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Abstract 
With greater environmental understanding and rising energy prices from different energy sources in 
Sweden and around the world, more resources is put into the energy efficiency of both existing and 
new energy systems. The focus of this project has been made from a Swedish perspective, but it’s 
also of importance in other parts of the world. In Sweden one-third of the energy is used for 
residential and commercial premises, where heating of these areas previously have been a very large 
proportion of energy consumed in this sector. Greater energy knowledge, thicker insulation, better 
windows, heat pumps, etc. have contributed to a reduction in heating costs, but the costs of heating 
up water is pretty much still the same. When using hot water, it is a very small fraction of the energy 
spent to heat water that actually is taken advantage of in the system. Showers, bathtubs, faucets, 
appliances and toilets are using hot water and the temperature of the wastewater is at an average of 
27°C. The wastewater is thus a great loss of energy that should be taken advantage of.  

During this project, it has been investigated whether the wastewater could be utilized by using a 
sewage heat exchanger connected to a heat pump. If only a sewage heat exchanger would be 
connected to the system without a heat pump, it would require that hot water is consumed while it 
is used, but with a heat pump that problem is solved. Another benefit of connecting a heat pump is 
that more power can be extracted from the same heat exchanger because of the possibility of low 
temperatures on the heat exchanging water. A test facility has been constructed where the 
experimental values have been measured after which conclusions concerning sustainable 
development have been done. 

One of the most important conclusions from this project is that a sewage heat exchanger actually 
works. The heat exchanger has an efficiency of approximately 20 % for real cases but in the lab, test 



iii 
 

results have shown as much as 60 %. The payback time relatively heating from only electricity is from 
4 to 13 years depending on the number of residents in the building. Already at 18 residents in a 
building the payback time is as little as 6years. Sewage water contains high temperature which 
makes the evaporation temperature relatively high compared to other heat pump systems. This 
implies a greater coefficient of performance (COP) for a sewage heat exchanging system compared to 
other heat pump systems.  

Sammanfattning 
Med en större miljömedvetenhet och stigande energipriser från olika källor i Sverige och runt om i 
världen läggs allt större vikt på att energieffektivisera befintliga och nya energisystem. Fokus i detta 
projekt har gjorts ur ett svenskt perspektiv, men även i övriga delar av världen kan en stor del av 
resonemanget vara av vikt. I Sverige åtgår en tredjedel av energianvändningen till bostäder och 
lokaler, varav uppvärmning av dessa utrymmen tidigare har varit en mycket stor del av 
energiåtgången. Med en större energimedvetenhet har tjockare isolering, bättre fönster, 
värmepannor med mera bidragit till en minskning av uppvärmningskostnaderna men 
uppvärmningsåtgången av varmvatten har det inte gjorts så mycket åt för att minska. Vid 
användande av varmvatten är det en väldigt liten del av energin som gått åt till att värma upp vatten 
som faktiskt tas tillvara på. Duschar, badkar, kranar, hushållsapparater och toaletter använder 
varmvatten och medeltemperaturen på avloppsvattnet är i snitt 27°C. Avloppsvattnet är alltså en 
stor energiförlust som borde kunna tas tillvara på. 

Under det här projektet har det utretts huruvida avloppsvatten kan tas tillvara på med hjälp av en 
avloppsvärmeväxlare sammankopplad med en värmepump. Med endast en avloppsvärmeväxlare i 
systemet utan värmepump kräver att varmvatten förbrukas samtidigt som det används, men 
tillsammans med en värmepump kommer i stort sett problemet att kringgås. En annan fördel med att 
koppla in en värmepump är att mer effekt kan utvinnas ur samma värmeväxlare tack vare 
möjligheten till låga temperaturer på det värmeväxlande vattnet. En testanläggning har konstruerats 
där testvärden uppmätts varpå slutsatser kring hållbar utveckling har dragits. 

En av de vikigaste slutsatserna är att en avloppsvärmeväxlare faktiskt fungerar, alltså energi kan fås 
ut ur avloppet. Denna har en ungefärlig verkningsgrad på 20 % för verkliga fall. Tester har dock har 
visat på verkningsgrader med så höga värden som 60 %.  Återbetalningsbetalningstiden jämfört med 
direkt el ligger mellan 4-13 år beroende på antalet människor i bostaden. Redan från 18 boende i en 
byggnad går återbetalningstiden vid 6år vilken börjar plana ut efter detta antal boende. 
Avloppsvatten har en hög temperatur vilket gör att förångningstemperaturen också hålls relativt hög 
jämfört med andra tillämpningar för värmepumpar. Detta innebär att värmefaktorn (COP) blir högre 
för ett avloppsvärmeväxlingssystem än för andra värmepumpssystem. 
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Nomenklatur  

[-] = Enhetslös 

𝜂 = Verkningsgrad [-] 

𝑔 = Gravitationskoefficient [m/s2] 

𝜖 = Arbete per massenhet [kJ/kg]  

𝑞 = Energi per massenhet [kJ/kg]  

𝐸 = Arbete [kJ] 

𝑄 = Energi [kJ] 

�̇� = Effekt [kW] 

𝑄 = Effekt [kW] 

𝑝 = Tryck [Pa] 

𝑇 = Temperatur [K]  

𝑡 = Temperatur [K] 

𝜗 = Temperatur differens [K] 

𝜃 = Temperatur differens [K] 

𝑠 = Entropi [J/K]  

ℎ = Entalpi [kJ/kg] 

�̇� = Massflöde [kg/s] 

�̇� = Volymflöde [m3/s] 

Γ̇ = Massflöde per längdenhet [kg/(s·m)] 

𝑈 = Totalt värmegenomgångstal per area enhet [W/(m2·°C)] 

𝑈𝐴 = Totalt värmegenomgångstal [W/(°C)] 

𝐴 = Area [m2] 

𝑑 = Diameter [m]  

𝐻 = Höjd [m]  

𝐿 = Längd [m] 

𝜏 = Tid [s] 

𝑔𝑔𝑟 = Multiplikator [-] 

𝑐𝑝 = Specifik värmekapacitet [kJ/(kg·K)] 

𝜌 = Densitet [kg/m3] 

𝑘 = Ledningsförmåga [W/(m·K)] 

𝜈 = Kinematisk viskositet [m2/s] 

𝜇 = Dynamisk viskositet [Ns/m2] 

Δ𝑥 = Tjocklek [m] 

𝑑𝑥 = Totala koppartjockleken [m] 
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𝑓 = Friktionsfaktor [-] 

𝑉 = Volym [m3]  

𝜉 = Förlustfaktor [-] 

𝑣 = Hastighet [m/s] 

𝑁𝑢 = Nusselts tal [-] 

𝑅𝑒 = Reynolds tal [-] 

Pr = Prandtels tal [-] 

𝛿 = Filmtjocklek [m] 

𝐶 = Konstant [-] 
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1 Introduktion 
 

1.1 Problemformulering 
I dagens byggnadsanläggningar förbrukas mycket energi. Denna energi kommer bland annat från 
uppvärmning av vatten, hus och annan användning av el. I ett sådant system finns alltid 
energiförluster. För att få en energismart anläggning behöver det utvärderas ifall energin kan tas 
tillvara på från dessa olika förlustkällor. En av dessa är avloppsvatten där cirka 1/3 av energin 
försvinner ut. Att ta tillvara på denna energi är idag något som inte undersökts och tillämpats i större 
utsträckning. Varför är det så och när kan ett återvinningssystem av avloppsvatten vara användbart? 
Vilka tekniska hinder finns? Kan en avloppsvärmeväxlare göras smidig, effektiv och lönsam?  

 

1.2 Mål och delmål 
Huvudmålet med projektet är att undersöka om ett återvinningssystem kan byggas där energin tas 
tillvara på ur avloppsvatten. Vidare analyseras huruvida ett sådant system kan bli hållbart ur 
ekonomi-, miljö- och samhällssynpunkt.  

För att kunna uppnå detta har ett antal delmål ställts upp. Att ta fram information som ger 
grundläggande kunskaper inom området är en viktig del i projektets vagga. Fortsättningsvis kommer 
det även undersökas vad tidigare studier har gett för resultat. Ett av delmålen kommer att vara att 
bygga en testrigg. För att kunna göra detta ska beräkningar utföras och en lämplig modell till 
projektet tas fram, vilket ska ge de underlag som krävs. Testriggen ska vara en nedskalad modell av 
ett möjligt verkligt system och bör kunna återspegla det eftersträvade systemet så noga som möjligt. 
Ett av syftena med testerna kommer vara att mäta upp olika temperaturer som sedan ska 
undersökas och jämföras med de beräknade. Ytterligare ett delmål som ska avklaras är att utreda hur 
stor ändringen i avloppsvärmeväxlarens effektivitet blir med förekomst av främmande partiklar och 
varierat massflöde och temperaturer. Vidare är ett delmål att ta fram en lösning på hur 
värmepumpen ska klara av dessa varierande massflöden. Resultaten ska sedan evalueras och bör då 
ge slutsatser som ger bättre underlag för att svara på det tidigare formulerade huvudmålet.  

Testriggen kommer i teorin att bestå av en värmepump sammankopplad med en ackumulatortank 
och vidare till en avloppsvärmeväxlare. I praktiken kommer endast avloppsvärmeväxlaren att 
tillverkas. Tester ska sedan utföras för att ta reda på de tekniska egenskaperna hos 
avloppsvärmeväxlaren. 
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1.3 Projektplan 
Huvudmålet och delmålen är tänkta att uppnås genom att söka kunskap om hur de olika delsystemen 
i en värmepump och i en avloppsvärmeväxlare fungerar. Planen är att fokusera på och optimera 
dimensionerna för en avloppsvärmeväxlare men inte för värmepumpar då det redan är ett utforskat 
område. Till att börja med kommer en litteraturstudie att skapas och när tillräcklig fakta tagits fram 
kan beräkningar och modeller skapas. Litteraturstudien beräknas vara klar vecka tio då seminarium 
två äger rum. Underlaget till litteraturstudien kommer att sökas fram från olika böcker, tidskrifter, 
internetkällor, sakkunniga inom området från energi institution på KTH samt andra relevanta källor. 
Efter att beräkningarna är färdigräknade och modellerna skapade i början av april kommer arbetet 
med testriggen att börja vilket uppskattas högst ta en månad. Tester skall utföras under byggandes 
gång i den mån det går. Resultat och eventuellt nya beräkningar kommer att tas fram i början av maj. 
Under hela projektets gång kommer fakta och resultat att dokumenteras fortlöpande med undantag 
för två veckor i mars då fokus kommer att ligga på beräkningar.  En mer detaljerad tidsplan finns i 
Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Tidsplanering 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTPLANERING                   
Månad Jan Feb   Mars   April   Maj   
Vecka 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 
                    
Problemformulering                   
Litteraturstudie                   
Beräkningar, modeller                   
Tillverkning av testrigg                   
Tester med testrigg                   
Uppdaterade beräkningar och modeller                   
Analyser och slutsatser                   
Rapportskrivning                   
Opponeringsrapport                   
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2 Litteraturstudie 
 

2.1 Ekonomi och miljö 
När industrialiseringen tog fart i början av 1900-talet fanns aldrig en tanke på vad vi idag kallar 
hållbar utveckling. Under denna tid fanns råvaror i överflöd och det enda problemet var hur det 
kunde produceras ännu mer. Men självklart insågs så småningom att jorden inte har obegränsat med 
råvaror. Oljan och kolet kommer att ta slut, jorden förgiftas av människans utsläpp, växthuseffekten 
smälter isen i havet, djurlivet far illa osv. Det var dags att tänka långsiktigt. I och med denna insikt 
steg också energi och oljepriserna eftersom tillgången inte var så hög som tidigare trotts. Detta ledde 
så klart till att uppvärmningen av hus blev mer kostsamt och isoleringen i väggar, golv och tak samt 
fönster och dörrar började förbättras ur en energisynpunkt. Bättre uppvärmningsmetoder blev också 
intressant och värmeväxlare sattes in i ventilationen, allt för att minska energibehovet och 
kostnaderna. Tv-apparater, datorer, kylskåp, frysar och spisar blir mer och mer energisnåla men 
väldigt lite görs för att minska energibehovet för uppvärmning av vatten. Eftersom så mycket görs för 
att minska den övriga energiåtgången i byggnader så ökar den procentuella delen som går åt till 
varmvatten. I passivhus kan så mycket som 50 % gå till uppvärmning av vatten. [1] 

 

2.2 Sociala aspekter 
Visst finns det ingenjörsmässiga idéer som skulle kunna minska den energi som går åt till 
uppvärmning av vattnet i nya hus men en viktig del som det också borde fokuseras på är att 
människan kan och bör ändra på vissa beteenden. Med en avloppsvärmeväxlare blir var tredje minut 
utan påverkan på ekonomi och miljö men vi kan istället duscha 1/3 mindre och få ut samma effekt. 
Behöver duschen användas så ofta och länge som den görs? Svaret är givetvis i de allra flesta fall: 
Nej. I undersökningar har det kommits fram till att yngre personer gör av med klart mer vatten och 
varmvatten än äldre. Avlopps från hushåll med unga människor har mer vatten i sig och en högre 
temperatur. En slutsats kan då dras att avloppsvärmeväxlare eller andra ingenjörsmässiga 
besparingar är av högre vikt i detta fall, eller så kan slutsatsen att unga bör ändra på sina vanor dras. 
[1] 

 

2.3 Värmet i avloppsvatten 
Som tidigare nämnts går en stor del av energin i byggnader åt till att värma upp vatten som används i 
byggnader. Varmt vatten används av duschar, badkar, kranar, tvätt- och diskmaskiner och även 
toaletter, detta eftersom vattnet i toaletten ofta står ett bra tag i sin cistern och värms av 
omgivningsluften till cirka 20°C innan det spolas bort. Viktigt att tänka på är att detta varmvatten i 
princip går direkt ut i avloppet utan att avge någon värme till systemet.[2] 

Exempelvis när vi duschar ställs en vattentemperatur ofta in på 37-40°C . När vattnet har strömmat 
över kroppen och ned i avloppet har temperaturen bara minskat med cirka 3°C. Förutsatt att vattnet 
värmts upp från i snitt 10°C är alltså 90 % av värmet i vattnet oförbrukat. [2] 
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Med bidrag från alla olika avloppskällor håller avloppsvatten i snitt runt 27grader. Denna energi kan 
tas tillvara på genom att värmeväxla avloppsvattnet med annat vatten som sedan kan användas för 
att skickas tillbaka till systemet i fråga. En variant i att återvinna energin i avloppsvatten är att växla 
inkommande färskvatten med det utgående avloppsvattnet, vilket kan göras på olika sätt. För att ett 
gott resultat ska uppnås måste avloppsvärmeväxlaren vara effektiv och lättinstallerad. Det finns 
några olika typer som presenteras nedan: [1] 

1) Runt en vattencistern fylld med färskvatten kan avloppsrör lindas för att värma upp 
färskvatten. [2] 

Fördelar:  
• Värmet i avloppet kan återvinnas även om varmvatten inte förbrukas samtidigt. Det 

är bara vid duschning som vattnet förbrukas samtidigt som det används.  
• Värmet får lång tid på sig att övergå till färskvatten.  

Nackdelar: 
• Idén är i princip ogenomförbar eftersom lagring av ljummet vatten är en stor 

hälsorisk då många olika farliga bakterier frodas vid dessa temperaturer. 
 

2) En liggande avloppsvärmeväxlare 
där inkommande och utgående 
vatten leds motströms. Ett exempel 
på en sådan säljs hos en norsk 
återförsäljare där de bland annat 
redovisar de data som står 
beskrivet i Figur 2-1. Denna 
avloppsvärmeväxlare säljs för cirka 
4500kr. [3] 

Fördelar: 
• Värmeövergången sker under lång 

tid och därför kan material med 
sämre värmeövergång användas, 
vilket ger en lägre kostnad. 

• Installationen är enkel om den 
används så som beskrivet i 
figurtexten. 

Nackdelar: 
• Användningsområdet är begränsat och den kan vara svår att kombinera och applicera på 

andra befintliga system. 
• Utformningen av värmeväxlare av denna typ är avsedda för endast gråvatten. 

 
3) Avloppsvattnet kan samlas upp i en cistern och sedan kan färskvattenledningar värmeväxlas 

med avloppsvattnet. [2] 
Fördelar: 
• Värmet i avloppet kan återvinnas även om varmvatten inte förbrukas samtidigt. Detta 

avloppsvatten motsvarar i princip allt avloppsvatten förutom duschvatten. 

Figur 2-1 Prototypbild och redovisning av uppmätta data. Denna värmeväxlare 
används i mindre villainstallationer och lägenheter där värmeväxlaren förs in 
under duschkaminen där färskvattnet direkt värms upp från det utgående 
avloppsvattnet.[3] 
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• Värmet får lång tid på sig att övergå till färskvatten.  
• Cisternen bidrar till uppvärmningen av huset om den är placerad på ett sådant sätt. 

Nackdelar: 
• Kostnaden är hög. 
• Verkningsgraden är medelmåttig, då motströmsvärmeväxling blir svår att utnyttja. 
• Risk för stopp och reningsbehov är större då ett vattenlås ofta ser till att avloppsvattnet blir 

stående. 
• För små hushåll hinner vattnet kylas ned innan det behöver användas. 

 

4) Den stående avloppsvärmeväxlaren är en motströmsvärmeväxlare som utnyttjar fallande 
film fenomenet vilket innebär att vätskor (i detta fall avloppsvatten) som faller med hjälp av 
tyngdkraften klibbar sig fast på väggarna och därigenom överför en stor del av värmeenergin 
till röret. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runt röret är ett annat mindre rör lindat där en ny 
vätska rinner vilken tar upp en stor del av energin som överförts via fallande film. Figur 2-3 visar hur 
denna typ av avloppsvärmeväxlare kan se ut. Det som driver vätskan i de lindade rören uppåt är 
också tyngdkraften i form av lägesenergi vilket förstås bäst genom att analysera Figur 2-2. Tryckfallet 
ska enligt tillverkaren vara litet och hanterbart. En opartisk mätning gjord utav tidningen VVS-forum 
visade att denna värmeväxlare återvinner 30-35% av värmen ur avloppsvattnet när duschen är igång, 
trots att värmeväxlaren sitter långt ifrån duschen och ledningarna däremellan medför energiförluster 
som då är medtagna i beräkningarna. [2][1] 

Figur 2-2 Den inkommande ledningen är i samma 
höjd som den utgående, varför vattnet trycks 
uppåt i de små rören som är lindade runt det 
stora.[3] 

Figur 2-3 En version av en stående 
avloppsvärmeväxlare som utnyttjar fallande 
film.[2] 
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Specifika data på denna värmeväxlare 

• Längd: 137 cm 
• Utvändig diameter: Ca 105  
• Invändig diameter: 100 mm 
• Färskvattenanslutningar: 22 mm 
• Verkningsgrad: 54.7 % värmeåtervinning mätt direkt på växlaren  
• Tryckfall: färskvattensida 13.26 kpa/1.92 psi vid 9.5 l/min 
• Vikt: ca 20 kg 
• Material: Koppar 
• Miljömärkning: Energystar 

Fördelar: 
• Ofta enkel och flexibel att montera på ett befintligt system. 
• Hög verkningsgrad framförallt på grund av god värmeöverföring i fallande film, enligt 

redovisade beräkningar och resultat nedan. 
• Motströmsvärmeväxling bidrar också till god verkningsgrad. 
• Genom det vertikala flödet hos avloppsvattnet renas värmeväxlaren samtidigt som 

värmeväxlingen sker. 

Nackdelar: 
• Det måste strömma färskvatten konstant genom de små ledningarna för att ta upp värmet 

från avloppsvattnet. 
• Värmeväxlingen sker under relativt kort tid, vilket kräver att ledningen hos materialet som 

värmeväxlaren är tillverkad i måste vara mycket god, som i sin tur resulterar i högre 
kostnader. 

Det finns också horisontella värmeväxlare som ser ut på liknande sätt som värmeväxlaren i Figur 2-3. 
Där kan vattnet antingen samlas upp så att värmeövergången utnyttjar hela arean på avloppsröret 
samt att tiden för värmeövergången blir längre, eller så kan vattnet rinna som i ett konventionellt 
avloppsrör. Då blir värmeövergången på den vätta ytan högre eftersom hastigheten blir högre. Och 
därmed också Reynolds tal. [1] 
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2.4 Energianvändning i byggnader 
En stor del av Sveriges totala energianvändning återfinns i bostäder och lokaler, vilka står för ca en 
tredjedel av energibehovet samt för ca 15 % av Sveriges totala CO2 utsläpp. [9] Exempel på olika 
energianvändningsområden i byggnader kan grovt uppdelas i uppvärmning, apparatur, belysning, 
ventilation, klimatkyla och varmvatten. I takt med att nyare tekniker och lösningar presenterats samt 
ökad miljömedvetenhet så har energianvändningen i byggnader minskat något från 165TWh 1970 till 
149 TWh 2009 men den totala energianvändningen ökat. [10] Ca 20 % av energianvändningen i ett 
småhus går till uppvärmning av varmvatten. Enligt det som står under rubrik 2.3 att 
vattentemperaturen endast avtar med ett fåtal grader visar på en väldigt stor outnyttjad potential till 
förbättringar i byggnader. [9] 

En viktig bidragande faktor som påverkar energianvändningen är beteendet hos fastighetsskötare 
och boende. Exempelvis så brukar det räknas med att en grads temperaturökning motsvarar fem 
procent ökning av värmebehovet.  En annan faktor är folks tvätt och diskvanor. Ett problem kan vara 
kortsiktigt tänkande och brist på incitament: Varför ska en fastighetsägare investera i 
lågenergilösning som är dyrare en ”vanlig” lösning när det ändå är den kund/boende som står för 
kostnaderna?  När det står mellan att köpa in olika tekniska lösningar och/eller apparatur ratas oftast 
bättre teknik till fördel för billigare lösningar.[9] 

Exempel på energianvändning i befintliga och nya flerbostadshus: 

 Befintliga hus kWh/(m2år)
  

Nya hus kWh/(m2år) 
 

Uppvärmning 150 40 
Varmvatten 25 25 
Fastighetsel 10 25 
Hushållsel 25 25 
Totalt 210 115 
Tabell 2-1 Tabellen visar exempel på energianvändning i befintliga och nya bostadshus 

Tabell 2-1visar på typiska uppmätta värden 
inom olika energianvändningsområden. Den 
största skillnaden mellan ett nybyggt hus 
jämfört med ett befintligt är framförallt 
energianvändningen för uppvärmning. [11] 
Som Figur 2-4 illustrerar så finns det stora 
variationer i energianvändningen under de 
olika årstiderna, detta beror främst på att 
uppvärmningsbehovet är mycket mindre på 
sommaren än på vintern. [9]  

 

 

Figur 2-4 Energianvändningens årsvariation i en befintlig 
bostadsbyggnad. [9] 
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2.5 Värmepump 

2.5.1 Värmepumpens funktion 

Värmeväxlare 2) och 4) under rubriken Avloppsvärmeväxlare kräver enligt texten att vatten används 
samtidigt som det förbrukas vilket är en stor nackdel och endast gör dessa effektiva vid duschning 
eller liknande. Problemet kan rådas bot på genom att koppla in avloppsvärmeväxlaren till en 
värmepump och genom det också kunna absorbera mer energi ur avloppsvattnet, höja temperaturen 
och skicka tillbaka det entropihöga vattnet till bostadens stora energisystem som kan utnyttjas för 
exempelvis uppvärmning. En värmepump består enkelt beskrivet av två värmeväxlare med en pump 
och en expansionsventil som är sammankopplade i en cirkulär kedja, se Figur 2-5.[5] 

Ett köldmedium rör sig i ett slutet system och övergår mellan gas- och flytande form under cykeln.  

1) Kompressorn ökar temperaturen hos 
köldmediet. 

2)  I en värmeväxlare avger köldmediet 
värme vilket gör att gasen kondenseras.  

3) En expansionsventil minskar trycket i 
systemet vilket gör att temperaturen går 
ned. 

4) Köldmediet tar då upp värme vilket gör 
att den förångas och enligt denna princip 
fortgår processen.  
 
Den grundläggande principen för att 
idén ska fungera är att ökat tryck för en 
gas ger den en ökad temperatur och 
vise versa. I Figur 2-6 visas köldmediets 
förlopp i ett s, T-diagram. Figur 2-5 och 
Figur 2-6 beskriver egentligen samma 
förlopp. Bokstav a i Figur 2-6 motsvarar 
tillståndet för köldmediet direkt efter 
expansionsventilen i Figur 2-5. Bokstav 
b är tillståndet efter förångaren, 
tillstånd c är efter kompressorn och 
tillstånd d är efter kondensorn. 
Tillståndet a’ är det som råder vid 

enbart vätska och a’’ representerar ett 
tillstånd för enbart ånga och x 
representerar den linje som innehar 
samma ångblandning. De två linjerna 𝑝1 och 𝑝2 visar varsina tillstånd där trycket är konstant, som i 
Figur 2-5 är namngivna till 𝑝ℎö𝑔 och 𝑝𝑙å𝑔.   

 

Figur 2-5 En teoretisk skiss av hur en värmepump/kylanläggning fungerar. 

Figur 2-6 Ett s, T-diagram visar hur köldmediet förändas under arbetscykeln. 
[14] 
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Värmepumpen kan betraktas som ett slutet system där energibalans råder. Teoretiskt är den tillförda 
energin lika med den avgivna energin enligt ekvationen: 

 𝜖 = 𝑞1 − 𝑞2 (2.1) 

För att gå från kJ/kg till W multipliceras kJ/kg med massflödet. Detta görs som exempel för 𝑞1 enligt: 

 �̇�1 = 𝑞1�̇� (2.2) 

Den isentropiska kompressoreffekten kan beräknas genom ekvationen: 

 �̇� =  �̇�(ℎℎö𝑔𝑘 − ℎ𝑙å𝑔𝑘) (2.3) 

 

2.5.2 Kompressorer 

Det som driver en värmepump är kompressorn. Denna är den enda komponent i systemet som 
kräver energi utifrån. En fingervisning brukar vara en verkningsgrad hos dessa på 60-70 %. 
Kompressorer som används i kyl- och värmeanläggningar brukar delas in i fem olika huvudkategorier: 

a) Rotationskompressorn är en kompressor som bara används till små system, ungefär 0-3kW. 
Luften komprimeras under en rotationsrörelse med hjälp av en rotor eller ett radiellt blad.  

b) Kolvkompressorn har bredast användningsområde pga. att den kan ha en effekt på mellan 0-
250kW. Det innebär att allt från små kylskåpen till stora värmepumpsanläggningar kan 
använda denna typ av kompressor. Som namnet antyder komprimeras luften vid en 
kolvrörelse. På grund av sitt breda användningsområde är denna kompressor den i särklass 
vanligast förekommande. 

c) Scrollkompressorn är en tyst kompressor och är vanliga i värmepumpar. Principen har funnits 
tillgänglig i nästan hundra år men de första faktiska kompressorerna som nådde marknaden 
gjorde det under 80-talet. Dessa hade en effekt på 3-4kW men utvecklingen har gått snabbt 
sedan dess.  

d) Skruvkompressorn används till stora anläggningar där en kompressoreffekt på 50-1000kW är 
av intresse. I denna kompressor trycks luften också ihop under en rotationsrörelse, men i 
detta fall sker kompressionen med hjälp av en skruvande rotor som kontinuerligt reducerar 
volymen. 

e) Turbokompressorn är den största kompressorn och används vid tillämpningar som kräver 
60kW och uppåt som kompressoreffekt. Denna typ skiljer sig från de andra tre alternativen 
som tillhör gruppen deplacementkompressorer medan denna komprimerar luften genom en 
fläkt- eller turboverkan. [14] [15] 
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2.5.3 Förångare 

Förångaren är alltid placerad på lågtryckssidan i cykeln för att köldmediet ska ha låg temperatur 
och därför ta upp värme från omgivningen, varvid köldmediet förångas. Förångare är i grunden 
olika typer av värmeväxlare. Värmet betecknas 𝑄2 i kommande figurer och används antingen för 
kyla till en kylprocess eller för värmealstring till en uppvärmningsprocess. Förångare brukar delas 
in i huvudtyperna luftberörda och vätskeberörda förångare.  

a) Luftberörda förångare är konstruerade så att omgivningsluften överför värme till köldmediet. 
Överföringen sker antingen via egenkonvektion eller via forcerad konvektion. 

a. Egenkonvektionsförångare låter luften flöda utmed eller i värmeväxlaren varvid en 
värmeöverföring sker. Exempel på några typer är ”Free convection finned coil 
förångare” och ”Roll-bond förångare”. 

b. Förångare med forcerad konvektion påtvingar luften att flöda på ett visst sätt, 
vanligen med hjälp av en fläkt. Exempel på denna typ är ”Forced convection finned 
coil förångare”. 

b) Vätskeberörda förångare är konstruerade så att en vätska kyls av köldmediet i en 
värmeväxlare. Den kylda vätskan kan sedan användas för att kyla önskat område på en annan 
plats eller så kan värmet som köldmediet tagit upp användas för att värma upp önskat 
område. Exempel på några typer är ”Shell and tube förångare”, ”Coaxial förångare” och 
”Brazed plate förångare” som är den vanligaste förångaren i värmepumpar. Det beror på att 
storleken på förångaren är liten och den ger höga värmeövergångstal (U-värden).  

Gemensamt för alla förångare är som tidigare beskrivet att alla dessa är olika typer av värmeväxlare 
varför grundläggande värmeöverföringsfunktioner gäller. [14] [15] 
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2.5.4 Kondensorer  

Kondensorns uppgift i en värmepump är att överföra energi från köldmediet till värmeanvändning i 
exempelvis radiatorer, ventilation med mera, genom att kondensera köldmediet. Termodynamikens 
första huvudsats lyder: 

 �̇�1 = �̇�2 + �̇� − �̇�𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 (2.4) 

Ur denna ekvation kan ses att värmeöverföringen i kondensorer är en av de största bestämmande 
faktorerna till vilket COP värmepumpen/kylsystemet får. Mer om detta under rubriken 2.6 
Värmefaktor. 

Kondensorer kan delas in i tre undergrupper med avseende av typ av kylmedium (obs inte 
köldmedium)dessa tre grupper är: 

a) Luftkylda kondensorer: Denna typ av kondensorer är vanliga i stora anläggningar och det är 
den största förekommande gruppen av kondensorer för mindre anläggningar. Detta beror till 
stor del av tillgängligheten och priset på vatten som kylmedium är begränsat i många länder. 
Dessa kan delas in i två undergrupper baserat på hur luften strömmar 
a. Forcerad konvektion: Dessa är uppbyggda som flänselement och kan användas både in- 

och utomhus. Denna typ av kondensorer används i såväl små som stora anläggningar. 
Om denna typ av kondensorer kombineras med en receiver så kallas de för kylaggregat, 
den här typen av enheter används mest vid mindre anläggningar med en kyleffekt 
<10kW och placeras ofta på tak.  

b. Egen konvektion: Denna typ används mestadels i små anläggningar såsom exempelvis 
kylskåp. Dessa kan vara uppbyggda som trådkondensorer, plattor eller flänselement.  

b) Vattenkylda kondensorer: På grund av att vatten har goda värmeegenskaper gör det att 
vatten är ett bra kylmedium. Ofta innebär detta att en låg kostnad kan fås men detta beror 
på tillgången av vatten. Dessa kondensorer återfinns i såväl små som stora anläggningar, och 
det finns en hel del olika typer exempel på några typer av vattenkylda kondensorer är 
tubpannekondensorer, dubbelrörskondensorer, slingpannekondensorer.  

c) Evaporativa kondensorer: I evaporativa kondensorer användes både vatten och luft. Vattnet 
sprutas kontinuerligt över kondensorrören (i vilka köldmediet strömmar) samtidigt som luft 
sugs förbi med hjälp av en fläkt. Värmeöverföringen från köldmediet till vattnet leder till att 
en liten del av vattnet kommer att förångas (vattenånga försvinner ut med luften)och på så 
sätt få ut värme ur systemet. Resterande vatten tillsammans med en liten mängd nytillfört 
pumpas upp och sprutas sedan på nytt över rören. För en given temperaturdifferens och 
värmeöverföringshastighet så kräver evaporativa kondensorer mindre värmeföringsarea och 
ett mindre luftflöde än luftkylda kondensorer. Fördelarna mot vattenkylda kondensorer är 
att evaporativa kräver mindre energi för att pumpa runt vatten samt mindre 
vattenförbrukning. Nackdelarna med denna typ av kondensor är att det finns möjlighet för 
skadliga bakterier att frodas i det återanvända vattnet och att de alltid måst vara placerade 
utomhus på grund av att den använda luften innehåller en del vattenånga.  [14] [15] 
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2.5.5 Expansionsventiler  

Expansionsventiler har två huvuduppgifter i en värmepump: 

1) Bevara tryckdifferensen mellan förångaren och kondensorn. 
2) Reglera mängden köldmedium som tillförs till förångaren samt se till att inget köldmedium i 

vätskeform kommer in i kompressorn då den kan förstöras. 

Expansionsventilen används alltså till att sänka trycket från kondensor sidan till ett önskat tryck på 
förångarsidan. I och med trycksänkningen kommer även en temperatursänkning att ske. Vid 
lågtryckssidan sker all värmeupptagning och vid högtryckssidan sker all värmeavgivning. Något som 
karakteriserar en expansionsventil är att ingen entalpiändring för köldmediet sker när den passerar 
ventilen.  

Olika typer av expansionsventiler 

a) Flottrörsventiler kan delas in i två stycken undergrupper, hög och lågtrycks flottrörsventiler. 
Grovt sett kan det sägas att dessa fungerar genom att köldmedienivån i ventilerna ändras, 
detta leder till att en öppning täpps/öppnas och på så sätt reglera köldmedieflödet till 
förångaren. 

b) Konstanttrycksventiler även kallade automatiska expansionsventiler arbetar bäst vid jämn 
belastning. Fungerar genom att de har en fjäder som balanserar mot förångningstrycket, 
beroende på hur stor fjäderkraften och förångningstrycket är så kommer ventilen att vara 
öppen/stängd och på så sätt upprätthålla ett konstant förångningstryck. 

c) Termostatiska expansionsventiler är en utveckling av automatiska expansionsventiler. Men 
till skillnad mot den föregående så kan den termostatiska expansionsventilen inte 
upprätthålla ett konstant förångningstryck, vad som istället karakteriserar denna typ av 
ventiler är att en (någorlunda) konstant överhettning fås.  

d) Kapillärrör är rör installerade mellan kondensorn och förångaren. Dessa rör har ofta små 
diametrar mellan 0.5-1.5mm och kan ha längder mellan 1.5-6m och är oftast gjorda av 
koppar, vilka ger en strypfunktion som är fundamental för processen. Fördelarna med den 
här typen av expansions anordning är att det är en väldigt simpel och billig konstruktion. Den 
här typen används vanligtvis vid små anordningar. 

e) Handexpansionsventiler fungerar ungefär som kapillärrörsstrypning men skillnaden är att en 
manuellt reglerad öppning bestämmer hur stort flöde som fås, en nackdel är att om 
belastningen ändras eller om det sker någon ändring i tryckdifferensen så måste ventilen 
ställas om manuellt. 

f) Elektriska expansionsventiler är en motorstyrd ventiltyp som inte är direkt beroende av tryck 
eller temperaturer, istället regleras flödet med hjälp av sensorer. [14] [15] 
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2.5.6 Andra viktiga komponenter   

Andra viktiga komponenter utöver de fyra ovan beskrivna huvudkomponenterna är bland annat 
oljeavskiljare och torkfilter. 

Vid praktiska tillämpningar av värmepumpar används en kompressor vars inre smörjs av olja, när 
köldmediet i en värmepump passerat kompressorn följer en liten mängd olja med. Detta är inte bra 
för de andra komponenterna varför en oljeavskiljare sätts efter kompressorn i cykeln för att ta upp 
denna olja och återbörda den till kompressorn. [17] 

Torkfilter används för att ta upp fukt som kan ha kommit in i värmepumpen men också för att fånga 
upp andra oönskade partiklar och syrebildningar som kan förekomma i systemet. [18] 

 

2.5.7 Köldmedium 

2.5.7.1 Köldmediums egenskaper  

Köldmedium är ett gemensamt samlingsnamn för de medier som återfinns i olika kretsprocesser. 
Köldmedier används bland annat i värmepumpar och kylmaskiner, vars uppgift är att transportera 
värme i kretsprocesser. 

Nödvändiga egenskaper: 

• Kunna kondenseras och förångas vid lämpliga temperaturer och tryck 
• Lättflytande 
• Goda transportegenskaper 
• Goda värmeföringsegenskaper 

Ur miljösynpunkt finns det en del önskvärda egenskaper att sträva efter såsom:  

• Ingen ozonpåverkan 
• Inte bidra till växthuseffekten 
• Ingen toxisk påverkan 
• Igen påverkan på miljön under dess livscykel produktion, användning och efter destruktion 
• Lätt för naturen att bryta ner 

Övriga önskvärda egenskaper är: 

• Kemiskt stabilt 
• Billigt och prisvärt 
• Lätt att hitta ifall läckage förekommit 
• Icke korroderande 

[12] 
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2.5.7.2 Beteckningar 

Köldmedier betecknas oftast genom bokstaven R följt av en sifferkombination som beror av hur 
ämnet är uppbyggt. R:et står för det engelska ordet ”refrigerant” som översatt till svenska betyder 
köldmedium. Ibland så tillsätts en extra bokstav på slutet för att förtydliga hur molekylstukturen ser 
ut exempelvis R410A. Köldmedierna delas även in i olika kategorier baserat på dess uppbyggnad 
exempelvis så kallas de som är uppbyggda av kol-flour-kol för CFC. Några andra sådana gruppen är 
HCFC, HFC och Haloner. [12] 

2.5.7.3 Klimatpåverkan 

Många av de tidiga köldmedierna har förbjudigts eller fått påfyllnads- användningsstopp på grund av 
att de antingen innehåller klor eller brom samtidigt som de att är så stabila att de når upp till 
stratosfären där de bryter ner ozonskiktet. Ett köldmediums miljöpåverkan beskrivs oftast genom två 
stycken tal ODP och GWP. [13] ODP står för ”Ozon Depletion Potential” och beskriver hur köldmediet 
påverkar ozonlagret jämfört med köldmediet R11. Eftersom HFC varken innehåller klor eller brom så 
har alla dessa ingen påverkan på ozonlagret och således ett OPD värde på 0. GWP står för ”Global 
Warming Potential” och beskriver hur mycket köldmediet bidrar till växthuseffekten jämfört med 
koldioxid.[12] 

 

2.6 Värmefaktor 
I värmepumps sammanhang är värmefaktorn COP1 är ett mått på hur effektiv en värmepump är. Ett 
högre COP1 medför en effektivare värmepump och därmed en lönsammare pump. COP definieras 
som:  

 𝐶𝑂𝑃1 =
𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]
𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]

 (2.5) 

Den högsta möjliga värmefaktorn återfinns i carnotprocessen som är en teoretisk ideal process utan 
förluster. Denna kan beräknas genom formeln:   

 𝐶𝑂𝑃1𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇1

𝑇1 − 𝑇2
 (2.6) 

Där T1 är kondenseringstemperaturen och där T2 är förångningstemperaturen dessa är givna i 
absoluta temperaturer det vill säga i kelvin-skalan.  

Ovanstående medför att hög effektivitet fås när temperaturskillnaden är så låg som möjlig, det 
innebär också att en högre procentuell förbättring per grad fås vid lägre temperaturdifferenser än vid 
större. Approximerat att avloppsvatten har en snitt temperatur på ca 27°C som enligt praxis för 
värmeväxling kan ledas till en kondenseringstemperatur på 7°C och att värmepumpen höjer 
temperaturen till runt 40°C så blir 𝐶𝑂𝑃1𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 8.5.  

Olika faktorer till varför carnotverkningsgraden inte kan uppnås 

• Köldmediet 
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• Kompressorn 

• Värmeförluster 

Förbättringsmöjligheter finns bland annat i att välja ett så lämpligt köldmedium som möjligt då valet 
av köldmedium påverkar vilka tryck som uppkommer i systemet. Detta kombinerat med ett visst 
inställt flöde i systemet kan resultera i en högre värmefaktor eftersom en del kompressorer arbetar 
som bäst vid en viss optimal driftpunkt. 

För att jämföra olika värmepumpar finns det olika standarder där COP jämförs med varandra, 
exempelvis kan standaren EN255 användas, som innebär en inkommande temperatur på 0°C och en 
temperatur på 35°C för värmebäraren. I praktiken innebär att en värmepump som har ett COP 4 ger 
fyra gånger mer energi i form av värme än tillförd energi via el. Kort sagt för 1kWh el fås 4kWh värme 
ut. [15] 

 

2.7 Tidigare studier och tillämpningar 
Tidigare studier om återvinning av avloppsvatten i Sverige har genomförts mestadels på 70-80  talen i 
framförallt sjukhus, badhus och liknande anläggningar.[4] Endast ett fåtal av dessa studier har varit 
angående flerbostadshus. I fall där avloppsvärmeväxlare har applicerats i bostäder har dessa oftast 
varit kopplade till duschsystemet där värmen återvunnits genom att förvärma inkommande 
kallvatten. 

I ett tidigare projekt med värmepump för avloppsvatten genomfört i slutet av 70-talet i sundsvall 
testades först en småskalig provanläggning vilket resulterade i att denna teknik implementerade i en 
anläggning. Systemet fick ett COP på 2.4 räknat på utnyttjad energi mellan 1980 nov -1981okt. Ur en 
ekonomisk synpunkt sågs att kostnaden skulle varit något mindre med fjärrvärmeanslutning under 
samma period, men med antagandet att energipriset ökar med tiden räknade de med att en god 
ekonomi bör uppnås.[5] 

I Blackebergs sjukhus installerades ett system för värmeåtervinning ur avloppsvatten i början av 80-
talet. I huvudavloppsledningen installerades en avloppspumpstation där avloppsvattnet pumpades 
till avloppsvärmeväxlare som värmde inkommande kallvatten. Det uppvärmda vattnet lagrades i en 
ackumulatortank. Detta vatten användes för uppvärmning av luft och förvärmning av hett 
varmvatten.  Systemet var utformat på så sätt att om vattnet i ackumulatortanken hade en för låg 
temperatur så stängdes styrventilerna för återvinningssystemet av avloppsvärme och övergick då 
istället till användning av fjärrvärme, men i första hand användes alltså avloppsvärme. [16] 

I Korea har ett liknande projekt gjorts där de tog fram en förstudie på hur lönsamt det bör vara att 
installera ett värmeavloppssystem från badhus med bastu. Genom att analysera vattenanvändningen 
under veckodagar för olika årstider samt energiåtgången kunde de designa ett återvinningssystem. 
Genom att använda simuleringsprogrammet TRNSYS framkom det att värmepumpen skulle få ett 
årligt medelvärde för COP 4.5-5. Beräkningar visade på att värmepumpen skulle kunna förse 
anläggningen med nästan allt nödvändigt varmvatten, förutom under ett fåtal veckor under vintern. 
[6] 
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En studie visar på att gränsen för att det ska bli lönsamt att installera en avloppsvärmeväxlare går vid 
något fler än 25st lägenheter. Variationen av nödvändigt vattenflöde beror på behövd värmeeffekt. 
[7] 

Det finns en väldigt hög potential till värmeåtervinning av avloppsvatten, det har uppskattats att 
finns potential att återvinna ca 1500GWh ur varmvatten i Sverige.[7] En nyligen genomförd studie 
har undersökt två olika scenarion. I ett fall har det utgåtts från en totalåtervinning av varmvatten i en 
byggnad. Om avloppsvattnet kyls till en utloppstemperatur på 20°C skulle enligt detta scenario ett 
COP 6 kunna uppnås. I det andra scenariot tittade de på den verkliga efterfrågan av varmvatten och 
beräknade den värme som kunde återvinnas ur denna. I detta fall kunde ett COP värde på över 6.5 
uppnås. [8] 

Att ta tillvara på värmet i avloppsvatten är en relativt ny idé och det finns inte allt för många tidigare 
tillämpningar men några få exempel finns dock. I ett fall kopplades ett avloppsåtervinningssystem in 
till 230 studentlägenheter. Systemet bestod av två horisontella seriekopplade avloppsvärmeväxlare 
utan lagring av avloppsvatten. Med denna konfiguration uppmättes en energibesparing av 14 %. 
Investeringen betalade igen sig på 3år. Förslag på att seriekoppla ytterligare två värmeväxlare lades 
fram för att kunna ge en energibesparing på totalt 20 % [1]. 

I ett annat fall kopplades 27 lägenheter in till en horisontell värmeväxlare med samma typ som i 
ovanstående fall. Energibesparingen i det fallet blev endast sex procent men trots detta kunde 
investeringen ändå räknas hem på 8år. [1] 

En tredje anläggning innehöll 36 lägenheter för forskarstudenter. Där uppmättes en 
kostnadsminskning på 16 % trots att varmvattnet värmts upp från en bergvärmepump. Investeringen 
beräknades att vara återbetald på fem år. [1]  
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3 Modeller 
 

3.1 Beskrivning av systemets avloppsvärmeväxlare ihopkopplat med en 
värmepump 

Nedanstående Figur 3-1 är en övergripande modell på hur avloppsåtervinningssystemet ser ut med 
endast de övergripande huvudkomponenterna. Under rubrikerna 3.2, 3.3 och 3.4 återfinns mer 
detaljerade och beskrivande modeller inklusive förklarande texter för värmepumpen och 
avloppsvärmeväxlaren. 

 

Figur 3-1 Den schematiska modell som illustrerar hela systemet 

De ingående komponenterna a-g som visas i Figur 3-1 är: 

a) Avloppsvärmeväxlare 
b) Vattenpump 
c) Ackumulatortank 
d) Förångare  
e) Expansionsventil  
f) Kompressor 
g) Kondensor   

För att enkelt kunna beskriva systemets olika delar har siffror satts in som olika referenspunkter. 
Dessa referenspunkter beskrivs senare i rapporten som ”delsystemX” eller ”kretsX”. Dessa siffror 
refererar till: 

1) Vattnet som flödar genom avloppet 
2) Vattnet från ackumulatortanken som värmeväxlas med avloppsvattnet 
3) Vattnet från ackumulatortanken som värmeväxlas med förångaren 
4) Köldmediet i värmepumpen 
5) Mediet som värmeväxlar med kondensorn  
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Dimensionerna till en lämplig testrigg har tagits fram utifrån en antagen kompressoreffekt på 170W. 
Utifrån denna effekt och en uppskattning på kondenseringstemperaturen och en 
förångningstemperatur kan ett teoretisk 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 räknas ut. Att uppnå 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 är dock omöjligt 
på grund av olika förlustkällor. En rimlig uppskattning är att ett COP på ungefär halva 𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 är 
möjligt att uppnå. Med ett COP och en kompressoreffekt är det möjligt att ta fram värden på den 
effekt som förångaren kan ta upp, som ska hämtas ifrån avloppsvatten. Men då avloppsvatten inte 
strömmar konstant används en ackumulatortank för att plana ut effekttopparna som tas upp av 
värmeväxlaren. Avloppsflödet antas avge dubbelt så mycket effekt som förångaren kan uppta. Detta 
tillsammans med att avloppsvatten har en genomsnittlig temperatur på ca 27°C leder till många 
andra viktiga värden kan tas fram. 

Avloppsvärmeväxlaren består av ett kopparrör som är lindat runt ett avloppsrör, också det av koppar. 
Detta finns illustrerat under rubrik 2.3 och 3.3. Avloppsvärmeväxlaren värmeväxlar avloppsvatten 
med vatten i delsystem2. Det inkommande avloppsvattnet beräknas ha en snittemperatur på cirka 
24°C och bör kunna sänkas till 7°C. Vid dimensionering av värmeväxlare brukar en tumregel användas 
som säger att temperaturskillnaden på mediernas varma respektive kalla sidor bör vara runt 5°C. 
Inkommande vatten från ackumulatortanken ska då ha en temperatur på 3°C och en utgående 
temperatur på 20°C. Detta har också använts som utgångspunkt vid utformningen av detta system. 
Vid dimensionering av avloppsvärmeväxlaren antas den avgivna effekten från avloppsvattnet uppgå 
till den dubbla effekten jämfört med den upptagna effekten av förångaren. Vid tester och vissa andra 
beräkningar varieras dock massflödet för avloppsvattnet och därmed effekten. På grund av det införs 
konstanten 𝑔𝑔𝑟 i beräkningarna i avsnitt 4.  

Värmepumpen i systemet bör endast vara igång mellan vissa temperaturintervall för att ge en bra 
verkningsgrad och ett fungerande system. Den fungerar bäst och slits minst vid kontinuerlig drift, det 
vill säga den ska inte slås av och på med små tidsintervall. Detta uppnås vid denna tillämpning genom 
att placera en ackumulatortank mellan avloppsvärmeväxlaren och värmepumpen för att jämna ut 
temperaturvariationer. Med denna uppsättning kan värmepumpen sedan styras genom att montera 
in temperaturgivare vid vatteninloppet hos förångaren varvid värmepumpen slås på och av vid 
beräknade temperaturer.  

För att driva ett massflöde behövs två stycken vattenpumpar markerade med b i Figur 3-1. 
Värmepumpen fungerar som beskrivet i rubrik 2.6. Den avgivna effekten från kondensorn kan sedan 
kopplas till system med behov av värme som exempelvis radiatorsystem, varmvattensystem med 
mera. 
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3.2 Detaljerad beskrivning av systemets värmepump  

 

Figur 3-2 Den Schematiska modell som illustrerar värmepumpen 

Figur 3-2 visar en detaljerad modell över hur värmepumpen ser ut. Fokus har inte legat på att välja de 
mest högpresterande komponenterna då detta blir tidskrävande, ger höga kostnader och ett mer 
svåröverskådligt system. Detta eftersom syftet med detta projekt i första hand ligger i 
avloppsvärmeväxlaren och att undersöka de praktiska möjligheterna med att koppla samman en 
avloppsvärmeväxlare med en värmepump.  

De ingående komponenterna 1-7 som visas i Figur 3-2 är: 

1) Förångare   
2) Kondensor   
3) Termostatisk Expansionsventil   
4) Kompressor  
5) Termostatgivare   
6) Tryckmätare 
7) Oljeavskiljare 
8) Nålventil  
9) Synglas 
10) Torkfilter 
11) Hög- och lågtrycks kontroll 
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Utöver de fyra först listade huvudkomponenterna ovan behövs även ett flertal extra komponenter 
Torkfilter och oljeavskiljare tas upp i avsnitt 2.6.6. Termostatgivarna och tryckmätarna är till för att 
kunna avläsa intressanta temperaturer respektive tryck. Hög- och lågtrycks kontrollen kontrollerar 
att trycket inte blir för högt eller lågt i systemet. Synglaset är till för att kontrollera att torkfiltret inte 
är mättat. Nålventilen är en strypanordning som fungerar som en expansionsventil. Den extra 
ventilen behövs i modellen för att reglera flödet och därmed kompressoreffekten då kompressorn 
har för hög effekt för systemet.   

 

3.3 Detaljerad beskrivning av systemets avloppsvärmeväxlare 
 

 

 

 

Figur 3-4 Avloppsvärmeväxlare uppmonterad för 
tester 

Figur 3-3 Den schematiska bild som illustrerar avloppsvärmeväxlarens mått 
och dess mätpunkter 
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Avloppsvärmeväxlaren består av 25m kopparrör lindat runt ett större kopparrör med samma 
diameter som ett avloppsrör. Monteringen sker genom att avloppsröret kapas och kopplas samman 
med avloppsvärmeväxlaren, detta sker med hjälp av en skarv. 

Figur 3-3 visar en schematisk bild av avloppsvärmeväxlaren. De utsatta siffrorna representerar: 

1) Temperaturgivare vid början av avloppsvärmeväxlarens inlopp för vatten i delsystem1 
2) Temperaturgivare vid utloppet av vatten för delsystem2 
3) Temperaturgivare 17 cm från temperaturgivare i punkt 2 
4) Temperaturgivare 34 cm från temperaturgivare i punkt 2 
5) Temperaturgivare 51 cm från temperaturgivare i punkt 2 
6) Temperaturgivare 68 cm från temperaturgivare i punkt 2 
7) Temperaturgivare 85 cm från temperaturgivare i punkt 2, är fäst vid inloppet av vatten för 

delsystem2 
8) Temperaturgivare vid slutet av avloppsvärmeväxlaren för vatten i delsystem1 
9) Temperaturgivare för energimätare i punkt 11 
10) Temperaturgivare för energimätare i punkt 11  
11) Energimätare 

De utsatta bokstäverna representerar: 

a) Höjden på värmeväxlarens avloppsrör, 110 cm 
b) Höjden av de lindade kopparrören, 85 cm 
c) Diameter på värmeväxlarens avloppsrör, 7.3 cm 
d) Avstånd mellan temperaturgivare, 17 cm 

Figur 3-4 visar avloppsvärmeväxlaren uppmonterad på ett stativ. Figur 3-5 och Figur 3-6 nedan visar 
avloppsvärmeväxlaren då den är helt isolerad. Detta för att inte få några influenser ifrån 
omgivningen som kan påverka mätdata och värmeöverföringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-5 Uppmonterad och isolerad 
avloppsvärmeväxlare 

Figur 3-6 Uppmonterad och isolerad 
avloppsvärmeväxlare 
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3.4 Beskrivning för systemets simulering av ett avlopp 
 

Avloppet simuleras med ett system som 
finns illustrerat i Figur 3-7. De ingående 
komponenterna är: 

1. Strypventil 
2. Avloppsvärmeväxlare 
3. Ackumulatortank 
4. Vattenpump 

Ur denna figur ses att från en vattentank 
pumpas vatten upp till toppen på 
avloppsröret. Vattnet faller sedan ner på 
insidan av röret för att därefter samlas upp 
i tanken igen. Regleringen av flödet sker 
med hjälp av en strypventil som är 
inkopplad efter vattenpumpen. Detta 
bidrar till ett jämnt och uppmätbart 
vattenflöde. 

Ackumulatortanken som är kopplad till 
utloppet hos delsystem1 antas vara så pass 
stor att inloppstemperaturen 𝑡1𝑖𝑛 inte 
ändras under testets gång. Vid massflöden 
så höga att 𝑡1𝑖𝑛 ändras mer än marginellt 
har istället två olika tankar använts, en som 
vattnet rinner ut i och en som vatten tas från. Ventilen är ansluten till krets1 för att kunna reglera 
massflödet �̇�1. 

 

 

 

 

 

  

             Figur 3-7 Den schematiska bild som illustrerar avloppet 
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4 Beräkningar 
 

4.1 Beräkningar för avloppsvärmeväxlare 
Ämnesdata är linjerinterpolerat mellan värden för 7°C och 27°C till filmtemperaturen 15.5°C. De 
uträknade värdena återfinns i bilaga 8.8. 

För att kunna bestämma den teoretiskt minsta höjden på avloppsvärmeväxlaren behöver det totala 
värmeövergångstalet 𝑈 beräknas. Alla index med siffran 1 hör till avloppsröret och de med siffran 2 
hör till vattnet som leds i de smala rören runt avloppsröret. Det teoretiska 𝑈𝐴-värdet räknas fram 
enligt nedan: 

 (𝑈𝐴)𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 =
1

1
ℎ1𝐴1

+ Δ𝑥
𝑘𝑐𝑢𝐴𝑚

+ 1
ℎ2𝐴2

 (4.1) 

Det 𝑈𝐴-värde som behövs för avloppsvärmeväxlaren beräknas genom energiekvationen: 

 𝑈𝐴𝑠ö𝑘𝑡 = 𝑔𝑔𝑟 ·
�̇�2
𝜗𝑚

 (4.2) 

där logaritmiska medeltemperaturdifferensen 𝜗𝑚 är en funktion av mediernas kalla 
temperaturskillnader 𝜗1och varma temperaturskillnader 𝜗2se Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Medeltemperaturvariationerna i en motströmsvärmeväxlare 
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 𝜗1 = 𝑡1𝑢𝑡 − 𝑡2𝑖𝑛 (4.3) 

 𝜗2 = 𝑡1𝑖𝑛 −  𝑡2𝑢𝑡 (4.4) 

 𝜗𝑚 =
𝜗1 − 𝜗2

ln 𝜗1𝜗2

 (4.5) 

4.1.1 Värmeövergångstal för vattnet i röret lindat runt avloppet 

Ett turbulent flöde efterstävas då god värmeöverföring önskas. För turbulent strömning i rör och 
kanaler gäller att Reynolds tal > 2300. För att räkna ut Reynolds tal behövs ämnesdata för det 
strömmande mediet (vatten), diameter på röret samt strömningshastigheten vilket fås ur 
beräkningar med massflöde. Reynolds tal räknas ut med formeln: 

 𝑅𝑒2 =
𝜌𝑣2𝑑2𝑖
𝜇

 (4.6) 

vid dimensionering av avloppsröret antas att en effekt som är 𝑔𝑔𝑟 så stor som vad förångaren ska 
avge enligt fastställd nomenklatur. Massflödet kan beräknas från energibalansen: 

 �̇�2 = 𝑔𝑔𝑟 ·
�̇�2

𝑐𝑝(𝑡2𝑢𝑡 − 𝑡2𝑖𝑛)
 (4.7) 

hasigheten på mediet beror av massflödet, mediet och rörets diameter. 

 𝑣2 =
�̇�2

�𝜌𝜋 𝑑2𝑖2 �
2 (4.8) 

ur detta erhålls ett turbulent flöde då Reynolds tal >2300. För att beräkna värmeövergångstalet 
används Dittus Boelters ekvation: 

 𝑁𝑢2 = 0.023𝑅𝑒2
0,8𝑃𝑟0,4  (4.9) 

värmeövergångstalet ℎ2fås sedan ur:  

 ℎ2 =
𝑁𝑢2𝑘
𝑑2𝑖

 (4.10) 

 

4.1.2 Värmeövergångstal för vattnet i avloppsröret  

Då väggtemperaturen på avloppsröret med monterad avloppsvärmeväxlare inte kan antas var 
konstant kan inte vanliga fallande film beräkningar göras. Istället kan fallande film fenomenet liknas 
med strömning genom en spalt. Filmtjockleken motsvarar då halva spaltvidden för strömning genom 
en spalt. Den ekvivalenta diametern är då dubbla spaltvidden. Det lokala värmeövergångstalet för ett 
fall med fullt utbildat strömnings och temperaturfält blir konstant, med ett Nusselts tal 𝑁𝑢1 =
𝑁𝑢𝑥>𝑥𝑡 = 7.6 där tiden är konstant. [22] 
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Det behövda massflödet i avloppsröret fås då ur energibalansen: 

 �̇�1 = 𝑔𝑔𝑟 ·
�̇�2

𝑐𝑝(𝑡1𝑖𝑛 − 𝑡1𝑢𝑡)
 (4.11) 

massflödet per längdenhet fås ur formeln: 

 Γ̇ =
�̇�1

𝜋𝑑1𝑖
 (4.12) 

filmtjockleken blir:  

 𝛿 =
3𝜈Γ̇

(gρ)
1
3

 (4.13) 

den ekvivalenta diametern svarar mot dubbla spaltvidden vilket motsvarar 4 gånger filmtjockleken. 

 𝑑ℎ = 4𝛿 (4.14) 

Värmeövergångstalet för index ett kan då beräknas enligt: 

 ℎ1 =
𝑁𝑢1𝑘
𝑑ℎ

 (4.15) 

De värmeövergångs- och värmeledningstal som beräknats fram sätts in i ekvation (4.1). De obekanta i 
denna ekvationen är därför endast areorna vilka alla beror av 𝐻. Det 𝐻 som ger att: 

 𝑈𝐴𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 = 𝑈𝐴𝑠ö𝑘𝑡 (4.16) 

är den höjd som söks enligt problemformuleringen som ställdes i början av kapitlet. 

För olika areor på 𝐴1, 𝐴2 och eventuellt 𝐴𝑚 innebär att en implicit ekvation måste lösas. Formeln för 
𝐴1 är densamma som formeln för mantelarean på en cylinder enligt: 

 𝐴1 = 𝜋𝑑1𝑖𝐻 (4.17) 

Framtagna samband från rådande geometri visar på att arean av avloppsvärmeväxlaren kommer att 
vara mantelarean det vill säga:  

 𝐴2 = 𝜋𝑑2𝑖𝐿 (4.18) 

Där L står för längden av det lindade kopparröret. I detta fall är termen för ledning i ekvation (4.1) 
mycket liten i förhållande till de övriga termerna varför en approximation kan göras att: 

 𝐴𝑚 = 𝐴1 (4.19) 

vilket kommer att ge en försumbar missvisning i resultatet.  
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För att hitta sökt UA-värde och därmed sökt höjd används ekvation 𝑈𝐴𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 = 𝑈𝐴𝑠ö𝑘𝑡 vilket ger 
ekvationen: 

 
1

ℎ1𝐴1
+

Δ𝑥
𝑘𝑐𝑢𝐴𝑚

+
1

ℎ2𝐴2
=  𝑔𝑔𝑟 ·

𝜗𝑚
�̇�2

 (4.20) 

 
ekvation (4.20) har endast en obekant variabel 𝐻 men ekvationen är vid analys nu på implicit form 
varför denna enklast löses numeriskt. Ett antal lämpliga iterationer utförs i 
programmeringsprogrammet Matlab för att hitta sökt 𝐻. Värmeledningen genom koppar är mycket 
bättre än värmeöverföring genom konvektion vilket innebär att ledningstermen kan försummas vid 
enklare beräkningar. 

4.1.3 Tryckfall 

Tryckfallet för det strömmande mediet i det lilla röret kan beräknas med hjälp av Blasius samband 
som gäller för 3000<Re<100 000. Fastän Reynolds tal inte ligger inom området utan bara väldigt nära 
bör Blasius samband ge ett bra närmevärde för tryckfallet. Blasius samband är ett uttryck för 
friktionen i rör och kanaler. 

 𝑓 = 0.158𝑅𝑒2
−14 (4.21) 

Tryckfallet orsakat av friktion blir då: 

 𝑃𝑓𝐹 =
𝑓𝜌𝑣22𝐿
𝑑2𝑖

 (4.22) 

Tryckfall i ventiler beräknas med hjälp av formeln (4.23): 

 𝑃𝑓𝑆 =  𝜉
𝜌𝑣22

2
 (4.23) 

där 𝜉 värdet ligger mellan 0.3 -7 för ventiler.   

 Det totala tryckfallet fås genom att lägga ihop alla engångsförluster med friktionsförluster 

 𝑃𝑓𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑓𝐹 + 𝑃𝑓𝑆 (4.24) 
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4.2 Beräkningar för ackumulatortank  
Vid dimensionering av ackumulatortanken spelar inkommande och utgående temperaturer en viktig 
roll. Temperaturerna kommer inte att vara konstanta utan beror av hur varmt det inkommande 
avloppsvattnet är, medeltemperaturen i ackumulatortanken och hur stor skiktningen i tanken är. 
Därför har en enklare modell tagits fram där beräkningar görs med hjälp av medeltemperaturer. 

Önskad temperaturskillnad i avloppsvärmeväxlaren som i förångaren resulterar i att massflödet 
mellan förångaren och ackumulatortanken är hälften så stort som det mellan avloppsvärmeväxlaren 
och ackumulatortanken. Massflödet kan räknas fram genom formeln: 

 �̇� =  �̇�𝑐𝑝∆𝑇 (4.25) 

Där ∆𝑇 är temperaturskillnaden mellan ingående och utgående temperaturerna till respektive från 
förångaren. Dessa temperaturer är antagna till 20°C och 3°C vilket resulterar i medeltemperaturen 
11.5°C. Om ingen ny effekt tillförs via avloppsvärmeväxlaren kommer medeltemperaturen i 
ackumulatortanken att sjunka. Värmepumpen ska slå av när medeltemperaturen i 
ackumulatortanken är 3°C, för att avloppsvärmeväxlaren ska kunna fungera optimalt när det 
strömmar avloppsvatten igen.  

Värmepumpen är tänkt att kunna gå i minst tio minuter utan att slås av den nödvändiga vatten 
massan fås ur formeln: 

 𝑚 =
�̇� · 𝜏
𝑐𝑝∆𝑇

 (4.26) 

och volymen fås av: 

 𝑉 =
𝑚
𝜌

 (4.27) 
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4.3 Beräkningar för mätdata 
Vid termisk jämvikt finns många olika effekter i modellen som ska vara lika stora. Effekten som 
vattnet i avloppet avger ska vara lika med den upptagna effekten i avloppsvärmeväxlaren som ska 
överföra denna effekt till värmepumpen. Enligt Figur 3-1 med insatta index gäller: 

 �̇�𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠1 = �̇�𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠2 = �̇�𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠3 = �̇�2 (4.28) 

Överförd effekt mellan delsystem1 och 2 kan räknas ut med formeln (4.25). Detta utförs enligt 
följande för index1. 

 �̇�2 = �̇�1𝑐𝑝(𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒1 − 𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒8) (4.29) 

Avgiven effekt ska vara densamma som upptagen effekt varför �̇�2också kan beräknas genom: 

 �̇�2 = �̇�2𝑐𝑝(𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒2 − 𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒7) (4.30) 

Den maximala effekt som går att få ut från en värmeväxlare beräknas genom: 

�̇�2𝑚𝑎𝑥 =  �̇�1𝑐𝑝(𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒1 − 𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒7) (4.31) 

Verkningsgraden/effektiviteten hos avloppsvärmeväxlaren kan beräknas genom: 

𝜂 =
𝑄2

𝑄2𝑚𝑎𝑥
 (4.32) 

 

När effekten varierar med tiden kan ett medelvärde räknas fram från de mätpunkter som skrivits ned 
i exempelvis ett Exceldokument. Från detta medelvärde, �̇�2𝑚𝑣 räknas sedan utvunnen energi under 
denna tidsperiod ut via: 

 𝑄2 = �̇�2𝑚𝑣(𝜏𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝜏𝑠𝑙𝑢𝑡) (4.33) 

Samma tankegång förs för den teoretiskt maximala överförda effekt, �̇�2𝑚𝑎𝑥 vilket ger formeln: 

 𝑄2𝑚𝑎𝑥 =  �̇�2𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑣(𝜏𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝜏𝑠𝑙𝑢𝑡) (4.34) 

Verkningsgraden kan då beräknas även för varierande effekter med hjälp av energibetraktelse över 
denna tid. Detta görs enligt: 

 𝜂 =
𝑄2

𝑄2𝑚𝑎𝑥
 (4.35) 
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Avloppsvärmeväxlarens effektivitet kan vid konstanta temperaturer, det vill säga termisk jämvikt, 
beräknas genom formeln: 

 𝜂 =
𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒1 − 𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒8
𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒1 − 𝑡𝐺𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒7

 (4.36) 

4.3.1 Wilson plot metoden 

Wilson plot metoden går ut på att kunna beräkna värmeövergångstal med hjälp av uppmätta U- 
värden och med ett varierande massflöde. Nedan i detta avsnitt kommer 𝐶𝑥 att representera olika 
konstanter 

För turbulenta flöden gäller:  

 𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒𝑛𝑃𝑟𝑚 (4.37) 

 𝑁𝑢 =
ℎ𝑑
𝑘

 (4.38) 

 𝑅𝑒 =  
𝜌𝑣𝑑
𝜇

= �
𝑉
𝐴
̇
� �
𝜌𝑑
𝜇
� (4.39) 

 Pr =  
𝜇𝑐𝑝
𝑘

 (4.40) 

genom att kombinera formlerna (4.37)-(4.40) fås att värmeövergångstalet kan beräknas med 
formeln: 

 ℎ = 𝐶 · �̇�𝑛 (4.41) 

om A:et i 𝑈𝐴 refererar till 𝐴2 kan ekvation (4.1) skrivas om till: 

 
1
𝑈

=
1

𝐶2 · �̇�𝑛
+
𝐴1
𝐴𝑚

·
𝛿
𝑘

+
𝐴2
𝐴1

·  
1
ℎ1

 (4.42) 

om likadana tester utförs fast med enda skillnaden att massflödet varieras kommer inverserna av U 
och ℎ vara beroende av varandra: 

 
1
𝑈

=
1

𝐶2 · �̇�𝑛
+  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 =

1
ℎ2

+  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (4.43) 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppritat enligt Figur 4-2 kommer uppmätta punkterna att ligga på en rak linje. Lutningen på linjen 

kan tas fram och med hjälp av dessa data kan ℎ2 beräknas. Linjens skärningspunkt med 1
𝑈

 axeln är lika 

med värdet av:  

 
𝐴2
𝐴𝑚

·
𝛿
𝑘

+
𝐴2
𝐴1

·  
1

𝐶1 · �̇�𝑛
 (4.44) 

Kalla detta värde för 𝐶𝑎. Kombinera ekvation (4.42) med ekvation (4.44), detta ger då: 

 ℎ1 =

𝐴2
𝐴1

𝐶𝑎 −
𝐴2
𝐴𝑚

· 𝛿𝑘

 (4.45) 

Alternativt kan ℎ1 beräknas efter omflyttning i ekvation (4.1) beräknas till: 

 ℎ1 =
1

1
𝑈𝐴 −

1
ℎ2
− ∆𝑥
𝐴𝑚𝑘

 
·

1
𝐴1

 (4.46) 

 

  

Figur 4-2 Teoretisk Wilson plot 
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4.4 Ekonomiska beräkningar och resultat 
Avloppsvärmeväxlaren som används i experimenten är hälften så stor som i ett verkligt fall, vilket 
innebär att dubbla sådana skulle komma att parallellkopplas i exempelvis en villa. För att göra 
ekonomiska beräkningar behövs ett stort antal antaganden. Olika återbetalningstider har tagits fram 
genom att först beräkna tillverkningskostnad för olika storlekar på ett verkligt system samt årlig 
besparing, varför antaganden för priser på olika komponenter har gjorts. Kostnader för de 
komponenter som antas vara konstat vid ett litet såväl som vid ett större system är:  

• Ackumulatortank 1000kr: När en person duschar upptas mycket mer effekt i 
avloppsvärmeväxlaren än vad värmepumpen kan ta upp, vilket innebär att en 
ackumulatortank måste lagra denna energi. Vid en duschning är energin som tas upp 1800kJ. 
Enligt beräkningar under rubrik 4.2.kan Δ𝑇 för ackumulatortanken antas vara 10 ℃. Den 
massa som behövs i ackumulatortanken är: 
 

𝑚 = 𝑄𝑑𝑢𝑠ℎ𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐶𝑝Δ𝑇

= 43kg  

 
Den ackumulatortank som krävs är alltså 43liter stor. En sådan liten tank kostar inte mycket 
pengar. Vid större tillämpningar ökar visserligen kravet på storleken men kostnaden är ändå 
förhållandevis liten jämfört med de andra kostnaderna i systemet, varför denna kostnad inte 
ger ett så stort genomslag i återbetalningstiderna. Utifrån dessa resonemang har 
ackumulatortanken antagits kosta 1000kr för alla storlekar. 
 

• Vattenpumpar 1600kr: Till systemet krävs två stycken vattenpumpar. Dessa kostar mer vid 
större tillämpningar eftersom större pumpar krävs vid högre flöden. De flöden som dessa 
pumpar kommer att arbeta med är ändå så pass små att billiga småpumpar fortfarande 
fungerar i de större anläggningarna. Kostnad för de båda uppskattas till 1600kr [19]. 
 

• Monterings och installationskostnader 4000kr: För att koppla upp hela systemet krävs det 
för de allra flesta fall professionell hjälp. Timlönen för dessa hantverkare antas vara 500kr/h 
och tidsåtgången för monteringen uppskattas till 8h. Totala kostnaden blir lika med 4000kr. 
 

De kostnader som ökar i takt med att storleken på det tillverkade systemet ökar är: 

• Avloppsvärmeväxlare 1500kr/st: I ett större hus släpps det ned mycket mer vatten genom 
avloppet än i ett mindre hus med färre boende. Mängden vatten ökar linjärt men 
vattenflödet ökar inte linjärt eftersom flödet jämnas ut desto fler som lever i en bostad. 
Detta gör behovet av antalet avloppsvärmeväxlare mycket svårt att uppskatta. I en familj på 
upp till 4personer antas att det är väldigt sällan som fler än en person använder mycket 
vatten samtidigt, exempelvis att två stycken personer skulle duscha samtidigt. Om det istället 
bor upp till 10personer i en byggnad är sannolikheten att två personer duschar samtidigt 
mycket högre.  Ibland duschar bara en person och ibland duschar säkert tre personer 
samtidigt. Om sannolikheten att två personer duschar samtidigt är genomsnittet i en bostad, 
krävs alltså fyra stycken värmeväxlare istället för två stycken för att få samma verkningsgrad 
på avloppsvärmeväxlingen. Denna uppskattning är mycket svår och kräver egentligen en 
grundlig undersökning i ett flerbostadshus men följande antagande har gjorts: 
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Antal personer i 
hushållet [st] 

1-4 5-10 11-18 19-28 28-40 

Antal värmeväxlare 
som krävs [st] 

2 4 6 8 10 

Tabell 2 Tabellen visar hur många avloppsvärmeväxlare som krävs för ett visst antal personer. 

Kostnaderna för avloppsvärmeväxlaren är i direkt anknytning till vad delkomponenterna i 
den kostar. Värmeväxlaren består av ett större kopparrör och ett mindre sådant. 
Prisjämförelser för olika kopparrör kan hämtas från referens [20] och [21]. Från dessa 
referenser görs ett kvalificerat antagande att avloppskopparröret kostar 300kr/st och det 
glödgade lindade röret kostar 1200kr/st, vilket ger en totalkostnad för avloppsvärmeväxlaren 
på 1500kr/st. 
 

• Värmepump: En approximation för kostnader för olika värmepumpar görs i denna 
beräkningsdel. Approximationen grundar sig i undersökningar på priser för befintliga 
värmepumpar/kylaggregat. Effekter som behövs per två värmeväxlare uppskattas till 170W. 
Kyleffekten blir då cirka 620W och effektskillnaderna mellan upptagen effekt i 
avloppsvärmeväxlaren och kyleffekten jämnas ut med ackumulatortanken. 

De energi- och de ekonomibesparingar som kan göras genom att ta tillvara på värmet i avloppsvatten 
beror på hur mycket vatten som släpps ned i avloppet. En normalperson gör i snitt av med 200l 
(𝑚 =200kg) vatten per dag och som tidigare nämnt så håller detta vatten i snitt 27 ℃. Om 
avloppsvärmeväxlaren beräknas ha en verkningsgrad på 20 % och inkommande kallvatten i krets2 
håller 3 ℃ kommer uttemperaturen på avloppsvattnet att vara sänkt till 22.8 ℃ (Δ𝑇 =4.8 ℃). 
Energin som tas upp/person beräknas till: 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 = 𝑚𝑐𝑝Δ𝑇 = 4030kJ/dag = 409kWh/år 

Från en person tas alltså 410kWh upp på ett år. Vid antagande att 1kWh kostar 1kr så sparas 409kr in 
per person och år. Två stycken avloppsvärmeväxlare kan ta upp energi från fyra personer. Tabell 2 
kan då kompletteras med följande: 

Kostnadsbesparing 
per år [kr]  

1640 4100 7390 11400 16400 
 

Antal personer i 
hushållet [st] 

1-4 5-10 11-18 19-28 28-40 

Antal värmeväxlare 
som krävs [st] 

2 4 6 8 10 

Tabell 3 Kostnadsbesparing kontra antalet personer i hushållet 

Från ovanstående information kan nu totala tillverkningskostnader för hela systemet med olika 
storlekar föras in i ett diagram. Nedanstående grafer är framtagna från värden som uppskattats ovan. 
Dessa värden finns i bilaga 8.9. Även energibesparing per år samt antal år innan investeringen är 
återbetald kan ritas upp, vilket utförs nedan: 
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Funktionerna i Figur 4-3 och Figur 4-4 kan kombineras till att räkna ut avbetalningstiden. Utan 
kalkylränta tas nedanstående diagram fram:  

 

Figur 4-5 Återbetalningstid för olika storlekar på avloppsåtervinningsanläggningar 
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Figur 4-3 Tillverkningskostnaden ökar med antalet värmeväxlare 
eftersom systemet blir större. 

Figur 4-4 Den årliga besparingen blir större med fler värmeväxlare 
eftersom mer energi kan utvinnas. 
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5 Utförande och resultat  
 

5.1 Dimensionerande resultat 
Utifrån ekvationer nämnda i Kapitel 4 och resonemanget under rubrik 3.1 kan en 
avloppsvärmeväxlare dimensioneras. Använd data och beräkningskod finns i bilaga 8.10 för givna 
dimensioner på avloppsrör, ämnesdata med mera.  

Inför dimensioneringen av systemet uppskattades kondenserings respektive 
förångningstemperaturer till 35°C och -2°C. Uppskattningen har gjorts genom att analysera hur 
systemet skulle kunna fungera i ett verkligt fall vilket har lett till att dessa temperaturer har kunnat 
tas fram. Med hjälp av formeln (2.6) räknas 𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 för värmepumpen ut till: 

𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  7.32 

Från resonemanget under rubrik 3.1 kan den faktiska verkningsgraden skattas till COP 3.66.  
Tillsammans en kompressoreffekt på 170W kan effekten som förångaren räknas ut med formeln (2.5) 
till: 

�̇�2 = 620W 

Räknat med den dubbla effekten 1240W i avloppet ger ekvation (4.11) ett massflöde: 

𝑚1̇ =0.0175kg/s  

Från energibalansen i ekvation (4.7) fås massflödet i krets2 till: 

�̇�2 =0.0198kg/s  

Värmeövergångstalet för flödet i krets2 beräknas med hjälp av formlerna (4.6) - (4.10) till: 

ℎ2 = 2720 W/(m2·K) 

Värmeövergångstalet för den fallande filmen på avloppsrörets insida beräknas med hjälp av 
formlerna (4.11)-(4.15) till: 

ℎ1 = 3810 W/(m2·K) 

Värmeövergångstalen tillsammans med ämnesdata och formeln (4.1) ger: 

𝑈𝐴𝑏𝑒𝑟 =251 W/K 

Höjden på avloppsvärmeväxlaren beräknas med formlerna (4.17)-(4.20) till: 

𝐻 = 0.705 m  

Tryckfallet som pumpen för simulering av avloppet i Figur 3-7 måste klara av beräknas med 
formlerna (4.21)-(4.24) till: 

𝑃𝑓𝑡𝑜𝑡 = 18.5 kPa 

Ackumulatortankens storlek beräknas med formlerna (4.25)-(4.27) till: 

𝑉 = 10.4L 
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5.2 Generellt utförande 
Eftersom detta projekt endast omfattar att utföra tester på avloppsvärmeväxlaren kopplas kallvatten 
från en vattenkran in till delsystem2 som slutligen släpps ut i en avloppsbrunn. Se Figur 5-1 nedan. 
För att åstadkomma en vattenfilm på insidan av röret har en vattenslang fästs mot insidan på ett 
avloppsrör. Det ansluts till avloppsvärmeväxlaren varpå en skarv uppkommer. Som förbättrar 
vattenfilmen när den kommer in i avloppsvärmeväxlaren genom att jämna ut och sprida filmen över 
en större del av ytan.  

Massflöde �̇�1 regleras genom att strypa strömmen till pumpen alternativt genom att stänga ventilen 
och �̇�2 regleras med en vattenkran vilken också kan ställa in önskad temperatur 𝑡2𝑖𝑛. 
Avloppsvattnets intemperatur 𝑡1𝑖𝑛 ställs in genom att fylla på vatten i ackumulatortanken. I den finns 
en givare som visar vilken temperatur vattnet i tanken har. För att mäta upp massflödena används 
ett uppsamlingskärl, en våg och ett tidtagarur varpå massflödet kan beräknas. En logger är ansluten 
till alla temperaturgivare. Den skickar vidare uppmätt information till en dator som sparar allt till ett 
Exceldokument. Från detta kan sedan nödvändiga beräkningar utföras.  

 

5.3 Experiment1 
Vid ett första test undersöks huruvida avloppsvärmeväxlaren fyller sin funktion som värmeväxlare. 
Resultatet med detta test ska vara att se om temperaturerna ändras så som de bör och att en effekt 
tas upp till delsystem2. Systemet är ihopkopplat så som beskrivet ovan och enligt Figur 5-1. 

Pumpen som driver avloppssimuleringen 
startas och kallvatten från vattenkranen 
likaså, varpå de båda flödena mäts upp till: 

�̇�1 = Flöde i delsystem1 = 0.0278kg/s 
�̇�2 = Flöde i delsystem2 = 0.0333kg/s 

Temperaturgivarna är anslutna så som 
Figur 3-3 beskriver. När jämvikt uppnås 
läses temperaturer av vilka enligt: 

Givare 1 = 17.4 ℃ 
Givare 2 = 12.7 ℃ 
Givare 3 = 12.1 ℃ 
Givare 4 = 11.9 ℃ 
Givare 5 = 11.6 ℃ 
Givare 6 = 11.3 ℃ 
Givare 7 = 10.8 ℃ 
Givare 8 = 15.1 ℃ 
Givare 9 = 12.4 ℃ 
Givare 10 = 10.5 ℃ 

Utifrån flödena och temperaturerna kan 
avgiven och upptagen effekt beräknas 

Figur 5-1 Denna illustration är en schematisk bild av hur systemet är 
ihopkopplat vid detta test. 
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(vilka enligt teori ska vara lika stora) till: 

Avgiven effekt:   �̇�1 = 268W 
Upptagen effekt: �̇�2 = 266W 
Teoretisk maxeffekt: �̇�𝑚𝑎𝑥 = 770W 
Värmeväxlingsverkningsgrad:  𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡1 = 0.35 

Värmeväxlarens funktion kan också illustreras med ett diagram enligt Figur 5-1 nedan. I figuren är x-
axeln ett avstånd som mäts från det övre inloppet och nedåt i fallande riktning i avloppet. 
Diagrammet är gjort enligt praxis för hur motströmsvärmeväxlingar brukar illustreras som kan 
jämföras med Figur 4-1 som också är utformat på samma sätt. Flödet i delsystem1 flödar från vänster 
till höger och flödet i delsystem2 flödar från höger till vänster i diagrammet.  

 

Figur 5-2 Diagram som beskriver temperaturvariationerna i de båda medierna längs avloppsvärmeväxlaren. 

 

5.4 Experiment2 
Vid ett verkligt fall för avloppsvärmeväxling flödar vattnet intermittent. Funktionen hos 
avloppsvärmeväxlaren vid ett sådant fall illustreras med detta test. Avloppsvattnet simuleras på 
samma sätt som i Test1 enligt Figur 5-1. Från början flödar vatten endast i krets2 och därför kyls 
värmeväxlarens temperatur ned och stabiliserats till cirka 10℃. Sedan släpps vatten ned i 
avloppsvärmeväxlaren i två minuter varpå energi tas upp av värmeväxlaren. När flödet sedan stryps 
finns det fortfarande energi kvar i värmeväxlaren i form av hög temperatur hos materialet i 
avloppsvärmeväxlaren och det rådande vattnet i krets2 som finns inne i värmeväxlaren. De resultat 
som fås fram nedan är framtaget från mätvärden som finns att tillgå i Bilaga 8.1.  
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Massflödet hos inkommande vatten ska motsvara cirka hälften av maxflödet hos en fullt 
strömmande vattenkran vilket är en bra illustrering därför att värmeväxlaren kan antas vara av skala 
1:2 till ett verkligt fall. Massflödena i krets1 och krets2 sätts därför till: 

�̇�1 = �̇�2 = 0.08 kg/s 

Avloppsvattens medeltemperatur är enligt litteraturstudien ungefär 25℃. Inkommande kallvatten i 
krets2 som ursprungligen kommer från värmepumpen antas vara inställt på 3℃. För att simulera ett 
sådant test med enbart avloppsvärmeväxlaren, där inkommande kallvatten i krets2 bara kan komma 
ned till cirka 10℃ (på grund av att detta vatten nu tas från en vanlig vattenkran) sätts inkommande 
varmvatten i krets2 till 33℃ eftersom det ger samma temperaturskillnad som det tänkta 
experimentet. Med dessa villkor inställda utförs testet vilket ger temperaturerna  𝑡1𝑖𝑛, 𝑡1𝑢𝑡, 𝑡2𝑖𝑛 och 
𝑡2𝑢𝑡 som varierar enligt Figur 3-1. 

 

Figur 5-3 Temperaturvariationerna hos inkommande och utgående vatten i krets1 och krets2 som funktion av tiden. 

 

Avgiven och upptagen effekt som funktion av tiden är inte densamma under detta test eftersom 
jämvikt bara uppnås under mycket kort tid. Dock är upptagen energi och avgiven energi densamma 
för hela tidsintervallet vilket är arean under grafen för både blå och röd graf i Figur 5-4 nedan. 
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Figur 5-4 Graferna visar effektvariationer. Den blå grafen visar den effekt som vattnet i krets1 avger och den röda grafen 
visar den effekt som krets2 tar upp.  

Den avgivna och upptagna energin räknas ut med ekvation (4.33) vilket ger: 

𝑄2𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 = 211 kJ 
𝑄2𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 = 209 kJ 

Energi tas upp under de två minuter som testet körs och en tid efteråt vilket ses i Figur 5-4. Dessa är: 
𝑄2𝑔å𝑛𝑔 = 136 kJ 
𝑄2𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 58.1 kJ 

Teoretiskt högsta möjliga upptagna energi räknas ut med ekvation (4.31) till: 
𝑄2𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 = 965 kJ 

Dessa värden sätts in i ekvation (4.32) som ger verkningsgraden hos avloppsvärmeväxlaren vid detta 
test till: 
𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡2 = 0.217 
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5.5 Experiment 3 
Syftet med detta experiment är att undersöka hur väl de uppmätta värmeövergångstalen stämmer 
överens med de beräknade samt att se huruvida verkningsgraden påverkas av varierande massflöde i 
delystem2. Detta för att i en verklig tillämpning lättare kunna ställa in ett bra flöde. Experimentet 
delas upp i sju olika deltester som mätdata hämtas från. Deltesterna går ut på att avloppsflödet 
(delsystem1) från varje deltest varieras medan flödet i coilern (delsystem2) hålls konstant. Mätdata 
hämtas med 3s intervall, vid beräkningar används ett medelvärde av de fem sista mätresultaten från 
dess att temperaturerna stabiliserat sig, vars värden finns i bilaga 8.2 

Vattenflödet i alla deltester för krets1 är: 

�̇�1 = 0.0256 kg/s 

Vattenflödet för de olika deltesterna i krets2 varieras mellan: 

�̇�2 =  0.11 kg/s-0.0028 kg/s  

Inloppstemperaturer för krets1 och krets2 är: 

𝑡1𝑖𝑛 = 30.0 °𝐶 

𝑡2𝑖𝑛 = 11.0 °𝐶 

Dessa intemperaturer hålls konstanta för alla deltester, men kan skilja med några procent från 
ovanstående data förutom detltest7 där vattnet inte kan hålla en temperatur på 11°𝐶 och med så 
litet flöde som 0.0028 kg/s utan antar istället en temperatur 𝑡2𝑖𝑛 = 14.3 °𝐶. 

Medelvärdena av temperaturerna som sedan mäts upp när testerna stabiliserat och ligger mellan: 

𝑡1𝑢𝑡 = 21.0–26.6°𝐶 

𝑡2𝑢𝑡 = 12.9–28.4°𝐶 

 

Figur 5-5 Verkningsgrad beroende av flödesratio för experiment 3 
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Figur 5-5 visar på hur verkningsgraden påverkas av olika flöden i coilern (delsystem2). Detta för att 
kunna illustrera experimentet med liknande experiment fast med andra massflöden �̇�1 på ett 
likvärdigt sätt har vekningsgraden plottats mot förhållandet mellan flödet i delsystem2 och 
delsystem1 vilket i Figur 5-5 kallas flödesratio. Verkningsgraden är beräknad med ekvation (4.36). 

Högsta verkningsgraden för avloppsvärmeväxlaren fås med högst massflöde för delsystem2 i testet. 
Den högsta verkningsgraden blir:  

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡3 = 59 % 

Vid beräkning av värmeövergångstal för strömmande medier i rör och kanaler kan Wilson plot 
metoden som finns beskriven i avsnitt 4.3.1 användas. Vilket görs i både experiment 3 och 4. 
Metoden gäller dock endast för turbulenta fall varför deltest 7 som är laminärt inte tas med i 
beräkningarna.  

 

 

Linjärregression utifrån mätdata ger linjen: 

𝑦 = 1.7 · 107𝑥 + 0.0027 

Från ekvation (4.43) fås att ℎ2 värdena ligger mellan:  

ℎ2 = 900-3900 W/(m2·K)  

där de lägre värdena för värmeövergångstalen hör till de med lägre massflöden.   

Detta ger att ℎ1 kan beräknas fram ur ekvation (4.45)eller ekvation (4.46), ℎ1värdena blir enligt:  

Ekvation (4.45) ℎ1 = 277-363 W/(m2·K) 

Ekvation (4.46)  ℎ1 =1200 W/(m2·K) 

  

Figur 5-6 Wilson plot av data för experiment 3 
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5.6 Experiment 4 
Uppställningen på detta experiment är densamma som för experiment 3, då detta experiment har 
samma syfte. Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika experimenten är att avloppsflödet är något 
lägre i experiment 4. Mätdata hämtas med 3s intervall, vid beräkningar används ett medelvärde av 
de fem sista mätresultaten från dess att temperaturerna stabiliserat sig, vars värden finns i bilaga 8.3. 

Vattenflödet i alla deltester för krets1 är: 

�̇�1 = 0.0161kg/s 

Vattenflödet för de olika deltesterna i krets2 varierar mellan: 

�̇�2 =  0.0878 kg/s-0.00283 kg/s  

Inloppstemperaturer för krets1 och krets2 är: 

𝑡1𝑖𝑛 = 29.0 °𝐶  

𝑡2𝑖𝑛 = 10.3 °𝐶 

Medelvärdena av temperaturerna som sedan mäts upp när testerna stabiliserat sig återfinns i bilaga 
8.3 och ligger mellan: 

𝑡1𝑢𝑡 = 17.8–19.0°𝐶 

𝑡2𝑢𝑡 = 12.1–15.1°𝐶 

 

Figur 5-7 är plottat på samma sätt som Figur 5-5 för att lättare kunna jämföra de olika experimenten 
med varandra. 

 

Figur 5-7 Verkningsgrad beroende av flödesratio för experiment 4 
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Högsta verkningsgraden för avloppsvärmeväxlaren fås med högst massflöde för delsystem2 i båda 
testerna. Den högsta verkningsgraden blir:  

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡4 = 41 % 

Intressant är att se hur se på hur värmeövergångstalen varierar med varierande massflöde i coilern 
(delsystem2).  

 

Linjärregression utifrån mätdata ger linjen: 

𝑦 = 2.1 · 107𝑥 + 0.0027 

Från inversen av ekvation  (4.43) fås att ℎ2 värdena ligger mellan: 

ℎ2 = 1350-3340 W/(m2·K) där de lägre hör till de med lägre massflöden.   

Detta ger att ℎ1 kan beräknas fram ur ekvation (4.45) eller ekvation (4.46), ℎ1värdena blir enligt:  

Ekvation (4.45) ℎ1 =254-260 W/(m2k) 

Ekvation (4.46) ℎ1 =2510 W/(m2k) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-8 Wilson plot av data för experiment 4 
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5.7 Experiment 5 
För att dimensionera avloppsvärmeväxlaren till testriggen används en kompressor på 170W som 
utgångspunkt eftersom den storleken passar i laboratoriet, vilket har behandlats tidigare. Den 
dimensionerande effekt som värmeväxlaren ska ta upp sätts till 1240W varvid temperaturer och 
massflöden kan beräknas. I detta test används de värden som användes under dimensioneringen för 
att se hur precisa de beräkningarna är. Valda temperaturer stämmer inte överens i absolutvärden 
men relativt varandra är det detsamma som vid beräkningarna. Systemet är uppställt som tidigare 
enligt Figur 5-1. Mätdata hämtas med 3s intervall, vid beräkningar används ett medelvärde av de fem 
sista mätresultaten från dess att temperaturerna stabiliserat sig, vars värden finns i bilaga 8.4. 
Inställda data sätts till: 

�̇�1 = 0.0167 kg/s 
�̇�2 = 0.0164 kg/s 
𝑡1𝑖𝑛 = 32.3℃ 
𝑡2𝑖𝑛 = 11.1℃ 

De värden som sedan mäts upp under testets gång är följande: 

𝑡2𝑢𝑡 = 19.2℃ 

𝑡1𝑢𝑡 = 21.6℃ 

Med hjälp av ovanstående data kan �̇�2 beräknas med ekvation (4.29) till: 

�̇�2 = 752W 

Verkningsgraden hos avloppsvärmeväxlaren beräknas sedan med ekvation (4.31) och (4.32) till: 

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡5 = 0.505 

 

5.8 Experiment6 
Under detta experiment utförs två tester där �̇�1, 𝑡1𝑖𝑛 och 𝑡2𝑢𝑡 hålls förhållandevis konstant.  Det 
som ändras från det ena testet till det andra är 𝑡2𝑖𝑛 och �̇�2. Under det första testet används ett lägre 
massflöde och ett större Δ𝑡 och i test2 används ett högre massflöde och ett lägre Δ𝑡. De 
temperaturer som visas nedan till test1 är ett medelvärde av de fem sista mätpunkterna för att få så 
noggranna värden som möjligt. Mätvärdena i test1 och test2 registreras med 3s mellanrum och de 
som används för att räkna ut nedanstående medelvärden finns att tillgå i Bilaga 8.5. Test1 ger 
följande medelvärden: 

𝑡1𝑖𝑛 = 30.1 ℃  
𝑡1𝑢𝑡 = 21.5 ℃ 
𝑡2𝑖𝑛 = 10.2 ℃ 
𝑡2𝑢𝑡 = 13.7 ℃ 
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Massflödena mäts upp till: 

�̇�1 = 0.0253 kg/s 
�̇�2 = 0.0539 kg/s 
 
Avgiven effekt mäts upp till: 
�̇�1 = 913W  
 
Från ovanstående data kan verkningsgrad beräknas med hjälp av ekvation (4.36) till: 

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡6−𝑡𝑒𝑠𝑡2 =0.43 

Inför test2 ställs �̇�2 in till valt värde. För att få rätt 𝑡2𝑢𝑡 regleras 𝑡2𝑖𝑛. I test2 kan inte ett medelvärde 
av de sista mätvärdena tas fram då jämviktsbalans inte råder vid detta tillfälle på grund av att flödet 
från kranen, det vill säga �̇�2 plötsligts rubbas. Därför plottas temperaturerna upp i ett diagram varpå 
stabila mätvärden kan utläsas. Från de mätpunkterna kan ett medelvärde räknas fram. 
Mätpunkterna finns i bilaga 8.5 och medelvärdena räknas ut till följande: 

𝑡1𝑖𝑛 = 29.8 ℃  
𝑡1𝑢𝑡 = 21.0 ℃ 
𝑡2𝑖𝑛 = 12.0 ℃ 
𝑡2𝑢𝑡 = 13.6 ℃ 

Massflödena mäts upp till: 

�̇�1 = 0.0253 kg/s 
�̇�2 = 0.104 kg/s 
 
Avgiven effekt mäts upp till: 
�̇�1 = 927W  
 
Verkningsgraden beräknas nu till: 
𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡6−𝑡𝑒𝑠𝑡2 = 0.49 
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5.9 Experiment 7  
Vid ett verkligt fall kommer inte avloppsflödet (flödet i delsytem1) att vara konstant. Därför testas 
huruvida verkningsgraden påverkas av att varierande massflöde i delsystem1 medan flödet i 
delsystem2 hålls konstant. Mätdata för temperaturer samlas in med tre sekunders intervall och ett 
medelvärde av de fem sista mätpunkterna används, dessa finns i bilaga 8.6. 

Massflödet i delsytem1 varierar mellan de olika testerna och antar ett värde mellan: 

�̇�1 = 0.0169-0.0412kg/s  

Massflödet i delystem2 uppmäts till: 

�̇�2 = 0.039 kg/s 

Ingående temperaturer hålls konstanta genom hela experimentet men kan skilja med några procent 
mellan testerna. De ingående temperaturerna är: 

𝑡1𝑖𝑛 = 30.0°𝐶 

𝑡2𝑖𝑛 = 9.95°𝐶 

Uppmätta temperaturer för de olika testerna ligger mellan: 

𝑡1𝑢𝑡 = 19.1–26.6°𝐶 

𝑡2𝑢𝑡 = 14.1–15.0°𝐶 

 

 

 

Figur 5-9 Verkningsgrad beroende av flödesratio för experiment 7 
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Figur 5-10 Graf över hur effekten och verkningsgraden varierar med avloppsflödet 

 

Figur 5-9 visar hur verkningsgraden påverkas av varierat massflöde i delsystem1, för att lättare kunna 
jämföra experiment 7 där avloppsflödet (delsystem1) varieras med experiment 3 och 4 där flödet i 
coilern (delsystem2) varieras så plottas verkningsgraden mot förhållandet mellan massflödena i 
delsystem2 och delsystem1. Verkningsgraden är beräknad med ekvation (4.36). 

Verkningsgraden varierar med flödesration och ligger mellan: 

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡7𝑚𝑎𝑥 = 49 % för �̇�1 =  0.0169 kg/s 

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡7𝑚𝑖𝑛 = 26 % för �̇�1 = 0.0412 kg/s 

Figur 5-10 visar hur effekten och verkningsgraden påverkas av varierat massflöde i delsystem1. 
Avgiven effekt när testerna stabiliserat sig beräknas med ekvation (4.29) och hamnar då i intervallet:  

�̇�1𝑚𝑖𝑛 = 690 W för �̇�1 =  0.0169 kg/s 

�̇�1𝑚𝑎𝑥 = 900 W för �̇�1 = 0.0412 kg/s 
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5.10 Experiment 8 
Experiment 8 utförs för att simulera att hur energiåtervinningen av duschvatten ser ut. Experimentet 
är uppställt efter grunduppställningen beskriven under rubrik 5.2. Förutsättningarna i laboratoriet 
göra att endast ett halva massflödet vid en duschning kan simuleras. Experimentet kan då liknas vid 
ett fall där två avloppsvärmeväxlare används. Mätdata hämtas med 3s intervall, vid beräkningar 
används ett medelvärde av de fem sista mätresultaten från dess att temperaturerna stabiliserat sig, 
vars värden finns i bilaga 8.7 

 Empiriska studier har visat att massflödet i en duschning ligger runt 0.2-0.25 kg/s, därför sätts: 

�̇�1 = 0.118 kg/s 

massflödet i krets2 sätts till: 

�̇�2 = 0.104kg/s 

Ingående temperatur på krets1 sätts så lika temperaturen på vattnet vid en duschning som möjligt. 
De ingående temperaturerna är: 

𝑡1𝑖𝑛 = 38.1°𝐶 

𝑡2𝑖𝑛 = 10.7°𝐶 

Med dessa givna indata blir de utgående temperaturerna: 

𝑡1𝑢𝑡 = 19.1–26.6°𝐶 

𝑡2𝑢𝑡 = 14.1–15.0°𝐶 

Upptagen effekt beräknas till: 

�̇�2 = 2000W 

Verkningsgraden beräknas nu till: 
𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡8 = 0.173 
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6 Slutsatser och diskussion 
 

6.1 Viktiga resonemang angående applicering i verkligheten 
Den information och de resultat som har samlats ihop i denna rapport har givit mycket substans till 
att dra många slutsatser. En av de viktigaste kan sägas vara att värmepumpen i en verklig tillämpning 
skulle få ett mycket högt COP eftersom förångningstemperaturen på kan hållas hög. Ett snitt i COP 
kan, så som beskrivs under rubrik 3.1, uppskattas till cirka fyra. Det är ett högt värde som gör att 
denna lösning även kan konkurera med, och komplettera befintliga värmepumpar. Vid tillämpningar 
där ett högt COP inte är lika viktigt som upptagen värmealstringseffekt, (�̇�2) kan 
förångningstemperaturen sänkas vilket bidrar till en ökad upptagen effekt i avloppsvärmeväxlaren på 
grund av större temperaturskillnader.  

Tester på avloppsvärmeväxlaren visar att olika flöden och temperaturvariationer ger kraftigt 
varierande verkningsgrad. Avloppsvärmeväxlaren har dimensionerats i skala 1:2 vilket innebär att det 
krävs dubbla avloppsvärmeväxlare i ett verkligt fall. Från experiment2, som kan liknas vid att en 
vattenkran flödar i två minuter, fås en verkningsgrad på dryga 20 %. Simulering av att en person 
duschar görs i experiment8 där verkningsgraden blir knappt 20 %. Det finns andra verkliga fall så som 
att en toalett spolas och att en vattenkran bara används med måttligt flöde. En toalettspolning 
kommer att ge en sämre vekningsgrad än när en kran spolas med lågt flöde. På det stora hela kan 
slutsatsen dras att avloppsvärmeväxlingen kommer att ge en snittverkningsgrad på cirka 20 %. 

Efter att ha fastslagit att avloppsvärmeväxlaren ger en verkningsgrad på 20 % gjordes de ekonomiska 
beräkningarna. Det mest intressanta resultatet kan utläsas ut ur Figur 4-5 som ger 
återbetalningstiden för verkliga avloppsvärmeväxlingssystem av olika storlekar. Återbetalningstiden 
för ett litet system är ungefär 13år och för ett stort system är det så lite som 4år. Minskningen av 
återbetalningstid är som störst i början och redan för en bostad med cirka 20 personer återbetalas 
systemet på 5.5 år. Energikostnader för driften av de två vattenpumparna har inte tagits med i 
beräkningen då dessa antas vara så pass små att de inte påverkar återbetalningstiden nämnvärt. 
Detta antagande stämmer bättre för större system. 

 

6.2 Felkällor 
De använda temperaturgivarna kalibrerades i ett vattenbad för både 5°C och 25°C och uppvisade då 
en temperatur som felade 0.02°C gentemot referensvärdet. Uppmätta temperaturer av 
energimätarens temperaturgivare och de fastmonterade temperaturgivarna skiljde sig dock åt med 
ett positivt fel, ∆𝑡 på 0.2-0.3°C. Men när temperaturdifferensen mellan temperaturgivarna, som ger 
de viktiga värdena, räknades ut tog absolutfelen ut varandra så detta var inget större problem. Den 
största bidragande faktorn till fel i uppmätta temperaturer kom ifrån att en del temperaturgivare inte 
kom i direktkontakt med mediet eller stundtals var exponerade mot omgivningen. Detta försökte 
motverkas genom isolering och noggrann montering.  

Förutom felkällor i mätvärden uppkom även felande faktorer i beräkningar som exempelvis i Wilson 
plot metoden. I denna metod antas att den gällande arean i det totala värmeövergångstalet UA vara 
lika med 𝐴1 eller 𝐴2, men eftersom så inte är fallet kommer en stor felmarginal att uppstå. Andra 
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felkällor inom beräkningar kan vara noggrannheten på uppmätta värden. Uppmätt vattenflöde i det 
simulerade avloppet är troligtvis en av de största felkällorna i experimenten som utförs på testriggen 
eftersom dessa värden har mätts upp manuellt. Skillnaden i de beräknade värmeövergångstalen för 
fallande film i experiment 3 och 4 beror på dessa felkällor. 

Undersökningar har gjorts i experiment 5 om huruvida dimensioneringarna av avloppsvärmeväxlaren 
stämde bra överens med uppmätta data. Från resultaten ses att testriggen inte fungerar lika bra som 
beräknat. Olika anledningar till detta kan vara att filmen inte blir helt perfekt som i ett teoretiskt fall. 
Om filmen skulle vara jämnt fördelad och fullt utbredd över hela innerröret skulle en stor maximal 
värmeöverförande yta fås samtidigt som vattenfilmen skulle bli så tunn som möjligt, där båda dessa 
bidrar till ett ökat värmeövergångstal. I ett verkligt fall så kommer filmen inte heller att falla perfekt 
varför experimenten medvetet utförts med en vattenfilm som inte är optimal för att kunna 
återspegla en riktig tillämpning.  

Uppskattningen av den värmeöverförande arean är också svår att bestämma då det lindade röret 
(coilern i delsystem2) har en svår geometri. Värmen leds in i kopparröret från ena sidan och sedan 
överförs en del av värmen direkt till vattnet medan resterande värme leds igenom kopparröret längs 
med den cylinderformade geometrin och därmed runt vattnet i det lindade röret. På grund av att det 
inte endast är kontaktarean mellan avloppsrör och det lindade röret som överför värme så är det 
svårt att uppskatta den värmeöverförande arean. 

 

6.3 Slutsatser om experiment 
Experiment 1 var det första testet där mätvärden registrerades. Detta test gav ett satisfierande 
resultat eftersom de uppmätta temperaturerna visade en fin temperaturprofil där det tydligt kunde 
följas hur temperaturen på vattnet i krets2 ökade längs med sträckan genom avloppsvärmeväxlaren. 
Beräkningarna utifrån uppmätta data visade att uppmätt effekt var ungefär lika med avgiven effekt. 
Att dessa skiljer sig från varandra beror på testmiljön. Bland annat sker energiförluster i form av 
värmeutbyte med omgivningen och vissa mätfel från testutrustningen bidrar också. Enligt teori ska 
även temperaturgivare 2 och 9 visa samma temperatur samt att givare 7 och 10 ska ge samma värde. 
Detta understryker ytterligare de missvisningar testriggen ger. Åtgärder kan vidtas genom att isolera 
testriggen bättre från omgivningen samt att kalibreringen av diverse mätutrustning ses över, vilket 
också har gjorts till stor del. Anledningen till att delsystem2 har en högre temperaturgradient i början 
och slutet av värmeväxlaren beror på värmeväxlarens utseende. De lindade rören börjar en bit in på 
värmeväxlarens avloppsrör både upp- och nedifrån, varför mer värme leds över till delsystem2 vid de 
första och sista lindningarna. 

Ett intermittent test utfördes i Experiment2 där vatten läts flöda i två minuter efter att hela 
värmeväxlaren hade kylts ned till 10°C. I början togs väldigt stor effekt upp eftersom hela 
avloppsröret höll så låg temperatur. Effekten gick sedan ned och efter drygt en minut uppnåddes 
termisk jämvikt i avloppsvärmeväxlaren, det vill säga krets1 och krets2 tog upp samma effekt. När 
flödet ströps i avloppet fanns fortfarande energi kvar lagrat i värmeväxlaren i form av högre 
temperatur på materialet än normalt och i vattnet för krets2. Den lagrade energin i värmeväxlaren 
och vattnet utgör arean under den röda grafen i Figur 5-4 från dess att den blå grafen slutat och 



50 
 

framåt. Eftersom mer energi tas upp precis när vattnet börjar flöda i avloppet blir effektiviteten för 
avloppsvärmeväxlaren bättre vid kortvariga flöden än långvariga. 

Från experiment 3,4 och 7 kan slutsatsen dras att en högre verkningsgrad uppnås med högt 
flödesförhållande mellan massflödet i coilern (delsystem2) och massflödet i avloppet (delsystem1). 
Trots att värmeväxlaren tar upp mer energi med ett högre flöde i coilern är fortfarande COP på 
värmepumpen lika hög eftersom inloppstemperaturen i krets2 (𝑡2𝑖𝑛) är densamma som tidigare. För 
att få ett ökat förhållande och därmed en högre verkningsgrad kan antingen massflödet i delsystem1 
minskas eller så kan massflödet i delsystem2 ökas. Ett högre massflöde i rör och kanaler ger som 
bekant en större turbulens, det vill säga en större omrörning av vattnet, varför värmeövergångstalet 
ℎ2 höjs. Dock ger ett högre massflöde ett lägre Δ𝑡2 som i sin tur ger en sämre verkningsgrad 
eftersom skillnader i temperatur är den drivande kraften. Medvetet har �̇�2 varit högt eftersom 
beräkningar kan visa att ett högt massflöde är att föredra i rör och kanaler. Frågan vid dessa tester 
har varit huruvida det finns en gräns där högre massflöde inte längre gör gott för värmeöverföringen. 
Figur 5-7 visar att verkningsgraden för denna värmeväxlare inte kan bli marginellt större än 60 %. 

Från verkningsgraderna 𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡6−𝑡𝑒𝑠𝑡2 och 𝜂𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡6−𝑡𝑒𝑠𝑡1 i experiment6 ses att även ett 
riktigt högt massflöde ger en bättre verkningsgrad på avloppsvärmeväxlaren, men rent praktiskt så 
finns en övre gräns på hur högt massflöde som är lönsamt att använda i coilern. Detta eftersom 
flödet måste drivas på något sätt, vilket görs med en pump som drar el. Därför bör inte en alltför 
stark pump väljas till att driva flödet i delsystem2.  Och eftersom idén är att avloppsvärmeväxlaren 
ska kopplas ihop med en ackumulatortank och en värmepump, ger ett stort flöde i delsystem2 att en 
större ackumulatortank måste väljas eftersom temperaturskillnaderna blir lägre. 

Ett lägre avloppsflöde bidrar till att mindre effekt kan överföras men samtidigt visar Figur 5-10 på att 
verkningsgraden ökar. Verkningsgraden ökar på grund av att den fallande filmen blir tunnare med ett 
mindre massflöde. Det långsammare flödet bidrar också till att fallhastigheten sjunker då 
väggfriktionen som visserligen är mindre påverkar flödet mer på grund av avståndet till väggen är 
mindre. Den längre tiden i avloppsvärmeväxlaren bidrar till att mer energi kan tas upp och därmed 
uppnås en högre verkningsgrad. Slutsatsen från detta är att från samma mängd vatten i avloppet kan 
mer energi tas upp om avloppsflödet är fördelat under en längre tid men den momentant upptagna 
effekten blir så klart lägre än för ett fall med högt avloppsflöde. 

 Det finns två aspekter att ta hänsyn till vid energiberäkningar. Det handlar om mängden energi, mätt 
i [J] och kvalitén på energin, den så kallade entropin, mätt i [J/kg]. Kort sagt innebär ovanstående i 
detta fall att förutom att beräkna mängden energi som tas upp i värmeväxlaren är det också viktigt 
att titta på vid vilka temperaturer vätskan tar upp denna energi. Desto högre temperaturer desto 
bättre kvalité på energin i vattnet. Alltså, mer energi skulle kunna tas upp ur avloppet om krets2 
skulle ha en mycket lägre temperatur men då skulle även kvalitén på den upptagna energin vara 
lägre vilket tillsammans med en värmepump skulle resultera i sämre verkningsgrad hos 
värmepumpen. Ett högre massflöde i krets2 bidra till ett högre COP på en inkopplad värmepump 
alternativt ge en ökad upptagen effekt.  

De uppmätta värmeövergångstalen för den fallande filmen stämmer inte överens med de beräknade, 
värdena skiljer sig med cirka 30 %. Men då felkällorna för Wilson plotten är stora kan inga säkra 
slutsatser dras om värmeövergångstalen och noggrannare uppmätningsmetoder för beräkning av 
värmeövergångstal behövs för att verifiera om antagandet i rubrik 4.1.2 stämmer. 
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Verkningsgraden på cirka 20 procent på avloppsvärmeväxlaren kan ses både som positivt och 
negativt. Det finns troligen ingen annan typ av värmeväxlare till avloppsvatten som ger bättre 
verkningsgrad än denna eftersom avloppsvatten väldigt lätt bidrar till proppar i avloppssystem. En 
traditionell förångare eller kondensor kan ha en verkningsgrad på runt 70 procent utan att bli allt för 
skrymmande, varför en jämförelse med dessa ger att avloppsvärmeväxlaren är tämligen undermålig.  

För en bergvärmepump, som anses vara en mycket bra lösning på uppvärmningssystem till 
bostadshus, är återbetalningstiden vanligen 7-10 år. Detta är något som kan användas som 
jämförelse för att se om avloppsvärmeväxlingssystemet är lönsamt. En återbetalningstid under sju år 
ger ett definitivt lönsamt system och över tio år ger ett olönsamt sådant. Resonemanget innebär att 
ett bostadshus som har fler än cirka 15 boende ger ett lönsamt system. 

 

6.4 Förslag till framtida studier 
De slutsatser som presenteras i denna rapport är baserade på de testresultat som tagits fram. 
Testriggen kommer att skilja sig åt från ett verkligt fall där flera och större avloppsvärmeväxlare är 
inkopplade till ett annat avloppsrör tillsammans med en värmepump. Detta innebär att även 
testresultaten som tagits fram inte kan appliceras fullt ut på ett verkligt system, varför de 
ekonomiska beräkningarna bör ses som en fingervisning om hur det kan komma att se ut. Det som 
behöver göras innan frågorna som pressenterades i problemformuleringen kan svaras på med 
säkerhet är att tillverka en testrigg med en värmepump och utföra tester på denna. Om detta ger lika 
positiva resultat som nuvarande testanläggning har givit ger nästa steg, att applicera denna teknik i 
ett verkligt fall och göra tester samt dra slutsatser utifrån denna. Först då kan en storskalig 
produktion av liknande system starta. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Mätdata till Experiment2 
t2ut   t2in   t1in   t1ut   

10.277 14.248 10.566 9.939 9.928 9.915 24.086 33.847 29.671 19.795 28.622 21.985 

10.295 14.255 10.535 9.954 9.932 9.901 28.338 33.704 29.583 19.799 28.123 21.974 

10.286 14.223 10.54 9.953 9.927 9.911 30.918 33.595 29.539 16.427 27.562 22.015 

10.324 14.201 10.5 9.95 9.93 9.896 30.959 33.462 29.443 20.735 26.998 22.016 

10.348 14.093 10.484 9.965 9.946 9.905 32.171 33.366 29.361 23.527 26.707 22.014 

10.491 13.956 10.464 9.95 9.923 9.922 32.832 33.23 29.268 25.298 26.297 22.022 

10.619 13.767 10.447 9.943 9.928 9.905 33.164 33.099 29.207 26.337 25.999 22.009 

10.81 13.544 10.443 9.944 9.926 9.892 33.415 32.975 29.122 27.456 25.776 22.023 

11.081 13.29 10.439 9.962 9.921 9.897 33.573 32.851 29.039 28.083 25.418 22.003 

11.373 13.017 10.446 9.951 9.921 9.919 33.667 32.744 28.985 28.428 25.085 22.016 

11.712 12.793 10.433 9.951 9.921 9.921 33.762 32.632 28.908 28.625 24.723 21.994 

12.019 12.591 10.42 9.946 9.913 9.897 33.818 32.518 28.845 28.902 24.516 22.015 

12.322 12.395 10.408 9.935 9.917 9.894 33.877 32.413 28.768 29.04 24.275 22.009 

12.594 12.189 10.377 9.938 9.921 9.902 33.958 32.3 28.685 29.095 24.066 22.001 

12.825 12.028 10.384 9.946 9.921 9.906 33.986 32.207 28.644 29.328 23.815 21.985 

13.004 11.923 10.391 9.944 9.915 9.896 34.043 32.126 28.589 29.307 23.642 21.997 

13.167 11.771  9.935 9.935  34.036 32.01  29.405 23.482  

13.291 11.648  9.938 9.914  34.059 31.912  29.486 23.425  

13.435 11.551  9.929 9.917  34.079 31.777  29.756 23.295  

13.525 11.443  9.915 9.928  34.082 31.694  29.524 23.168  

13.626 11.373  9.921 9.957  34.09 31.586  29.559 23.12  

13.709 11.302  9.922 9.94  34.136 31.485  29.518 23.038  

13.765 11.209  9.912 9.926  34.137 31.402  29.607 22.988  

13.819 11.163  9.922 9.926  34.16 31.285  29.688 22.917  

13.866 11.096  9.917 9.919  34.15 31.181  29.769 22.815  

13.916 11.05  9.94 9.925  34.172 31.088  29.721 22.744  

13.946 10.998  9.923 9.922  34.183 30.986  29.748 22.665  

14.01 10.947  9.908 9.926  34.203 30.897  29.848 22.633  

14.041 10.899  9.946 9.932  34.196 30.789  29.868 22.538  

14.07 10.849  9.905 9.919  34.202 30.712  29.717 22.451  

14.093 10.822  9.937 9.933  34.204 30.617  29.721 22.356  

14.104 10.779  9.915 9.913  34.201 30.52  29.814 22.259  

14.12 10.76  9.928 9.897  34.192 30.425  29.688 22.17  

14.139 10.73  9.914 9.904  34.214 30.357  29.829 22.106  

14.167 10.694  9.909 9.909  34.209 30.24  29.987 22.048  

14.178 10.656  9.946 9.919  34.217 30.164  29.727 21.989  

14.185 10.631  9.914 9.919  34.206 30.089  30.045 21.956  

14.199 10.628  9.928 9.907  34.222 30.001  29.864 21.94  

14.207 10.599  9.924 9.917  34.229 29.902  29.837 21.952  

14.233 10.591  9.932 9.898  34.228 29.827  30.006 21.961  
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14.215 10.558  9.922 9.902  34.134 29.749  29.954 21.975  

 

8.2 Mätdata till experiment 3 

Test1 
    

Test2 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

12,952 11,082 30,031 21,003 
 

13,033 10,96 30,011 20,583 
12,974 11,072 30,026 21,069 

 
13,026 10,957 30,01 20,656 

12,953 11,07 30,038 20,957 
 

13,016 10,955 30,011 20,654 
12,986 11,072 30,019 20,867 

 
13,034 10,97 30,015 20,805 

12,989 11,072 30,027 21,061 
 

13,012 10,959 30,025 20,8 

         Test3 
    

Test4 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

13,256 10,918 30,308 20,268 
 

13,669 10,947 30,258 20,364 
13,249 10,903 30,309 20,356 

 
13,651 10,953 30,251 20,384 

13,249 10,901 30,288 20,253 
 

13,673 10,956 30,265 20,313 
13,252 10,912 30,31 20,329 

 
13,677 10,951 30,258 20,432 

13,238 10,909 30,31 20,318 
 

13,669 10,949 30,253 20,416 

         Test5 
    

Test6 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

15,036 11,08 29,912 20,618 
 

18,865 11,517 30,292 22,142 
15,028 11,092 29,897 20,539 

 
18,871 11,517 30,327 21,897 

15,028 11,088 29,891 20,632 
 

18,872 11,504 30,309 21,879 
15,029 11,077 29,898 20,562 

 
18,873 11,503 30,289 22,115 

15,036 11,08 29,886 20,522 
 

18,866 11,502 30,306 22,002 

         Test7 
        t2ut t2in t1in t1ut 

     28,444 14,369 30,633 26,603 
     28,439 14,367 30,645 26,508 
     28,448 14,359 30,632 26,498 
     28,431 14,35 30,647 26,534 
     28,435 14,373 30,638 26,575 
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8.3 Mätdata till experiment 4 

Test1 
    

Test2 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

12,121 10,131 29,129 17,968 
 

12,564 10,179 29,087 17,963 
12,129 10,131 29,132 18,055 

 
12,553 10,187 29,089 17,933 

12,125 10,138 29,12 17,814 
 

12,547 10,189 29,091 17,973 
12,114 10,127 29,102 17,691 

 
12,535 10,213 29,093 18,051 

12,101 10,136 29,128 17,885 
 

12,55 10,193 29,087 17,823 

         Test3 
    

Test4 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

12,976 10,25 28,963 17,989 
 

15,114 10,564 28,884 18,944 
12,977 10,251 28,975 18,097 

 
15,108 10,583 28,881 18,963 

12,968 10,234 28,948 17,935 
 

15,119 10,575 28,884 19,097 
12,979 10,263 28,956 18,171 

 
15,103 10,58 28,876 19,02 

12,976 10,248 28,953 18,074 
 

15,127 10,583 28,895 18,793 
 

8.4 Mätdata till experiment 5 

t2ut t1ut t2in t1in 
19,23 °C 21,58 °C 11,09 °C 32,33 °C 
19,23 °C 21,65 °C 11,09 °C 32,32 °C 
19,21 °C 21,73 °C 11,08 °C 32,33 °C 
19,23 °C 21,56 °C 11,09 °C 32,31 °C 
19,23 °C 21,50 °C 11,09 °C 32,33 °C 

 

8.5 Mätdata till Experiment6 
 

Test1    

T2ut T2in T1in T1ut 

13.65 10.152 30.139 21.526 

13.65 10.165 30.13 21.49 

13.639 10.168 30.143 21.523 

13.651 10.153 30.129 21.532 

13.661 10.14 30.125 21.528 
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Test2    

T2ut T2in T1in T1ut 

13,642 11,972 29,748 21,001 

13,647 11,941 29,728 20,989 

13,641 11,854 29,752 21,022 

13,659 11,904 29,769 21,001 

13,663 11,869 29,746 21 

13,693 11,9 29,755 21,014 

13,658 11,93 29,752 21,009 

13,612 11,871 29,753 20,977 

13,619 11,891 29,765 20,981 

13,617 11,922 29,761 21,009 

13,612 11,939 29,756 21,018 

13,637 12,043 29,761 20,969 

13,624 12,031 29,744 21,112 

13,643 12,042 29,749 21,065 

13,649 12,058 29,741 21,016 

13,692 11,978 29,746 21,035 

 

 

8.6 Mätdata till experiment 7 

Test1 
    

Test2 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

14,118 9,92 29,854 19,148 
 

14,55 9,962 30,386 21,187 
14,123 9,934 29,849 19,279 

 
14,562 9,961 30,371 21,191 

14,123 9,925 29,872 19,218 
 

14,546 9,947 30,337 21,241 
14,131 9,917 29,864 19,716 

 
14,543 9,947 30,326 21,213 

14,139 9,925 29,88 19,47 
 

14,556 9,952 30,313 21,27 

         Test3 
    

Test4 
   t2ut t2in t1in t1ut 

 
t2ut t2in t1in t1ut 

14,715 9,977 30,177 21,967 
 

14,892 10,002 29,777 22,464 
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14,717 9,965 30,176 22,111 
 

14,894 9,999 29,769 22,289 
14,711 9,962 30,176 22,062 

 
14,889 9,985 29,766 22,557 

14,721 9,962 30,168 21,78 
 

14,905 9,985 29,758 22,341 
14,718 9,984 30,181 21,993 

 
14,881 9,996 29,732 22,417 

         
         Test5 

        t2ut t2in t1in t1ut 
     15,021 9,949 29,911 23,146 
     15,015 9,971 29,894 23,131 
     15,007 9,979 29,9 22,904 
     15,017 9,97 29,891 23,051 
     14,999 10 29,919 22,927 
     

8.7 Mätdata till experiment 8 

t2ut t2in t1in t1ut 
15,318 10,714 38,289 33,534 
15,291 10,706 38,328 33,52 
15,267 10,709 38,321 33,383 
15,261 10,694 38,304 33,406 
15,272 10,706 38,307 33,47 

 

8.8 Ämnesdata 
Ämnesdata vatten 15.5°C 

ρ 997 kg/m3 

K 0.608 W/(m·K) 
cp 4177 kJ/kg 
µ 0.0012Ns/m2 

ν 1.2·106m2/s 
Pr 8.48 
 

Ämnesdata koppar 

kcu 400 W/(m·K) 
 

8.9 Data till ekonomiberäkningar 
Antal pers. Antal vvx Summerad Kostnad Effekt Kostnad Totkostnad 
  engångs- VVX  Värmepump  
  kostnad     

4 2 6600 3000 340 12000 21600 
10 4 6600 6000 850 18000 30600 
18 6 6600 9000 1530 26000 41600 
28 8 6600 12000 2380 36000 54600 
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40 10 6600 15000 3400 48000 69600 
 

Antal personer Besparing/år Återbetalningstid 
   

4 1635,2 13,20939335 
10 4088 7,485322896 
18 7358,4 5,653402914 
28 11446,4 4,770058708 
40 16352 4,256360078 

 

8.10 Beräkningskod för dimensionerande beräkningar  
clc 
clear all 
  
%Uträkning av längden mha. att beräkna h1 h2 och ledningen för 
%kopparröret. 
  
%Givna konstanter för vårt problem 
Qp2 = 620; 
t0 = 24;            %Inlopp avlopssrör 
t1 = 7;             %Utlopp avloppsrör      
t2 = 3;             %Inlopp lilla vattenröret 
t3 = 18;            %Utlopp lilla vattenröret. 
d2i= 0.0072;  
d1i = 0.073;   
ggr = 2; 
  
% Vattens ämnesdata 27 grader 
rho = 997; 
kv = 0.608; 
cp = 4177; 
x = 1;              %Aproximerat avstånd från inlopp 
g = 9.81; 
H = 0:0.1:2; 
  
%Interpolation av ämnesdata 
tfilm=(t0+t1)/2; 
lutningPr = (5.88-10.4)/(27-7); 
Pr = 10.4+lutningPr*(tfilm-7); 
lutningmy = (0.857*10^-3-1.44*10^-3)/(27-7); 
my = 1.44*10^-3+lutningmy*(tfilm-7); 
ny=my/rho; 
  
% Ämnesdata för koppar 
kcu = 400; 
dx = 0.005; %Totala tjockleken vid ledning.  
  
%Uträkning av det tln och UA vi vill eftersträva. 
tln = ((t0-t3)-(t1-t2))/log((t0-t3)/(t1-t2)); 
UA = ggr*Qp2/tln; 
  
%Uträkningar för det lilla röret m. dittus boelters ekvation när Nu 
beräknas . 
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mp2 = ggr*Qp2/(cp*(t3-t2)); 
v2 = mp2/(rho*pi*(d2i/2)^2); 
Re2 = rho*v2*d2i/my; 
Nu2 = 0.023*Re2^0.8*Pr^0.4; 
h2 = Nu2*kv/d2i 
  
%Uträkningar för avloppsröret ; 
mp1 = ggr*Qp2/(cp*(t0-t1)); 
gamma = mp1/(pi*d1i); 
%Re1 = 4*gamma/my; 
% G = g.*H.^3/ny^2; 
% Nu1 = 1.19.*(G*Pr).^(1/4); 
% h1 = Nu1*kv./H; 
  
%Granryd 
delta=(3*ny*gamma/(g*rho))^(1/3);   %filmtjocklek 
dh=4*delta;                         %ekvivalent diameter = dubbla 
spaltvidden = 4*filmtjocklek 
Nu1=7.6; 
h1 = Nu1*kv/dh 
  
  
%Uträkningar för hela avloppsröret. 
A = pi*d1i.*H; 
UAber = 1./(1./(h1.*A)+1./(h2*A)+dx./(kcu*A)); 
  
Hplot = [H(1) H(end)]; 
UAplot = [UA UA]; 
plot(H,UAber,Hplot,UAplot); 
grid on 
xlabel ('höjd') 
ylabel('UA') 
  
%Nummerisk ej grafisik lösning 
A = @(H) pi*d1i*H; 
%A2 = @(H) pi^2*d1i*H;          %Om vi vill räkna på olika areor. 
ekv = @(H)1/(h1*A(H))+dx/(kcu*A(H))+1/(h2*A(H))-1/UA; 
hojd = fzero(ekv,2) 
  
%Algebraisk ej grafisk lösning gällande vid lika areor 
U = 1/(1/h1+dx/kcu+1/h2); 
Area = UA/U; 
Hojd = Area/(pi*d1i) 
  
%tryckfall 
f=0.158*Re2^(-1/4); %blasius 3000<Re<100000 
%Ska det inte vara "/2" också 
pf=f*rho*v2^2*25/d2i; 
  
  
  
%Uträkning av uttemp av rent vatten  
%för en avloppsvärmeväxlare med 1m höjd 
%Vilket UAvärde får vi med 1m höjd? 
UA2=1/(1/(h1*A(1))+dx/(kcu*A(1))+1/(h2*A(1))); 
%Vilket logmv temp ger detta? 
tln2=ggr*Qp2/UA2;    
%Vilken uttemp får vi? 
ekv2=@(t)tln2-((t0-t)-(t1-t2))/log((t0-t)/(t1-t2)); 
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tempber= fzero(ekv2,18); 
  
pggg=7*rho*v2^2/2; 
pftot=pf+pggg 
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