temperaturen till en dator och jämföra sinsemellan. Resultatet visade att 

alla låg inom spannet +/- 0,25 C, vilket nog hade varit ännu snävare om de fått ligga helt och hållet 

störningsfritt under en längre period. Efter funktionstestet programmerades loggningsutrustningen med 

följande inställningar: 

Mätstart: tisdag 19 februari 2019 kl 00:00. 

Mätslut: när minnet är fyllt, vilket tar 45 dagar. Detta utökades senare genom tömning av minnet 

efterhand. Slutdatum blev till sist 29 april. 

Mätintervall: varannan minut 

Installationen av loggningsutrustningen skedde dagen innan mätstart, måndag den 18 februari 2019.  
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Figur 5.5: Tinytag Ultra 2 på plats för temperaturloggning. På bilden syns själva enheten (gul) och mätproben som 

stuckits in i frånluftskanalen. 

De 20 loggrarna placerades ut, fixerades med aluminiumtejp, och mätproben placerades på mätstället, 

i Figur 5.5 ovan genom ett hål i en frånluftskanal, tätat med isolering och aluminiumtejp. Det här 

tillvägagångssättet för installation och placering av loggerutrustning användes för alla 20 loggers, och 

var på inrådan av Värmex, som har lång branscherfarenhet av mätteknik. Det fanns inte mycket 

alternativa placeringar av mätproberna i det här fallet än de som gjordes, utan att göra åverkan på 

anläggningen. Lyckligtvis var förutsättningarna för mätning över förväntan på den aktuella platsen, 

och de placeringar som gjordes var tillfredsställande ur mätteknisk synpunkt.  

5.5 Utförande 
Den 22 februari utfördes den första manipulationen av flödet. En viktig sak att veta inför detta, som är 

svår att approximera på förhand, är insvängningstiden för systemet. Hur länge behöver man vänta efter 

en justering är gjord innan systemet anpassat sig till det nya tillståndet, och relevant mätdata kan 

avläsas? Som metod för att svara på det övervakades vätsketemperaturerna noga, på både den kalla 

och varma sidan, med labtermometer under den första flödessänkningen. Varje sänkning av flödet 

innebär teoretiskt en ökning av temperaturdifferensen mellan den kalla och varma vätskesidan, och när 

den differensen stabiliserat sig ansågs systemet vara insvängt. För dessa system, som för 

vätskekopplade värmeåtervinningssystem anses små, tog det 10-15 minuter. 15 minuter användes 

sedan genom resterande experiment som insvängningstid, utan vidare indikation på att det skulle vara 

för kort tid. I Figur 5.6 nedan visas hur Delta T för vätskan förändrades då flödet ändrades. De röda 

symbolerna markerar tillfällen då flödet ströps åt, i 11 små steg.  
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Figur 5.6: Undersökning av insvängningstid för LB01. De röda symbolerna markerar tillfällen då flödet sänkts. 

Grafen visar att det inledningsvis inte hände speciellt mycket. Det var först då justeringsventilen drogs 

åt för 6e gången som effekt noterades, med en tydlig stegring och stabiliseringsperiod. Mot bakgrund 

av det här resultatet fortlöpte alltså experimenten med tiden 15 minuter som insvängningstid. 

 

Figur 5.7: Injusteringsventilen som användes för reglering av vätskeflödet. För varje antal varv finns ett 

korresponderande Kv-värde som matas in i flödesmätaren.  
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Figur 5.8: Avläsning av flödesmätare. 

Flödesmätarens funktion är att mäta tryckfallet över en ventil, ett värde i kilopascal (kPa). Det värdet 

räknas sedan om till ett flöde i liter per sekund, om man anger vilket Kv-värde ventilen har (1,6 i Figur 

5.7) samt vilket medium som flödar. I det här fallet ändrades Kv-värdet i takt med flödesregleringen 

och mediet angavs till 30 % -ig etylenglykol. För varje ny mätning gör mätinstrumentet en kalibrering 

innan den visar det uppmätta värdet. För att mätningen ska vara tillförlitlig krävs ett tryckfall på minst 

3 kPa enligt Värmex, i det här fallet hade vi som minst 30 kPa (Ericsson, 2019). I efterhand då alla 

mätningar var gjorda kan konstateras att flödesmätaren varit konsekvent i sina mätvärden över hela 

mätperioden, ner till mindre än en hundradels liter per sekund diff mellan två skilda mättillfällen vid 

samma läge på justeringsventilen.  

Av mättekniska skäl gjordes enbart experiment på LB01 och LB02. LB03 exkluderades då det inte 

gick att mäta den viktigaste temperaturen, efter värmeåtervinningsbatteriet, på ett enkelt sätt. Alla tre 

anläggningarna har identiska komponenter varför det får anses troligt att slutsatser som kunnat dras 

kring prestandan på LB01 och LB02 även i viss mån bör gälla för LB03.  

5.6 Resultat 
Nedan presenteras resultat ifrån fältmätningarna, kronologiskt. Varje graf har en kortare beskrivning 

och förklaring under sig. 

5.6.1 Inledande beräkningar 

Den 5 februari, på besiktningsdagen, uppmättes följande data med labtermometer och flödesmätaren: 

Tabell 2: Data uppmätta den 5 februari 2019 på LB01 och LB02. 

Parameter LB01  LB02  

T ute 3,7 °C 4 °C 

T efter våv 12,2 °C 11,3 °C 

T avluft 11,3 °C 11,7 °C 

T frånluft 20,1 °C 19,6 °C 

T vätska varm 12,7 °C 12,8 °C 
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T vätska kall 10,5 °C 10,3 °C 

Vätskeflöde 0,8 l/s 0,75 l/s 

 

Resultaten från tabellen ovan illustreras för LB02 i följande temperaturdiagram, med tilluftsbatteriet 

till vänster och frånluftsbatteriet till höger, temperatur på y-axeln och vätskans och luftens väg genom 

batterierna på x-axeln. De streckade linjerna representerar vätskeledningarna mellan batterierna.  

 

Figur 5.9: Temperaturdiagram för värmeåtervinningenssystemet LB02, baserat på mätvärden från den 5 februari 

2019. 

Det kan ur Figur 5.9 och Tabell 2 konstateras att temperaturdifferensen på vätskan är betydligt mindre 

än den på luften, 2,5 °C kontra 7-8 °C. Detta syns i diagrammet av att lutningarna på vätskans linjer är 

mindre än luftens. Man kan redan efter det fastställandet dra slutsatsen att vätskans 

värmekapacitetsflöde är högre än luftens, eftersom lika temperaturdifferenser innebär lika 

värmekapacitetsflöden, och omvänt, som nämnt i avsnittet om optimalt värmekapacitetsflöde och 

ekvation (10). Det återstår då att se om en sänkning av flödet med allt annat oförändrat, och därmed 

alltså ett utjämnande av värmekapacitetsbalansen, har effekt på: 

 Temperaturdifferensen på vätskan, enligt energibalans, ekvation (4). 

 Verkningsgraden på hela systemet, enligt teori om optimalt vätskeflöde beskrivet i 4.3.2.  

Resultatet av det presenteras i Figur 5.14 längre fram i rapporten. Med ekvation (1) och (4) bestämdes 

vidare aktuell verkningsgrad, överförd effekt och även aktuellt luftflöde. Att använda energibalansen 

för att ta fram luftflödet har en viss osäkerhet, därför presenteras både det värde på luftflöde som 

uppmättes i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utförd 2016, och det värde som beräknats 

ur ekvation (4). En del av utredningen om metodik för optimering av vätskeburna 
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värmeåtervinningssystem innefattar att undersöka och om möjligt verifiera den här metoden för 

luftflödesberäkning.  

Tabell 3: Verkningsgrader, beräknad effekt och luftflöden för LB01 och LB02 den 5 februari 2019. 

Parameter LB01  LB02  

Tilluftsverkningsgrad 51,8 % 46,8 % 

Frånluftsverkningsgrad 53,7 % 50,6 % 

Överförd effekt (Q) 6,93 kW 7,37 kW 

Tilluftsflöde (beräknat) 650 l/s 806 l/s 

Frånluftsflöde (beräknat) 628 l/s 745 l/s 

Tilluftsflöde (från OVK) 662 l/s 632 l/s 

Frånluftsflöde (från 

OVK) 

539 l/s 531 l/s 

 

För LB01 ligger beräknat tilluftsflöde väldigt nära det tidigare uppmätta i OVK. Frånluftsflödet skiljer 

sig dock med 15 %, och för LB02 spretar det än mer, 21 % respektive 29 % skillnad på beräknat samt 

uppmätt värde. Framöver i rapporten används de beräknade värdena om inget annat anges, då de andra 

värdena är äldre och kan ha ändrats. Frånluftsverkningsgraden är på såväl LB01 som LB02 lite högre 

än tilluftsverkningsgraden, vilket indikerar, eftersom batterierna är identiska, att luftflödet är något 

lägre på frånluftssidan, vilket också OVK:n pekar på var fallet 2016.  

Från dessa indata beräknades UA-värdena och Ntu-värdena på batterierna, enligt två olika metoder. 

Dels ”Ntu-effectiveness-method”, som nämnts i avsnitt 4.2.2, men också ”LMTD method”, som 

använder den logaritmiska medeltemperaturen över batterierna för att ta fram UA-värdena. Båda 

metoderna finns beskrivna i boken ”Heat Transfer”, kapitel 10 Heat exchangers (Holman, 2010). 

Resultaten mellan metoderna var snarlika men skiljde sig trots allt något, och presenteras i Tabell 4. 

Värdena avser det över de två batterierna kombinerade värdet, betecknat Ntu°.  

Tabell 4: Ntu°-värden på LB01 och LB02 enligt två olika metoder. 

Ntu°-värde LB01 LB02 

LMTD method 1,61 1,12 

Ntu-effectiveness 1,64 1,17 

Utifrån Ntu°-värdena ovan samt värmekapacitetsförhållandena kan teoretiskt optimalt flöde beräknas vi 

och verkningsgraden i förhållande till vätskeflödet plottas, enligt ekvation (10) och (8).  

Tabell 5: Optimalt vätskeflöde, enligt teorin om lika värmekapacitetsflöden. 

Optimalt vätskeflöde LB01 
 

LB02 
 Beräknat tilluft 0,21 l/s 0,26 l/s 

Beräknat frånluft 0,20 l/s 0,24 l/s 

Uppmätt (OVK) tilluft 0,21 l/s 0,20 l/s 

Uppmätt (OVK) frånluft 0,17 l/s 0,17 l/s 

Aktuellt vätskeflöde 0,8 l/s 0,75 l/s 
I Tabell 5 kan avläsas att skillnaden i optimalt vätskeflöde mellan de uppmätta och beräknade värdena 

på luftflödena är relativt liten, som mest 0,26 l/s mot 0,20. Att använda energibalans som 

beräkningsmetod för luftflöden får anses i alla fall ge en ganska god indikation på vilket vätskeflöde 
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som är teoretiskt optimalt i det här fallet. Tabellen visar också att de aktuella flödena i jämförelse med 

de teoretiskt optimala är 3-4 gånger för höga.  

 

Figur 5.10: Teoretisk verkningsgrad baserad på de framräknade Ntu°-värdena från LB01 och LB02. De gröna 

prickarna motsvarar aktuellt vätskeflöde. 

Den teoretiska verkningsgraden har alltså sitt maximi vid ca 0,2 – 0,25 l/s, för LB01 och LB02. De 

gröna prickarna markerar de aktuella flödena på 0,75 respektive 0,8 l/s. Graferna ovan är framtagna ur 

beräkningar gjorda baserade på ett enstaka mätningstillfälle. Vidare i rapporten kommer dessa grafer 

jämföras med de faktiska resultaten efter stegvis flödesreducering.  

5.6.2 Inledande experiment 

Den 22 februari manipulerades flödena på LB01 för första gången. De sänktes då från det inledande 

flödet 0,8 l/s gradvis i steg enligt tabellen: 

Tabell 6: Vätskeflödets olika storlek vid olika mättillfällen. 

LB01 LB02 (4 mars)   

0,8   l/s 

0,745 0,738 l/s 

0,692 0,707 l/s 

0,645   l/s 

0,577 0,614 l/s 

0,477 0,507 l/s 

0,389 0,401 l/s 

0,334 0,347 l/s 

0,27 0,282 l/s 

0,238   l/s 

0,203 0,217 l/s 
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Den ojämna fördelningen beror på att justeringsventilen vreds ett varv i taget för att få ett bra Kv-

värde att mata in i flödesmätaren.  

I grafen nedan presenteras det första viktiga resultatet från experimenten, uppmätt verkningsgrad för 

LB01 från den 22 februari 2019. Teoretisk verkningsgrad visas också för jämförelse, samma som i 

Figur 5.10. 

 

Figur 5.11:Teoretisk och uppmätt verkningsgrad på LB01 efter experiment den 22 februari. 

Diagrammet visar att den uppmätta verkningsgraden inledningsvis är nära den teoretiska, för att sedan 

vid lägre flöden skilja sig mer och mer, då uppmätt verkningsgrad snarare försämras än förbättras. 

Lägre flöden än 0,203 l/s var praktiskt omöjligt att testa. Nästa diagram visar förloppet för 

flödessänkning, med utetemperatur och Delta T på vätskan med i grafen.  
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Figur 5.12: Verkningsgrad, Delta T vätska och utetemperatur på LB01 22 februari 2019. De röda punkterna 

indikerar flödesjusteringar. 

I figuren syns tydliga ändringar i vätsketemperaturskillnaden vid de senare flödesjusteringarna, i linje 

med ekvation (10) om värmekapacitetsbalans. Verkningsgraden försämras i detta skede i stort sett i 

samma takt som Delta T på vätskan ökar, trots att teorin om optimalt vätskeflöde säger motsatsen. 

Utetemperaturen var under mätningarna inte helt konstant, utan varierade mellan -0,5 – 2 °C.  

För LB02 såg motsvarande grafer ut på följande sätt, uppmätt den 4 mars 2019: 

 

Figur 5.13:Teoretisk och uppmätt verkningsgrad på LB02 efter experiment den 4 mars 2019. 

På samma sätt som för LB01 tio dagar tidigare i Figur 5.11 visar LB02 på en nedåtgående trend 

snarare än uppåtgående vid sänkt vätskeflöde. Motsvarigheten till Figur 5.12 var också i stort sett 
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identisk och utelämnades. Ett annat intressant resultat från den 4 mars presenteras i Figur 5.14 nedan, 

där data för Delta T vätska, Delta T luft, utetemperatur och verkningsgrad finns representerad: 

 

Figur 5.14: Mätdata från LB02 den 4 mars vid olika vätskeflöden. 

I figuren syns Delta T vätska stadigt närma sig Delta T för luft vid reducerat flöde, helt enligt ekvation 

(4) och (10) om energibalans och lika värmekapacitetsflöden. Där de båda kurvorna skär (den gröna 

och lila) är vätskans och luftens värmekapacitetsflöden lika, vilket stämmer med beräkningarna. Detta 

var ett viktigt resultat för att kunna utesluta att värmekapacitetsberäkningarna och beräkningen av 

optimalt vätskeflöde var felaktiga. Kurvorna skär vid det flöde som teoretiskt skulle vara optimal, och 

det kan konstateras att den sviktande verkningsgraden vid lägre flöden har någon annan orsak än 

obalanserade värmekapacitetsflöden. Att utetemperaturen i stort sett är konstant minskar en av 

felkällorna och ökar validiteten och tydligheten hos resultaten. 

5.6.3 Fortsatta beräkningar 

I det här skedet av experimenten återgicks till teorin i sökande efter klargörande av de dittills 

uppkomna resultaten. Verkningsgraden tycktes alltså minska vid sänkt vätskeflöde, i motsats till vad 

teorin hävdade. Den stora mängden insamlad data (dittills 11000 mätpunkter) utnyttjades som grund 

för att öka förståelsen och hitta relevanta samband. En beräkning som utfördes och som gav ett 

intressant resultat var en likadan Ntu°-beräkning som den som gjordes direkt efter besiktningen, 

presenterat i Tabell 4. Denna gång gjordes denna Ntu°-värdesberäkning för varje enskilt flöde för att 

se om resultatvärdena var konstanta. I teorin om optimalt vätskeflöde är ett av antagandena att 

batteriernas UA-värden, och därmed Ntu°-värden är konstanta vid olika flöden. I Figur 5.15 nedan 

visas de efter mätningarna beräknade Ntu°-värdena vid olika vätskeflöden. 
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Figur 5.15: Ntu°-värden för olika flöden, efter experiment den 4 mars. 

Resultatet indikerar att Ntu°-värdet hos batterierna minskar med reducerat flöde. Detta skulle kunna 

förklara varför verkningsgraden inte förbättrades som i teorin, då den teoretiska verkningsgraden 

från bland annat Figur 5.10 förutsätter konstant Ntu°-värde. Istället sjönk den ner till vad som skulle 

varit en flackare graf, baserad på ett lägre Ntu°-värde, för varje flödessänkning. I Figur 5.16 illustreras 

det nyss beskrivna sambandet: 
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Figur 5.16: Verkningsgrad i förhållande till vätskeflöde, för olika Ntu°-värden. Den röda pilen illustrerar effekten då 

reducerat flöde även innebär sänkt Ntu°-värde. 

Den röda pilen motsvarar approximativt de resultat som mättes upp den 22 februari och 4 mars. Längst 

till höger i bild börjar den på ett Ntu°-värde närmare 1,5, för att sedan dala ner till 0,75 vid sänkt flöde. 

Då uteblir verkningsgradens ökning vid optimalt flöde (då x = 1,0) och blir istället en minskning. 

Peter Filipsson berör i sin förstudie från Belok att vätskeflödet även påverkar den konvektiva 

värmeöverföringen på insidan av rören (och därmed U-värdet på batterierna) och att det har en viss 

effekt på verkningsgraden (Filipsson & Ekberg, 2018). Storleksordningen är där dock inte av samma 

grad som de här resultaten indikerar.  

I boken ”Heat transfer”, vilken är en djupdykning i termodynamisk teori, finns det konvektiva 

värmeövergångstalet för insidan av rör beskrivet (Holman, 2010). Det är en komponent (hi) i 

ekvationen för det sammatagna U-värdet hos en värmeväxlare, som ser ut så här: 
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Ekvationen gås inte igenom i detalj här, men beskriver alltså värmeövergångstalet (U-värdet) från 

insidan till utsidan av ett rör i en värmeväxlare, och variabeln hi är det som påverkas av 

flödeshastigheten. Det viktiga att förstå är att U-värdet minskar då hi minskar. Exakt hur mycket det 

minskar är svårt att säga och beräkningar har inte utförts på det i den här rapporten, dels på grund av 

tidsbrist, dels på grund av osäkerhet då det innefattar flera antaganden av de andra parametrarna i 
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ekvationen. hi räknades däremot ut, och är i sig en funktion av de strömningsmekaniska 

dimensionslösa talen Nusselts tal, Reynolds tal och Prandlts tal. Beräkningarna utfördes enligt de 

samband som beskrivs i ”Heat transfer”, med indata på vätskeflöde och rördiameter från de faktiska 

förhållandena på platsen (Holman, 2010). Resultat presenteras i Figur 5.17 nedan, med Ntu°-kurvan 

från Figur 5.15 inkluderad: 

 

Figur 5.17: Konvektivt värmeövergångstal på insidan av rören, hi, samt Ntu°-värden på LB02 vid olika vätskeflöden. 

Att Ntu° beror av hi är fastslaget sedan tidigare, enligt ekvation (5) och (12). Att det skulle vara av 

signifikant grad för prestandan i det här sammanhanget var dock inget som förutsågs, och trenden 

med sjunkande konvektivt värmeövergångstal i viss korrelation med sjunkande Ntu°-värde ledde fram 

till en reviderad hypotes. 

5.6.4 Reviderad hypotes 

De resultat som dittills framkommit, i mitten på mars 2019, indikerade att den positiva effekt som en 

sänkning av vätskeflödet teoretiskt skulle haft på verkningsgraden överskuggades av den negativa 

effekt ett lägre vätskeflöde hade på det inre konvektiva värmeövergångstalet, hi. Nästa planerade steg i 

fältexperimenten var rengöring, för att försöka påvisa effekt och om möjligt kvantifiera den. Det blev 

med de aktuella resultatindikeringarna än mer intressant att se om den inplanerade rengöringen av 

aggregaten hade effekt och hur stor. Från början hade rengöringen varit ett led i att direkt försöka öka 

verkningsgraden, mot bakgrund av rapporten från Energimyndigheten som tidigare nämnts, och 

Chemicleans erfarenheter (Abdul Hamid, et al., 2018), (Kuljic, 2019). Nu skulle den också utreda om 

minskningen av Ntu°-värdet vid sänkt vätskeflöde skulle bli mindre eller till och med obefintlig med 

ett rent system.  

Den nya hypotesen löd: 

 Minskningen av det inre konvektiva värmeövergångstalet hi, och därmed Ntu°-värdet, vid 

reducerat vätskeflöde kan motverkas genom fullständig rengöring av de vätskekopplade 

värmeåtervinningssystemen i studien. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

W
/m

2
K

 

N
tu

° 

Vätskeflöde [liter/s] 

Ntu°-värden och hi, LB02, 4 mars 

Ntu°

hi



47 

 

5.6.5 Rengöring 

Chemiclean AB hade fått i uppdrag av L & T att rengöra tre vätskekopplade värmeåtervinningssystem 

på Danderyds sjukhus, vilket beredde möjligheten till de mätningar och fältexperiment som behandlats 

i den här rapporten. Värmeåtervinningssystemen i fråga försörjer operationssalen på Bäckenvägen 10 

och att ta dem ur drift en dag för rengöring var en utmaning i sig. Författaren till den här rapporten 

försökte driva på för att rengöring skulle ske då det ännu var närmare nollgradig utomhustemperatur, 

då experiment när det är alltför varmt ute blir intetsägande. Rengöringen genomfördes den 6 april 

2019, och följande vecka var det lyckligtvis kallt för årstiden, vilket generade jämförbara resultat.  

Den rengöring som gjordes var den typen av rengöring som i den här rapporten benämnts intern 

rengöring. Tydligare beskrivning av vad sådan innefattar behandlas i litteraturstudien, avsnitt 4.3.5. 

Extern rengöring var inte möjlig att genomföra på grund av tidsbrist. Det ska däremot kompletteras 

med till hösten 2019. Utförande och resultat av rengöringen behandlar således endast intern rengöring. 

Fördelen med det är att eventuella förbättringar helt kan isoleras till den interna rengöringen, och 

senare i höst på motsvarande sätt helt till den externa. Det ger en ökad förståelse jämfört med om man 

rengjort på båda sätt samtidigt, det visar nämligen vilken effekt olika typer av rengöring har, något 

man annars bara kunnat gissa. Nackdelen är att prestandaökningen troligen är som störst vid 

fullständig rengöring, dvs. både intern och extern, och målet att optimera anläggningen inte kan anses 

helt uppnått innan det gjorts. 

Nedan följer lite bilder och kommentarer från rengöringen följt av mätresultat. 

 

Figur 5.18: Rengöringsutrustning innefattandes bland annat slangar, cirkulationspumpar, sköljtunnor, ren 30-

procentig etylenglykol och rengöringsvätska. 

Bilden visar nästan all utrustning som användes rengöringsdagen, på väg upp mot fläktrummet. 
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Figur 5.19: Till vänster ren 30-procentig etylenglykol. Till höger etylenglykol som tjänat i ett vätskekopplat 

värmeåtervinningssystem okänd tid, högst 13 år. 

Inledningsvis tappades den befintliga etylenglykolen ur systemet och fylldes på dunkar för att skickas 

på återvinning. En tydlig skillnad i framförallt färg men också doft och konsistens noterades i 

jämförelse med den rena etylenglykolen. 

 

Figur 5.20: Sköljning. Smutsigt vatten rinner ur värmeåtervinningssystemet. 

Nästa steg var sköljning, då vatten fick spola ur systemet under några timmar tills vattnet sedan länge 

gått från den färgen det har i bilden ovan till färglöst och rent. 
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Figur 5.21: Rengöringsmedel. 

En mild rengöringskemikalie blandades i vattnet och fick cirkulera runt en stund, innan även den 

spolades ur.  

 

Figur 5.22: Anslutning av påfyllningsslang till värmeåtervinningssystemet.  

Därefter fylldes systemet på med ren 30-procentig etylenglykol som fick cirkulera en stund under 

kontinuerlig koncentrationsmätning, för att kontrollera att vattenfickor inte spätt ut glykolen. 
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5.6.6 Rengöring – resultat 

Till en början läts systemet efter rengöring köras en knapp vecka med ursprungsflödet för att få 

jämförbara data. Den enda icke konstanta parametern i sammanhanget förutom vätskan blir då 

utomhustemperaturen vid mättillfällena. I ett försök att kompensera för denna i sammanhanget 

okontrollerbara parameter plottades verkningsgraden före och efter rengöring med utetemperaturen vid 

avläsningstillfället på x-axeln. Tilluftsverkningsgraden: 

 

Figur 5.23: Tilluftsverkningsgrad LB02, röd kurva är före- och blå efter rengöring. 

På tilluftsverkningsgraden noterades en skillnad på i snitt +0,9 %-enheter vid jämförbara 

utomhustemperaturer. En förbättring syntes vid alla temperaturer utom en. På 

frånluftsverkningsgradssidan såg motsvarande graf ut som följer: 
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Figur 5.24: Frånluftsverkningsgrad LB02, lila kurva är före- och grön efter rengöring. 

Frånluftsverkningsgraden ökade med i snitt 2,9 % -enheter. Ökningen var förhållandevis jämn över 

olika utetemperaturer.  

Den 12 april gjordes de sista experimenten med sänkt vätskeflöde. LB01 och LB02 justerades då 

precis som den 22 februari och 4 mars ner gradvis med 15 minuters insvängningstid. Följande graf kan 

jämföras med Figur 5.12, som är motsvarande fast före rengöring, med skillnaden att utetemperaturen 

utelämnades på grund av att läsbarheten av grafen blev dålig. 
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Figur 5.25: Verkningsgrad och Delta T vätska på LB01 22 februari. De röda punkterna indikerar flödesjusteringar. 

Figur 5.25 ovan är inte lika tydlig att avläsa och tolka som Figur 5.12, men trenden med svagt 

sjunkande verkningsgrad vid lägre flöden kan fortfarande anas. Då Delta T vätska är som högst är 

alltså flödet som lägst, och där dyker verkningsgraden något. De två röda punkterna längst till höger 

representerar en återställning av ursprungsflödet (näst längst till höger), och ett inledande försök med 

mätningar av lägre flöde (0,5 l/s) under en längre tidsperiod.  

Den reviderade hypotesen som diskuterades högre upp angreps också, och Ntu°-värdena för respektive 

flöde beräknades och plottades. Resultatet presenteras i Figur 5.26.  
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Figur 5.26: Ntu°-värden från LB02 beräknade ur mätdata från 12 april respektive 4 mars. 

Ntu°-värdet ökade alltså med 5-20 % till följd av den interna rengöringen. Vid alla flöden beräknades 

ett högre värde än före rengöring. Mellan de tre högsta flödena för den rena vätskan är det knappt 

någon skillnad på Ntu°-värdet. Vid vidare flödessänkning dalar dock värdet ner till nästan samma 

nivåer som före rengöring. Rengöringen får konstateras ha gjort viss skillnad, dock inte så stor att 

effekten av flödessänkningen på det konvektiva värmeövergångstalet och därmed U-värdet är 

eliminerad.  
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6 Diskussion 
Den här rapporten har syftat till att utreda hur man på bästa sätt kan optimera vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem för ventilation. Målet har varit att identifiera vilka parametrar som påverkar 

prestandan och ta fram en gångbar metodik för analys och optimering av befintliga system.  

Litteraturstudien tog avstamp i den förstudie som Belok presenterade i december 2018. 

Litteraturstudiens viktigaste resultat presenteras och diskuteras nedan. 

 Det är av stor vikt vilken verkningsgrad systemet är konstruerat för att arbeta under. Under 

projekteringsprocessen som gjordes före installation ansattes de då aktuella luftflödena och en 

kalkyl gjordes för vilken verkningsgrad som i det aktuella fallet passade ur praktisk och 

ekonomisk synpunkt. Projekterade verkningsgrader i storleksordningen 50-60% är vanligt 

förekommande. Om den projekterade verkningsgraden ska ökas måste värmeväxlarbatterierna 

bytas ut till batterier med högre UA-värden, i praktiken innebärande djupare batterier med 

större värmeöverförande area. 

 Optimalt vätskeflöde i kretsen erhålls då vätskans och luftens värmekapacitetsflöden är lika 

stora. Då är även temperaturdifferenserna på vätske- och luftsidan lika.  

 Vätskeflödets inflytande över verkningsgraden avtar med sjunkande dimensionerad 

verkningsgrad. Den maximipunkt hos verkningsgraden i förhållande till vätskeflödet som 

tydligt kan observeras då systemet är dimensionerat för 70-80% verkningsgrad avtar för att 

nästan helt försvinna på ett system dimensionerat för 50 % verkningsgrad, se exempelvis 

Figur 4.5.  

 Förhållandet mellan till- och frånluftsflödet är av betydelse för verkningsgradens storlek, och 

utgångspunkten för energieffektivisering sett till hela byggnaden bör vara att luftflödena ska 

vara lika stora. I ett av fallen Byggnadsstyrelsen utredde 1986 hade ett 95%/60% förhållande 

på tilluft/frånluft så stor inverkan som 10 % -enheter på verkningsgraden. 

 Glykolhalten på vätskan har ganska liten inverkan på verkningsgraden. Vilken glykolhalt som 

bör användas beror på den geografiska placeringen av värmeåtervinningssystemet, och är 

därmed svår att påverka, men bör hållas så låg som möjligt.  

 Försmutsning påverkar vätskekopplade värmeåtervinningssystem i hög grad. Intern 

försmutsning innebär föroreningar i vätskan och smutsansamlingar i rören. Extern 

försmutsning innebär ackumulerad smuts på batteriets värmeavgivande ytor. I en studie från 

Energimyndigheten förbättrades värmeväxlares verkningsgrader med i snitt 10 % -enheter 

efter extern rengöring. Efter rengöring konstaterades att man förmodligen kommer nära den 

prestanda systemet hade då det var helt nytt. 

 Tidigare fältstudier gör tydligt att praktiken inte alltid följer det teorin anger, exempelvis 

rörande optimalt vätskeflöde. 

Fältmätningarna utgick ifrån litteraturstudien och adderade följande viktiga resultat: 

 Att temperaturdifferenserna på vätskan och luften är lika då värmekapacitetsflödena är lika 

verifierades. 

 Optimalt vätskeflöde under fältmätningarna var inte detsamma som litteraturstudien 

indikerade, utan högre flöde medförde stadigt ökad verkningsgrad.  

 Att använda energibalansen för att mäta luftflödet ger ett indikativt svar. Verifiering med 

luftflödesmätning gjordes inte. 
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 En sänkt vätskehastighet tycktes ha negativ effekt på den totala värmeöverföringskoefficienten 

(U-värdet) hos värmeväxlarbatterierna. Stöd för det hittades i litteraturen under mätningarnas 

gång. En möjlig förklaring till varför verkningsgraden i praktiken inte följde teorin om 

optimalt vätskeflöde presenterades, under avsnitt 5.6.3. 

 Intern rengöring konstaterades höja prestandan med i snitt ca 1 % -enhet i det aktuella fallet. 

Det minskade också effekten av sänkt vätskehastighet på U-värdet till viss grad.  

 Det gick inte att tydligt bekräfta att momentana mätningar av temperaturer är en godtagbar 

metod för att bestämma ett systems Ntu°-värde. För att kunna bekräfta det behövs ytterligare 

analys av data från andra system, i kombination med optimeringsåtgärder, och hänsynstagande 

till resultaten från den här rapporten.  

Utöver vätskeflödet var det bara utetemperaturen som varierade under mätningarna. Nattetid sänktes 

också luftflödet och därför exkluderades denna period i resultaten. Att utetemperaturen inte var 

konstant under experimenten har inverkan på validiteten hos resultaten. Ett försök att adressera det 

faktumet gjordes genom att undersöka verkningsgradens variation i förhållande till utetemperaturen, 

med allt annat konstant, och presenterades i Figur 5.23. Det visade sig att utetemperaturen har låg eller 

ingen inverkan på verkningsgraden.  

Mätfel förekommer alltid i viss grad, både av systematisk och av slumpmässig karaktär. Som strategi 

för att minimera mätfel utfördes några saker. Alla temperaturloggers testades före installation. 

Kalibrering hade enligt uppgift skett nyligen, då loggrarna var ganska nya. Installationen av 

mätutrustningen handleddes och övervakades av en inom mätteknik erfaren tekniker från Värmex AB. 

Temperaturskillnader beroende på exakt var i tilluftskanalen efter batteriet mätproben hamnar var en 

faktor som inte kunde elimineras. Dock så var mätproberna hos de 20 loggrarna fixerade under de tre 

månader som mätningarna pågick, och bör därför ge åtminstone rimliga relativa resultat. Strypventilen 

för flödesjustering försågs med en markering för att alltid vridas till samma specifika lägen, och 

flödesmätaren visade gång på gång samma resultat vid samma lägen, sånär som på 0,01 l/s.  

För att resultaten ska kunna appliceras på godtyckliga vätskekopplade värmeåtervinningssystem måste 

vidare forskning utföras, på många system av varierande storlek. Resultaten från den här studien kan 

ses som ett första steg i utmaningen att optimera vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Förslag på 

fortsatt forskning: 

1. Fördjupning inom rengöringens effekter. Utförs intern och extern rengöring kommer man 

troligen nära den prestanda systemet hade då det var nytt (Abdul Hamid, et al., 2018). Ett 

förslag på metod för en fältstudie om rengöring skulle kunna vara: 

a. Ta fram ett antal testobjekt, gärna av varierande storlek och ålder. 

b. Före rengöring: Mät verkningsgraden vid minst två olika vätskeflöden, dels vid 

optimalt vätskeflöde enligt teorin (då temperaturdifferensen är lika på vätska och luft), 

och ett värde klart över det optimala värdet, exempelvis 3 gånger så högt flöde. 

c. Rengör, både externt och internt. 

d. Efter rengöring: Utför samma sak som före rengöring.  

e. Analysera resultaten. Vilken effekt hade rengöringen på verkningsgraden och Ntu-

värdet vid olika flöden? Har systemets storlek och ålder någon betydelse? Ser man 

olika effekt beroende på vilken verkningsgrad man hade på förhand, och vilken 

verkningsgrad som är projekterad? 

2. Fördjupning inom ämnet vätskeflöde. Resultaten spretar i frågan vilket flöde som är optimalt, 

både i den här rapporten och tidigare fältstudier. Ta fram ett antal testobjekt och utred genom 
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fältmätningar eller laboratorieexperiment vilken inverkan följande parametrar har på vilket 

flöde som är optimalt:  

a. Flödeshastighetens inverkan på det konvektiva värmeövergångstalet 

b. Försmutsningsgraden av vätskan 

c. Försmutsningsgraden på batterilamellerna 

d. Ålder på anläggningen 

e. Projekterad verkningsgrad för anläggningen 

f. Typ av intern rörprofil (exempelvis finns rör med längsgående flänsar) 

6.1 Metodik för optimering av vätskekopplade värmeåtervinningssystem 
Följande stycke presenterar den föreslagna metodiken för optimering av vätskekopplade 

värmeåtervinningssystem som varit ett av målen med den här rapporten. Metodiken grundar sig i de 

resultat som den här rapporten redogjort för, och ska ändras och utvidgas då ny teoretisk och empirisk 

kunskap erhållits.  

6.1.1 Kontroll av ventilationens funktion 

Inledningsvis säkerställs att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande för dem som vistas i 

byggnaden och den verksamhet som bedrivs där. Utgångspunkten för energieffektivisering, sett till 

hela byggnaden, är att ventilationen är balanserad, alltså lika stora till- och frånluftsflöden. Om detta 

av olika anledningar ej är önskvärt, är det bättre ju mindre skillnaden är. Ändringar av exempelvis 

luftflödets storlek eller luftflödesförhållandet i efterhand kommer påverka prestandan på det 

vätskekopplade värmeåtervinningssystemet. 

6.1.2 Mätningar 

Mätningar utförs på ett antal parametrar, indikerat i Figur 6.1 nedan: 

 Temperaturer [°C] 

o Uteluft (1) 

o Efter VÅV (2) 

o Frånluft (4) 

o Avluft (5) 

o Vätska kall (före frånluftsbatteriet, 6) 

o Vätska varm (efter frånluftsbatteriet, 7) 

o Vätska kall (efter tilluftsbatteriet, 8) 

 Vätskeflödet [liter/s] 
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Figur 6.1: Systemschema vätskekopplad värmeåtervinning. 

6.1.3 Beräkningar 

 Temperaturdifferenser på vätska och luft 

 Tilluftsverkningsgrad  

 Frånluftsverkningsgrad  

 Överförd energi 

 Luftflöden (värdet blir indikativt) 

 UA-värden (LMTD metoden, värdet blir indikativt) 

 Ntu°-värde (värdet blir indikativt) 

6.1.4 Analys och åtgärder 

1. Försök om möjligt ta fram projekteringshandlingarna. Notera där den projekterade 

verkningsgraden och de luftflöden som använts i projekteringen. Jämför den angivna 

verkningsgraden med den aktuella. Om skillnaden är liten fungerar systemet relativt bra. 

Utrymmet för förbättring är litet utan byte av batterierna mot större batterier. Jämför också de 

projekterade luftflödena med de beräknade. Om de aktuella luftflödena är högre än de 

projekterade blir verkningsgraden lägre, och vice versa. Om projekteringshandlingar inte 

finns, utför beräkningen Ntu°/(Ntu°+1). Svaret är indikativt för vilken verkningsgrad som är 

möjlig att uppnå och har viss osäkerhet. Värdet gäller vid lika stora batterier, lika stora 

luftflöden, optimalt vätskeflöde och ett rengjort system. Jämför svaret med den aktuella 

verkningsgraden. Om skillnaden är stor, finns potential för förbättring. 

2. Jämför temperaturdifferensen hos luften och vätskan. 

 Om temperaturdifferensen är större hos vätskan än hos luften: 

 Vätskan har för lågt flöde. Höj vätskeflödet, tills temperaturdifferensen är lika stor 

på både vätska och luft. Efter det, prova att höja ytterligare och observera 

verkningsgradens utveckling om möjligt.  

 Om temperaturdifferensen på vätskan och luften är lika: 

 Vätskan har i teorin optimalt flöde. I praktiken har det dock ibland visat sig att ett 

högre vätskeflöde är att föredra. Prova att höja vätskeflödet med 50-200% och 
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observera verkningsgradens utveckling efter att systemet fått tid på sig att ställa in 

sig. 

 Om temperaturdifferensen är större hos luften än hos vätskan: 

 I teorin är vätskeflödet för högt. I praktiken har det ibland dock visat sig att ett 

”för högt” vätskeflöde är att föredra. Prova att sänka flödet och observera 

verkningsgradens utveckling. Syns ingen tydlig förbättring är det bättre att låta 

flödet vara inställt som från början. 

 

3. Jämför vätsketemperaturen före frånluftsbatteriet (6) och efter tilluftsbatteriet (8). Om de inte 

är lika, är shuntventilen (10) inte helt öppen, eller läcker.  

4. Tappa ur ett mindre vätskeprov om möjligt. Observera färgen och doften hos vätskan. En ren 

vätska är klarblå till färgen och har svag kemisk doft. Om vätskan verkar brunsvart, grumlig 

eller doftar unket och smutsigt, utför intern rengöring. 

5. Stäng om möjligt av systemet. Öppna ventilationskanalen och titta på batteriytorna. Finns 

några spår av smuts? Om smutsen är synlig med blotta ögat ska batterierna definitivt rengöras. 

Även i de fall smutsen inte är synlig kan rengöring göra stor skillnad, enligt en studie från 

Energimyndigheten. Överväg alltid rengöring om systemet inte är rengjort alldeles nyligen. 

Efter rengöring, repetera punkt 2. 
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