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Abstract 
Latent heat storage is a way to store thermal energy when a phase change material undergoes a 
phase change. The advantage of latent heat storage is the capability to store more energy per 
mass unit than other heat storage methods.  The most commonly used phase change in latent 
heat storage is the transition between solid and liquid. Phase change materials can be divided into 
organics, inorganics and eutectics.   

In the Nordic electricity market the price of electricity is set every hour by Nordpool spot, which 
leads to price fluctuations because of changes in demand. The main goal of this report is to create 
a latent heat storage system in a single-family home and investigate the possibility to save money 
by charging the latent heat storage system when the price of electricity is low, and discharge when 
the price is high.  

The thermodynamic model consisted of a “tube-in-tube” heat exchanger with phase change 
material in the outer tube and water as the heat transfer fluid in the inner tube. The model is 
based on the assumption that the phase change is an isothermal process. By the use of 
assumptions and mathematical correlations, the heat transfer between the phase change material 
and heat transfer fluid was calculated. The latent heat storage system was a heat complement to a 
waterborne heating system, and supposed to be connected to an electric water heater. The latent 
heat storage uses water as heat transfer fluid in a temperature range of 79-87 °C. 

The profitability of the latent heat storage system was investigated in an economic model through 
two investment calculation methods, net present value and payback. The cost savings per year 
was estimated by comparing the cost of electricity with and without a latent heat storage system 
during the period 2011-10-01 to 2012-03-31. A sensitivity analysis was made in both the 
thermodynamic and economic model.    

The results of the thermodynamic model was that the latent heat storage system had a storage 
capacity of 14,8 kWh, discharged in 3 hours and was charged in 3,1 hours. The heat transfer was 
calculated to 4,8 kW during discharge and 4,7 kW during charge. The economic model indicated 
that the investment in a latent heat storage system was not profitable. The payback time was 
calculated to 28 years and the net present value was calculated to -28 691 SEK. The cost savings 
per year was 1425 SEK/year and the initial investment was estimated to 39 965 SEK.  

The thermodynamic model is to be considered crude because of made simplifications and 
assumptions. These assumptions lead to a better performance than what should be expected in 
reality. This considered, lead to the fact that there is no economic profit in the present condition 
of the latent heat storage system. Usage of latent heat storage systems on a large scale may 
however have environmental profits. By increasing the storage capacity and decreasing the initial 
investment cost the latent heat storage system would be more economically profitable. If the 
number of days with great variations in the price of electricity would increase it would also lead to 
a more economically profitable latent heat storage system.  
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Sammanfattning 
Latent värmelagring innebär att termisk energi lagras genom att ett fasändringsmaterial genomgår 
en fasändring. Fördelen med latent värmelagring över andra värmelagringsprinciper är det går att 
lagra mer energi per massenhet. Den vanligaste fasövergången som används är den mellan fast 
och flytande form. Fasändringsmaterial kan delas in i organiska, oorganiska och eutektiska 
material.  

På den nordiska elmarknaden där el handlas genom Nordpool spot, sätts elpriset per timme 
dagen innan och det framgår tydligt att elpriset varierar under dagen. Huvudmålet med denna 
rapport var att genom en termodynamisk modell dimensionera ett latent värmelagringssystem för 
en villa med elpanna i ett vattenburet uppvärmningssystem. Genom att ladda upp ett latent 
värmelagringssystem då elpriset är lågt och sedan använda den lagrade värmen då elpriset är högt, 
utforskas möjligheten att på detta sätt spara pengar.   

Den termodynamiska beräkningsmodellen utgick ifrån en så kallad ”rör-i-rör” värmeväxlare där 
ett mindre rör är inkapslat i ett större. I det mindre röret flödade en värmeöverföringsfluid och i 
det inneslutna området mellan inneröret och ytteröret var fasändringsmaterialet lagrat. Latent 
värme lagrades genom att värmeöverföringsfluiden värmde fasändringsmaterialet och värme 
hämtades istället när fasändringsmaterialet värmde värmeöverföringsfluiden. Under upp- och 
urladdningsförloppet antogs att fasändringsmaterialet höll en konstant temperatur. Med detta 
antagande kunde värmeeffekten mellan fasändringsmaterialet och värmeöverföringsfluiden 
erhållas genom korrelationer och värmebalans. Det latenta värmelagringssystemet var ett 
uppvärmningskomplement till det vattenburna uppvärmningssystemet och kopplat till en 
elpanna. Elpannans vatten användes som en värmeöverföringsfluid i ett temperaturintervall 
mellan 79-87 °C. 

Den ekonomiska lönsamheten undersöktes genom två investeringskalkyler, nuvärdesmetoden 
och payback-metoden. Kostnadsbesparingen per år uppskattades genom att jämföra elkostnaden 
med, respektive utan latent värmelagringssystem under perioden 2011-10-01 till 2012-03-31. 
Känslighetsanalys för såväl ekonomiska som termodynamiska beräkningar genomfördes också.  

Resultatet av den termodynamiska beräkningsmodellen blev att värmelagringssystemet hade en 
lagringskapacitet på 14,8 kWh som laddades ur på 3 timmar och laddades upp på 3,1 timmar. 
Värmeöverföringseffekten vid urladdning av värmelagringssystemet var 4,8 kW respektive 4,7 kW 
vid uppladdning. Beräkningar enligt den ekonomiska modellen gav att en investering i det latenta 
värmelagringssystemet inte var lönsam. Nettonuvärdet blev -28 691 kr och återbetalningstiden 
blev 28 år, med en kostnadsbesparing per år som uppgick till 1425 kr/år och en grundinvestering 
på 39 965 kr.  

Den termodynamiska beräkningsmodellen är att betraktas som grov, pga. gjorda förenklingar och 
antaganden, men samtliga leder till värmelagringsystemets prestanda ökar jämfört med vad som 
kan förväntas i verkligheten. Med tanke på detta blev värmelagringssystemet i sitt nuvarande 
skick ändå inte ekonomiskt lönsamt, men det finns däremot miljömässiga skäl till att använda 
latenta värmelagringssystem.  Genom att öka lagringskapaciteten, minska grundinvesteringen 
samt om antalet dagar med stora variationer i elpris ökar, leder det till att det latenta 
värmelagringssystemet blir mer lönsamt.  
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Densitet    𝜌  [kg/m3]  
Dynamisk viskositet  μ  [Pa∙s]  
Ekonomisk livslängd  n  [år] 
Emissionstalet  𝜀  - 
Fasändringsmaterial  PCM  - 
Friktionskoefficient   f  - 
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Grashofs tal   Gr  - 
Grundinvestering  G  [kr] 
Hastighet   u  [m/s] 
Innerdiameter på röret  di  [m] 
Kostnad   K  [kr] 
Latent värmelagring  LHTS  - 
Massflöde   m   [kg/s] 
Nettonuvärde   NNV  [kr] 
Nusselts tal   Nu  - 
Prandtls tal   Pr  - 
Reynolds tal   Re  - 
Ränta   r  - 
Rörlängd   L  [m] 
Specifik värmekapacitet   cp  [kJ/(kg∙K)] 
Stefan Boltzmanns konstant 𝜎  [W/(m2∙K)] 
Temperatur   T  [K]  
Termisk konduktivitet   k  [W/(m∙K)] 
Termisk resistans  R  [K/W]  
Tid   𝜏  [s] 
Tryck   p  [Pa] 
Värme   Q  [kJ] 
Värmeflöde   q  [W] 
Värmeöverföringsfluid   HTF  - 
Värmeövergångstalet  h  [W/(m2∙K)] 
Ytråhet   𝛾  [m] 
Ytterdiameter på isolering  Diso  [m] 
Ytterdiameter på röret  Dy  [m] 
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1 Mål 
Detta kandidatexamensarbete behandlar lagring av värmeenergi genom att tillämpa energiutbytet 
vid fasövergång i kemiska sammansättningar.  

Arbetet ämnar till att:  

 Ge en generell bild av teknikens tillämpningar och användningsområden som används 
idag, samt att förklara hur dessa fungerar 

 Genom en termodynamisk modell dimensionera ett latent värmelagringssystem för 
uppvärmning av en villa med elektriskt uppvärmningssystem och sedan jämföra detta 
system med en villa utan latent värmelagring sett ur ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart 
perspektiv 

 Visa vilka potentialer latent värmelagring har och några exempel på forskning och 
utvecklingstillämpningar 
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2 Introduktion 
Under de tre senaste decennierna har det funnits behov att kunna lagra högvärdig energi som 
tidigare gått förlorad som bland annat som spillvärme, men även höga elkostnader har varit en 
drivande faktor. Det ökade intresset av att kunna lagra värme beror både på ekonomiska och 
miljömässiga aspekter. (Agyenim m.fl. 2009) 

En anledning till att lagra värme är för att elpriset varierar och kan skilja sig mycket under såväl 
dygn som årstid. Detta innebär att det finns möjligheter till besparingar genom att lagra energi då 
priset på el är lågt och sedan använda sig av sina lagrade energireserver när elpriset är högt. 
Förutom ekonomiska besparingsmöjligheter finns det även miljömässiga fördelar med att lagra 
energi. Man kan till exempel utnyttja solvärme till att lagra energi för både uppvärmning och 
nedkylning av byggnader och även andra applikationer.(Chiu, 2012) Dessutom kan också effektiv 
lagring av högvärdig energi vara användbart i situationer då det råder temperaturskillnader under 
dygnet och lagring av energi kan ge kyla under dagen och värme under natten. (Khudhair m.fl. 
2004 ) 

Värmelagring kan även vara intressant i applikationer som kräver trygg energiförsörjning, dvs. 
tillämpningar i sjukhus eller serverhallar. Man kan också använda värmelagring som 
isoleringsmaterial för att t.ex. brandsäkra dörrar och väggar. (Zalba m.fl. 2003)  

Det finns huvudsakligen tre sätt att lagra värme och dessa är: 

 Sensibel värmelagring 
 Latent värmelagring 
 Kemisk värmelagring 

Sensibel värmelagring innebär att man lagrar värme eller kyla genom att ändra ett ämnes 
temperatur och sedan utnyttja temperaturskillnaden mot omgivningen för att få värmeutbyte. 
Latent värmelagring innebär att man lagrar värme eller kyla genom att ett ämne genomgår en 
fasändring. Kemisk värmelagring går ut på att man lagrar värme eller kyla genom en kemisk 
reaktion då ämnen reagerar med varandra och bildar nya.(Pinel m.fl. 2011) 

Latent värmelagring har fått uppmärksamhet som en potentiell värmelagringsmöjlighet redan 
innan 1980 (Khudhair m.fl. 2004) och har en del fördelar gentemot sensibel och kemisk 
värmelagring. Några exempel på varför latent värmelagring är speciellt intressant är att 
fasövergången sker nästan isotermiskt (Pinel m.fl. 2011) och förmågan att lagra förhållandevis 
mycket energi på liten volym (Hasnain, 1998).  

Några av de mest lovande värmelagringsapplikationerna är tillämpningar som arbetar med små 
temperaturdifferenser.  Idag bedrivs det forskning inom latent värmelagring i Sverige. Några 
applikationer som undersöks är fickor fyllda med fasändringsmaterial och luft som 
värmeöverföringsfluid, vilket kan användas i luftkonditioneringssystem för både uppvärmning 
och nedkylning. Andra tillämpningar som undersöks är flänsförsedda rör med fasändringsmaterial 
där någon typ av fluid, ofta vatten, fungerar som värmeöverföringsfluid. (Chiu, 2012) 
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2.1 Energisituationen i Sverige 
Denna totala energitillförseln i Sverige under 2010 uppgick till 616 TWh varav 166 TWh står för 
energianvändningen inom bostads- och servicesektorn. Av 166 TWh står nästan 60 % för 
uppvärmning och varmvatten i dessa byggnader. (Energimyndigheten, 2011a) I småhus uppgick 
energianvändning för uppvärmning och varmvatten till 35,3 TWh varav uppvärmning med el 
som energikälla var störst. Under 2010 användes 15.9 TWh el för uppvärmning och varmvatten. 
Detta motsvarar 45 % av den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i 
småhus. (Energimyndigheten, 2011b) I Figur 1 visas fördelningen av olika energislag för 
uppvärmning av småhus i Sverige.  

 
Figur 1: Total energiförbrukningsandel för olika energislag för uppvärmning av småhus och 

varmvatten under 2010. (Energimyndigheten, 2011b) 

 

Nordpool spot har hand om elmarknaden i norden och år 2010 hade de en marknadsandel på   
74 % av den totala elkonsumtionen i den nordiska marknaden. Elpriset i Sverige bestäms av 
marknadspriset på Nordpool spot. Priset på elbörsen styrs av efterfrågan på el och stor 
efterfrågan innebär ett högre elpris och vice versa. Det rörliga elpriset ändras varje timme och det 
innebär också att man kan få rörligt elpris per timme. (Nordpool spot, 2011a) 

I nuläget kan endast villaägare ha ett rörligt elpris som varierar en gång i månaden. Detta innebär 
att det inte går att påverka sin elförbrukning under dygnet och skillnaderna i elpriset kan vara 
stora. Tidigare energiministern, Maud Olofsson (C), föreslår nu att de kunder som vill ska kunna 
byta till timavläsning gratis och på så sätt öppnas möjligheter till att utnyttja att elpriset varierar 
under dygnet. (DN, 2011) På vardagar under vinterhalvåret ser man en tydlig prisuppgång under 
morgonen och kvällen. Ett exempel på hur det rörliga elpriset varierade under ett dygn i eldistrikt 
3 visas i Figur 2 nedan. 

 

El 45% (15,9 TWh)

Biobränsle 35% (12,4
TWh)

Fjärrvärme 16% (5,5 TWh)

Olja 3,7% (1,3 TWh)

Naturgas/Stadsgas 0,6%
(0,2 TWh)

Närvärme 0,3% (0,1 TWh)
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Figur 2: Timpris på el –eldistrikt 3 i Sverige 2012-02-16.(Nordpool spot, 2012a) 

 

Priset som visas i Figur 2 är endast börspriset på el som handlas på Nordpool spot och kurvans 
utseende är ett typiskt återkommande mönster för kalla vardagar. Kurvans utseende varierar 
kraftigt beroende på om det är vardag eller helg. Under helger försvinner de toppar som syns 
tydligt i Figur 2 och elpriset ligger på en mer konstant nivå. Det faktiska elpriset som kunden i 
slutänden kommer att betala förkommer nätavgifter och skatter utöver elpriset. Elpriset på 
Nordpool spot är alltså endast börspriset på el som kraftbolagen får betala för att köpa in el. 
Totalt sett kan man dela upp den totala elkostnaden i tre huvuddelar som illusteras i Figur 3 
nedan. (Vattenfall 2012a, Nordpool spot, 2012a) 

K
r/

M
W

h 

Tid på dygnet 
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Figur 3: Totala elkostanden för konsument i procentandel.(Vattenfall 2012a) 

 

Medelförbrukningen per år för uppvärmning och varmvatten i ett småhus ligger omkring 18 600 
kWh. (Energimyndigheten, 2011b) Detta innebär att medelförbrukningen för uppvärmning och 
varmvatten under en dag ligger nära 51 kWh. Denna siffra tar däremot inte hänsyn till 
förändringar i uppvärmningsbehov beroende på säsong.  

 

2.2 Allmänt om latent värmelagring 
Latent värmelagring, LHTS (eng ”Latent Heat Thermal Storage”) är ett sätt att lagra termisk 
energi då man utnyttjar ett ämnes kemiska fasövergångar. Det som gör denna teknik attraktiv 
beror på den höga energilagringsdensiteten. Dessutom kan man med latent värmelagring lagra 
energi samtidigt som fasändringsmaterialet, PCM (eng ”Phase Change Material”), bibehåller en 
konstant eller nära konstant temperatur. (Agyenim m.fl. 2009)  

Sensibel energilagringsdensitet är mycket lägre än latent värmelagringdensitet. Ett exempel som 
stärker detta resonemang är att det krävs 80 gånger mer energi för att smälta ett 1 kg is än att höja 
temperaturen på 1 kg vatten 1 K. (Hasnain, 1998)  

Latent värmelagring kan utnyttjas till att både frigöra termisk energi vid uppvärmning och uppta 
termisk energi vid nedkylning. En annan viktig fördel med latent värmelagring är att man precis 
som namnet antyder kan lagra ett ämnes aggregationstillstånd för att vid ett senare tillfälle få kyla 
eller värme.  

Ett latent termiskt energilagringssystem är ett system som innehåller minst tre grundläggande 
komponenter: 

 Ett fasändringsmaterial 
 En behållare där fasändringsmaterial förvaras  
 En värmeväxlare där värme utbyts mellan värmeöverföringsfluid och fasändringsmaterial 

(Hasnain, 1998) Dessa tre komponenter behövs alltså för att man ska ha ett fullständigt latent 
värmelagringssystem, men det ger ingen ytterligare information om hur systemet sedan ska 

Skatt 40%

Elpris 38%

Nätavgift 22%
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utformas. Det är därför viktigt att först ha en klar uppfattning om hur systemet ska tillämpas och 
ha kunskaper om fasändringsmaterialets beteende. Det innebär att det är nödvändigt att känna till 
vid vilka temperaturer systemet kommer att arbeta med och vilka faser som fasändringsmaterialet 
kommer att genomlöpa till följd av dessa. När det termiska beteendet är väl känt är det möjligt att 
göra termodynamiska beräkningar.  

 

2.3 Fasändringsmaterial 
De material som lagrar latent energi kallas för fasändringsmaterial. De fasändringsmaterial som 
behandlas här har en fasövergång inom temperaturintervallet 0-120°C, vilket kan betraktas som 
lämpligt för tillämpningar i byggnader. (Abhat, 1983) Dessa ämnen har karaktäristiska egenskaper 
såsom att de har en hög energidensitet, samt att deras fasövergång är reversibel dvs. att de klarar 
av att gå från en fas till en annan och sedan tillbaka igen utan att deras energilagringsförmåga 
försämras. (Sharma m.fl. 2009) 

Fasändringsmaterialen har vissa gemensamma kännetecken som kan delas upp i termodynamiska, 
kinetiska, kemiska och ekonomiska egenskaper. (Pasupathy m.fl. 2008) Ett exempel på en 
termodynamisk egenskap är materialets smältpunkt och den måste ligga inom det område där 
tillämpningen är verksam. Den ska också ha rätt ombildningsvärme för den specifika 
tillämpningen. (Zhou m.fl. 2011) Andra termodynamiska egenskaper är att fasändringsmaterial 
ska ha en god värmeledningsförmåga eftersom ämnet enkelt ska kunna ta upp och avge värme. 
Det är en fördel om materialet inte genomgår stora volymförändringar i det verksamma 
temperaturområdet för att undvika behovet av komplicerade behållare och värmeväxlare. (Chiu, 
2012) 

Ett exempel på en kinetisk egenskap är att ett fasändringsmaterial inte ska kunna bli underkylt när 
den övergår till fast fas. Optimalt är om ämnet övergår till fast fas exakt eller mycket nära en 
specifik smältpunkt. (Sharma m.fl. 2009) Kemiska kännetecken är att ämnet ska vara kemisk 
stabilt och för att fasövergången ska vara reversibel ska också fasändringsmaterialet behålla sin 
kemiska sammansättning när den genomgår en fasövergång. Då fasändringsmaterialet kommer 
inneslutas i behållare är det viktigt att det inte skapar korrosion på behållarmaterialet och de 
borde inte heller vara giftiga, explosiva eller lättantändlig. Det finns också en ekonomisk aspekt 
utifrån valet av fasändringsmaterial. Materialet ska helst inte vara dyrt och finnas tillgängligt i 
stora kvantiteter. (Agyenim m.fl. 2010) 

Då kraven som ställs på ett fasändringsmaterial är många är det möjligt att inse att inget enskilt 
material har alla efterfrågade egenskaper, vilket leder till att valet av material görs efter hur den 
specifika tillämpningen är konstruerad.  

 

2.3.1 Klassificering och egenskaper 
Fasändringsmaterial kan delas in i flera olika klasser beroende vilken fasövergång som används 
vid energilagringen. (Zhou m.fl. 2012) Fast-flytande är den mest förekommande fasövergången 
vid latent värmelagring, eftersom fast-flytande har fördelen att kunna lagra mycket värme och inte 
ha en stor volymändring under fasövergången. Detta kan sättas i kontrast med fasövergången 
flytande-gas där mycket energi krävs för att fasövergång ska ske och innebär stora 
volymsändringar. (Hasnain, 1998) 
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Figur 4 är en klassificering av de fasändringsmaterial som används vid latent värmelagring. 
Fasändringsmaterial delas in i undergrupper beroende på deras kemiska sammansättning, dvs. om 
de organiska, oorganiska eller eutektiska. Beroende på vilken undergrupp ett fasändringsmaterial 
tillhör kommer dess egenskaper variera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latent värmelagring 

Organisk 
fasändringsmaterial 

Oorganisk 
fasändringsmaterial 

 

Eutektisk 
fasändringsmaterial 

Paraffin 
Komponenter 

Fettsyror 

Sockeralkoholer 

Salthydrater 

Metaller 

Organisk-Organisk 

Oorganisk-Organisk 

 

Oorganisk-Oorganisk 

 

Figur 4: Visar vilka klasser som används för latent energilagring och vilka typer 
material som ingår i varje klass. (Chiu, 2012) 
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Namn Klassificering Företag Smältpunkt 
[℃] 

Ombildnings-
värme [kJ/kg] 

Konduktivitet 
[W/(mK)] 

ClimSel 
C24 

Oorganisk 
 

Climator 24 126 0,5-0,7 

A42 
 

Organisk PCM 
Products 

42 105 0,210 

S46 Oorganisk 
(Salthydrat) 

PCM 
Products 

46 210 0,450 

RT 50 Organisk 
(kolväte) 

Rubitherm 45-51 168 0,2 

ClimSel 
C58 

Oorganisk Climator 58 288 0,5-0,7 

A60 Organisk PCM 
Products 

60 145 0,220 
 

ClimSel 
C70 

Oorganisk Climator 70 396 0,6-0,7 

A82 Organisk PCM 
Products 

82 155 0,220 

RT 82 Organisk 
(kolväte) 

Rubitherm 77-85 176 0,2 

S83 Oorganisk 
(Salthydrat) 

PCM 
Products 

83 141 0,620 

 

Tabell 1: Lista över kommersiella fasändringsmaterial och ett urval av deras egenskaper 
(Rubitherm, 2012, PCM Products, 2012 a, Climator, 2012) 

 

I Tabell 1 ovanför anges några kommersiella fasändringsmaterial som är utformade för att 
användas till latent värmelagring. På respektive företags hemsida finns ytterligare nyckeltal som 
beskriver fasändringsmaterialets egenskaper. För en del fasändringsmaterial saknas information 
om vad det är för typ av material, organiskt eller oorganiskt, dvs. om fasändringsmaterialet är ett 
salthydrat, kolväte eller någon annan typ.  

Smältpunkten anges ofta av företagen som endast ett tal, men i verkligheten sker smältning inom 
ett temperaturintervall. Detta betyder att smältningen inte är isoterm i verkligheten, för att få 
fram den riktiga smältkurvan måste experiment göras och en kurva anpassas till mätvärdena. 
(Chiu, 2012)   
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Figur 5: Exempel på hur temperaturintervallet kan se ut för ett fasändringsmaterial under 

smältning (Chiu m.fl. 2012 b) 

Figur 5 visar att fasändringsmaterialet som används under experimentet inte är helt isoterm under 
smältning, istället sker smältning under ett intervall omkring 10 ℃. Under detta intervall ökar den 
specifika värmekapaciteten, dvs. fasändringsmaterialet tar upp mycket energi. En liknande graf 
kan också göras under stelningsförloppet. Denna graf kommer däremot vara negativ 
(uppochnervänd i jämförelse med Figur 5), eftersom energi avges från fasändringsmaterialet.  
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 Organisk Oorganisk Eutektisk 
Po

sit
iv

t 

Låg kostnad (120Euro/kWh)  
 

Egenbindande 
 

Kemikaliskt passiva och 
stabila 

 
Ingen fassegregering 

 
Återvinningsbar 

 
Tillgänglig i stort 

temperaturintervall 
 

Måttlig konstand 
(130Euro/kWh)  

 
Hög volymlagrinsdensitet 

(180-300 MJ/m³) 
 

Hög termisk konduktivitet 
(0.6W/mK) 

 
Ej brandfarlig 

 
Låga densitetskillnader 

Skarp smältpunkt 
 

Hög   volymlagrings-
densitet 

 
 

N
eg

at
iv

t 

Brandfarlig  
 

Låg termisk konduktivitet 
(0.2W/mK) 

 
Låg volymlagringsdensitet (90-

200 MJ/m³) 

Underkylning 
 

Fassegregering 
 

Korrosion på behållarmaterial 
 

Begränsad 
tillgänglighet 

 

Tabell 2: Fasändringsmaterials generella fördelar och nackdelar efter klass. (Chiu, 2012) 

 

När fasändringsmaterial väljs, finns det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Om 
fasändringsmaterialet ska användas i en miljö där människor vardagligen vistas (t.ex. bostäder) är 
det viktigt att fasändringsmaterialet inte är brandfarligt. Därför utesluts organiska 
fasändringsmaterial i dessa miljöer, (se Tabell 2). En annan mycket eftersträvad egenskap hos ett 
fasändringsmaterial är skarp smältpunkt och hög volymlagringsdensitet. En skarp smältpunkt 
underlättar beräkningsprocessen vid upp- och urladdning avsevärt, eftersom ett antagande om en 
konstant smält eller stelningstemperatur blir mer rimlig. En hög volymlagringsdensitet ger ett 
mindre och kompaktare latent värmelagringssystem. Dessa egenskaper är vanligt förekommande 
för eutektiska fasändringsmaterial, (se Tabell 2). Dock är tillgängligheten för eutektiska 
fasändringsmaterial begränsade till endast vissa temperaturintervall och detta medför att det inte 
går att finna eutektiska fasändringsmaterial till alla applikationer.  

Oorganiska fasändringsmaterial är ett bra alternativ om det inte går att finna ett eutektiskt 
fasändringsmaterial med rätt smälttemperatur. Andra viktiga fördelar med oorganiska 
fasändringsmaterial är hög volymlagringsdensitet och god termisk värmekonduktivitet hos 
materialet. Låga densitetskillnader är en bra egenskap vid inkapsling av materialet i en behållare 
som då inte utsätts för lika stora tryckskillnader som för andra fasändringsmaterial. En stor 
nackdel med oorganiska fasändringsmaterial är att korrosion lätt bildas på behållarmaterialet och 
detta innebär att det ställs stora krav på att behållarmaterialet är korrosionsbeständigt.  
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2.3.2 Organiska fasändringsmaterial 
De organiska fasändringsmaterialen kan vidare delas upp i paraffiner och icke-paraffiner. Den 
latenta värmelagringskapaciteten på organiska fasändringsmaterial varierar mellan 125-200 
kJ/dm3, vilket kan anses som lågt i jämförelse med oorganiska fasändringsmaterial. (Abhat, 1983) 
En del organiska ämnen kvalificerar sig ändå till att bli fasändringsmaterial eftersom de smälter 
utan att ändra den kemiska sammansättningen. De är heller inte korrosiva, vilket gör att de 
fungerar bra tillsammans med vanliga konstruktionsmaterial. Nackdelar med organiska 
fasändringsmaterial är låg värmekonduktivitet och att dessa fasändringsmaterial ofta är extremt 
brandfarliga. De genomgår också stora volymändringar när de byter fas. (Hasnain, 1998) 

Paraffiner är något som ofta används som fasändringsmaterial och innehåller till stor del alkaner 
som är kolväten som kan skrivas på formen CnH2n+2. De består av både raka och grenade 
kolkedjor, men de raka kedjorna är i klar majoritet. De är också oljebaserade. Beroende på 
paraffinernas exakta kemiska komposition får de också varierande egenskaper. 
Smälttemperaturen varierar t.ex. med antalet kolatomer. Paraffiner används som 
fasändringsmaterial eftersom de har relativt stor ombildningsvärme och att de kan frysa utan att 
behöva underkylas. De är återvinningsbara och kemiskt stabila, vilket också är en fördel. 
Kostnaden för att framställa paraffiner är däremot förhållandevis hög. . (Pasupathy m.fl. 2008) 

Organiska material indelade i gruppen icke-paraffiner är till största del fettsyror och alkoholer. 
Fettsyror har en ombildningsvärme jämförbar med paraffiner och de har heller inget eller litet 
behov av underkylning vid frysning. Det innebär att materialet inte behöver underkylas för att det 
ska frysa. Denna grupp har därför jämförbara egenskaper med paraffiner men nackdelen är att 
kostnaden kan uppgå till 3 gånger den för paraffinet. (Hasnain, 1998) 

 

2.3.3 Oorganiska fasändringsmaterial 
Den mest använda typen av oorganiska fasändringsmaterial är salthydrater och de karaktäriseras 
av en hög värmelagringskapacitet som ligger någonstans mellan 250 – 400 kJ/dm3, vilket alltså är 
betydligt mer än de organiska fasändringsmaterialen. Salthydrater skrivs på formen MnH2O, där 
M är den oorganiska föreningen. Fördelen med dessa är att de inte är brandfarliga eller giftiga. 
Vidare gäller att oorganiska material är billiga och de finns tillgängliga i stora kvantiteter. En 
annan fördel med dessa fasändringsmaterial är att salthydrater har en relativt hög 
värmeledningsförmåga. Ett exempel på ett oorganiskt fasändringsmaterial är vatten, vilken har 
många av de egenskaper som söks. Vatten som fasändringsmaterial har emellertid fått ge vika för 
salthydrater som är bland de mest använda, eftersom salthydrater har högre 
energilagringsdensitet. (Abhat, 1983) 

Det finns emellertid några stora problem med att använda salthydrater vid kemisk värmelagring. 
Ett av dessa problem inträffar vid smältning av salthydrater då de kan uppstå densitetsskillnader i 
materialet p.g.a. att smältningen är inkongruent, dvs. ämnet delas upp i två faser och som en 
konsekvens av detta kommer det att samlas i botten av fasändringsmaterialsbehållaren. Detta 
kallas för dekomposition och kan åtgärdas genom att tillsätta andra ämnen som fungerar som 
förtjockningsmedel. Ett annat alternativ är att mekaniskt röra om fasändringsmaterialet för att 
förhindra densitetsskillnader. (Sharma m.fl., 2009) Om detta problem inte skulle åtgärdas skulle 
det leda till att fasövergången blir irreversibel. (Hasnain, 1998) 
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Underkylning är också ett problem som kan undvikas det på olika sätt. (Hasnain, 1998) Med 
underkylning menas att fasändringsmaterialet övergår till fast fas först några grader under 
materialets termodynamiska smältpunkt. Kristallisationen påbörjas vid den termodynamiska 
smältpunkten men den går väldigt långsamt och det leder till att temperaturen måste sänkas ännu 
mer. (NE, 2012a) Det är möjligt att t.ex. tillsätta ett ämne som har liknande struktur som 
salthydraten, men inte lider av problemen med underkylning.  (Garcıa-Romero m.fl. 2012) 

 

2.3.4 Eutektiska fasändringsmaterial 
Eutektiska fasändringsmaterial kan bestå av två organiska, två oorganiska eller ett organiskt och 
ett oorganiskt ämne. (Sharma m.fl. 2009) Smältpunkten på dessa material är väldigt skarp och 
därför blir de kvalificerade till att vara fasändringsmaterial. Icke-eutektiska fasändringsmaterial 
smälter istället under ett temperaturintervall, även om detta intervall ska vara så litet som möjligt. 
(Kuznik m.fl. 2011) De specifika egenskaperna av ett eutektiskt fasändringsmaterial varierar 
väldigt mycket beroende på vilka material som väljs. Vanligt förekommande är att fettsyror 
modifieras till eutektiska sammansättningar för att uppnå önskad smältpunkt. (Sari m.fl. 2004) 

 

2.4 Fasändringsmaterialsbehållare i byggnadstillämpningar 
Det finns många olika typer av fasändringsmaterialsbehållare och storleken på dessa varierar 
kraftigt. De har däremot vissa generella krav som måste uppfyllas för att de ska kunna användas 
framgångrikt för en specifik tillämpning. De måste kunna innesluta fasändringsmaterial och 
hindra den från att reagera med omgivande ämnen. Det är en fördel om behållaren gör att 
värmekonduktiviteten ökar. Beroende på vilket fasändringsmaterial som ska kapslas in måste 
behållaren inneha specifika egenskaper. En del fasändringsmaterial är korrosiva vilket betyder att 
behållaren måste kunna stå emot korrosiva miljöer under en längre tid. Många 
fasändringsmaterial ändrar volym vid fasövergångar vilket leder till ändrat tryck i behållaren. Ett 
ändrat tryck innebär att behållaren utsätts för påfrestningar. Andra saker som behållaren måste 
kunna kontrollera är det mekaniska slitaget från fasändringsmaterialet samt kunna motstå de 
temperaturändringar som uppkommer. (Abhat, 1983) 

Det finns två viktiga saker som bör iakttagas vid utformning av en fasändringsmaterialsbehållare. 
Viktigt att ta hänsyn till är att formen på fasändringsmaterialsbehållaren eftersom den t.ex. 
påverkar värmeöverföringsförmågan. Behållaren måste också ta hänsyn till fasändringsmaterialets 
termiska och geometriska parametrar för att försäkra sig om att enheten ska passa under 
långvarigt bruk. (Agyenim, 2010) 

 

2.4.1 Direktintegrering i byggmaterial 
Det finns olika metoder för hur fasändringsmaterial placeras i byggnads- och 
konstruktionsmaterial för att sedan kunna användas som latent värmelagring. Det ska noteras att 
fasändringsmaterialets smält- och fryspunkt kan ändras något beroende på hur det används. Ett 
sätt är att fylla byggnadsmaterial med fasändringsmaterial i flytande eller fast fas direkt vid 
tillverkning. Byggnadsmaterialet kan t.ex. vara gips eller cement. (Pasupathy m.fl. 2008) Detta är 
kostnadseffektivt och relativt enkelt att utföra men kan resultera i att materialet spricker p.g.a. 
stora spänningar som uppstår vid fasövergångar. (Zhou m.fl., 2012) Detta kan i sin tur leda till 
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läckor i materialet. Vidare kan interaktion mellan fasändringsmaterial och byggnadsmaterialet 
försämra de mekaniska egenskaperna i byggnadsmaterialet. (Kuznik m.fl. 2011)  

I en annan liknande metod sänks byggnadsmaterial ner i flytande fasändringsmaterial för att 
fasändringsmaterialet ska absorberas in i materialets naturliga porer. Detta leder till liknande 
problem som den tidigare nämnda metoden. (Zhou m.fl., 2012) 

 

2.4.2 Inkapsling av fasändringsmaterial 
Makroinkapsling är en teknik för att rymma fasändringsmaterial i en större behållare. Det kan 
t.ex. vara ett rör eller en metallskiva med fasändringsmaterial inuti. Den metall som är mest 
använd är aluminium p.g.a. dess antikorrosiva egenskaper. Fördelen med detta sätt att kapsla in 
fasändringsmaterial är att läckor blir mycket sällsyntare, men de negativa delarna är att de är svåra 
att integrera i byggnadsmaterialet samt att de har en sämre värmekonduktivitet. (Zhou m.fl. 2012) 
De mest kostnadseffektiva makroinkapslingarna av fasändringsmaterial består av plast eller tunna 
metallskivor. Korrosionsmotståndet mellan metallskivorna bör ses över. (Hasnain, 1998) 

Värmeväxling mot en värmeöverföringsfluid, HTF (eng ”heat transfer fluid”) kan ske på flera 
olika sätt om rör används som fasändringsmaterialsbehållare. En av de vanligaste värmeväxlarna 
är ”rör-i-rör” som består av två rör med olika diameter. Det mindre röret placeras i mitten av det 
stora röret och i ett av rören läggs ett fasändringsmaterial och i det andra röret flödar en 
värmeöverföringsfluid. Det är en fördel om fasändringsmaterialet ligger i ytterröret med en 
flödande värmeöverföringsfluid i innerröret då kortare smälttid har uppmätts för denna typ. En 
annan typ av värmeväxling kan vara en behållare med flera mindre rör i (eng ”shell and tube”). 
(Agyenim, 2010) Då värmeöverföringsfluidens temperatur minskar under uppvärmning av 
fasändringsmaterialet, är det möjligt att göra en behållare som innehåller flera sektioner med olika 
fasändringsmaterial. De olika fasändringsmaterialen har då olika smälttemperatur valda efter den 
temperatur som innehas av värmeöverföringsfluiden. (Chiu, 2012)  

Då ett fasändringsmaterial har låg värmekonduktivitet kan det finnas ett behov av att konstruera 
en behållare som sprider värmen jämnt. Detta kan man göra genom att bygga in flänsar i 
behållaren som värms upp av värmeöverföringsfluiden och värmen sprids sedan ut genom 
flänsarna till fasändringsmaterialet. Detta leder till att värmeöverföringen ökar eftersom 
flänsmaterialet har betydligt högre värmekonduktivitet än fasändringsmaterialet. (Chiu m.fl. 
2012b) Det går också att värma upp fasändringsmaterialet med elektriska slingor inne i behållaren 
och det leder till att fasändringsmaterialet värms upp snabbare. Problemet med denna metod är 
att det lätt bildas korrosion på slingorna och i behållaren. Korrosionen bidrar till kontinuerligt 
sämre prestanda i latenta värmelagringssystemet. (Chiu, 2012) 
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Figur 6: Exempel på hur en fasändringsmaterialsbehållare med flänsar kan vara utformad (Chiu 

m.fl. 2012b) 

 

Figur 6 visar en fasändringsmaterialsbehållare med flänsar där en värmeöverföringsfluid 
strömmar igenom mittenröret från inlopp till utlopp. Utbyte av värme sker mellan 
värmeöverföringsfluiden och fasändringsmaterialet i både rörväggar och flänsar.   

I mikroinkapsling omsluts fasändringsmaterialet i mycket små behållare som består av en tunn 
polymerhinna. Denna hinna hindrar sedan fasändringsmaterialet från att läcka ut till omgivningen 
och kapseln ska också behålla formen under fasändringen. (Tyagi m.fl. 2011) Fördelen med 
denna metod är att den är både enklare och billigare att integrera i byggnadsmaterial. (Zhou m.fl. 
2012) 
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2.4.3 Formstabiliserade fasändringsmaterial 
Formstabiliserade fasändringsmaterial skapas då ett fasändringsmaterial och ett annat ämne 
blandas i flytande fas för att sedan låta stelnas tillsammans. Detta tillåter formstabiliserade 
fasändringsmaterial att behålla samma form även när fasändringsmaterialet genomgår en 
fasändring. . (Pasupathy m.fl. 2008) Om ett formstabilt fasändringsmaterial görs på rätt sätt läcker 
det inte under fasändringen. En nackdel är att värmeledningsförmågan blir försämrad, vilket är 
dåligt för ett fasändringsmaterial. Det finns emellertid metoder för att höja denna även om det är 
i forskningsstadiet. (Kuznick m.fl. 2011) 

 

2.5 Distributionssystem i hus 
Med distributionssystem menas hur värmen eller kylan från fasändringsmaterial fördelas i hus. 
Detta kan ske på många olika sätt som medför en del fördelar och nackdelar. Nedan är några 
exempel på hur lagrad energi från fasändringsmaterial kan överföras för att värma upp eller kyla 
ned hus. 

 

2.5.1 Passiva distributionssystem 
I passiva distributionssystem är fasändringsmaterial direkt inkopplat i t.ex. byggnadsmaterial, 
vilket kan ske på många olika sätt (se 1.4 Fasändringsmaterialsbehållare i byggnadstillämpningar). En 
nackdel är att passiva distributionssystem inte kan stängas av eller sättas på och dess prestanda 
regleras till stor del av fasändringsmaterialets smältpunkt. (Zhou m.fl. 2012) Fasändringsmaterial 
kan tillsättas direkt i väggar, golv eller tak. Ett exempel på hur detta kan fungera är att solen under 
dagen värmer upp väggarna och därmed smälter fasändringsmaterialet. När fasändringsmaterial 
ändrar aggregationstillstånd från fast till flytande tas energi upp från rummet och det leder till att 
fasändringsmaterialet kyler omgivningen. På natten sjunker den omgivande temperaturen och då 
återgår fasändringsmaterialet till fast fas som leder till att fasändringsmaterialet avger värme till 
omgivningen. (Zhang m.fl. 2007) 

Vid ett experiment med ett rum som hade väggar impregnerade med fasändringsmaterial behöll 
dessa väggar en temperatur i rummet som låg under 22 °C i 50 timmar med en 
ursprungstemperatur på 16 °C, medan ett kontrollrum utan fasändringsmaterial höjdes 
temperaturen från 16 °C till 22 °C på 24,1 timmar. (Scalat m.fl. 1995) Flera innovativa lösningar 
har också föreslagits som t.ex. att sätta fasändringsmaterial i persienner för kyla ner rum. 
(Pasupathy m.fl. 2008) Det går också att lägga fasändringsmaterial i t.ex. golv och sedan kan 
fasändringsmaterialet värmas upp med hjälp av golvslingor med elektrisk uppvärmning. (Zhang 
m.fl. 2007) 

 

2.5.2 Aktiva distributionssystem 
När ett fasändringsmaterial genomgår en fasändring i ett aktivt distributionssystem kommer det 
att avge eller uppta värme genom värmeväxling med en värmeöverföringsfluid. Efter 
värmeväxling kommer kyla eller värme kunna distribueras ut till byggnaden. Med denna metod 
fås större kontroll över när värmen eller kylan släpps ut vidare i systemet. (Chiu, 2012) Till 
exempel går det att lagra solenergi i en fasändringsmaterialsbehållare och sedan sätta igång en 
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fasändring då värme eller kyla behövs. Alternativt kan energi laddas upp på natten då elpriset är 
lågt och sedan används den upplagrade energin på dagen då elpriset är högre. (Parameshwaran 
m.fl. 2012) 

 

2.6 Latent värmelagring och kopplingar till olika energislag 
Då latent värmelagring inte i sig är en energikälla, utan endast ett sätt att lagra värme på, behövs 
alltså någon slags energitillförsel för att fasändringsmaterialet i latenta värmelagringssystemet ska 
ändra fas. Energitillförseln kan komma från en rad olika energikällor. Vissa energikällor såsom 
biomassa, olja och naturgas är inte aktuella som energikällor till latenta värmelagringssystem. Då 
dessa är relativt konstanta i pris under längre tid, finns det endast ett litet eller inget behov av att 
lagra värme eftersom det är möjligt att själv variera t.ex. hur mycket som oljepannan förbränner. 
Nedanstående energikällor skulle kunna användas tillsammans med latenta värmelagringssystem 
eftersom det finns fördelar med att kunna lagra dem som värme eller kyla. 

 

2.6.1 Sol 
För att solenergin ska kunna användas både på dagen och natten, finns det ett behov av att kunna 
lagra värme och kunna använda den vid begäran. Ett exempel på ett förenklat solfångarsystem 
som använder sig av latent värmelagring skulle kunna bestå av två slutna system med vatten (som 
värmeöverföringsfluid) samt ett latent värmelagringssystem. Det första slutna systemet skulle 
kunna bestå av rör fyllda med vatten som går mellan solfångarna och värmelagringssystemet. 
Energin från solen träffar solfångarna och vattnet i röret värms upp. Det varma vattnet fortsätter 
sedan till en värmeväxlare där värme utbyts mellan vattnet och fasändringsmaterialet. (Qarnia, 
2009) 

Vid användning av den lagrade värmen genomgår fasändringsmaterialet en fasändring och för 
värmen vidare genom en värmeväxlare till det andra slutna systemet som i sin tur transporterar 
värmen till användningsområdet. (Qarnia, 2009) 

 

2.6.2 El 
På grund av stora variationer i behov av elektricitet beroende på tiden på dygnet, kan latent 
värmelagring vara ett sätt att jämna ut efterfrågan. Alltså används det latenta värmelagrings- 
systemet under tider på dygnet då efterfrågan på elektricitet är som störst och lagrar upp värme 
från el under den tid då efterfrågan är liten. På det här sättet kan kunder som har ett rörligt elpris 
per timme utnyttja prisskillnaden av el för att gör besparingar. (Khudhair m.fl. 2004) 

Enligt Vattenfall kan kunder teckna ett rörligt elavtal och priset som konsumenten betalar är 
elprisets medelvärde över en månad. Detta pris är baserat på elpriserna per timme som har satts 
av Nordpool spot.(Vattenfall, 2012 b)  

Elektriciteten kan användas direktverkande eller vattenburet. Med ett direktverkande system 
värms huset upp genom elelement. I vattenburet system värms vatten upp av en elpanna och 
pumpas sedan ut i huset via en rörslinga. Det vattenburna systemet kan distribuera värmen 
genom radiatorer eller golvvärme. I småhus är det vanligt förekommande med ett vattenburet 
system med elpanna. (Energimyndigheten, 2011b) 
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En cirkulationspump finns ofta i radiatorsystemet för att kunna hålla ett jämt flöde i systemet. 
Framledningstemperaturen är radiatorvattnets temperatur precis efter den har lämnat elpannan. 
De flesta moderna pannor har också en shuntventil som reglerar att framledningsvattnets 
temperatur blir korrekt genom att blanda radiatorsystemets returvatten med pannvatten. Genom 
att läsa av utetemperaturen kan shuntventilen automatiskt korrigera de förinställda 
temperaturerna och ge en lämplig framledningstemperatur. (CTC, 2004) 

 

 
Figur 7: Exempel på hur en värmekurva för en elpanna kan se ut. (CTC, 2004) 

 

En värmekurva är ett sätt för elpannans reglersystem att kunna avgöra vilken 
framledningstemperatur som är lämplig beroende på vilken utetemperatur som råder. Detta visas 
i Figur 7 som är ett exempel på hur olika värmekurvor kan se ut. Beroende på husets specifika 
egenskaper såsom radiatorarea och värmeläckage väljs en värmekurva från Figur 7. Om huset har 
en stor radiatorarea så kan 25-kurvan vara lämplig att följa. Med lägre radiatorarea ökar kurvans 
nummer och vid en liten radiatorarea kanske 60-kurvan är lämplig. (CTC, 2004) Genom val av 
värmekurva och avläsning av utetemperaturen kommer framledningstemperaturen i husets 
radiatorer att fås fram. Vid låg utetemperatur kommer också framledningstemperaturen öka 
eftersom uppvärmningsbehovet är större.  

Ett latent värmelagringssystem kan kopplas in i det vattenburna systemet på många olika sätt. Till 
exempel finns möjligheten att koppla in ett latent värmelagringssystem i serie med en elpanna. 
Genom att variera elpannans temperatur skulle det gå att både lagra och hämta termisk energi 
från det latenta värmelagringssystemet. 
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2.6.3 Lagring av snö 
Ett exempel på naturlig latent energilagring är att under vintern lägga undan snö så att den blir 
isolerad från omgivningen och under sommaren använda snön till nedkylning av t.ex. sjukhus. 
Denna metod användes på ett sjukhus i Sundsvall. Under vintern kördes snö från snöröjning till 
en uppsamlingsplats. För att inte snön skulle smälta bort under våren så lades ett lager flis ovanpå 
snöhögen som isolering mot omgivningen. Kjell Skogsberg, doktorand på Luleås tekniska 
högskola, utredde projektet och såg många fördelar med metoden. Framförallt miljömässiga och 
ekonomiska, men även reducerat buller som kommer från en kylanläggning. (Edberg, 2000) 

 

2.7 Miljö och latent värmelagring 
Ett problem med dagens elmarknad är att efterfrågan på elektricitet kan variera kraftigt under 
dagen. Detta leder till så kallade toppbelastningar, vilket kan beskrivas som en hastig ökning av 
efterfrågan av elektricitet under ett kortare tidsintervall, dvs. några timmar. (Sadineni m.fl. 2012) 
Detta fenomen leder också till att elproducenter har svårt att tillmötesgå energibehovet under 
dessa toppar av efterfrågan (Halford m.fl. 2007), samt att elpriset per timme kan variera kraftigt. 
(Nordpool a, 2012) 

 

 
Figur 8: Förenklat diagram som visar vid vilket energibehov som olika energislag används  

(Dahlén, 2012) 

Figur 8 visar de olika energislag som används för att framställa elektricitet. Ju högre energibehov 
desto fler energikällor måste läggas till. Vid högt energibehov måste också energislag som 
utnyttjar fossila bränslen användas för att kunna tillmötesgå efterfrågan. Då dessa energislag är 
dyrare än t.ex. vattenkraft kommer också elpriset öka.  
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För att tillmötesgå efterfrågan under kortvariga toppbelastningar använder sig elproducenter av 
fossila bränslen. Genom att implementera och använda energilagringssystem i byggnader som 
laddas då liten efterfrågan råder och används vid hög efterfrågan, kan toppbelastningarna 
undvikas och därmed kan också användningen av fossila bränslen reduceras. Detta leder i sin tur 
till att utsläpp av koldioxid minskar. I en undersökning gjord av forskare på KTH och Dalarnas 
universitet kom de fram till att det finns potential att reducera koldioxidutsläpp med 175 kton/år 
i Sverige med den svenska koldioxidsutsläppsfaktorn på 89 kg CO2/MWh. Detta om en 
kombination av långvarig och kortvarig lagring av solenergi i bostäder används. Görs beräkningar 
med den europeiska koldioxidsutsläppsfaktorn, 271kg CO2/MWh, finns det möjlighet att 
reducera koldioxidutsläpp med 525 kton/år för ett genomsnittligt EU-land. (Chiu m.fl. 2012 a)  

 

2.8 Tillverkare av fasändringsmaterial  
För att kunna välja ett fasändringsmaterial till ett latent värmelagringssystem är det nödvändigt att 
veta vilka företag som säljer kommersiella fasändringsmaterial. De flesta företag som utvecklar 
fasändringsmaterial tillhandahåller också möjligheten att kunna skräddarsy fasändringsmaterial 
efter kundens önskemål. 

 

2.8.1 Climator 
Climator är ett svenskt företag som grundades 1979 och har sedan dess utvecklat, tillverkat och 
sålt fasändringsmaterial. Deras fasändringsmaterialsprodukter kallas ClimSel och dessa finns 
tillgängliga med en smälttemperatur från -21℃ till +70℃. ClimSel består endast av salthydrater 
som motiveras med att de har bra värmelagringsdensitet, samt pga. ekonomiska och miljömässiga 
skäl.(Climator, 2012) Climator samarbetar även med forskare på KTH. (Chiu, 2012) 

 

2.8.2 Rubitherm 
Rubitherm har utvecklat och tillverkat fasändringsmaterial sedan 1993 och tillhandahåller också 
lösningar till luftkonditioneringsystem, uppvärmningssystem samt transportmetoder av 
temperaturkänsliga produkter. Största delen av Rubitherms fasändringsmaterialssortiment består 
av organiska ämnen, men de har också oorganiska salthydrater. Ett tillskott till deras sortiment är 
formstabiliserade fasändringsmaterial, men dessa är än så länge under utveckling. Rubitherm 
utvecklar och säljer även fasändringsmaterialsbehållare. (Rubitherm, 2012) 

 

2.8.3 PCM Products 
PCM Products är ett företag verksamt i Storbritannien och har sedan cirka 10 år tillbaka utvecklat 
fasändringsmaterial. De har ett stort sortiment med både organiska, oorganiska och eutektiska 
fasändringsmaterial. De fasändringsmaterial som gjorts kommersiellt tillgängliga av företaget har 
en smälttemperatur från -100℃ till + 1 625℃. (PCM Products, 2012 a) 
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3 Metod och modell 
Modellerna av den latenta värmelagringsystemet är menad att ge en grundläggande förståelse om 
systemets tekniska och ekonomiska egenskaper. Gjorda antaganden och förenklingar presenteras 
i respektive delkapitel. De resultat som fås från den termodynamiska beräkningsmodellen 
kommer sedan att användas i en ekonomisk modell. För att få en klarare bild av modellerna och 
hur de hänger samman, se flödesdiagrammet nedan. 
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Indata för värmelagringsprocess 

- Dimensioner (Rörlängd, innerdiameter, ytterdiameter) 
- Fasändringsmaterialsegenskaper (Smältpunkt, ombildningsvärme, densitet, specifik 

värmekapacitet) 
- Värmeöverföringsfluidsegenskaper (Densitet, specifik värmekapacitet, Prandtls tal, dynamisk 

viskositet, värmeledningstal) 
- Massflöde av värmeöverföringsfluid 
- Intemperatur värmeöverföringsfluid 

Ekonomisk modell 

- Nuvärdesmetoden 
- Payback-metoden 

 

Ekonomisk utdata 

- Kostnadsbesparingar 
- Återbetalningstid 

Termodynamisk beräkningsmodell Dimensionering sker genom 
en iterativ process 

Termodynamisk beräkningsmodell 

Ekonomisk modell 

Figur 9: Flödesdiagram över den termodynamiska beräkningsmodellen, ekonomiska modellen samt deras samband  

Ekonomisk indata  

- Elpris per timme 
- Installationskostnader 
- Kalkylränta 
- Ekonomisk livslängd 

 

Ekonomisk indata baserad från resultat 
från värmelagringsmodellen 

- Kostnader för rör 
- Kostnader för 

fasändringsmaterial 
- Isoleringskostnader 
- Kostnad för pump 

 

Utdata för värmelagringsprocess 

- Uttemperatur värmeöverföringsfluid 
- Tider för upp/urladdning 
- Fasändringsmaterial maximalt lagrade energi  
- Värmeöverföring 
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I Figur 9 är det möjligt att se att hur den termodynamiska beräkningsmodellen är uppbyggd. 
Specifik data från den termodynamiska beräkningsmodellen används sedan i den ekonomiska 
modellen. Flödesschemat visualiserar också hur dessa två modeller hänger samman. Tanken med 
Figur 9 var att ge en övergripande bild av hela beräkningsprocessen mellan termodynamiska och 
ekonomiska beräkningar. Syftet var att systematiskt klargöra beräkningsstegen för att lättare 
förstå hur modellerna hänger samman. I Figur 9 framgår också i vilken ordning beräkningsstegen 
görs genom att följa pilarnas riktning. Detta innebar att beräkningsprocessen initialt började med 
fysik indata som sedan gav svar om systemets fysiska egenskaper. Resultaten om systemets fysiska 
egenskaper utgjorde därefter grunden för de ekonomiska beräkningarna, kombinerat med 
ekonomisk initialdata. Med ekonomisk indata och termodynamisk utdata, var det möjligt att göra 
ekonomiska beräkningar baserade på nuvärdesmetoden och payback-metoden. Från de 
ekonomiska beräkningsmetoderna var det möjligt att uppskatta lönsamheten med ett specifikt 
latent värmelagringssystem, se Figur 9.  

 

3.1 Termodynamisk modell 
En ”rör-i-rör” värmeväxlare innebär att ett mindre rör innesluts i ett större och det yttre röret 
antas sedan vara idealiskt isolerad mot omgivningen. Fasändringsmaterial kan antingen ligga 
lagrat i det inre eller det yttre röret. I denna modell som presenteras här ligger 
fasändringsmaterialet lagrat i det yttre röret och värmeöverföringsfluiden flödar då i det inre 
röret. (Agyenim m.fl. 2010) 

Modellen för det latenta värmelagringssystemet är tänkt som ett komplement till uppvärmning 
och varmvatten, för att undvika höga elkostnader som framförallt uppkommer under morgon 
och kväll. Det latenta värmelagringssystemet kommer endast att jobba mot elpannans vatten i ett 
temperaturområde mellan 79-87°C, för att undvika stora variationer i panntemperatur. Pannans 
temperatur ställs in beroende på om energi ska lagras eller hämtas från det latenta 
värmelagringssystemet. 

Numeriska beräkningar görs för ”rör-i-rör” värmeväxlaren med syfte att styrka att beräkningarna 
från den termodynamiska modellen som presenteras i rapporten är korrekta. De numeriska 
beräkningarna görs i det numeriska beräkningsprogrammet STAR-CCM+ med samma 
inparametrar och dimensioner som används i den termodynamiska beräkningsmodellen 3.1.2 
Termodynamisk beräkningsmodell nedan. 
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Figur 10: Schematisk ritning över uppvärmningssystemet 
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I Figur 10 ses hur det latenta värmelagringssystemet är kopplat till elpannan. Genom att sänka 
temperaturen på elpannans vatten under fasändringsmaterialets smältpunkt och öppna ventilen 
till det latenta värmelagringssystemet kommer vattnet att flöda genom det latenta 
värmelagringssystemet och värmas upp av fasändringsmaterialet. Det varma vattnet kommer 
sedan att skickas ut genom shuntventilen och vidare till husets radiatorsystem för att värma upp 
huset. Pumpen i det latenta värmelagringssystemet är där för att kompensera tryckförluster som 
uppkommer i det latenta värmelagringssystemets rör.  Shuntventilen reglerar 
framledningsvattnets temperatur dvs. skickar in vatten från radiatorsystemet som är för kallt och 
sänder ut det varmare pannvattnet vilket blandas med radiatorvattnet till rätt temperatur.  

 

3.1.1 Värmeöverföring 
Den värme som kan avges eller upptas av ett ämne under en fasförändring kan överföras genom 
värmeledning, konvektion och strålning. Värmeledning innebär att värme transporteras genom en 
solid kropp. (NE, 2012b) Det generella sambandet för värmeledning ges av 

 

2 2 2

2 2 2

1

p

T T T T qk
c x y z Aτ ρ

  ∂ ∂ ∂ ∂
= + + + +  ∂ ⋅ ∂ ∂ ∂    (1.1) 

där 𝜏 är tid, 𝜌 är densitet, cp är värmekapacitet vid konstant tryck, k är termisk konduktivitet och 
A är värmeledningsarean. Det generella sambandet tar alltså hänsyn till värmeledning i alla 
dimensioner i rummet, transienta förlopp samt inre värmekälla. Om värmeledningen sker 
stationärt utan inre värmekälla och värmen flödar i en riktning fås  

 
ledning

Tq kA
x

∂
= − ⋅

∂
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som är ett enklare och mer förekommande uttryck för värmeledning. (Granryd, 2009) 

Konvektion är värmeöverföringen som sker mellan en fluid och en solid. Det finns två typer av 
konvektion, egenkonvektion och påtvingad konvektion. Påtvingad konvektion innebär att yttre 
krafter tvingar en fluid att strömma över en solid och därmed överförs värme. Egenkonvektion 
innebär att en fluid strömmar över en solid till följd av densitetsskillnader som uppstår då fluiden 
upptar eller avger värme med den fasta kroppen. (NE, 2012b) Den generella värmeeffekten som 
sker genom konvektion beräknas enligt 

 
konvektionq h A T= ⋅ ⋅∆

 (1.3) 

där h är värmeövergångstalet, A är arean fluiden strömmar över och ∆T är temperaturdifferensen 
mellan fluiden och soliden. Värmeövergångstalet beror sedan på en rad faktorer som bland annat 
om det råder påtvingad konvektion eller egenkonvektion. Värmeövergångstalet för konvektion 
beror också vilken geometri som värmeutbyte sker på. (Granryd, 2009) 

Värmeöverföring via strålning sker mellan ytor i rummet till följd av att atomernas värmerörelse. 
Detta medför att elektromagnetisk strålning avges och den utsända elektromagnetiska strålningen 
kan sedan absorberas, reflekteras och/eller transmitteras. Svartkroppsstrålning innebär en 
förenkling av resonemanget genom att säga att en kropp absorberar all infallande strålning. Vid 
gråkroppstrålning så införs ett emissionstal som är kvoten av den utstrålade energin och energin 
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som hade strålats ut om det vore en svartkropp. (NE, 2012b) Den utstrålade värmen från en 
gråkropp ges av sambandet 

 
( )4 4

ln 1 2strå ingq A T Tε σ= ⋅ ⋅ −
 (1.4) 

där 𝜀 är emissionstalet, 𝜎 är Stefan Boltzmanns konstant, T1 är temperaturen på den utstrålande 
ytan och T2 är temperaturen på den instrålande ytan. Summan av värmeöverföringen kan därför 
sammanfattas 

 
lntotal ledning konvektion strå ingq q q q= + +

 (1.5) 

där qtotal är den totala värmeöverföringen. (Granryd, 2009) 

 

3.1.2 Termodynamisk beräkningsmodell 
En ”rör-i-rör” värmeväxlare innebär att fasändringsmaterialet befinner sig helt inneslutet i det 
yttre röret och värmeöverföringsfluiden flödar igenom det inre röret. I Figur 11 nedan visas hur 
”rör-i-rör” värmeväxlare ser ut. 

 
Figur 11: Visualisering av ”rör-i-rör” värmeväxlare. 

Följande förenklingar och antaganden har gjorts i den termodynamiska beräkningsmodellen: 

 Fasändringsmaterialet beter sig isotermiskt under upp- och urladdningsförloppet 
 Värmen fördelas jämt i fasändringsmaterialet 
 All latent ombildningsvärme i fasändringsmaterialet används 
 Det inte existerar någon termisk tröghet i behållarmaterialet (dvs. tunna rör) 
 Materialegenskaperna hos värmeöverföringsfluiden är konstanta  
 Förloppet är stationärt 
 Fasändringen i fasändringsmaterialet är reversibelt 
 Rören är raka, släta och på samma höjdnivå 

Dessa antaganden och förenklingar förklaras och motiveras löpande i texten nedan.  

Fasändringsmaterial 

Inlopp 

Utlopp 
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I modellen antogs att det inre röret är tunt och det innebär att temperaturen på 
fasändringsmaterialet är densamma som temperaturen på innerrörets innervägg. I modellen görs 
beräkningar endast för latent värmeutbyte och det innebär att ingen hänsyn tas till att 
fasändringsmaterialet kan uppta eller avge sensibel värme. Anledningen till detta antagande beror 
på att den sensibla värmen är försumbar i förhållande till den latenta värmen. Dessutom är 
temperaturdifferensen mellan värmeöverföringsfluiden och fasändringsmaterialet liten vid såväl 
uppladdning som urladdning och det medför att det inte finns någon möjlighet att lagra några 
signifikanta mängder sensibel värme. Ett tredje argument som minskar påverkan av sensibel 
värme är att uppladdning och urladdning kommer att ske under förbestämda tidsintervaller då 
fasövergång sker i fasändringsmaterialet. Detta minimerar ytterligare risken för att sensibel värme 
kommer att lagras eller frigöras. Upp- och urladdningsförloppet antas också ske stationärt. 
Anledningen till att förloppen kan antas vara stationära beror på att inloppstemperaturen och 
massflödet antas vara konstanta. Dessutom antas fasändringsmaterialet bete sig isotermiskt, vilket 
gör att värmeöverföringen blir stationär. 

 
 

Figur 12: Utsatta mått och temperaturer för ”rör-i-rör” värmeväxlare. 

 

De termodynamiska beräkningarna gjordes för en ”rör-i-rör” värmeväxlare med en bestämd 
längd L, innerdiameter di och ytterdiameter Dy enligt Figur 12. Värmeutbytet mellan 
värmeöverföringsfluiden och fasändringsmaterialet kommer endast att ske när 
fasändringsmaterialet genomgår en fasförändring, dvs. smälter eller stelnar. Det innebär att 
fasändringsmaterialets temperatur kommer att vara konstant under hela upp- och 
urladdningsfasen eftersom det antogs att den tillförda eller avgivna värmen kommer att sprida sig 
jämnt i fasändringsmaterialet. Detta antogs gälla i hela rörslingan. Värmeutbytet mellan 
fasändringsmaterialet och värmeöverföringsfluiden kommer att bero på påtvingad konvektion 
eftersom värmeöverföringsfluiden pumpas igenom innerröret. Värmeledning sker endast mellan 
två solida kroppar och strålningsvärme utbyts endast mellan två ytor. Detta medför att 
värmeöverföring via forcerad konvektion kommer att vara den totala värmeöverföringen i denna 
modell. Den totala värmeöverföringen gäller då enligt ekvation (1.3) och värmeövergångstalet h 
beräknas för forcerad strömning i rör. Värmeövergångstalet för forcerad strömning i rör är en 
funktion Nusselts tal, Nu 

 i

kh Nu
d

= ⋅
 (1.6) 

TPCM konstant temp 

TPCM konstant temp 

di Dy 

L 

THTF,IN THTF,UT 
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som i sin tur är en funktion av både Reynolds tal Re och en Prandtls tal Pr. (Granryd, 2009) 
Reynolds tal fås från sambandet 

 
Re HTF HTF i

HTF

u dρ
µ
⋅ ⋅

=
 (1.7) 

där uHTF är medelhastigheten som värmeöverföringsfluiden flödar med, ρHTF är 
värmeöverföringsfluidens densitet och μHTF är värmeöverföringsfluidens dynamiska viskositet. 
Det finns flera sätt att uppskatta storleken på värmeövergångstalet. För denna modell användes i 
första hand Dittus-Boelters ekvation 

 

0,80,023 Re Prn
LNu = ⋅ ⋅

 (1.8) 

som gäller då Re>10000 och Pr>0,7. Vid uppvärmning, dvs. då THTF>TPCM sätts n till 0,4 och vid 
nedkylning, THTF<TPCM, sätts n istället till 1/3. Om rörets geometri förefaller på ett sådant sätt att

( )60 iL d< ⋅ , är det rekommenderat att med faktorn  

 

0,0560 id
L
⋅ 

 
   (1.9) 

komplettera ekvation (1.8). (Granryd, 2009) Om förhållandena istället är sådana att Pr<0,7 och 
strömningen fortfarande är turbulent (2300<Re<10000) då används istället Gnielinskys uttryck    

 

 

( )
20,5 1
3

Re 1000 Pr
8

1 12,7 Pr
8

f

Nu
f  − 

 

⋅ − ⋅
=

  + ⋅ ⋅       
 (1.10) 

där friktionskoefficienten för släta rör ges av sambandet 

 ( )( )2
1

0,79 ln Re 1,64
f =

⋅ −  (1.11) 

.(Granryd, 2009) Om det istället råder laminär strömning (Re<2300), används istället följande 
relation 

 
2

3

3,66 0,0668 Re Pr

1 0,04 Re Pr

i

i

d
LNu

d
L

+ ⋅ ⋅ ⋅
=

 + ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (1.12) 

.(Granryd, 2009) 

Den avgivna eller upptagna värmen via värmeöverföringsfluiden beror på värmekapaciteten för 
det specifika ämnet cp, massflödet m samt differensen mellan in- och utloppstemperaturen på 
värmeöverföringsfluiden. Enligt värmebalans så måste den avgivna värmen från 
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värmeöverföringsfluiden vara lika med den upptagna värmen av fasändringsmaterialet och vice 
versa. Detta medför att 

 
p mantel mm c T h A ϑ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅

 (1.13) 

Där ∆T temperaturdifferensen mellan in- och utloppstemperaturen för värmeöverföringsfluiden, 
Amantel  är mantelarean på innerröret. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen bestäms enligt 

 

( ) ( )
( )
( )

, ,

,

,

ln

PCM HTF in PCM HTF ut
m

PCM HTF in

PCM HTF ut

T T T T
T T
T T

ϑ
− − −

=
−

−
 (1.14) 

En iterativ metod användes sedan för att bestämma värmeöverföringsfluidens utloppstemperatur. 
En utloppstemperatur ansattes och används vid beräkningar i modellen, därefter kontrolleras 
utloppstemperaturen mot värmebalansen i ekvation (1.13). Om denna kontroll inte stämmer 
kommer ett förbättrat värde ansättas och en ny iteration påbörjar.  

 

3.1.3 Värmeförluster i det latenta värmelagringssystemet  
Värmeförlusterna för ”rör-i-rör” värmeväxlaren beror framförallt på att värme avges till 
omgivningen från fasändringsmaterialet. Hur stora förlusterna blir beror på temperaturskillnaden 
mellan omgivningen och fasändringsmaterialet, rörets längd och isoleringens tjocklek. 
Värmeförlusterna kommer att medföra att det tar längre tid att smälta fasändringsmaterialet 
under uppladdning och värmen kommer fortare att ladda ur den lagrade värmen i 
fasändringsmaterialet. Ytteröret isoleras för att minimera förluster mot omgivningen.  Hur 
ytterröret på värmeväxlaren isoleras visas i Figur 13 nedan. 
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Figur 13: Värmeförluster i ”rör-i-rör” värmeväxlaren 

 

Förlusteffekten beror i slutänden på den totala termiska resistansen. Värme antogs lämna 
fasändringsmaterialet genom egenkonvektion mot ytterrörets innervägg eftersom 
fasändringsmaterialet antogs vara stillastående eller i nära stillastående tillstånd. Därefter leds 
värmen genom isoleringen och slutligen antogs värme överföras genom egenkonvektion från 
isoleringens yta till omgivningen. För att beräkna den totala värmeöverföringen så bestämdes den 
totala termiska resistansen. Den totala termiska resistansen fås genom följande samband 

 1 1 2 2

ln
1 1

2

iso

y
total

D
D

R
h A kL h Aπ

 
 
 = + +

 (1.15) 

där första termen är värmeresistansen vid ytterörets innervägg, mittentermen är 
värmeledningsresistansen för isoleringen och Diso är ytterdiametern för isoleringen. Den sista 
termen i ekvation (1.15) är värmeresistansen vid isoleringens yta mot omgivningen. Den termiska 
resistansen vid ytterörets innervägg sattes till noll eftersom den antogs ha konstant temperatur. 
Detta innebar att den första termen i ekvation (1.15) helt försvinner. Den totala 
värmeöverföringen kan sammanfattas enligt 

 

 

PCM omgivning
total

total

T T
q

R
−

=
 (1.16) 

där Tiso är temperaturen på ytan av isoleringen och bestäms genom en iterativ metod.  (Holman, 
2010) 
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För att bestämma den termiska resistansen genom egenkonvektion mellan isoleringens yta och 
omgivningen är det nödvändigt att känna till temperaturen på denna yta. Eftersom 
värmeöverföringen är lika stor från insidan av röret till omgivningen på utsidan medförde detta 
att 

 
2 2

2 2

1
ln

1
2

PCM omgivning iso omgivning

iso

y

T T T T
D

D h A
kL h Aπ

− −
=

 
 
  +

 (1.17) 

där Tiso är temperaturen på ytan av isoleringen och bestämdes genom en iterativ metod. Först 
måste ansätts ett värde på värmeövergångstalet h2 och därefter beräknas en temperatur. Vid 
egenkonvektion för horisontella rör är Nusselts tal en funktion av Grashofs tal och Prandtls tal.  
Grashofs tal bestämdes ur följande samband 
 

 

( ) 3 2

2
iso omgivning i luft

luft

T T g D
Gr

β ρ

µ

− ⋅ ⋅ ⋅
=

 (1.18) 

där β=1/Tomgivning (ideal gas), ρluft är luftens densitet, μluft är luftens dynamiska viskositet och g är 
tyngdaccelerationen. Nusselts tal beräknas sedan enligt 

 
( )

1
40,50 PrNu Gr= ⋅ ⋅
 (1.19) 

om 104<Gr∙Pr<108 och om Gr∙Pr>108 så beräknas Nusselts tal istället enligt 

 
( )

1
30,11 PrNu Gr= ⋅ ⋅
 (1.20) 

.(Holman, 2010) Värmeövergångstalet bestämdes sedan enligt ekvation (1.6) men di byts ut mot 

Di och värmeledningstalet k gäller för luft.  

  
3.1.4 Dimensionering av latent värmelagringssystem 
I flödesdiagrammet, Figur 9, beskrivs dimensioneringen av värmelagringssystemet som en iterativ 
process. Med det menas att det är nödvändigt att t.ex. anta rörens diametrar och längd för att 
använda den termodynamiska beräkningsmodellen. Genom att testa olika storlekar på diametrar 
och rörlängd beräknas hur mycket fasändringsmaterial systemet innehåller och det ger i sin tur 
den mängd energi som lagras.  

 

3.1.5 Tryckförluster 
För att försäkra sig om att tryckförlusterna i uppvärmningssystemet inte blir för stora pga. av det 
tillbyggda latenta värmelagringssystemet är det nödvändigt att göra beräkningar på detta och även 
ta reda på om det är nödvändigt att installera ytterligare en pump i systemet. Beräkningen av 
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tryckförlusten tar hänsyn till friktionen mellan fluid och rörväggar, samt engångsförluster från 
rörkrökar. 

För laminär strömning beskrivs tryckförlusten som  

 

* 264 1
Re 2

Lp u
d

ρ∆ =
 (1.21) 

där *p∆ är tryckförlusten, Re är Reynolds tal och L och d är rörets längd respektive diameter. 
Medelhastigheten är u och ρ är fluidens densitet. (Karlsson, 2007) 

För turbulent strömning kan tryckförlusten mellan rörvägg och fluid skrivas som 

 

24 1
2f

fLp u
d

ρ∆ =
 (1.22) 

där fp∆  är tryckförlusten. Fluidens densiteten skrivs som ρ  och f är friktionskoefficienten som 
bestäms med sambandet 

 

1,11

10
1 6,9 /3,6 log .

Re 3,71
d

f
γ  = − +       (1.23) 

Om rörets insida kan räknas som slät, sätts 𝛾 medelhöjden på rörets ytråhet, lika med noll i 
ekvation (1.23). (Karlsson, 2007) I denna modell räknas rören som släta.  

En engångsförlust kan skapas av t.ex. rörkrökar eller ventiler. Engångsförluster kan skrivas som  

 

21
2engångsförlustp uα ρ∆ =

 (1.24) 

där α är en dimensionslös förlustkoefficientfaktor.  Ekvation (1.24) gäller för både laminär och 

turbulent strömning. (Karlsson, 2007) 

 

3.1.6 Känslighetsanalys för termodynamisk modell 
En känslighetsanalys för den termodynamiska beräkningsmodellen gjordes eftersom det fanns en 
osäkerhet i det beräknade resultatet för modellen. De vanligaste typerna av felkällor är osäkerhet i 
utdata pga. 

 Osäkerhet i indata 
 Avrundningar av mellanresultat och slutdata 
 Trunkering 

(Carlsund Levin, 2010) Störst är osäkerheten i indata eftersom beräkningarna i den 
termodynamiska beräkningsmodellen innehåller ett flertal förenklingar och antaganden. Fel som 
beror på avrundningar av mellanresultat uppkommer alltid eftersom datorer jobbar med ett 
bestämt antal värdesiffror (vanligen mellan 14-15).  Trunkeringsfel uppstår vid tillämpning av 
numeriska metoder eftersom en exakt lösning inte erhålls av de gjorda beräkningarna.  
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Det finns flera metoder för att uppskatta hur stora felen från felkällorna blir vid beräkning av den 
termodynamiska modellen. I denna känslighetsanalys användes störningsräkning som innebär att 
värdet på en variabel ändras för en funktion och sedan jämförs skillnaden av resultatet innan och 
efter. Detta görs för funktionens alla variabler (en i taget). Resultatet från störningsräkning 
jämförs med den ostörda funktionen. Om skillnaden mellan den störda och ostörda funktionen 
är stor så innebär det att funktionen är känslig. (Carlsund Levin, 2010) 

 

3.2 Ekonomisk modell 
För att ta reda på om det finns någon ekonomisk fördel med att låta en villa installera ett latent 
värmelagringssystem är det nödvändigt att göra någon slags uppskattning på hur lönsam denna 
investering är. Detta genomförs med två typer av ekonomiska beräkningsmodeller, 
nuvärdesmetoden och payback-metoden.  

Dessa antaganden har gjorts i den ekonomiska modellen: 

 Det latenta värmelagringssystemet används från 1 oktober till 31 mars 
 Kostnadsbesparingen ändras inte under nästkommande år 
 Tider för upp- och urladdning antas vara lika stora 
 Värmelagringssystemet genomför två upp- och urladdningscyklar under ett dygn 
 Värmeförluster i det latenta värmelagringssystemet försummas 
 Driftskostnad för pump försummas 

Då det latenta värmelagringssystemet inte finns ute på marknaden är det viktigt att göra en 
uppskattning på grundinvesteringen. Faktorer som tas hänsyn till när grundinvesteringen 
uppskattas är: 

 Kostnaden för fasändringsmaterial 
 Rör- och isoleringskostnader 
 Installationskostnad 
 Initialkostnad för en pump 

Styrningen av systemet antas utföras manuellt och därför tas ingen hänsyn till någon kostnad för 
ett automatiskt styrsystem. Det årliga inbetalningsöverskottet är den vinst som uppkommer under 
ett år pga. av att elektricitet köps billigt och den elektriciteten används för att lagra värme i det 
latenta värmelagringssystemet. Den lagrade värmen släpps sedan ut i villans radiatorsystem under 
tider då elpriset är högre. Detta jämförs med ett uppvärmningssystem utan ett latent 
värmelagringssystem. Beräkningen av det årliga inbetalningsöverskottet kan beräknas enligt 
ekvation (1.26) nedan. 

 tanu meda K K= −
 (1.25) 

Där a är det årliga inbetalningsöverskottet, Kmed och Kutan är elkostnaden för uppvärmning med 
respektive utan latent värmelagringssystemet. Elprisets variation kommer att uppskattas med 
hjälp av data från Nordpool spot från området S3 i Sverige, samt data som beräknats från den 
termodynamiska beräkningsmodellen. Hänsyn tas också till att elprisets kurva ser olika ut 
beroende på hur temperaturen utomhus, samt att kurvans utseende skiftar från veckodagar och 
helger. 
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För att få fram hur många dagar per år som det skulle kunna vara lönsamt att ladda upp det 
latenta värmelagringssystemet, hämtas statistik om elpriser från Nordpool spot för perioden 
2011-10-01 till 2012-03-31. Under denna period är behovet av uppvärmning som störst. Dagarna 
delas in i tre olika typer av elpriskurvor beroende på prisdifferensen mellan det högsta priset och 
det lägsta priset satt under en dag. Typ ett är dagar då prisdifferensen är över 300 kr/MWh, typ 
två då prisdifferensen ligger mellan 100-300 kr/MWh och typ tre då prisdifferensen befinner sig 
vid 0-100 kr/MWh. Observera att dessa priser är utan skatt och nätavgift. I resultatet har däremot 
hänsyn till skatter och nätavgift tagits, men inte eventuellt påslag från elbolag.  

Inom varje prisdifferensområde väljs sedan 3 dagar ut för att göra beräkningar på hur mycket 
som kan sparas på att ha ett latent värmelagringssystem. Detta kommer sedan att bilda ett 
medelvärde på hur mycket pengar som kan sparas per dag. Detta kan sedan multipliceras med 
antalet dagar med signifikanta variationer av elpriset så att det är möjligt att få fram hur mycket 
pengar som skulle kunna sparas per år. Utdata från den termodynamiska modellen ger hur 
mycket energi det latenta värmelagringssystemet kan lagra, samt upp- och urladdningstiderna 
kommer att användas för att beräkna kostnaden.  

 

3.2.1 Nuvärdesmetoden 
Vid beräkningar med nuvärdesmetoden räknas inbetalningar om till deras nuvärde dvs. den 
tidpunkt som kan betraktas som inköpstillfället. De omräknade inbetalningarna jämförs sedan 
med grundinvesteringen. Denna metod tar på detta vis hänsyn till både ränta och 
återbetalningstiden. I denna modell har restvärdet satts lika med noll, då det latenta 
värmelagringssystemet inte kommer att vara värt någonting efter det att systemet slutas användas. 
Nuvärdesmetoden kan skrivas som 

 

1 (1 ) .
nrNV a G

r

−− +
= −

 (1.26) 

där NV är nettonuvärdet, a är det årliga inbetalningsöverskottet, r är räntan och n är det latenta 
värmelagringssystemets ekonomiska livslängd. Grundinvesteringen är G. När nettonuvärdet är 
negativt är investeringen olönsam och om den är positiv kommer investeringen vara lönsam. 
(Skärvad m.fl. 2011) 

 

3.2.2 Payback-metoden 
Payback-metoden är ett snabbt verktyg som tar reda på hur snabbt det går att få tillbaka sina 
pengar vid en investering. Då denna metod inte tar hänsyn till ränta kan den återbetalningstid 
som fås fram inte ses som ett komplett svar utan bara som en fingervisning om hur lång tid det 
tar innan grundinvesteringen är återbetald. Denna metod kan skrivas som 

 
,Gåbt

a
=

 (1.27) 

där åbt är återbetalningstiden. (Skärvad m.fl. 2011) 
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3.2.3 Känslighetsanalys för ekonomisk modell 
Känsligheten för den ekonomiska modellen beror till stor del i osäkerheten i indata, speciellt när 
grundinvesteringens storlek ska uppskattas. Genom att störa denna variabel och ge den ett annat 
värde utvärderas känsligheten i utvariablerna. Exempel på detta är förändringar i elpris och 
osäkerheten i utdata från den termodynamiska beräkningsmodellen. En variabel som är intressant 
att störa är antalet dagar per år som elpriset kraftigt varierar. Det beror på att den kan vara olika 
från år till år och den ekonomiska modellen endast tar statistik från 2011.  
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4 Resultat och Diskussion 
Nedan presenteras de resultat som beräknades i den termodynamiska beräkningsmodellen samt 
den ekonomiska modellen.  

 

Typ Namn/ 

Material 

Mängd/ 

dimensioner 

Tillverkare Pris Källa 

Fasändrings-
material 

S83 377 kg PCM 
Products 

4 €/kg (PCM Products, 
2012 a, b) 

Pump 
 

Alpha 2 1 st Grundfos 2595 
kr 

(Grundfos,2012) 
(VVSochBAD, 

2012) 
Svetsade 

runda 
ledningsrör 

10217-7 TC1 Ø10m×10m Helens rör 236,97 
kr/m 

(Helens rör, 
2012) 

Svetsade 
runda 

ledningsrör 

10217-7 TC1 Ø20cm×10m Helens rör 387,07 
kr/m 

(Helens rör, 
2012) 

Isolering Paroc Vent 
Mat Comfort 

79m×1m× 
0,05m 

Paroc 162 
kr/m2 

(Profisol, 2012) 

 

Tabell 3: Visar valda komponenter till det latenta värmelagringssystemet  

 

Tabell 3 visar valda komponenter och dess pris, samt den mängd eller dimension för varje 
komponent som användes. Dessa komponenter var valda och dimensionerade efter data från den 
termodynamiska beräkningsmodellen. Priset var framtaget för uppskatta grundinvesteringen i den 
ekonomiska beräkningsmodellen.  

Fasändringsmaterialet valdes främst utifrån dess smälttemperatur och pris, samt att denna typ av 
fasändringsmaterial är lämplig för bostäder. Det innebär t.ex. att materialet inte är brandfarligt 
eller giftigt. Övriga komponenter valdes efter systemets specifikationer, men även eftersom 
tillräcklig information om komponenterna fanns tillgänglig.  
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4.1 Termodynamiska beräkningar 
Resultaten från de termodynamiska beräkningarna vid uppladdning respektive urladdning av 
värmelagringsystemet var: 

 En lagringskapacitet på 14,8 kWh  
 En urladdningstid på 3 timmar respektive uppladdningstid på 3,1 timmar. 
 En värmeöverföringseffekt vid urladdning av värmelagringssystemet på 4,8 kW 

respektive 4,7 kW vid uppladdning 
 Ett värmeövergångstal på 547 W/(m2K) vid urladdning respektive 521 W/(m2K) vid 

uppladdning 
 En värmeförlusteffekt som uppskattades till 134 W (försummas i de ekonomiska 

beräkningarna) 
 Tryckförlusten i innerröret var 6,7 Pa (ansågs försumbar för val pump) 

De termodynamiska beräkningsresultaten byggde på dimensionering utefter en villas 
energibehov. Urladdningstiden för värmelagringssystemet var anpassad för att kunna reducera 
elbehovet under de timmar på dygnet som det rörliga elpriset per timme var som högst. En 
lagringskapacitet 14,8 kWh och ett effektuttag på 4,8 kW, ansågs vara tillräcklig för att kraftigt 
reducera elbehovet och ge ett extra värmetillskott då behovet var som störst under morgon- och 
kvällstimmarna.    

Resultatet av temperaturändringen hos värmeöverföringsfluiden vid uppladdning och urladdning 
visas i Figur 14 nedan. Övriga resultat går att finna i Bilaga 1 Termodynamiska beräkningar.  

 
Figur 14: Upp- och urladdningsförlopp av fasändringsmaterial, medeltemperatur av 

värmeöverföringsfluid som funktion av rörlängden. 
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I Figur 14 ovan visas hur värmeöverföringsfluiden ändrade temperatur i ”rör-i-rör” 
värmeväxlaren vid upp- och urladdning av värmelagringssystemet. Fasändringsmaterialet antogs 
ha konstant temperatur och fasändringstemperaturen var 83°C under hela fasändringsprocessen. 
Vid uppladdning av värmelagringssystem hade värmeöverföringsfluiden en inloppstemperatur på 
87°C och utloppstemperaturen blev 85°C. Vid urladdning av värmelagringssystemet hade 
värmeöverföringsfluiden en inloppstemperatur på 79°C och fick därmed en utloppstemperatur på 
81°C.  

Värmeförlusteffekten uppskattades till 134 W vilket ansågs lågt i jämförelse med värmeutbytet 
mellan fasändringsmaterialet och värmeöverföringsfluiden. Dessutom var värmelagringssystemet 
dimensionerat för att användas i en villa under vintertid i Sverige. Därför gick det att argumentera 
för att förlusterna från värmelagringssystemet kommer att bidra till att värma upp huset. 
Därigenom är värmeförlusterna från värmelagringssystemet inte nödvändigtvis en ekonomisk 
förlust.  

Tryckfallet beräknades till låga 6,7 Pa vilket försummades vid val av pump. Därför har pump 
endast valts efter att den ska klara det givna massflödet.   

 

4.1.1 Verifiering av termodynamisk beräkning 
Verifiering av den termodynamiska beräkningen gjordes i det numeriska beräkningsprogrammet 
STAR-CCM+. Resultatet från den numeriska beräkningen visar att den termodynamiska 
beräkningen som presenteras i rapporten stämmer. Resultatfigurer går att finna i Bilaga 3 
Numeriska resultat STAR-CCM+. 

 

4.1.2 Resultat av känslighetsanalys i termodynamisk modell 
Känslighetsanalysen för den termodynamiska modellen gjordes enligt 3.1.6 Känslighetsanalys för 
termodynamisk modell. Syftet med känslighetsanalysen för termodynamiska modellen var för att se 
hur känslig modellen var för förändringar av olika variabler i de funktioner och korrelationer som 
användes. Nedan i Tabell 4 visas hur olika funktioner och korrelationer förändrades då olika 
variabler stördes med ett procentuellt värde mot referensfallet. Variabler och funktioner som 
presenteras i Tabell 4 har valts med omsorg efter hur stor relevans de hade för slutresultatet. Den 
procentuella störningen hos varje enskild variabel uppskattades efter hur stort felet ansågs kunna 
bli. 
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Känslighets- 
analys Störning   

Reynolds 
tal 10^3 

Urladdnings-
tid 

Lagrad 
energi 

Värme-
överföring 

Nusselts 
tal 

Värmeöver-
gångstal 

Temp. 
ut 

Enhet  [%] [-]  [h] [kWh] [kW] [-]  [W/(m^2*K)] [℃] 
Referensfall 0 18,9 3,05 14,8 4,85 81,7 548 81,1 
Innerdiameter                 
  1 18,7 3,04 14,7 4,82 81,1 538 81,1 
  – 1 19,1 3,05 14,9 4,88 82,4 557 81,1 
Massflöde in                 
  10 20,8 2,80 14,8 5,27 88,2 591 81,1 
  – 10 17,0 3,34 14,8 4,43 75,1 503 81,1 
Temperatur in                 
  1 18,9 3,80 14,8 3,89 81,7 548 81,5 
  – 20 18,9 0,62 14,8 24,0 81,7 548 73,6 
Smältpunkt                 
  3 18,9 1,88 14,8 7,86 81,7 548 82,4 
  – 3 18,9 8,07 14,8 1,83 81,7 548 79,8 
Ytterdiameter                 
  1 18,9 3,13 15,2 4,85 81,7 548 81,1 
  – 1 18,9 2,96 14,4 4,85 81,7 548 81,1 
Ombildningsvärme                 
  5 18,9 3,20 15,5 4,85 81,7 548 81,1 
  – 5 18,9 2,89 14,0 4,85 81,7 548 81,1 
Specifik                 
värmekapacitet 5 18,9 3,00 14,8 4,93 81,7 548 81,0 
  – 5 18,9 3,10 14,8 4,77 81,7 548 81,2 
Densitet                  
fasändrings- 5 18,9 3,20 15,5 4,85 81,7 548 81,1 
material – 5 18,9 2,90 14,0 4,85 81,7 548 81,1 
Värmeledningstal                 
  5 18,9 2,95 14,8 5,01 81,7 548 81,2 
  – 5 18,9 3,15 14,8 4,68 81,7 548 81,0 
Dynamisk                 
viskositet 5 18,0 3,13 14,8 4,72 78,6 527 81,0 
  – 5 19,9 2,96 14,8 4,98 85,1 570 81,2 
Prandtl tal                 
  5 18,9 3,01 14,8 4,91 83,3 558 81,1 
  – 5 18,9 3,09 14,8 4,78 80,1 536 81,1 

         Tabell 4: Känslighetsanalys för det termodynamiska beräkningsmodellen 

 

Till exempel var smälttemperaturen hos fasändringsmaterialet inte konstant och därför var det 
viktigt att kunna avgöra hur stor betydelse en förändring i smälttemperaturen hade för de 
termodynamiska beräkningarna. I det fallet registrerades en förändring i smälttemperaturen hos 
fasändringsmaterialet fick en ganska stor påverkan på värmeöverföringen vilket påverkade 
urladdningstiden och värmeöverföringsfluidens utgående temperatur markant. Alltså var 
smälttemperaturen en känslig variabel för resultatet.  

Även en förändring av inloppstemperaturen hos värmeöverföringsfluiden hade stor påverkan på 
såväl värmeöverföringstal som upp- och urladdningstid. Det var därför viktigt att 
inloppstemperaturen hölls nära konstant för att det ska stämma med det beräknade resultatet. 
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Temperaturdifferensen mellan fasändringsmaterialet och värmeöverföringsfluiden måste vara 
tillräckligt stor för att upp- och urladdning ska ske vid rätt tidpunkter och under rätt tidsintervall 
utefter elpriset. Därför var en förändring av inloppstemperaturen hos värmeöverföringsfluiden 
känslig för resultatet.   

Massflödet hos värmeöverföringsfluiden påverkade också värmeöverföringstalet och därmed ur- 
och uppladdningstiden för värmelagringssystemet. Därför behövdes en pump som klarade hålla 
konstant massflöde. Detta för att det ska stämma med det beräknade resultatet. Eftersom 
massflödet hade stor betydelse för upp- och urladdningstiden, var den en känslig variabel.  

 

4.2 Resultat av ekonomiska beräkningar 
Resultatet av de ekonomiska beräkningarna blev att det latenta värmelagringssystemet i 
nuvarande form inte var lönsam.  

 

 
Figur 15: Graf som visar antalet dagar då det latenta värmelagringssystemet används indelat 

beroende på prisdifferensen av elpris utan skatt och nätavgift 

 

Enligt den ekonomiska modellen samlades statistik om variationer i elpris från Nordpool spot. 
Resultatet av detta kan ses i Figur 15, som visar fördelningen av antalet dagar det latenta 
värmelagringssystemet var tänkt att användas indelat beroende på prisdifferensen av elpris utan 
skatt och nätavgift. Resultatet blev att 18 dagar hade en prisdifferens över 300 kr/MWh, 92 dagar 
med en prisdifferens mellan 100-300 kr/MWh och 73 dagar med prisdifferens under 100 
kr/MWh.  
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Beräkningar enligt den ekonomiska modellen kom fram till följande resultat: 

 Den totala grundinvesteringen uppskattades till 39 965 kr 
 Kostnadsbesparingen uppgick till 1 425 kr/år 
 Återbetalningstiden uträknad med payback-metoden blev 28 år 
 Nettonuvärdet enligt nuvärdesmetoden uppgick till -28 961 kr 

Då nettonuvärdet blev negativt var investeringen inte lönsam, framräknat med en kalkylränta på 
endast 5 % och en ekonomisk livslängd på 10 år. Den ekonomiska livslängden sattes till 10 år 
eftersom det fanns en stor osäkerhet i hur många gånger fasändringsmaterialet kunde laddas upp. 
Det valda fasändringsmaterialet var ett salthydrat som kan lida av problem som dekomposition, 
vilket betyder att saltet skiljer sig från vattnet och detta försvårade uppskattningen. Uppskattning 
var också svår eftersom ingen information om antalet fasändringar materialet kan genomgå innan 
problem uppstår. Payback-metoden gav en återbetalningstid på 28 år vilket betydde att 
investeringen inte var lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. Återbetalningstiden på 28 år kan 
sättas i kontrast med den ekonomiska livslängden som uppskattades till 10 år, vilket betydde att 
de kostnadsbesparingarna som värmelagringssystemet genererade inte uppgick till 
grundinvesteringens storlek.  

Grundinvesteringen som uppskattades till 39 965 kr, bestod till största del av kostnaden av 
fasändringsmaterial som uppgick till 13 406 kr. Isoleringskostnaden blev 12 723 kr vilket kan 
betraktas som mycket hög. Detta var pga. att isoleringen var lindad runt det 10 meter långa 
värmelagringssystemet med en tjocklek på 25 cm. Den tjocka isoleringen ledde till att 
värmeförlusterna blev små, och dessa försummades därför i den ekonomiska modellen.  

Kostnadsbesparingen var ett resultat av att det latenta värmelagringssystemet laddades upp under 
timmar med billigt elpris och laddade ur då elpriset var högt. Från detta beräknades 
värmelagringssystemet kunna spara 1 425 kr/år. Kostnadsbesparingen var i förhållande till 
grundinvesteringen liten, vilket ledde till att värmelagringssystemet inte blev lönsamt. För att öka 
lönsamheten är det därför viktigt att öka kostnadsbesparingen per år.  

 

4.2.1 Resultat av känslighetsanalys i ekonomisk modell 
Känslighetsanalysen i den ekonomiska modellen gjordes enligt 3.3.3 Känslighetsanalys för ekonomisk 
modell. Inparametrar stördes med en procentsats som antogs vara rimlig, samt beroende på 
osäkerheten i indata.  
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Känslighetsanalys Störning 
Kostnads-

besparingar 
Återbetalnings-

tid Nettonuvärde 
Grund-

investering 
Ekonomisk 
modell [%] [kr/år] [år] [kr] [kr] 
Referensfall 0 1425 28 -28961 39965 
Rörkostnader           
  20 1425 29 – 30209 41213 
  -20 1425 27 – 27713 38717 
PCM-kostnad           
  25 1425 30 – 32312 43317 
  -25 1425 26 – 25609 36613 
Isolerings-           
kostnad 10 1425 29 – 30233 41237 
  -10 1425 27 – 27688 38693 
Pumpkostnad           
  15 1425 28 – 29350 40354 
  -15 1425 28 – 28572 39576 
Elpris           
  20 1710 23 – 26760 39965 
  -20 1140 35 – 31162 39965 
Uppladdningstider           
  67 630 63 – 35095 39965 
  -67 1815 21 -23353 39965 
Lagringskapacitet           
  10 1567 25 – 27860 39965 
  -10 1283 31 – 30061 29965 
Ekonomisk            
livslängd 50 1425 28 – 25173 39965 
  -50 1425 28 – 33795 39965 
Kalkylränta           
  20 1425 28 – 29476 39965 
  -20 1425 28 – 28406 39965 
Installations-           
kostnad 50 1425 30 – 31461 42465 
  -50 1425 26 – 26461 37465 
Antal dagar med           
prisdifferens över 20 1593 25 – 27662 39965 
300 kr/MWh -20 1257 32 – 30260 39965 
Antal dagar med           
prisdifferens  20 1505 27 – 28348 39965 
100-300 kr/MWh -20 1346 30 – 29574 39965 
Antal dagar med           
prisdifferens 
under 20 1463 27 – 28672 39965 
100 kr/MWh -20 1388 29 – 29250 39965 

 

Tabell 5: Känslighetsanalys för den ekonomiska modellen 
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Tabell 5 innehåller en känslighetsanalys för de ekonomiska beräkningarna där det är möjligt att se 
hur mycket varje inparameter stördes, samt hur detta påverkade utvariablerna. Grundkostnaden 
stördes genom att de ingående delarna stördes var för sig, dvs. kostnader för rör, isolering, 
fasändringsmaterial, installation och pump. Installationskostnaden stördes med 50 % eftersom 
denna inparameter ansågs vara svår att uppskatta. Kostnader för fasändringsmaterial stördes med 
25 %, då priset beror på hur mycket som köps in. I referensfallet var priset satt till 4 €/kg, men 
priset kan beroende på hur mycket köps in variera ± 1 €/kg (PCM Products, 2012 b), vilket togs 
hänsyn till i känslighetsanalysen. Då kostnaden för fasändringsmaterialet var den största delen av 
grundkostnaden gav den också störst påverkan på grundinvesteringens storlek och därmed stor 
inverkan på utvariablerna. Kostnadsbesparingen berodde inte på grundinvesteringen, vilket 
betydde att den var samma som i referensfallet. Återbetalningstiden ändrade sig mindre 
procentuellt än kostnaden för fasändringsmaterialet vilket ledde till att denna inparametern inte 
var känslig, men hade ändå en påverkan på resultatet.  

Genom att göra en känslighetsanalys på elpriset var det möjligt att se att kostnadsbesparingen 
ökade eller minskade med samma procentsats som elpriset. Ett högre elpris ledde därför till en 
förbättrad lönsamhet för det latenta värmelagringssystemet. Då all statistik av elpriset var 
inhämtat från Nordpool spot, kan elpriset anses som mycket pålitlig inparameter. Elpriset kan 
däremot ha stora skiftningar från år till år, vilket leder till att det under en kallare vinter kommer 
att bli dyrare med el. Då den ekonomiska beräkningsmodellen endast tar hänsyn till statistik av 
elpris från vintern 2011-2012 och sedan antogs kostnadsbesparingen vara konstant under 
följande år. I verkligheten kommer kostnadsbesparingen per år att variera. En ökning av elpriset 
med 20 % gav en förkortning av återbetalningstiden med 5 år jämfört med referensfallet. Detta 
betydde att återbetalningstiden minskade med samma procentsats som elpriset.  

Upp- och urladdningstiderna var mycket osäkra pga. att osäkerheten var stor från den 
termodynamiska beräkningsmodellen. I den termodynamiska beräkningsmodellen antogs att upp- 
och urladdningsförlopp av fasändringsmaterialet var isotermisk, samt att värmen fördelades jämt i 
fasändringsmaterialet. Då dessa förenklingar var relativt stora blev osäkerheten av upp- och 
urladdningstiderna i den ekonomiska modellen också stora. En ökad upp- och urladdningstid 
ledde till att det blev svårare att passa in elpriskurvan för att ladda upp och ur 
värmelagringssystemet då elen var billig respektive dyr. En ökning av upp- och urladdningstiden 
med 67 % betydde att upp- och urladdningstiden blev 5 timmar. Detta medförde att 
värmelagringssystemet var aktivt 20 timmar under ett dygn, vilket kunde jämföras med 12 timmar 
för referensfallet. Då upp- och urladdningstiden minskades med 67 % blev kostnadsbesparingen 
större, men ökade inte avsevärt. Fördelen med en kort upp- och urladdningstid var att den enkelt 
kunde passas mot elpriskurvan.  

Lagringskapaciteten påverkade samtliga utvariabler utom grundinvesteringen, men 
lagringskapaciteten bedömdes inte som känslig eftersom utvariablerna påverkades med 
motsvarande procentsats. Störningar i den ekonomiska livslängden och kalkylräntan berörde 
endast nettonuvärdet och dessa kan ses som relativt okänsliga, eftersom stora ändringarna i dessa 
inparametrar inte resulterade i stora skiftningar av nettonuvärdet. 

En inparameter som var relativt känslig var antalet dagar med en prisdifferens över 300 kr/MWh. 
I referensfallet var antalet dagar med prisdifferens över 300 kr/MWh 18 dagar och de dagarna 
utgjorde mindre än 10 % av det totala antalet dagar som det latenta värmelagringssystemet var 
aktivt. Under dessa 18 dagar sparades 60 % av den årliga kostnadsbesparingen. Detta leder till att 
om antalet dagar med stora prisdifferenser skulle öka, skulle också lönsamheten för det latenta 
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värmelagringssystemet öka. Då kostnadsbesparingarna för dagar med prisdifferens mellan 100-
300 kr/MWh och under 100 kr/MWh var relativt små kunde deras känslighet också betraktas 
som liten.  
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5 Slutsatser och framtida arbete 
Förutom potentialen att spara pengar vid användning av ett latent värmelagringssystem kan 
latenta värmelagringssystem också bidra till en minskat koldioxidutsläpp, om utbredd användning 
finns. Detta eftersom efterfrågan på elektricitet blir mer konstant och därmed kan 
toppbelastningar då fossila bränslen används undvikas (se 1.7 Miljö och latent värmelagring).  

För att öka tillförlitligheten i den termodynamiska modellen och få fram mer korrekta resultat 
borde följande punkter beaktas: 

 Värmeledningströghet i fasändringsmaterialet 
 Fasändringen sker inte isotermiskt 
 Förloppet är transient  
 Värmeledningströghet i behållarmaterialet 

I den termodynamiska beräkningsmodellen gjordes antaganden som att t.ex. upp- och urladdning 
av det latenta värmelagringssystemet sker isotermiskt samt att värme fördelas jämt i 
fasändringsmaterialet. Dessa antaganden leder till att värmelagringssystemet presterar bättre i 
modellen än i verkligheten. Då det i nuläget inte är lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv att 
investera i det latenta värmelagringssystemet, även medtaget dessa fördelaktiga antaganden, är det 
förmodligen ännu mindre lönsamt i verkligheten.  

För att få ett mer korrekt resultat är det nödvändigt att genomföra experiment med det valda 
fasändringmaterialet. Detta för att ta reda på hur fasändringsmaterialet beter sig under upp- och 
urladdning. I modellen antogs att fasändringen var isotermisk, vilket inte stämmer eftersom 
smältning och stelning i fasändringsmaterialet sker med ett temperaturintervall i verkligheten.  

Den termodynamiska modellen är grov förenkling av verkligheten och resultatet ska endast 
användas som en början till att förbättra och utveckla modellen för att få ett bättre resultat. 
Eftersom modellen inte ger någon ekonomisk vinning i nuläget har vi därför tagit fram förslag på 
förbättringsåtgärder som ger ökad effektivitet, främst när det gäller värmeutbyte mellan 
fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid. Förslag på tekniska förbättringsåtgärder är att: 

 Ha flänsar i fasändringsmaterialsbehållare 
 Värma upp fasändringsmaterial med elektriska slingor i fasändringsmaterialsbehållaren 
 Skapa stor area för värmeutbyte mellan fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid 
 Göra rörslingor och innesluta värmelagringssystemet i en isolerad behållare 

Flänsar i fasändringsmaterialsbehållaren hjälper till att jämnare sprida ut värmen och öka 
värmeutbytet mellan fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid. Viktigt att tänka på vid 
dimensionering av flänsar är att ha ett flänsmaterial med hög värmekonduktivitet för ett effektivt 
värmeutbyte. Det är även viktigt att flänsmaterialet är korrosionsbeständigt, speciellt om ett 
oorganiskt fasändringsmaterial används (se Tabell 2). Med de antaganden som är gjorda för den 
termodynamiska modellen kommer flänsar inte att förbättra värmeöverföringen, men i 
verkligheten är det nödvändigt med flänsar för att få ett dugligt värmeutbyte mellan 
fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid. 

Genom att värma upp fasändringsmaterialet med elektriska slingor som ligger inuti 
fasändringsmaterialsbehållaren ges ett alternativ lagra termisk energi. Detta innebär att det går 
snabbt att ladda upp det lagrade fasändringsmaterialet i fasändringsmaterialsbehållaren om 
elpriset skulle nå låga nivåer. Dessutom kan ett högre effektuttag fås från det latenta 
värmelagringssystemet eftersom fasändringsmaterialet kan tillåtas ha en högre smältpunkt och 
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därmed blir värmeutbytet mellan värmeöverföringsfluiden och fasändringsmaterialet större. 
Nackdelen med elektriska slingor i fasändringsmaterialsbehållaren är att det lätt bildas korrosion. 

Stor area mellan fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid innebär att värmeutbytet ökar. 
Med en cirkulär spalt är det möjligt att lagra fasändringsmaterial både på ut- och insidan av 
spalten. En annan fördel med cirkulär spalt är att ett lägre massflöde av värmeöverföringsfluiden 
kan tillåtas. Ett lägre massflöde innebär att en mindre pump klarar av att driva systemet och det 
medför lägre driftskostnader. Ett exempel på hur en fasändringsmaterialsbehållare med cirkulär 
spalt kan se ut visas i Figur 16 nedan.  

 
Figur 16: Exempel på fasändringsmaterialsbehållare med två lager av fasändringsmaterial och 

värmeöverföringsfluid som flödar i spalten. 
 

Med en cirkulär spalt blir det dessutom lättare turbulent strömning och ett högre Reynolds tal 
(som är ett mått på hur turbulent strömningen är) resulterar i ett högre värmeöverföringstal. 
Detta medför snabbare upp- och urladdning av det latenta värmelagringssystemet vid behov. 
Snabbt uppladdningsbehov kan finnas då priset på el når låga nivåer och snabbt 
urladdningsbehov kan finnas när elpannan belastas hårt.  

För att få ett kompaktare och effektivare värmelagringssystem är det lämpligt att göra rörslingor 
istället för att ha ett rakt rör. Rörslingorna kan sedan placeras inuti en isolerad behållare istället 
för att sätta isolera utsidan av röret. Detta gör att systemet tar mindre utrymme och därför finns 
möjlighet att installera ett latent värmelagringsystem med större lagringskapacitet. Hur ett sådant 
värmelagringssystem skulle kunna se ut visualiseras i Figur 17 nedan.  

 

 

Fasändringsmaterial 

Fasändringsmaterial 

Värmeöverföringsfluid 
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Figur 17: Exempel på latent värmelagringssystem rörslingor innesluten i en isolerad behållare. 

 

Förutom att systemet blir kompaktare om det byggs på ett sådant sätt som visas i Figur 17, är det 
lättare att förflytta vid behov. Dessutom är det effektivare att innesluta det slingrade röret i en 
behållare runt hela värmelagringssystemet än att sätta isolering på utsidan av röret. Isolering på 
utsidan av röret innebär att ytterdiametern på röret blir större och därför måste krökningsradien 
också bli större för varje slinga. Detta resulterar i att det inte går att bygga rörslingorna lika tätt 
och värmelagringssystemet blir mindre kompakt.  

De tekniska förbättringsåtgärderna kommer att resultera i att den ekonomiska lönsamheten ökar. 
För att skapa ett latent värmelagringssystem med större ekonomisk lönsamhet kan följande 
åtgärder vidtas: 

 Bygga ett större latent värmelagringssystem för applikation i flerbostadshus eller bostäder 
med gemensam uppvärmning 

 Fler upp- och urladdningscykler per dag 
 Mindre grundinvestering 
 Förkorta upp- och urladdningstider 

De tekniska och ekonomiska förbättringsförslagen är naturligtvis sammankopplade. Till exempel 
kommer en större area för värmeutbyte mellan fasändringsmaterial och värmeöverföringsfluid 
leda till upp- och urladdningstiderna förkortas eftersom värmeöverföringen ökar. Detta betyder 
att det går att använda värmelagringssystemet flera gånger under samma dag samt att det blir 
enklare passa in mot elpriset.  

För att öka den ekonomiska lönsamheten i det latenta värmelagringssystemet kan antingen 
kostnadsbesparingen per år ökas eller grundinvesteringen minskas. Ett kompaktare 

Slingrad ”rör-i-rör” 

Isolerad behållare 
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värmelagringssystem leder till att mindre isoleringsmaterial används och därför minskar 
grundinvesteringen om värmelagringssystemet byggs enligt Figur 17.   

Om antalet dagar med stora prisdifferenser, dvs. över 300 kr/MWh, ökar kommer det också att 
leda till att kostnadsbesparingen per år kommer att öka. Antalet dagar med stora elprisvariationer 
ökar då det finns ett stort elbehov, vilket det typiskt finns under kalla vintrar.   

Att bygga ett större latent värmelagringssystem medför möjligheten att lagra en större mängd 
termisk energi i fasändringsmaterialet som köptes då elpriset var lägre än när den termiska 
energin ska användas. Då den sparade summan beror på prisdifferens i elpriset och mängden el 
som köps. Det är anledningen till att det finns en eftersträvan att lagra så stora mängder termisk 
energi som möjligt utan att det överskrider det totala behovet eller att för stor del går ut som 
värmeförluster. Elpriset är en rörlig kostnad, medan priset för behållarmaterial, 
fasändringsmaterial, installation av det latenta värmelagringssystemet och eventuellt styrsystem är 
fasta kostnader. För att skapa en lönsamhet är det därför mer relevant att installera ett latent 
värmelagringssystem till ett flerbostadshus eller bostäder med gemensam uppvärmning än till 
enskilda hushåll.  

Det latenta värmelagringssystemet är inte begränsat till endast byggnadsapplikationer, utan kan 
även användas till andra applikationsområden, t.ex. transporter av värme. Ett förslag till framtida 
arbeten är att undersöka om latent värmelagring kan användas för att ta tillvara på spillvärme från 
ett kärnkraftverk. Spillvärmen kan användas för att värma upp fasändringsmaterial och sedan 
transportera detta med ett lastfartyg till ett fjärrvärmenät där fasändringsmaterialet kan laddas ur.  
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1 Termodynamiska beräkningar 

1.1 Indata och resultat 
Rördimensioner 

Inparameter     Värde 

Innerdiameter    0,1 m 

Ytterdiameter     0,2 m 

Längd     10 m 

 

Isoleringsmaterial (Paroc Vent Mat Comfort) 

Inparameter     Värde 

Tjocklek     0,25 m 

Termisk konduktivitet    0,047 W/m∙K 

 

Temperaturer och flöden vid uppladdning av värmelagringssystemet 

Inparameter     Värde 

Inloppstemperatur    87°C 

Omgivningstemperatur    20°C 

Massflöde     0,55 kg/s 

 

Temperaturer vid och flöden urladdning av värmelagringssystemet 

Inparameter     Värde 

Inloppstemperatur    79°C 

Utloppstemperatur    81°C 

Omgivningstemperatur    20°C 

Massflöde     0,55 kg/s 

 

Egenskaper för fasövergångsmaterialet (S83) 

Inparameter     Värde 

Omslagstemperatur    83°C 

Densitet     1600 kg/m3 

Latent värmelagringskapacitet   141 kJ/kg 

Specifik värmekapacitet    2,31 kJ/kg∙K 

Termisk konduktivitet    0,62 W/m∙K 
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Egenskaper för värmeöverföringsfluid (H2O) 

Inparameter     Värde 

Densitet     960 kg/m3 

Specifik värmekapacitet    4,195 kJ/kg∙K 

Termisk konduktivitet    0,67 W/m∙K 

Dynamisk viskositet    0,37∙10-3 kg/m∙s 

Prandtls tal     2,1 

 

Egenskaper för luft 

Inparameter     Värde 

Densitet     1,2 kg/m3 

Termisk konduktivitet    0,025 W/m∙K 

Dynamisk viskositet    0,0011 kg/m∙s 

Prandtls tal     0,713 

 

Övriga konstanter 

Inparameter     Värde 

Tyngdacceleration     9,81 m/s2 

 

Resultat vid uppladdning av värmelagringssystemet 

Utvariabel     Värde 

Utloppstemperatur    85°C 

Värmeöverföring    4,7 kW 

Värmeöverföringstalet    521 W/m2∙K 

Uppladdningstid    3,1 h 

 

Resultat vid urladdning av värmelagringssystemet 

Utvariabel     Värde 

Utloppstemperatur    81°C 

Värmeöverföring    4,8 kW 

Värmeöverföringstalet    547 W/m2∙K 

Urladdningstid    3,0 h 
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Resultat av lagringskapacitet och förluster 

Utvariabel     Värde 

Total lagringskapacitet    14,8 kWh 

Värmeförlusteffekt    137 W 

Tryckförlust i innerröret    6,7 Pa 

 

Övriga Resultat 

Utvariabel     Värde 

Volym fasändringsmaterial    0,24 m3 

Massa fasändringsmaterial    377 kg 

Reynolds tal     1,89∙104 

Nusselts1 tal      77,8 

Nusselts2 tal      81,7 

Nusselts3 tal      9,7 

Grashofs tal     1,04∙105 

Värmeförlustöverföringstalet   0,41 W/m2∙K 

Yttemperatur på isolering    35°C 

Friktionsfaktorn (släta rör)    0,065 
   

  

                                                 
1 Nusselts tal under uppladdning av fasändringsmaterialet och värmeutbyte sker mellan fasändringsmaterial och 
värmeöverföringsfluid 
2 Nusselts tal under urladdning av fasändringsmaterialet och värmeutbyte sker mellan fasändringsmaterial och 
värmeöverföringsfluid 
3 Nusselts tal vid värmeutbyte mellan omgivning och värmelagringssystemet 
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2 Ekonomiska beräkningar 
 

2.1 Investeringskalkyl för ekonomisk modell  
Referensfall                  

     Dimensioner/ 

Inparameter   Pris  Mängd Totalt [kr] 

Isolering   162 kr/m2  78 m2 12 723  
Ytterrör   387,07 kr/m  10 m 3 870,70  

Innerrör   236,97 kr/m  10 m 2 369,70  

Pump   2 595 kr/st  1 st 2 595 

Fasändringsmaterial   4 €/kg [8,89 kr/€] 377 kg 13 406  

Installationskostnader  5 000 kr  1 st 5 000 

Grundinvestering     39 965 

 

Inparameter     Värde   

Kalkylränta     5 % 

Ekonomisk livslängd    10 år 

Dagar med prisdifferens över 300 kr/MWh  18 dagar 

Dagar med prisdifferens mellan 100-300 kr/MWh  92 dagar 

Dagar med prisdifferens under 100 kr/MWh  73 dagar 

Värmelagringskapacitet    14,8 kWh 

Uppladdningstid    3 h 

Urladdningstid    3 h 

Antal upp- och urladdningar per dag   2 st 

Skatt      40 % 

Nätavgift     22 % 

 

Resultat 

 

Utvariabel     Värde  

Kostnadsbesparingen     1 425 kr/år 

Återbetalningstiden     28 år 

Nettonuvärdet     -28 961 kr 
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Antal Över 300 kr/MWh  Mellan 100-300 
kr/MWh 

Under 100 kr/MWh 

1 2011-11-07 2011-10-01 2011-10-06 
2 2011-11-08 2011-10-02 2011-10-15 
3 2011-11-10* 2011-10-03 2011-10-16 
4 2011-11-14 2011-10-04 2011-10-22 
5 2011-11-15 2011-10-05 2011-10-23* 
6 2011-11-17 2011-10-07 2011-10-26 
7 2012-01-31 2011-10-08 2011-10-28 
8 2012-02-01* 2011-10-09* 2011-10-29 
9 2012-02-02 2011-10-10 2011-10-30 
10 2012-02-03 2011-10-11 2011-11-19 
11 2012-02-04 2011-10-12 2011-11-20 
12 2012-02-06 2011-10-13 2011-11-21 
13 2012-02-07 2011-10-14 2011-11-23 
14 2012-02-08 2011-10-16 2011-11-24 
15 2012-02-09* 2011-10-17 2011-11-25 
16 2012-02-10 2011-10-18 2011-11-26 
17 2012-02-13 2011-10-19 2011-11-29 
18 2012-02-16 2011-10-20 2011-12-01 
19  2011-10-21 2011-12-02 
20 18 dagar 2011-10-24 2011-12-03 
21  2011-10-25 2011-12-06 
22  2011-10-27 2011-12-10 
23  2011-10-31 2011-12-11 
24  2011-11-01 2011-12-12 
25  2011-11-02 2011-12-13 
26  2011-11-03 2011-12-16 
27  2011-11-04 2011-12-19* 
28  2011-11-05 2011-12-20 
29  2011-11-06 2011-12-21 
30  2011-11-09 2011-12-22 
31  2011-11-11 2011-12-23 
32  2011-11-12 2012-01-01 
33  2011-11-13* 2012-01-02 
34  2011-11-16 2012-01-03 
35  2011-11-18 2012-01-05 
36  2011-11-22 2012-01-06 
37  2011-11-27 2012-01-12 
38  2011-11-28 2012-01-21 
39  2011-11-30 2012-01-29 
40  2011-12-04 2012-02-11 
41  2011-12-05 2012-02-12 
42  2011-12-07 2012-02-18 
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43  2011-12-08 2012-02-19* 
44  2011-12-09 2012-02-22 
45  2011-12-14 2012-02-23 
46  2011-12-15 2012-02-24 
47  2011-12-17 2012-02-25 
48  2011-12-18 2012-02-26 
49  2011-12-24 2012-02-28 
50  2011-12-25 2012-02-29 
51  2011-12-26 2012-03-01 
52  2011-12-27 2012-03-02 
53  2011-12-28 2012-03-03 
54  2011-12-29 2012-03-04 
55  2011-12-30 2012-03-06 
56  2011-12-31 2012-03-07 
57  2012-01-04 2012-03-09 
58  2012-01-07 2012-03-10 
59  2012-01-08 2012-03-12 
60  2012-01-09 2012-03-13 
61  2012-01-10 2012-03-17 
62  2012-01-11 2012-03-18 
63  2012-01-13 2012-03-19 
64  2012-01-14 2012-03-20 
65  2012-01-15 2012-03-21 
66  2012-01-16 2012-03-22 
67  2012-01-17 2012-03-23 
68  2012-01-18 2012-03-24 
69  2012-01-19 2012-03-25 
70  2012-01-20 2012-03-26 
71  2012-01-22 2012-03-27 
72  2012-01-23 2012-03-28 
73  2012-01-24 2012-03-31 
74  2012-01-25  
75  2012-01-26 73 dagar 
76  2012-01-27  
77  2012-01-30  
78  2012-02-05*  
79  2012-02-14  
80  2012-02-15  
81  2012-02-17  
82  2012-02-20  
83  2012-02-21  
84  2012-02-27  
85  2012-03-05  
86  2012-03-08  
87  2012-03-11  
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88  2012-03-14  
89  2012-03-15  
90  2012-03-16  
91  2012-03-29  
92  2012-03-30  
    
  92 dagar  

Tabell 1: Statistik över dagar då det latenta värmelagringssystemet kan användas indelat i 
prisdifferens från 2011-10-01 till 2012-03-31. *Dag som har använts vid beräkning (Nordpool 

spot, 2012) 

 

 

Tid 
[h] 

2011-
11-10 
[kr/ 

MWh] 

2012-02-
01 

[kr/ 
MWh] 

2012-02-
09 

[kr/ 
MWh] 

2011-
10-09 
[kr/ 

MWh] 

2011-
11-13 
[kr/ 

MWh] 

2012-02-
05 

[kr/ 
MWh] 

2011-
10-23 
[kr/ 

MWh] 

2011-12-
19 

[kr/ 
MWh] 

2012-
02-19 
[kr/ 

MWh] 
00 
-01 

371,84 348,89 387,92 169,88 389,40 389,29 306,88 298,83 280,90 

01 
-02 

362,22 344,89 378,56 152,77 375,77 377,07 296,59 297,02 269,41 

02 
-03 

362,85 342,49 376,26 139,03 357,33 363,35 292,95 298,38 264,55 

03 
-04 

365,94 344,18 374,76 136,30 356,61 361,68 300,60 299,46 266,76 

04 
-05 

376,65 355,21 383,86 171,79 358,33 362,64 308,88 303,16 271,09 

05 
-06 

391,53 385,89 398,52 188,44 358,33 357,81 318,53 313,81 281,79 

06 
-07 

420,40 400,74 533,48 168,79 353,06 357,63 319,35 328,06 282,23 

07 
-08 

615,62 1 770,43 921,23 171,79 355,61 356,84 325,09 342,68 279,40 

08 
-09 

626,24 1 806,09 838,20 182,43 365,05 356,66 325,72 347,19 277,54 

09 
-10 

599,10 1 199,91 763,13 200,45 390,85 379,70 332,64 343,76 302,03 

10 
-11 

597,19 815,09 656,08 232,84 400,30 376,54 336,83 344,30 309,81 

11 
-12 

528,31 580,12 697,86 241,67 398,84 376,54 337,92 344,84 308,57 

12 
-13 

453,80 520,27 596,19 207,55 398,48 361,59 338,01 343,94 287,71 

13 
-14 

447,90 534,32 651,84 184,25 397,57 345,76 335,37 343,76 286,56 

14 
-15 

426,20 529,07 603,61 178,61 389,12 344,79 335,28 345,20 285,76 

15 
-16 

454,70 529,96 531,27 149,22 394,76 365,19 319,17 350,98 286,03 

16 
-17 

524,59 1 556,81 608,56 146,31 422,28 381,11 329,00 356,12 298,05 

17 670,71 1 806,00 908,86 168,42 462,15 456,47 348,30 355,76 319,97 
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-18 
18 
-19 

522,77 1 333,67 1 500,64 182,25 449,26 518,03 354,95 346,83 326,78 

19 
-20 

448,35 506,93 1 068,73 191,35 426,82 465,18 354,85 336,72 323,86 

20 
-21 

406,60 458,02 488,35 182,07 405,02 400,81 349,57 326,35 319,18 

21 
-22 

395,16 426,62 450,02 163,15 402,39 395,97 347,48 318,23 317,67 

22 
-23 

383,28 406,52 409,47 118,92 392,67 385,68 343,29 314,44 312,02 

23 
-00 

370,93 372,19 389,87 89,26 375,68 375,83 329,73 302,08 305,56 

Tabell 2: Statistik som visar prisvariationer av elpris [kr/MWh] timvis utan skatt och nätavgift 

 

2.2 Grafer 
 

 

 
 Bilaga Figur 1: Visar bruttoelpriset (2011-11-10 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är över 300 kr/MWh. 
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Bilaga Figur 2: Visar bruttoelpriset (2012-02-01 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är över 300 kr/MWh. 

 

 

 
Bilaga Figur 3: Visar bruttoelpriset (2012-02-09 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är över 300 kr/MWh. 
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Bilaga Figur 4: Visar bruttoelpriset (2011-10-09 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är mellan 100-300 kr/MWh. 

 

 

 
Bilaga Figur 5: Visar bruttoelpriset (2011-11-13 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är mellan 100-300 kr/MWh. 
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Bilaga Figur 6: Visar bruttoelpriset (2012-02-09 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är mellan 100-300 kr/MWh. 

 

 
Bilaga Figur 7: Visar bruttoelpriset (2011-10-23 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är under 100 kr/MWh. 
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Bilaga Figur 8: Visar bruttoelpriset (2011-12-19 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är under 100 kr/MWh. 

 

 
Bilaga Figur 9: Visar bruttoelpriset (2012-02-19 SE3) med och utan latent värmelagringssystem, 

differensen mellan det höga och låga priset är under 100 kr/MWh. 
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3 Numeriska resultat STAR-CCM+ 
Numerisk beräkning av den termodynamiska modellen gjordes i det numeriska 
beräkningsprogrammet STAR-CCM+ som är avsett för bland annat termodynamiska 
beräkningar. Anledningen till den numeriska beräkning av "rör-i-rör" modellen var att bekräfta 
och styrka trovärdigheten i beräkningsmetoderna som går att finna under kapitel 3.1.2.  
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3.1 Resultatfigurer 

 
Bilaga Figur 10: Numerisk beräkning, temperaturen av värmeöverföringsfluiden i ”rör-i-rör” 

modellen. 
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Bilaga Figur 11: Numerisk beräkning, hastigheten av värmeöverföringsfluiden i ”rör-i-rör” 

modellen. 
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Bilaga Figur 12: Numeriska beräkningsfelet vid beräkning av ”rör-i-rör” modellen.  
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4 Matlabkod 

4.1 Termodynamisk beräkning 
%--------Kungliga Tekniska Högskolan------- 
%-----------Kandidatexamensarbete---------- 
  
%-------------Bachelor Thesis-------------- 
%-------Royal Institute Of Technology------ 
  
%---Joakim Karlsson & Alexander Larmérus--- 
%-------------Stockholm, 2012-------------- 
  
%----Latent värmelagring i vattenburet-----  
%------uppvärmningssystem med elpanna------ 
%--------för byggnadsapplikationer--------- 
  
  
%----------Värmeöverföring LHTS---------- 
clc 
clear all 
close all 
  
%Konstanter 
mprick=[0.55 0.55]; %massflöde 
Tin=[79,87]; %inloppstemperatur 
Twall=83; %väggtemperatur 
L=10; %rörlängd 
di=0.1; %rörets innerdiameter 
Dy=0.2; %rörets ytterdiameter 
cp=4.195*10^3; %specifika värmekapaciteten h2o J/(kg*C) 
Pr=2.1; %prandtls tal h2o 
k=0.67; %värmeledningstalet h2o W/(m*C) 
my=0.370*10^-3; %dynamisk viskositet h2o 
LHF=141/3.6; %ombildningsvärme Wh/kg (S83) 
ra=1600; %densitet PCM kg/m^3 flytande fas (S83) 
rah=960; %densitet h2o kg/m^3 flytande fas 
kpcm=0.62; %värmeledningstalet (S83) W/(m*C) 
for r=1:2 
  
%Initialtemperatur 
To=Tin(r); 
  
%Reynolds tal 
Re=4*mprick(r)/(pi*di*my); 
  
%Nussets tal för olika Re och Pr 
if(Pr>0.7 && Re>10000) 
    if(Tin(r)>Twall) 
        n=1/3; 
    else  
        n=0.4; 
    end 
    if(L<(60*di)) 
        Nu=0.023*Re^0.8*Pr^n*(60/(L/di))^0.05; 
    else 
        Nu=0.023*Re^0.8*Pr^n; 
    end 
elseif (Re<2300) 
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    Nu=3.66+0.0668*(di/L)*Re*Pr/(1+0.04*((di/L)*Re*Pr)^(2/3)); 
elseif(2300<Re<10000) 
    f=1/(0.79*log(Re)-1.64)^2; 
    Nu=(f/8)*(Re-1000)*Pr/(1+12.7*(f/8)^0.5*(Pr^(2/3)-1)); 
end 
  
%Värmeövergångstalet (medel) 
h(r)=(k/di)*Nu; 
  
%Diskritisera intervallet 
p=1000000; 
deltaX=L/p; 
  
%Skapar vektor med rätt storlek 
Tut=1:p; 
q=1:p; 
  
for j=1:p 
  
%Mantelarea 
A=di*pi*deltaX; 
  
%Testvärde för Ut-temperatur 
Ttest=Tin(r)+0.001; 
  
%Startar while slinga 
i=1; 
  
while(i==1) 
    
   %Logaritmisk medeltemperaturdifferens 
   if(Twall>Tin(r)) 
       Vm=-(abs(Twall-Tin(r))-abs(Twall-Ttest))/log(abs(Twall-
Tin(r))/abs(Twall-Ttest)); 
   else 
       Vm=(abs(Twall-Tin(r))-abs(Twall-Ttest))/log(abs(Twall-
Tin(r))/abs(Twall-Ttest)); 
   end 
    
   %Värmebalans införd värme, forcerad konvektion 
   Tut(j)=Tin(r)-h(r)*A*Vm/(mprick(r)*cp); 
    
   %Kollar om man hittat rätt ut-temperatur 
   if(abs(Tut(j)-Ttest)<0.1) 
       i=0; 
   end 
    
   %Säkerhetsfaktor 
   Tsafe=abs(Tut(j)-Ttest); 
    
   %Höjer eller sänker Ttest så att den närmar sig rätt Tut enl värmebalans 
   if(Tin(r)>Twall) 
       Ttest=Ttest-0.01; 
   else 
       Ttest=Ttest+0.01; 
   end 
    
   %Kollar att inte skillnaden mellan Tut och Ttest ökat 
   if(Tsafe<abs(Tut(j)-Ttest)) 
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      i=0; 
  end 
end 
  
%Värmeöverföring  
q(j)=mprick(r)*cp*abs(Tin(r)-Tut(j)); 
  
%Ändrar inloppstemp till föregående utloppstemp för nytt skickt deltaX 
Tin(r)=Tut(j); 
end 
  
%Volym på ett volymselemnt där PCM lagras 
Vpcm=deltaX*pi/4*(Dy^2-di^2); 
  
%Tid för full uppladdning/urladdning av PCM per volymelement [h] 
t=ra*Vpcm*LHF./q; 
  
%Total volym 
Vtot=L*pi/4*(Dy^2-di^2); 
  
%Medeltid full uppladdning/urladdning av PCM [h] 
tmedel(r)=ra*Vtot*LHF/sum(q); 
  
%Medeleffekt laddning/urladdning [kW] 
qmedel(r)=sum(q)./1000; 
  
%Inloppstemperatur 
Tinlet(r)=To; 
 
%Utloppstemperatur 
Toutlet(r)=Tut(end); 
  
if(r==1) 
    Tut1=Tut; 
else 
    Tut2=Tut; 
end 
end 
  
%Graf 
x=L/p:L/p:L; 
  
figure(1) 
plot(x,Tut1,x,Tut2,x,(Tut2./Tut2).*83) 
xlabel('Rörlängd [m]') 
ylabel('Temperatur [C]') 
grid on 
legend('Värmeöverföringsfluid vid urladdning av 
värmelagringssytemet','Värmeöverföringsfluid vid uppladdning av 
värmelagringssytemet','Fasändringsmaterial') 
  
  
%----------Resultat---------- 
  
%Total volym PCM [m^3] 
Vtot 
  
%Total massa PCM [kg] 
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mtot=Vtot*ra 
  
%Inloppstemperatur [C] 
Tinlet 
  
%Utloppstemperatur [C] 
Toutlet 
  
%PCM-temperatur [C] 
Twall 
  
%Medeltid full uppladdning/urladdning av PCM [h] 
tmedel 
  
%Medeleffekt laddning/urladdning [kW] 
qmedel 
  
%Totalt lagrad energi/uttagen energi [KWH] 
Qtot=qmedel.*tmedel 
  
%Hastighet i röret 
u=(mprick/rah)/(di^2*pi/4) 
  
%Reynolds tal 
Re=4*mprick/(pi*di*my) 
  
%Värmeövergångstalet [W/m^2*C] 
h 
  
%----------Värmeförluster LHTS---------- 
  
%Konstanter 
Tomg=20; %omgivningstemperatur 
Di=0.7; %diameter isolering 
ral=1.2; %densitet (luft) 
myl=0.0011; %dynamisk viskositet (luft) 
kiso=0.048; %%värmeledningstal (isolering) 
kluft=0.025; %värmeledningstal (luft) 
Prluft=0.713; %prandtls tal (luft) 
g=9.81; %tyngdacceleration 
  
  
A2=pi*Di*L; %mantelarea isolering 
h2=5; %ansatt värde 
b=1/(Tomg+273.15); %temperaturdifferens ideal gas (luft) 
i=1; %startvärde 
TytaX=0; %startvärde 
while(i==1) 
     
     
    Tyta=((Twall-
Tomg)/(log(Di/Dy)/(2*pi*kiso*L)+1/(h2*A2)))/(h2*A2)+Tomg+273.15; 
     
    Gr2=g*b*(Tyta-(Tomg+273.15))*(Di^3)*(ral^2)/(myl^2); %grashofs tal 
utsida 
     
  
    %Nusselts tal för egenkonvektion för horisontella rör 



-23- 
 

    if(10^4<(Gr2*Prluft)<10^8) 
        Nulost2=0.50*(Gr2*Prluft)^(1/4); 
    elseif(10^8<(Gr2*Prluft)) 
        Nulost2=0.11*(Gr2*Prluft)^(1/3); 
    end 
  
    h2=Nulost2*kluft/Di; %värmeövergångstalet utsida 
    if((abs(Tyta-TytaX))<0.001) 
        i=0; 
    end 
    TytaX=Tyta; 
end 
  
%----------Resultat---------- 
  
%Värmeförlusteffekt med egenkonvektion 
  
qlost=(Twall-Tomg)*2*pi*L*kiso/(log(Di/Dy)+1/(h2*A2)) 
  
%----------Tryckförlust i LHTS---------- 
  
%konstanter 
nsling=0; %antal slingor 
  
f=1/(3.6*log10(6.9/(Re(1))))^2; %friktionsfaktor släta rör 
  
%----------Resultat---------- 
  
dpf=4*f*L*rah*u(1)^2/(di*2)+nsling*rah*u(1)^2/2 %tryckfall 
 
 

4.2 Ekonomisk beräkning 
%--------Kungliga Tekniska Högskolan------- 
%-----------Kandidatexamensarbete---------- 
  
%-------------Bachelor Thesis-------------- 
%-------Royal Institute Of Technology------ 
  
%---Joakim Karlsson & Alexander Larmérus--- 
%-------------Stockholm, 2012-------------- 
  
%----Latent värmelagring i vattenburet-----  
%------uppvärmningssystem med elpanna------ 
%--------för byggnadsapplikationer--------- 
  
  
%----------Ekonomiska beräkningar----------  
%-------av LHTS-systemets lönsamhet-------- 
  
%Invariabler 
N=100; %Delar på en timme 
Tid=0:1/N:24-1/N; %Tidvektor 
P=(14.7/3)/1000; %Energi [MWh] under en timme 
  
ror=236.97*10+387.07*10; %Rörkostnad 
PCM=4*8.89*377; %Kostnad för PCM 
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%styr=20000; %Kostnad för styrsystem 
L=pi*0.1*30+pi*0.1*40+pi*0.1*50+pi*0.1*60+pi*0.1*70 
iso=162*L %Kostnad för isolering 
inst=5000; %Installeringskostnad 
pumpkost=2595; %Inköpskostnad för pump 
G=ror+PCM+iso+inst+pumpkost; %Grundinvestering 
n=10;   %Ekonomisk livslängd 
r=0.05;  %Kalkylränta 
  
  
  
%------- Typ 1 med differens över 300 kr/MWh -------- 
  
%2011-11-10 
PP11=[371.84        %kr/MWh för en timme Info från Nordpoolspot 
362.22 
362.85 
365.94 
376.65 
391.53 
420.40 
615.62 
626.24 
599.10 
597.19 
528.31 
453.80 
447.90 
426.20 
454.70 
524.59 
670.71 
522.77 
448.35 
406.60 
395.16 
383.28 
370.93]; 
  
i=1; 
P11=[]; 
while i<25   
P11=[P11 ones(1,N)*PP11(i)];        %Delar in PP11 i 2400 delar 
i=i+1; 
  
end 
  
P11M=[P11(1,1:700) P11(1,101:400) P11(1,1001:1600) P11(1,1201:1500) 
P11(1,1901:2400)]; %Skapar kurvan med LHTS-system 
  
  
ULHTS11=P11*P/100*100/38; %Kostnad utan LHTS-system 
LHTS11=P11M*P/100*100/38; %Kostnad med LHTS-system 
  
Spara11=sum(ULHTS11-LHTS11) % Hur mycket man sparar med LHTS-system jämfört 
med utan 
  
  
figure(1) 
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plot(Tid,P11,Tid,P11M); %Plottar priskurvorna mot varann 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (1)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 350 700]) 
grid on 
  
%2012-02-01 
PP12=[348.89 
344.89 
342.49 
344.18 
355.21 
385.89 
400.74 
1770.43 
1806.09 
1199.91 
815.09 
580.12 
520.27 
534.32 
529.07 
529.96 
1556.81 
1806.00 
1333.67 
506.93 
458.02 
426.62 
406.52 
372.19]; 
  
i=1; 
P12=[]; 
while i<25   
P12=[P12 ones(1,N)*PP12(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P12M=[P12(1,1:700) P12(1,401:700) P12(1,1001:1600) P12(1,1201:1500) 
P12(1,1901:2400)]; 
  
  
ULHTS12=P12*P/100*100/38; 
LHTS12=P12M*P/100*100/38; 
  
Spara12=sum(ULHTS12-LHTS12) 
  
  
figure(2) 
plot(Tid,P12,Tid,P12M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (2)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
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axis([0 24 200 2200]) 
grid on 
  
  
%2012-02-09 
PP13=[387.92 
378.56 
376.26 
374.76 
383.86 
398.52 
533.48 
921.23 
838.20 
763.13 
656.08 
697.86 
596.19 
651.84 
603.61 
531.27 
608.56 
908.86 
1500.64 
1068.73 
488.35 
450.02 
409.47 
389.87]; 
  
i=1; 
P13=[]; 
while i<25   
P13=[P13 ones(1,N)*PP13(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P13M=[P13(1,1:700) P13(1,301:600) P13(1,1001:1700) P13(1,1201:1500) 
P13(1,2000:2400-1)]; 
  
  
ULHTS13=P13*P/100*100/38; 
LHTS13=P13M*P/100*100/38; 
  
Spara13=sum(ULHTS13-LHTS13) 
  
  
figure(3) 
plot(Tid,P13,Tid,P13M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (3)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 200 1600]) 
grid on 
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Spara1=(Spara11+Spara12+Spara13)/3*18 %Medelvärde multiplicerat med antalet 
dagar 
  
%------- Typ 2 med differens mellan 100-300 kr/MWh -------- 
  
%2011-10-09 
PP21=[169,88 
152,77 
139,03 
136,30 
171,79 
188,44 
168,79 
171,79 
182,43 
200,45 
232,84 
241,67 
207,55 
184,25 
178,61 
149,22 
146,31 
168,42 
182,25 
191,35 
182,07 
163,15 
118,92 
89,26]; 
  
i=1; 
P21=[]; 
while i<25   
P21=[P21 ones(1,N)*PP21(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P21M=[P21(1,1:1000) P21(1,201:500) P21(1,1301:1800) P21(1,1501:1800) 
P21(1,2100:2400-1)]; 
  
  
ULHTS21=P21*P/100*100/38; 
LHTS21=P21M*P/100*100/38; 
  
Spara21=sum(ULHTS21-LHTS21) 
  
  
figure(4) 
plot(Tid,P21,Tid,P21M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (4)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 80 260]) 
grid on 
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%2011-11-13 
PP22=[389,40 
375,77 
357,33 
356,61 
358,33 
358,33 
353,06 
355,61 
365,05 
390,85 
400,30 
398,84 
398,48 
397,57 
389,12 
394,76 
422,28 
462,15 
449,26 
426,82 
405,02 
402,39 
392,67 
375,68]; 
  
i=1; 
P22=[]; 
while i<25   
P22=[P22 ones(1,N)*PP22(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P22M=[P22(1,1:900) P22(1,401:700) P22(1,1201:1700) P22(1,1201:1500) 
P22(1,2001:2400)]; 
  
  
ULHTS22=P22*P/100*100/38; 
LHTS22=P22M*P/100*100/38; 
  
Spara22=sum(ULHTS22-LHTS22) 
  
  
figure(5) 
plot(Tid,P22,Tid,P22M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (5)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 340 480]) 
grid on 
  
  
%2012-02-09  
PP23=[389.29 
377.07 
363.35 
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361.68 
362.64 
357.81 
357.63 
356.84 
356.66 
379.70 
376.54 
376.54 
361.59 
345.76 
344.79 
365.19 
381.11 
456.47 
518.03 
465.18 
400.81 
395.97 
385.68 
375.83]; 
  
i=1; 
P23=[]; 
while i<25   
P23=[P23 ones(1,N)*PP23(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
  
P23M=[P23(1,1:900) P23(1,301:600) P23(1,1201:1700) P23(1,1101:1400) 
P23(1,2001:2400)]; 
  
  
ULHTS23=P23*P/100*100/38; 
LHTS23=P23M*P/100*100/38; 
  
Spara23=sum(ULHTS23-LHTS23) 
  
  
figure(6) 
plot(Tid,P23,Tid,P23M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (6)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 340 530]) 
grid on 
  
  
Spara2=(Spara21+Spara22+Spara23)/3*92 %Medelvärde multiplicerat med antalet 
dagar 
  
  
%-------- Typ 3 med differens under 100 kr/MWh -------- 
  
%2011-10-23 
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PP31=[306,88 
296,59 
292,95 
300,60 
308,88 
318,53 
319,35 
325,09 
325,72 
332,64 
336,83 
337,92 
338,01 
335,37 
335,28 
319,17 
329,00 
348,30 
354,95 
354,85 
349,57 
347,48 
343,29 
329,73]; 
  
i=1; 
P31=[]; 
while i<25   
P31=[P31 ones(1,N)*PP31(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P31M=[P31(1,1:1000) P31(1,101:400) P31(1,1301:1800) P31(1,1401:1700) 
P31(1,2100:2400-1)]; 
  
  
ULHTS31=P31*P/100*100/38; 
LHTS31=P31M*P/100*100/38; 
  
Spara31=sum(ULHTS31-LHTS31) 
  
  
figure(7) 
plot(Tid,P31,Tid,P31M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (7)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 290 360]) 
grid on 
  
%2011-12-19 
PP32=[298.83 
297.02 
298.38 
299.46 
303.16 
313.81 
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328.06 
342.68 
347.19 
343.76 
344.30 
344.84 
343.94 
343.76 
345.20 
350.98 
356.12 
355.76 
346.83 
336.72 
326.35 
318.23 
314.44 
302.08]; 
  
i=1; 
P32=[]; 
while i<25   
P32=[P32 ones(1,N)*PP32(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P32M=[P32(1,1:700) P32(1,1:300) P32(1,1001:1500) P32(1,901:1200) 
P32(1,1801:2400)]; 
  
  
ULHTS32=P32*P/100*100/38; 
LHTS32=P32M*P/100*100/38; 
  
Spara32=sum(ULHTS32-LHTS32) 
  
  
figure(8) 
plot(Tid,P32,Tid,P32M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (8)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 290 360]) 
grid on 
  
%2012-02-19  
PP33=[280,90 
269,41 
264,55 
266,76 
271,09 
281,79 
282,23 
279,40 
277,54 
302,03 
309,81 
308,57 
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287,71 
286,56 
285,76 
286,03 
298,05 
319,97 
326,78 
323,86 
319,18 
317,67 
312,02 
305,56]; 
  
i=1; 
P33=[]; 
while i<25   
P33=[P33 ones(1,N)*PP33(i)]; 
i=i+1; 
  
end 
  
P33M=[P33(1,1:900) P33(1,101:400) P33(1,1201:1700) P33(1,1201:1500) 
P33(1,2001:2400)]; 
  
  
ULHTS33=P33*P/100*100/38; 
LHTS33=P33M*P/100*100/38; 
  
Spara33=sum(ULHTS33-LHTS33) 
  
  
figure(9) 
plot(Tid,P33,Tid,P33M); 
ylabel('Elpris [kr/MWh]') 
xlabel('Tid på dygnet [h]') 
%title('Elpris som funktion av tid på dygnet (9)') 
legend('Utan värmelagringssystem', 'Med värmelagringssystem', 'Location', 
'NorthWest') 
axis([0 24 260 340]) 
grid on 
  
Spara3=(Spara31+Spara32+Spara33)/3*73 %Medelvärde multiplicerat med antalet 
dagar 
  
%-------- Sammanställning av resultat ----------- 
  
a=Spara1+Spara2+Spara3 
  
%Nuvärdesmetoden 
  
NV=a*(1-(1+r)^(-n))/r-G 
  
%Payback-metoden 
  
abt=G/a 
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