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Abstract 
Within the next ten years, all central ventilation systems are in need of replacement in Huddinge 

Hospital. Energy consumption is expected to reduce greatly by installing new, efficient systems for 

heat recycling and cooling. Numerous technical suggestions are considered and needs to be analyzed. 

This report presents an evaluation of a simple double pipe heat exchanger and an evaporative cooling 

system. The systems have been investigated separately and evaluated through numerical simulations 

in EES, Excel and MATLAB, where the calculations for the heat exchanger have been made 

according to the NTU method. 

To satisfy the efficiency demanded, the size of the heat exchanger appears to be intolerably large and 

the pressure drop in the heat exchanger also results in unacceptable operation costs. The heat 

exchanger solution is therefore not a sufficient alternative, which is why a Life-Cycle Cost analysis is 

not included in the report.  

On the other hand, the evaporative cooling system appears to be more interesting and could be 

combined with another type of heat exchanger to lower the temperature during hot summer days. 

However, a more profound investigation of the evaporative cooling system is needed to ensure the 

system’s suitability and sustainability.  

  



3 
 

Sammanfattning 
Centralsystemen för ventilation behöver inom de närmaste tio åren bytas ut i Huddinge sjukhus. 

Energiförbrukningen i ventilationssystemet förväntas kunna reduceras markant med hjälp av nya, 

effektiva system för värmeåtervinning och komfortkyla. Just nu pågår en process där flertalet 

lösningsförslag tagits fram och behöver utredas. 

I denna rapport presenteras en undersökning av en motströms koaxialvärmeväxlare för 

värmeåtervinning och ett kylsystem baserat på indirekt evaporativ kylning. Systemen har behandlats 

separat och utvärderats utifrån numeriska simuleringar i EES, Excel och MATLAB där beräkningarna 

för värmeväxlaren gjorts enligt NTU-metoden. 

För att uppnå effektivitetskraven visar sig den koaxiala värmeväxlaren blir orimligt stor samtidigt som 

tryckfallen i värmeväxlarens kanaler ger upphov till oacceptabla driftkostnader. 

Värmeväxlarlösningen är därför inte ett hållbart alternativ, varför en LCC-analys inte är inkluderad i 

denna rapport.  

Kylsystemet visar sig dessbättre vara mer intressant och skulle kunna kombineras med en annan typ 

av värmeväxlare för att sänka temperaturen vid varma sommardagar. Dock är en mer djupgående 

analys nödvändig för att säkerställa lösningens lämplighet och hållbarhet. 
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Tecken Benämning Enhet 
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Subindex Beteckning 
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1. Problemformulering 
Nedan presenteras bakgrund, mål och syfte för det problem undersökningen i rapporten behandlar. 

 

1.1. Bakgrund 
Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och bland hyresgästerna dominerar 

sjukvården i Stockholms län. Företaget arbetar för en hållbar utveckling där energi och miljöfrågor 

står i fokus och ska vara integrerade i all verksamhet inom företaget. 

Inom de närmaste tio åren behöver Huddinge sjukhus byta ut alla centralsystem för ventilation 

eftersom dagens system är ungefär 40 år gammalt och inte längre uppfyller kraven för företagets 

miljöbyggnadsstandard. Idag står till exempel ventilationssystemet för 60 procent av den totala 

energiförbrukningen på sjukhuset och för 30 procent av elförbrukningen. Det finns därför behov av ett 

nytt system med smidiga lösningar, lägre el- och energiförbrukning, snabb start och bra LCC. Det nya 

systemet önskas ha en teknisk livslängd på 50 år. 

Energiförbrukningen i ventilationssystemet kan reduceras markant med hjälp av effektiva 

centralsystem för värmeåtervinning och komfortkyla. Dagens system består av vätskekopplade 

värmeväxlare med en effektivitet på ungefär 40 procent. Ett flertal nya lösningar har tagits fram som 

förslag och behöver utredas. Bland förslagen finns ett koncept som utnyttjar luftvärmeväxling i 

motströms koaxialvärmeväxlare. Detta system förväntas ha fördelarna av att ha enkel och billig 

installation, vara driftsäkert och ha låg underhållskostnad. 

Ett av förslagen till komfortkyla baseras på evaporativ kylteknik. En förstudie av detta förslag är 

därmed nödvändig för att utreda huruvida tekniken är teoretisk tillämpbar. 

 

1.2. Mål och syfte 

I detta kandidatexamensarbete ska förslaget till värmeåtervinning genom luftvärmeväxling i 

motströms koaxialvärmeväxlare utredas. Genom numerisk modellering ska värmeväxlaren simuleras, 

dimensioneras och analyseras. Värmeväxlarens verkningsgrad är av yttersta intresse och önskas 

överstiga 70 procent med en flödeshastighet på 25 kubikmeter per sekund. Verkningsgraden ska sättas 

i förhållande till värmeväxlarens storlek som önskas hållas inom rimliga gränser. Storleken begränsas 

för att hålla material- och driftkostnaderna nere samtidigt som installationsytan är begränsad.   

När värmeväxlaren är färdigdimensionerad ska även driftkostanden för denna uppskattas. En vidare 

analys av systemets LCC avses utföras om systemet visar sig vara lämpligt både vad gäller fysisk 

storlek och uppskattade driftkostander. Det övergripande syftet med undersökningen är att fastställa 

om förslaget ska förkastas eller analyseras vidare i en framtida, mer detaljerad undersökning. 

För komfortkylning ska ett evaporativt kylsystem undersökas. Denna utredning syftar till att 

undersöka teknikens kompatibilitet i byggnaden utifrån modellering och historisk väderdata. 

Kylsystemet önskas kunna leverera en tilluftstemperatur inom intervallet 20 ºC till 22 ºC. 

Arbetet är en förstudie och avser utgöra underlag för ett framtida examensarbete där mer djupgående 

undersökningar, implementeringsmöjligheter och jämförelser ska genomföras. 
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2. Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts för att undersöka viktiga parametrar för värmeväxlaren och det 

evaporativa kylsystemet. Studien innefattar bland annat de krav som finns uppsatta för sjukhus, olika 

värmeväxlarlösningar samt en elprisanalys. 

 

2.1. Ventilations- och klimatbehov i sjukhus  
Effektiv värmeväxling är extra viktigt i lokaler som kräver hög luftomsättning. Lokalerna i sjukhus är 

indelade i olika hygienklasser med olika vårdhygieniska krav. I dessa krav ingår bland mycket annat, 

bestämmelser för ventilation som varierar mycket mellan olika lokaltyper. Ventilation ska vara igång 

dygnet runt men kan reduceras då lokalen inte används. Ventilationsbehovet mellan olika lokaltyper 

varierar mellan sex till tjugo luftväxlingar per timme. (SFVH, 2010) 

I sjukhus finns en del vårdhygieniska bestämmelser kring värmeåtervinning genom värmeväxlare. Så 

länge partiklar överstigande fem mikrometer avskiljes kan luften ur vårdhygiensk synpunkt 

återanvändas. Undantag utgör luft från enpatientrum med luftsluss och obduktionsrum, avsedda för 

smittsamma patienter. I dessa lokaler får inte mikroorganismer läcka över mellan frånluft och tilluft. 

Om värmen i frånluften från dessa lokaler ska återanvändas är det därför viktigt att medierna är 

separerade i värmeväxlaren. Av den anledningen rekommenderas vätskekopplade system för 

värmeväxling i dessa lokaler. (SFVH, 2010) 

Klimatanläggningar i sjukhus ska utformas så att tillväxt av mikroorganismer inte sker. 

Miljöbaketerier som växer till i fuktig miljö och vätskor kan orsaka infektioner hos patienter med 

nedsatt infektionsförsvar. Av denna anledning bör ingen befuktning av tilluften ske i sjukhuset 

klimatanläggning. I sällsynta fall då luften behöver befuktas bör detta ske genom ångbefuktning där 

mikroorganismer inte växer till. (SFVH, 2010) 

 

2.2. Värmeväxlare 
Värmeväxlare är en teknisk lösning som används för överföring av termisk energi mellan olika 

medier. Värmeöverföringen sker huvudsakligen genom konvektion och konduktion (ledning). 

Tekniken används i stor utsträckning för värmehushållning i byggnader men förekommer även i olika 

typer av teknisk utrustning. Systemets storlek och utformning varierar mycket beroende på dess 

tekniska syfte.  

En värmeväxlares primära uppgift är att effektivisera energianvändningen och på så sätt skapa ett mer 

hållbart system. Detta görs genom att värmeväxla frånluft med inkommande luft och därigenom 

återvinna en del av värmen som finns i den varmare luften. Den ekonomiska faktorn är av stor vikt 

och det är därför viktigt att analysera systemets kostnader vad gäller installation, underhåll samt drift. 

Beroende på vad som väljs som utgångspunkt kan värmeväxlare delas in på flera olika sätt. Antalet 

medier, direkt eller indirekt kontakt av medierna, konstruktion och hur flödena arrangeras är några av 

de möjliga indelningarna (Rohsenow mfl., 1998). I figur 1 visas hur värmeväxlare utifrån ett 

konstruktionsperspektiv klassificeras i fyra huvudgrupper med tillhörande undergrupper och nedan 

preseneras några värmeväxlare inom varje huvudgrupp. 
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Figur 1. Klassificering med avseende på konstruktion. (Rohsenow mfl., 1998.) 

 

2.2.1. Rörformiga 
Till gruppen rörformiga värmeväxlare hör dubbelpipiga och spiralformade värmeväxlare samt “shell 

and tube”- och rörslingsvärmeväxlare. (Rohsenow mfl., 1998) 

Dubbelpipiga värmeväxlares konstruktion beskrivs av att ett rör är placerat inuti ett annat rör. Vanligt 

är att dubbelpipiga värmeväxlare formas i så kallade hårnålar vilket gör att konstruktionen blir 

kompaktare, se figur 2. Fördelen med dubbelpipiga är att de klarar höga tryck och temperaturer samt 

har lång livslängd och passar bra för mindre behov. (Thulukkanam, 2013) 

Figur 2. Dubbelpipig värmeväxlare med hårnåls- 

konstruktion, troligen avsedd för fluider. (JC Equipments Pvt Ltd) 

 

I “shell and tube”-värmeväxlare strömmar ett medie i flera mindre, parallella rör placerade i ett stort 

rör, ett skal, där det andra mediet strömmar över de mindre rören. Bafflar kan monteras i det stora 

röret för att öka värmeöverföringen. Ökningen sker eftersom flödet över de mindre rören sker 

långsammare samt både parallellt och korsströms. För konstruktion, se figur 3. “Shell and tube”-

värmeväxlare blir ofta mycket stora men är flexibla i sin tillämpbarhet och är enkla att underhålla och 

reparera. (Thulukkanam, 2013) 
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Figur 3. ”Shell and tube”-värmeväxlare. (Southwest Thermal Thechnology Inc.) 

 

2.2.2. Med utökad värmeväxlningsyta 
Ökad värmeöverföringsyta bidrar till ökad värmeöverföring. Detta möjliggörs med flänsar och 

tekniken kan appliceras på både plana och rundade ytor. (Thulukkanam, 2013) 

Plattflänsar innebär att veckade flänsar placeras mellan parallella plattor, se figur 6. Två plattor och en 

veckad yta bildar ett block där plattorna kallas primäryta och den veckade ytan sekundäryta. Antal 

block monteras och den totala volymen anpassas efter användningsområde (Saunders, 1988), likaså 

förekomsten av veckningar i blocken (Rohsenow mfl., 1998). Olika veckningstyper finns och de kan 

vara allt från raka eller vågiga till fiskbensmönstrade eller tandade. Även höjden på veckningen har 

stor del i valet av konstruktion och användningsområde. Vanligaste flödena är korsströms och 

motströms men andra mer komplicerade flöden förekommer också (Saunders, 1988). 

Figur 6. Enkel bild på värmeväxlare med  

plattflänsar. (Thulukkanam, 2013) 

 

För att öka värmeöverföringen i rörvärmeväxlare, och då främst i dubbelpipiga-och “shell and tube”-

värmeväxlare, kan de inre rören förses med flänsar, se figur 7. Flänsarna kan vara konstruerade så att 

de följer i rörets längsgående riktning eller är cirkulära, vilket kan förklaras av cirkulära skivor som 

sitter längs med röret, se figur 8. Även olika typer av flänsstavar kan vara fästa på röret samt olika 

spirallösningar. (Rohsenow mfl., 1998) 
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Figur 7. Exempel på inre rör försedda med flänsar. (Thulukkanam, 2013) 

 

Figur 8. Exempel på värmeväxlarrör försett med cirkulära skivor. (Kraemer & Kraus) 

 

2.2.3. Regenerativa 
Regenerativa värmeväxlare lagrar värme i en värmeväxlingsyta, kallat matris eller 

värmeväxlingsmembran, när ett varmt medie passerar denna. Värmen överförs sedan till ett kallare 

medie när detta sedan passerar matrisen. Tre konstruktioner av regenerativa värmeväxlare 

förekommer. De kan ha roterande matris, fixerad matris eller en roterande huva. Gemensamt för alla 

regenerativa värmeväxlare är att de oftast läcker och att medierna i viss mån blandas. (Rohsenow mfl., 

1998) 
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2.3. Motströms koaxialvärmeväxlare 
Värmeväxlaren som huvuddelen av detta arbete behandlar är en rörformig värmeväxlare av 

dubbelpipig typ, även kallad koaxialvärmeväxlare. Hur en koaxialvärmeväxlare fungerar förklaras av 

enkel värmeöverföringsteori och dess storlek och utformning varierar mycket beroende på dess 

tekniska syfte. Värmeväxlaren består i sin grundligaste form av två rör med en gemensam axel, 

motströmsflöden och med det värmeöverförande mediet i mitten, se figur 9. 

Figur 9. Enkel modell av en motströms koaxialvärmeväxlare. (Spakovszky, 2009) 

 

Ofta byggs värmeväxlarsystem bestående av flertalet parallella eller seriekopplade koaxiala 

värmeväxlare. Värmeväxlaren är lämplig för intensiv användning och dess enkla utformning gör den 

enkel att underhålla samtidigt som den kräver få reservdelar. Ofta förbättras värmeväxlaren genom att 

installera flänsar för att öka värmeöverföringen mellan medierna. Värmeväxlaren är effektiv när ett så 

kallat “temperaturkors” vill uppnås, det vill säga när det varma mediets utgångstemperatur är lägre än 

det kalla mediets utgångstemperatur. Tekniken har visats vara användbar för att förbättra en befintlig 

värmeväxlare genom att koppla en koaxialvärmeväxlare i serie med denna.  

Vid byggnation av en koaxial värmeväxlare är syftet att uppnå så hög effektivitet som möjligt 

samtidigt som systemets installations och- driftkostnad minimeras. Problemet är dock att 

parametrarna som ökar värmeöverföringen också ökar tryckfallet i värmeväxlarens kanaler vilket ökar 

pump/fläktbehovet i systemet och därmed driftkostnaden. Smuts, korrosion och isbildning kan ge 

upphov till ytterliga tryckfall och beroende på i vilken miljö värmeväxlareren arbetar varierar dessa 

faktorer. Värmeväxlaren är således i behov av regelbunden rengöring och eventuell avfrostning. 

Den vanligaste metoden för dimensionering av denna typ av värmeväxlare består av arbetskrävande 

metoder där resultatet baseras på “trial and error”(Swamee mfl., 2007). Av denna anledning används i 

dag programvaror som genom numerisk iteration beräknar värmeväxlarens optimala dimensioner. 

Empiriska beräkningsmodeller som baseras på flertalet antaganden har tagits fram av olika tekniska 

institut men enligt artikeln “Optimum design of double pipe heat exchanger”, Swamee mfl (2007), 

finns det i dagsläget inga behändiga beräkningsmodeller för detta ändamål. Iterationer är därmed 

oundvikligt. 

 

T2,in 

T1,ut T1,in 

T2,ut 
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2.4. Material 
Många material är lämpliga för konstruktion av värmeväxlare. Oftast används stållegeringar på grund 

av deras hållbara egenskaper vilket är fördelaktigt när medierna flödar under högt tryck. Metaller som 

koppar och mässing används också då de har hög termisk konduktivitet.  

En annan faktor som måste beaktas vid val av material är korrosion. Korrosionsresistenta material är i 

regel väldigt dyra och används således bara i de mest kritiska delarna av värmeväxlaren medan 

billigare material används i de delar där korrosion inte förekommer i lika stor omfattning (Fremed, 

2012). Den nödvändiga tjockleken på rörväggarna beror på värmeväxlarens storlek och användning. 

Vanligtvis ligger rörtjockleken i en rörformig värmeväxlare mellan 1,5 och 3 millimeter (H&C Heat 

Transfer Solutions). 

Dagens ventilationssystem utgörs vanligen av cirkulära, galvaniserade stålrör av varierande storlek, så 

kallade spirorör. Även andra material förekommer, så som rostfritt stål och aluminium. Rören 

tillverkas genom att plåtband lindas och sprialfalsas. Cirkulära rör föredras framför rektangulära då de 

är billigare, tätare och lättare att hantera samt eftersom tvärsnittsarean utnyttjas effektivare. I en 

rektangulär kanal utnyttjas inte hörnen effektivt. (spiroror.se) 

Vid undersökningar kring diameter och längd för spirorör finns information dels att hämta hos 

återförsäljare men också hos de företag som säljer maskiner som tillverkar sådana rör. På 

luftbutiken.se säljs spirorör med diametrar mellan 80 och 200 millimeter, då med längden tre meter. 

Rören de säljer har alla högsta täthetsklass och andra återförsäljare visar på ungefär liknande mått 

(ventilation.se). Med en lösning som är längre än tre meter kommer mycket noggrann svetsning att 

krävas för att upprätthålla kravet på minimalt läckage. 

Företaget som idag är världsledande på tillverkning av maskiner som tillverkar spirorör säljer 

maskiner med varierande inställningsmöjligheter. Deras maskiner kan producera rör med diametrar 

från 75 till 2500 millimeter men de anger ingen maximal längd. Rörtjockleken maskinerna kan 

hantera varierar men den maskin som kan producera en diameter på 2500 millimeter kan tillverka rör 

med en tjocklek på 0,4 till 2 millimeter, vilket också är den maximala tjockleken som maskinerna de 

erbjuder kan hantera. Materialet deras maskiner kan arbeta är galvaniserat stål, rostfritt stål samt 

aluminium. (spiro.ch) 

Enligt tabellen på sida 52 i Eric Granryds Heat Transfer – Collection of formulas and Tables of 

Thermal Properties har aluminium högre termisk konduktivitet än rostfritt stål (Granryd, 2009). Även 

galvaniserat stål har lägre termisk konduktivitet än aluminium (den termiska konduktiviteten för 

galvaniserat stål beror på hur tjock beläggningen av zinkoxid som bildas på stålet blir) (Bennaji mfl., 

2010). 

 

2.5. Fläktar 
För att kompensera för det tryckfall som uppstår i värmeväxlarens rör används fläktar. På marknaden 

idag finns flera olika producenter och fläkttyper. I Swegons utbud finns radialfläktar med 

tryckområden på 100 till 13 000 Pa samt luftmängder på upp till 38 kubikmeter per sekund. Den totala 

verkningsgraden ligger på ungefär 80 %. (Swegon AB)  
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2.6. Relativ fuktighet 
Den relativa luftfuktigheten är definierad som kvoten mellan vattenångans partialtryck och 

vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd. Den relativa fuktigheten anger således hur mycket 

vattenånga luften innehåller i förhållande till den maximala mängd vattenånga som kan förekomma 

vid en given temperatur. Den relativa fuktigheten i utomhusluften varierar beroende på årstid och tid 

på dygnet. Mängden vattenånga som kan förekomma i gasform ökar med temperaturen. Den relativa 

fuktigheten är i genomsnitt lägst dagtid under vår och försommar och är som högst nattetid och under 

vintern (Wern, 2013). I normala fall minskar den relativa fuktigheten i samband med 

temperaturökningar under dygnet. Tidigt på morgonen, till exempel, kan temperaturen vara 18 ºC, 

med en relativ luftfuktighet på 70 procent. I mitten av eftermiddagen, när temperaturen har stigit till 

28 ºC, kan luftfuktigheten väl ha sjunkit till 35 procent.  

Eftersom den relativa fuktigheten är temperaturberoende är det en viktig variabel vid simulering av 

värmeväxlarsystem. När luften kyls kan detta ge upphov till kondens som samlas i kanalerna. Detta 

kondensvatten måste kunna rinna ut ur värmeväxlaren. Avfrostning kan också vara nödvändigt för att 

behålla flöde och tryck i kanalerna.  

 

2.7. Evaporativ kylning 
Under den största delen av året behöver sjukhusets lokaler värmas upp medan ett kylbehov finns 

under sommarmånaderna. Vid evaporativ kylning utnyttjas att lufttemperaturen sänks vid befuktning. 

Befuktningen sker genom att luften passerar en fuktig yta som avdunstar och tas upp av den 

förbipasserade luften. Vid förångningen åtgår värme, detta värme kallas för ångbildningsvärmet och 

tas från luften vilket sänker luftens temperatur samtidigt som luftfuktigheten ökar. Möjligheten till 

kylning bestäms i stor grad av den förbipasserande luftens aktuella tillstånd. Kyltekniken är möjlig så 

länge luften inte är mättad på vattenånga och den lägsta temperatur luften kan få med denna teknik är 

begränsad av luftens våta temperatur vid mättnadstillståndet (Tvåt) (Nilsson, 2001). På grund av 

begränsningarna i evaporativa kylsystem är tekniken vanlig i regioner med ökenklimat som 

exempelvis södra Kalifornien, New Mexico och Arizona (Gibilisco, 2012). 

Kylprocessen som beskrivits ovan kallas även för latent värmeöverföring. I evaporativa kylsystem 

sker även värmeöverföring som ett resultat av temperaturdifferensen mellan vattnet och den 

förbipasserade luften, så kallad sensibel värmeöverföring. I ett evaporativt kylsystem sker vanligtvis 

ungefär 80 procent av värmeöverföringen genom latent värmeöverföring och 20 procent genom 

sensibel värmeöverföring. (Gibilisco, 2012) 

Tekniken kan tillämpas på två sätt, se figur 10. Direkt evaporativ kylning innebär att tilluften fuktas 

och därmed får en lägre temperatur och en högre relativ fuktighet. Den andra metoden kallas indirekt 

evaporativ kylning vilket innebär att frånluften befuktas och temperaturen i denna sänks. Därefter sker 

en värmeväxling mellan från- och tilluft som ger upphov till en temperatursänkning av tilluften utan 

att den relativa fuktigheten i tilluften ökar. (Nilsson, 2001) 

  



17 
 

Figur 10. Visualisering av direkt och indirekt evaporativ 

kylning i ett rum. (Nilsson, 2001) 

 

 

Figur 11. Verkningsgrad evaporativ kylare. (Bhatia, 2012) 

 

 
Den maximala temperatursänkningen som kan uppnås med evaporativ kylning är differensen mellan 

luftens temperatur och dess kylgräns (Tvåt). Eftersom inga evaporativa kylsystem är perfekta är 

verkningsgraden (ηE) av det evaporativa kylsystemet en nödvändig parameter för beräkningar. 

Verkningsgraden i det evaporativa kylsystem kan visualiseras med hjälp av figur 11. Under den 

evaporativa kylprocessen går luften från tillstånd A till tillstånd B. Avståndet mellan A och 
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B motsvarar 90 procent av avståndet mellan A och mättnadslinjen. Verkningsgraden är således 90 

procent. Verkningsgraden beror främst på vilken befuktningsteknik som används och 

luftflödeshastigheten. Idag har moderna evaporativa kylsystem en verkningsgrad på mellan 80 och 90 

procent. (Duan mfl., 2012)  

 

2.8. Fallstudier 
Fallstudier av lösningar avsedda för luft-till-luft-värmeväxling har gjorts. Ingen värmeväxlarlösning 

liknande den som behandlas i detta arbete har påträffats. 

 

2.8.1. Korsströmsvärmeväxlare 

I en studie på en korsströmsvärmeväxlare med ett fixerat värmeväxlingsmembran (matris) visas att 

stora besparingar kan göras genom att implementera en sådan värmeväxlarlösning i ett 

ventilationssystem. Papakostas och Kiosis visar att ett auditorium i Thessaloniki, Grekland, sparar 40 

procent av energin som behövs för att värma upp rummet när systemet utnyttjas fullt ut. Både 

elkonsumtionen och fläktarbetet ökar dock med 1,6 procent respektive 14,9 procent men totalt sänks 

driftkostnaderna med ungefär 20 procent. (Papakostas och Kiosis, 2014) 

Systemet som Papakostas och Kiosis studerar använder inte evaporativ kylning utan istället ett 

vätskeburet kylningssystem som vid implementeringen av värmeväxlaren används i mindre grad. 

Även den gasdrivna kokaren som förser en värmeslinga med värme används långt mycket mindre 

med värmeväxlaren implementerad. Detta bidrar alltså till att driftskostnaderna sänks för systemet och 

vid fullt utnyttjande spår författarna att paybacktiden för systemet kommer vara mindre än ett år. 

(Papakostas och Kiosis, 2014) 

 

2.8.2. Rörvärmeväxlare med kylmedie 
I en undersökning av Abd El-Baky och Mohamed studeras en rörvärmeväxlare avsedd för luft-till-

luft-värmeväxling. Denna värmeväxlare är dock inte konstruerad med två rör i varandra utan istället 

flödar de två luftflödena motströms över 25 stycken 50 centimeter långa rör med en ytterdiameter på 

12,7 millimeter. Flödena är helt separerade från varandra, när de passerar rören i värmeväxlaren hålls 

de åtskilda genom en 10 centimeter tjock isolering. I rören arbetar mediet R-11 (idag ett förbjudet 

ämne) som när det kyls rinner till delen där den varmare luften passerar för att där förångas och 

därmed förflyttas till den del av röret där den kallare luften passerar. (Abd El-Baky och Mohamed, 

2007) 

Flera undersökningar har gjorts på liknande rörvärmeväxlarlösningar. Bland annat visar Anandan och 

Bhaskaran hur en sådan lösning presterar dels vid luftkonditionering men också i en industriell 

kokprocess. Författarna visar att värmeväxlaren kan arbeta vid en mycket hög effektivitet, upp till 95 

procent, men de drar slutsatsen att detta inte är den mest optimala effektiviteten. I förhållande till 

kostnadsbesparing per enhet värmekapacitet är en effektivitet på ungefär 80 procent den mest 

optimala. Inte heller paybacktiden är den lägsta vid maximal effektivitet utan den är som lägst då 

värmeväxlaren arbetar vid ungefär 50 procent. Paybacktiden för en effektivitet på 80 procent är cirka 

6,4 år. (Andanan och Bhaskaran, 2012) 
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2.9. Elprisanalys 
År 2012 uppgick Sveriges elproduktion till 162 TWh vilket slog det tidigare rekordet på 158 TWh 

från år 2000. Även nettoexporten slog rekord 2012 och uppgick då till 19,6 TWh. Fördelningen 

mellan produktionskällorna ses i tabell 1. (Energiläget 2013) 

Under 1996 avreglerades Sveriges elmarknad vilket bidrog till en markant minskning av den 

installerade elproduktionskapaciteten. Efter år 2000 har dock kapaciteten ökat och är nu högre än vad 

den var innan avregleringen. Största delen av kapacitetsökningen står vindkraften för. Fördelningen 

av installerad elproduktionskapacitet ses i tabell 2. (Energiläget 2013) 

 

Elproduktion år 2012 

Produktionskälla Procentsats 

Vattenkraft 48 % 

Kärnkraft 38 % 

Förbränningsbaserad produktion 

(kraftvärmeverk och industri) 
10 % 

Vindkraft 4 % 

Tabell 1. Fördelning av produktionskällor år 2012. (Energiläget 2013) 

 

Installerad elproduktionskapacitet år 2012 (av 37 353 MW) 

Produktionskälla Procentsats 

Vattenkraft 43 % 

Kärnkraft 25 % 

Förbränningsbaserad produktion 

(kraftvärmeverk och industri) 
22 % 

Vindkraft 10 % 

Tabell 2. Installerad elproduktionskapacitet år 2012. (Energiläget 2013) 

 

Sedan avregleringen 1996 har årsmedelvärdet för spotpriset, det vill säga det elpris som handeln på 

elbörsen Nord Pool Spot resulterar i, varierat. Från att ha sjunkit fram till år 2000 har det sedan dess 

haft en uppåtgående trend. Figur 12 visar årsmedelvärdet för Sverige från avregleringen till 2012. 

Efter den första november 2011, då Sverige delades in i fyra elområden, har elpriset i elområde 3 

(SE3) satts som ett uppskattat värde för det tidigare Sverigepriset. Ur figuren kan utläsas att det 

Svenska spotpriset inte avvikit så mycket från systempriset. (Energiläget 2013) Inte heller efter 2012 

har systempriset (SYS) avvikit speciellt mycket från de fyra spotpriserna i Sverige, vilket visas i figur 

13 (Nord Pool Spot) 
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Figur 12. Årsmedelvärden 1996 – 2012. (Energiläget 2013) 

 

Figur 13. Veckomedelvärden vecka 2 2012 – vecka 17 2014. (Nord Pool Spot) 

 

Skattenivån på el har nästan tredubblats sedan avregleringen varför nästan hälften av elpriset som 

konsumenten betalar är en effekt av politiska beslut. Skatterna är dels energiskatt på el, dels moms 

med 25 procent på det totala priset för elnät och elhandel samt vissa myndighetsavgifter. (Elpriser och 

skatter, Svensk Energi) 

I en studie gjord av Profu i Göteborg AB är ett av resultaten genererat av energimodellen MARKAL 

att Norden troligen kommer exportera 60 TWh/år till Europa år 2030. Även den nordiska elen från kol 

och gas kommer vara kraftigt reducerad till år 2020. Ökad elanvändning i Norden är att vänta men 

effektiviseringskrav på tjugo procent bidrar till att ökningen dämpas. Ökningen väntas avstanna inom 

femton år och därtill väntas all elproduktion i Sverige vara klimatneutral efter år 2030. (Profu, 2010)  

Vidare skrivs att ökade priser på utsläppsrätter som följd av hårdare klimatkrav kommer göra att 

elpriserna stiger fram till 2030 för att sedan stabiliseras och därefter sjunka något. Fram till 2030 
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väntas produktionspriset stiga till nästan  60 öre/kWh för att sedan sjunka till 57 öre/kWh år 2044. 

(Profu, 2010) Utifrån dagens påslag på nästan 50 procent på produktionspriset kommer 

konsumentpriset på el hamna mellan 110 och 120 öre/kWh om inte procentsatsen ändras markant. 

Tysklands beslut om att lägga ner sin kärnkraftsproduktion och dess påverkan på elpriserna i Norden 

behandlas i en rapport av Normark mfl.. När Tysklands kärnkraftsproducerade el ersätts av inhemsk 

producerad el från kol-, gas-, sol- och vindkraft samt importad el från bland annat Norden och rysk 

gas kommer elpriset att stiga. Detta eftersom ökningen av fossilbaserad elproduktion medför högre 

utsläppsrättspriser. Efterfrågan på den nordiska vattenkraftens reglerkraft kommer öka för att 

balansera upp för de ojämnheter sol- och vindkraft medför, vilket medför högre elpris i Norden. 

(Normark mfl., 2013)  

Sverige väntas i framtiden få mer nederbörd och det främst under vinterhalvåret. (Öborn mfl., 2011) 

Det kommer medföra att flödena till vattenkraftverken men krav på miljöförbättringar rörande 

vattendragen kan resultera i minskad vattenkraftproduktion. (Hovsenius mfl., 2002) År med stora 

nederbördsmängder ger generellt sett lägre elpris (Vattentillgångens prispåverkan, Svensk Energi) 

varför elpriset i framtiden, om vattentillrinningen ökar till följd av ökad nederbördsmängd, bör bli 

lägre. Prisnedgången kommder dock förmodligen dämpas av den ovan nämnda ökade efterfrågan på 

reglerkraft från Tyskland. 

Energimyndigheten behandlar i sin rapport Färdplan 2050 fyra olika scenarion i vilka 

elprisutvecklingen kommenteras. De fyra scenarierna utgår bland annat från hur stor elanvändningen i 

samhället väntas vara, hur omvärlden ser på utsläpp samt hur priserna på fossila bränslen väntas 

påverka utfallet. Scenarierna visar på är att med en gemensam europeisk satsning på nettonollutsläpp 

ökar elpriserna oberoende av om elförbrukningen ökar eller minskar. Även scenarier med minskat 

elpris förekommer i rapporten och grundas i lägre fossilbränslepriser. Dock kan slutsatsen dras att 

elpriset i Sverige väntas öka från dagens nivåer i varierande omfattning. Hur mycket beror på hur 

bland annat elanvändningen, incitament för miljövänlig el, överföringskapaciteter mellan länder samt 

hur mängden kärnkraftsproducerad el utvecklas. (Energimyndigheten, 2012) 

 

2.10. Life Cycle Cost 
Livscykelkostnaden (LCC) är summan av alla kostnader av en produkt över dess livslängd.  

Innan installation av ett nytt värmeväxlarsystem är det viktigt att göra en sådan analys. Resultatet från 

denna analys används för att jämföra de totala kostnaderna för systemet med alternativa lösningar. I 

jämförelsen kan sedan utläsas vilket system som är mest kostnadseffektivt. Vilka parametrar som är 

nödvändiga för att utföra en livscykelkostandsanalys har tagits fram av företaget Fläktwoods som är 

en global leverantör och utvecklare av luftteknologisk utrustning. (Fläktwoods, 2008) Nedan 

presenteras de parametrar som används för att beräkna den totala LCC:n under hela systems livslängd. 

- Produktkostnad 

- Installationskostnad 

- Systemets drifttid 

- Fläktarnas effekt 

- Fläktarnas verkningsgrad 

- Elpris per kWh 

- Förväntad ökning eller minskning av elpriset exklusive inflation 

- Diskonteringsränta exklusive inflation 
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Systemets LCC kan sedan beräknas genom att summera alla kostnader under dess livstid och 

subtrahera ett eventuellt restvärde. 
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3. Metod 
Värmeväxlaren och kylsystemet är två viktiga komponenter i ett funktionellt ventilationssystem. 

Eftersom de två enheterna som undersöks inte nödvändigtvis behöver implementeras samtidigt har 

metoden till denna undersökning delats in i två delar. 

 

3.1. Motströms koaxialvärmeväxlare 
Nedan presenteras de begränsningar, antaganden, indata, beräkningar och beräkningsmodell som 

gäller för den koaxiala värmeväxlaren med motströmsflöde. 

 

3.1.1. Begränsningar och antaganden 
För att på ett effektivt sätt kunna genomföra beräkningar på den hypotetiska värmeväxlaren har en 

modell tagits fram. Modellen utgår från ett antal förenklingar som ändå ger realistiska resultat. 

Modellen i detta arbete är således begränsad ur ett antal perspektiv för att möjliggöra en enkel men 

realistisk beräkningsmodell.  

Systemgränsen i figur 14 visar att endast värmeöverföringsberäkningar avses utföras på 

värmeväxlaren samt att beräkningar på fläktarnas förväntade energibehov ska göras. Den tekniska 

beräkningsmodellen kommer utgå från ett givet flöde, utan en vidare analys av hur fläktsystemet bör 

optimeras av konstruktionstekniska skäl. 

Figur 14. Systembeskrivning. 

 

Vidare antas att värmeväxlarens yttre rör är idealt isolerat och därmed inte värmeväxlar med 

omgivningen, detta eftersom modellen då måste ta hänsyn till i vilken miljö värmeväxlaren placeras. 

Inte heller försmutsningsfaktorer (fouling factors) tas med i beräkningarna på grund av de hårda krav 

som finns på sjukhusluftens renhet. 

Antagandet om att filter används för att rena luften påverkar i sin tur tryckfallet men detta är något 

som inte kommer beaktas i beräkningsmodellen. Filtren sätts således utanför systemgränsen. Något 

som också påverkar värmeväxlingen är läckage. Enligt bestämmelser för ventilation i sjukhus får dock 

läckage inte förekomma, varför modellen exkluderar detta i beräkningarna. 
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3.1.2. Beräkningsantaganden 
Följande beräkningsantaganden har gjorts vid beräkningarna på koaxialvärmeväxlaren. 

- För att kunna göra beräkningarna behövs egentligen bulktemperaturer men eftersom endast 

intemperaturerna finns givna löses detta genom förväntade medeltemperaturer. För utförligare 

förklaring, se avsnittet för formler nedan. 

- Data för Prandtltal, viskositet, densitet, specifik värmekapacitet samt termisk konduktivitet 

hämtas vid atmosfärstryck med avseende på gällande temperaturer. 

- Vid dimensioneringen väljs diameter och längd så att Reynoldstalet uppfyller kraven för vald 

beräkningsmetod. Diametern varieras sedan för att erhålla bästa möjliga resultat, samtidigt som 

flödet hålls turbulent. 

- Innerrörets tjocklek sätts till 1,5 millimeter och val av material är aluminium eftersom det har 

högst konduktionstal av de material de undersökta spirorörsmaskinerna kan hantera.  

- Spirorör är inte släta på varken insidan eller utsidan men i beräkningarna antas de vara helt släta. 

- Både innerrörets och ytterrörets fläktar antas ha en total verkningsgrad på 80 procent. 

 

3.1.3. Indata 
Indata i form av historiska data för temperatur samt önskat inomhusklimat finns att tillgå. Historisk 

data för utomhustemperaturer är hämtad från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Data är 

hämtad för år 2012 från mätstationen i Högdalen eftersom denna mätstation ligger närmst Huddinge 

sjukhus av de fyra mätstationerna. Anledningen till varför värden för år 2012 valdes är att 

mätningarna år 2013 inte skulle utgöra en lika bra grund för undersökningen då det under det året 

saknades stora mängder data. 

 

3.1.4. Temperaturberäkningar 
Intemperaturen i ytterröret, det vill säga inomhustemperaturen, är i beräkningarna alltid satt till 22 ºC. 

Hur temperaturen har ändrats när den lämnar värmeväxlaren beror på dess effektivitet. Värmen som 

överförs från det ena mediet till det andra kommer vara proportionell mot effektiviteten eftersom 

definitionen av en värmeväxlares effektivitet uttrycks som faktisk temperaturändring genom maximal 

temperaturändring (1). Utifrån (1) kan de båda rörens uttemperaturer beräknas varvid rörens 

medeltemperaturer kan beräknas. Medeltemperaturen i innerröret och ytterröret beräknas enligt (2) 

respektive (3). Då endast de båda intemperaturerna är givna och ingen beräknad effektivitet finns att 

tillgå erhålls medeltemperaturen genom (4). 
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          (         )
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   (4) 
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3.1.5. Areaberäkningar 
Ett rörs mantelarea beräknas genom (5) där diametern i detta fall kan vara innerrörets innerdiameter, 

innerrörets ytterdiameter (6) eller ytterrörets innerdiameter. Vidare används (7) för att beräkna den 

logaritmiska medelarean mellan innerrörets innerdiameter och dess ytterdiameter. För att kunna 

beräkna mediets hastighet i röret behövs även tvärsnittsarean (8) och (9). 
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3.1.6. Flödesberäkningar 
Utifrån ett givet volymflöde beräknas hastigheten i de båda utrymmena genom (10) vilken sedan 

används för att beräkna Reynoldstalet (11). För att kunna beräkna Reynoldstalet tas även den 

hydrauliska diametern (12) och (13) fram. 

 

  
 ̇

  
   (10) 

   
    

 
   (11) 

   
       

   (12) 

   
       

        
  (13) 

 

Vid flöde i rör fås en övergångsfas mellan Reynoldstal på 2000 och 4000 där flödet varierar mellan att 

vara laminärt och turbulent. Dock anges ofta gränsen för turbulent flöde vid Reynoldstal på 2300 

(Holman, 2002). Olika beräkningar för Nusselttalet finns och i detta arbetes beräkningar används 

Gnielinskis korrelation eftersom flödet antas vara fullt turbulent när luften kommer till 

värmeväxlaren. Flödet kommer då ha ett Reynoldstal på över 2300 vilket faller inom kravet på 

              för Gnielinskis korrelation. Även ett Prandtltal mellan 0,5 och 2000 krävs för 

att korrelationen ska kunna användas vilket flödet kommer ha då luftens Prandtltal är högre än 0,5 vid 

mycket höga temperaturer och inte kommer upp i 0,8 vid mycket låga temperaturer (Granryd, 2009). 

Utifrån Reynolds- och Prandtltalet beräknas först friktionsfaktorn (14) i röret och därefter beräknas 

Nusselttalet (15). 
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Genom att använda (16) fås konvektionsvärmeövergångstalet vilket ligger till grund för 

värmeväxlarens UA-värde. När friktionsfaktorn beräknats kan denna sedan användas för beräkning av 

tryckfallet i röret (17). 
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3.1.7. Beräkningar enligt NTU-metoden 
För att beräkna värmeväxlarens båda uttemperaturer samt dess effektivitet används NTU-metoden. 

Denna metod lämpar sig bäst för de fall då endast två temperaturer är kända och om 

beräkningsprocessen ska itereras (Holman, 2002). Först beräknas värmeväxlarens totala 

värmeöverföringstal, UA-värdet (18). Värmeväxlarens effektivitet,  , beräknas sedan ur (19) där X 

och Y beräknas enligt (20) respektive (21). Cmin och Cmax bestäms av vilket av medierna som får den 

största respektive minsta produkten av massflödet multiplicerat med specifika värmekapaciteten (22) 

där massflödet beräknas enligt (23). Om denna produkt är exakt lika, det vill säga om Cmin = Cmax, 

beräknas effektiviteten genom (24) där X beräknas som ovan. Beroende på om inloppstemperaturen i 

innerröret är lägre eller högre än inloppstemperaturen i ytterröret beräknas uttemperaturerna genom 

olika beräkningar. Är inloppstemperaturen i innerröret är lägre än inloppstemperaturen i ytterröret 

erhålls uttemperaturerna ur (25) och (26). Vid de tillfällen då omvänt förhållande gäller används (27) 

och (28). 
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3.1.8. Fläktarbete 
Formlerna för fläktarbete är hämtade från Föreningen V:s Eleffektivitet hos fläktar och luftaggregat.  

     
 ̇       

         
  (27) 

Pnät = uttagen aktiv eleffekt från elnätet, (kW) 

qfl = luftflöde genom fläkten, (m
3
/s) 

 p = fläktens totala tryckuppsättning, (Pa) 

 tot = fläktens totala verkningsgrad 

 

3.1.9. Beräkningsmodell 
Utifrån uppsatta rördimensioner baserade på marknadens utbud av spirorör samt längd beräknas först 

effektiviteten för första timmen år 2012. Beräkningarna görs i MATLAB. De termodynamiska 

egenskaper som används i denna beräkning baseras på medelvärdet av de båda givna intemperaturerna 

vilket gör att effektiviteten inte är helt rätt. Nästa iteration beräknas därför med medeltemperaturer 

baserade på den tidigare framräknade effektiviteten. Ytterligare en iteration görs för timmen, då med 

effektiviteten från andra iterationen som grund. Den effektivitet som erhålls efter tredje iterationen 

ligger sedan till grund för nästa timme.  

Alla årets timmar itereras två gånger i likhet med timme ett. Fösta itereringen baseras effektiviteten på 

timmen innan och andra gången baseras effektiviteten på den som beräknats fram från den första 

iterationen, detta för att säkerställa att effektiviteten ligger på ungefär samma nivå. 

De båda rörens medeltemperaturer som beräknas för varje iteration möjliggör att data för luftens 

Prandtltal, termiska konduktivitet, densitet, specifika värmekapacitet kinematiska viskositet samt 

rörets termiska konduktivitet kan hämtas. Genom att använda medeltemperaturen och inte 

ingångstemperaturerna bedöms noggrannheten i svaret öka. Rörets termiska konduktivitet hämtas för 

medeltemperaturen av de båda rörens medeltemperaturer. 

Data för luft mellan -30 ºC och +40 ºC vid atmosfärstryck är genererat i programmet EES och sparat i 

två Excel-filer, en för temperaturer lika med eller över 0 ºC och en för temperaturer under 0 ºC. 

Temperaturintervallet består av temperaturer med en decimal varför utomhusluftens intemperatur 

avrundas när data ska hämtas i tabellerna.  
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3.2. Kylsystem 
Eftersom befuktning av tilluft inte rekommenderas i sjukhus har ett indirekt evaporativt kylsystem 

undersökts. I undersökningen om tekniken är lämpligt för komfortkylning av Huddinge sjukhus har 

simuleringar utförts med väderdata från 2010 samt 2012.  

 

3.2.1. Begränsningar och antaganden 
För att bestämma om kyltekniken är teoretisk tillämpbar används en enkel beräkningsmodell som 

baseras på antaganden listade nedan.  

- Samma specifika fuktighet utomhus (x) som inomhus. 

- Den evaporativa kylprocessen sker enbart genom latent värmeöverföring. 

- Värmeväxlaren arbetar med konstant effektivitet.  

- Det evaporativa kylsystemet arbetar med konstant verkningsgrad. 

- Frånluften (T2,in) har konstant temperatur. 

- Systemet arbetar under atmosfärstryck. 

- Ingen kondensbildning sker i kylprocessen. 

Kondensbildning i systemets kanaler i samband med kylprocessen kan ha stor påverkan på 

värmeöverföringen. Denna påverkan är dock starkt beroende av vilken typ av värmeväxlare som 

används samt flödeshastigheterna i kanalerna. Variabelns påverkan på systemet har av denna 

anledning försummats i beräkningsmodellen. I figur 15 nedan visas en systemskiss av ett system 

baserat på indirekt evaporativ kylning. 

Figur 15. Systemskiss av ett indirekt evaporativt kylsystem samt indexeringen av de 

temperaturer som används i beräkningsmodellen. 
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3.2.2. Indata 
Beräkningarna utförs med avseende på följande parametrar: 

- Temperatur uteluft (T1,in) 

- Relativ luftfuktighet i uteluften 

- Temperatur frånluft (T2,in) (konstant 22 ºC) 

- Effektivitet värmeväxlare (ε = 70 procent) 

- Verkningsgrad evaporativ kylare (ŋE = 80 procent) 

Temperaturen och den relativa fuktigheten hämtas från Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund. 

De 150 varmasta timmarna under respektive år undersöks. Undersökta temperaturer med relativ 

fuktigheten för de båda åren visas i figur 16 respektive figur 17. Temperaturerna är sorterade i 

storleksordning från högsta till lägsta. 

Utifrån Locums krav och leverantörers produktspecifikationer har värmeväxlaren i systemet antagits 

ha en effektivitet på 70 procent.  Den evaporativa kylaren antas ha en verkningsgrad på 80 procent.  

Figur 16. Den streckade grafen visar de 150 varmaste temperaturerna (T1,in) under året 2012 i 

fallande ordning samt denrelativa fuktigheten i vardera timme (heldragen linje). 
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Figur 17. Den streckade grafen visar de 150 varmaste temperaturerna (T1,in) under året 2010 i 

fallande ordning samt den relativa fuktigheten i vardera timme (heldragen linje). 

 

3.2.3. Modell och beräkningar 
Målet med undersökningen är att fastställa tilluftstemperaturen (T1,in) under de 150 varmaste 

timmarna på året. Eftersom kylan tillförs frånluften i ett indirekt evaporativt kylsystem måste den 

relativa fuktigheten i denna fastställas. Frånluftens temperatur och relativa fuktighet används sedan 

för att bestämma kylgränsen som är direkt avgörande i den evaporativa kylprocessen. 

Frånluftens relativa fuktighet har beräknats med hjälp av frånluftens temperatur (T2,in) samt uteluftens 

(T1,in) och specifika fuktighet. Ju varmare luften är ju mer vattenånga kan förekomma i gasform, 

varför den relativa fuktigheten blir högre inomhus om inomhustemperaturen är lägre än uteluftens 

temperatur. Den relativa fuktigheten i frånluften beräknas vanligtvis med hjälp av ett 

psykrometerdiagram, se figur 18. För att undvika denna tidskrävande process har istället programmet 

EES använts som har inbyggda funktioner för detta. Programmet används även för att beräkna 

frånluftens kylgräns (T2,våt)  

 

 

Figur 18. Psykrometerdiagram. 
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Vidare beräkningsiterationer har utförts i MATLAB. Temperatursänkningen i frånluften som resultat 

av den evaporativa kylaren beräknas enligt formel (28) och den slutliga tilluftstemperaturen efter 

värmeväxling beräknas enligt (29). 

        (            )   (28) 

              (            )  (29) 
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4. Resultat 
Här presenteras de  resultat som genererats för den koaxiala värmeväxlaren med motströmsflöde samt 

för det indirekt evaporativa kylsystemet. Först presenteras resultaten för värmeväxlaren och därefter 

följer resultaten för kylsystemet. Även känslighetsanalys och diskussion för de båda enheterna 

presenteras. 

 

4.1. Motströms koaxialvärmeväxlare 
Grundat på de rörstorlekar spirorörsmaskiner kan tillverka har simuleringar gjorts med en 

ytterrörsdiameter på 0,3, 1 och 2 meter. Varje ytterrörsdiameter har simulerats med tre olika 

innerörsdiametrar enligt tabell 3. Innerrörets tjocklek har  i alla simuleringar varit 1,5 millimeter. 

I beräkningarna har volymflödet varit 2,5 kubikmeter per sekund vilket innebär att tio värmeväxlare 

behövs för att kunna hantera det totala flödet på 25 kubikmeter per sekund. Luftens hastighet i rören 

beror i sin tur på tvärsnittsarean. För att uppnå en effektivitet i närheten av 70 procent visade sig 

längden bli över 100 meter i samtliga undersökningar. Tabell 3 visar värmeväxlarens egenskaper med 

varierande rördiametrar och en längd på 100 meter. 

 

 

 

Inner-

rör:  

1 m 

Inner-

rör:  

1,5 m  

Inner-

rör:  

1,9 m  

Inner-

rör:  

0,5 m 

Inner-

rör: 

0,7 m 

Inner-

rör:  

0,9 m 

Inner-

rör:  

0,1 m 

Inner-

rör: 

0,2 m 

Inner-

rör: 

0,25 m 

 
Ytterrör: 2 m Ytterrör: 1 m Ytterrör: 0.3 m 

 
Längd: 100 m 

Medeleff-

ektivitet 

(%) 

20,8 28,2 33,0 31,3 38,8 44,8 45,0 61,8 66,8 

Lägsta 

effektivitet 

(%) 

20,6 27,8 32,5 30,0 38,4 44,2 44,7 61,4 66,3 

Högsta 

effektivitet 

(%) 

21,1 28,9 34,1 31,7 39,6 45,8 45,5 62,5 67,6 

Hastighet 

innerrör 

(m/s) 

3,2 1,4 0,9 12,7 6,5 3,9 318,3 79,6 50,9 

Hastighet 

ytterrör 

(m/s) 

1,1 1,8 8,4 4,3 6,3 17,2 40,1 65,2 122,5 

Medel-

tryckfall 

innerrör 

(Pa) 

9,7 1,4 0,4 271,5 53,7 16,0 643122 22443 7632 

Medel-

tryckfall 

ytterrör 

(Pa) 

1,3 8,1 904,9 36,9 138,5 3261,3 6423,1 36069 267194 

Tabell 3. Resultatvärden fördelat på nio olika kombinationer av rördiametrar. 
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Den bästa lösningen baserat på effektivitet återfinns i kolumnen med en innerrörsdiameter på 0,25 

meter och en ytterrörsdiameter på 0,3 meter. Medeleffektiviteten blir då nästan 67 procent med ett 

högsta värde på ung efär 68 procent. Årsvariationen för år 2012 för denna lösning ses i figur 19.  

Figur 19. Effektivitetens årsvariation. 

De flesta timmar sker en uppvärmning av tilluften eftersom utomhustemperaturen då är lägre än 

inomhustemperaturen på 22 ºC. Under 59 timmar år 2012 är dock utomhustemperaturen högre än 

inomhustemperaturen varför nedkylning  av tilluften sker. Under tre timmar år 2012 är både 

utomhustemperaturen och inomhustemperaturen 22 ºC och då sker ingen värmeöverföring. Diagram 

över in- och uttemperaturer i innerröret för varje timme återfinns i figur 20. Motsvarande diagram för 

ytterröret återfinns i figur 21. 

Figur 20. Förändring i tilluftstemperatur och effektivitet. 
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Figur 21. Förändring i frånluftstemperatur och effektivitet. 

 

Tryckfallet för lösningen med den högsta medeleffektiviteten blir i genomsnitt ungefär 7 600 Pa för 

innerröret och 270 000 Pa för ytterröret. För att en fläkt med verkningsgraden 80 procent ska kunna 

hantera dessa tryckfall och volymflöden krävs fläktar på 24 respektive 835 kW. För att klara de högsta 

tryckfallen krävs det 25 kW för innerröret och 853 kW för ytterröret. Energibehovet är någorlunda 

konstant över året för både innerörets och ytterrörets fläktar och blir totalt 7,6 GWh på ett år. För hela 

lösningen med tio stycken värmeväxlare blir således energibehovet 76 GWh. Detta kan jämföras med 

mängden energi som överförs mellan medierna som över året uppgår till totalt ungefär 2,8 GWh för 

hela lösningen. Ett konstant elpris på 115 öre per kilowattimme, vilket ligger inom intervallet som 

presenterats i litteraturstudien,  skulle leda  till att fläktarnas driftkostnad hamnar på över 87 miljoner 

kronor per år.  
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4.1.1. Känslighetsanalys och diskussion 
Resultaten som erhållts och presenterats ovan visar på en bristfällig värmeväxlare med bland annat 

stora tryckfall och stor materialåtgång. Detta har medfört att  ingen LCC-analys utförts. 

Lösningarna i tabell 3 ovan nådde inte en medeleffektivitet på 70 procent. Tabell 4 visar de längder 

som skulle krävas för att medeleffektiviteten ska vara runt 70 procent samt tillhörande hastigheter och 

medeltryckfall i rören.  

 

 

Inner-

rör:  

1 m 

Inner-

rör:  

1,5 m  

Inner-

rör:  

1,9 m  

Inner-

rör:  

0,5 m 

Inner-

rör: 

0,7 m 

Inner-

rör:  

0,9 m 

Inner-

rör:  

0,1 m 

Inner-

rör: 

0,2 m 

Inner-

rör: 0,25 

m 

 
Ytterrör: 2 m Ytterrör: 1 m Ytterrör: 0.3 m 

Medeleff-

ektivitet 

(%) 

70,1 70,1 70,2 70,3 70,1 70,1 70,4 70,1 70,1 

Längd (m) 890 600 480 520 370 290 290 145 117 

Hastighet 

innerrör 

(m/s) 

3,18 1,4 0,9 12,7 6,5 3,9 3,2 79,6 50,9 

Hastighet 

ytterrör 

(m/s) 

1,06 1,8 8,4 4,3 6,3 17,2 40,1 65,2 122,5 

Medel-

tryckfall 

innerrör 

(Pa) 

85,5 8,2 2,1 1402 197 46,2 1855709 32490 8924 

Medel-

tryckfall 

ytterrör 

(Pa) 

11,9 49,2 4369 193 515 9498 18713 52379 312807 

Tabell 4. Resultatvärden fördelat på nio olika kombinationer av rördiametrar med medeleffektivtitet på cirka 70 

procent. 

 

Längderna som krävs är inte realistiska för att lösningen ska vara av intresse. Värmeväxlarna blir 

effektivare och kortare när diametern sänks men det medför större tryckfall. I de resultat som 

presenteras både i tabell 3 och tabell 4 blir energibehovet för lösningarnas fläktar mycket stort. Därtill 

kan nämnas att fläktar som arbetar i så stora tryckområden inte erbjuds, varför lösningen även 

förkastas av denna anledning. Analyser görs dock utifrån att sådana fläktar finns att tillgå. 

Medeleffektiviteten som presenteras i tabellerna ovan förväntas vara bättre än den verkliga 

effektiviteten då eventuell kondensation på rörens väggar kan bidra till försämrad värmeöverföring. 

Även is kan bildas på rörväggarna vilket också bidrar till försämrad värmeöverföring. 
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Skulle årsmedelpriset per kilowattimme vara 100 öre per kilowattimme så blir kostnaden för att driva 

lösningen med bäst medeleffektivitet, längden 100 meter samt fläktar med 80 procents effektivitet 

ungefär 75 miljoner kronor per år för hela lösningen. Är årsmedelpriset istället 130 öre per 

kilowattimme blir kostnaden nästan 100 miljoner kronor. Väljs lösningar med lägre tryckfall blir 

också driftskostnaden lägre. Installeras fläktar med effektiviteter på 90 eller 70 procent, det vill säga 

en skillnad på 12,5 procent jämfört med beräkningarna ovan, minskar respektive ökar energibehovet 

med ungefär 11 respektive 14 procent. 

Vid en utomhustemperatur på 6,6 ºC, vilket är årsmedelvärdet år 2012, överförs ungefär 32 kW från 

frånluften till tilluften i värmeväxlaren. Tilluften får då en uttemperatur på 16,9 ºC och frånluften 11,7 

ºC. Isolering med termisk konduktivitet på 0,04 W/m ºC antas omsluta värmeväxlaren och 

konvektionen på utsidan av isoleringen antas vara 3 W/m
2 ºC. För att förlusterna då temperaturen i 

ytterröret är 16,9 ºC (ytterrörets medeltemperatur) inte ska överstiga en viss procent och därmed sänka 

värmeväxlarens effektivitet görs beräkningar på hur stor isoleringstjocklek som krävs
1
, se figur 22. 

Värmeväxlaren antas överföra lika mycket effekt per meter. 

Figur 22. Isoleringstjocklek vid olika krav på förlust per meter. 

 

För att uppnå mycket små förluster till omgivningen krävs alltså isolering med uppåt 70 centimeters 

tjocklek. Med tio stycken värmeväxlare som vardera är 100 meter kommer stora mängder isolering 

behövas och hela värmeväxlarsystemet kommer ta mycket stor plats i anspråk. Figuren ovan visar inte 

den isoleringstjocklek som krävs då temperaturen i ytterröret blir lägre allteftersom värme överförs till 

innerröret. 

 

                                                           
1 För beräkning av kritisk isoleringstjocklek har följande formel använts:  ̇  

     

(
  (

    
  

)

       
 

 

 (          )
)
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Skulle värmeväxlaren produceras med rostfritt stål av typ 304 blir medeleffektiviteten ungefär 66,6 

procent, jämfört med 66,8 procent med aluminiumrör. Förändringen är således inte alls stor varför 

rostfritt stål inte är ett alternativ då det är ett mycket dyrare material. För årsvariation, se figur 23. 

Figur 23. Effektivitetens årsvariation med rostfritt stål som material. 

Utförs beräkningarna med e n rörtjocklek på 0,5 millimeter fås en medeleffektivitet på nästan 66,5 

procent. För årsvariation, se figu r 24. Medeleffektiviteten blir lägre än med både aluminium och 

rostfritt stål med 1,5 millimeters tjocklek. Skillnaderna är dock marginella varför risken för korrosion 

och skillnader i kostnader måste övervägas vid eventuell investering.  

Figur 24. Effektivitetens årsvariation med rörtjockleken 0,5 millimeter och materialet 

aluminium. 
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Skulle en motströms koaxialvärmeväxlarlösning sammankopplas med ett vätskekopplat 

värmeväxlarsystem med en medeleffektivitet på 40 procent blir värmeväxlaren mycket kortare. För att 

den totala medeleffektiviteten ska vara 73 procent behöver en värmeväxlare med innerdiametern 0,25 

meter och ytterdiametern 0,3 meter endast vara 25 meter lång. Den totala längden värmeväxlare blir 

då istället 250 meter vilket är 75 procent lägre än om tio värmeväxlare med samma diametrar skulle 

användas utan andra tillägg. För ett sådant system krävs fläktar på 6,4 kW för innerröret respektive 

214 kW för ytterröret vilket skulle resultera i mycket lägre driftskostnader. Dock skulle tryckfallen 

fortfarande vara stora, nästan 2 000 Pa för innerröret och 70 000 Pa för ytterröret, vilket inte heller är 

riktigt acceptabelt med avseende på de tryckområden dagens fläktar kan hantera. 

Ett annat sätt att göra värmeväxlaren mer tilltalande ur ett längd- och effektivitetsperspektiv är att öka 

dess värmeöverföringsyta med flänsar. Inga beräkningar på flänsar görs i detta arbete. 

Att enbart installera en motströms koaxialvärmeväxlare är inte en hållbar lösning. De ekonomiska 

kostnaderna för att driva ett sådant system tillsammans med utrymmet lösningen kräver går inte ihop 

med de värmeåtervinningsbesparingar som görs. Långt mycket mer energi skulle förbrukas för att 

driva systemet jämfört med vad det sparar i värmeåtervinning varför lösningen inte heller är hållbar ur 

ett ekologiskt perspektiv. Vad gäller den sociala hållbarheten finns risken att de fläktar som krävs för 

detta system kommer medföra ett mycket störande ljud då orimligt starka fläktar krävs. 

 

4.2. Kylsystem 
I figur 25 visar den blå kurvan de tilluftstemperaturer som systemet uppnår under de 150 varmaste 

timmarna år 2012. Resultatet visar sig vara starkt beroende av luftens relativa fuktighet.  Samtidigt 

som kylsystemets prestanda varierar kraftigt under dessa timmar uppfyller systemet de uppsatta 

kraven med en tilluftstemperatur som nästan alltid hamnar under 20 ºC. I de flesta fall åstadkommer 

systemet en tilluftstemperatur som till och med är för låg. Systemet behöver av denna anledning inte 

alltid köras med full effekt.   

Figur 25. Beräknade potentiella tilluftstemperaturer med de 150 högsta  

temperaturerna år 2012. 
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De högsta temperaturerna som undersöktes för år 2012 är aldrig lägre än 25 ºC. Eftersom systemet 

önskas fungera bra även i högre temperaturer tillämpas även beräkningsmodellen på varmare 

temperaturhistorik från 2010. Samma simuleringsmodell har använts och resultatet från denna 

undersökning presenteras i Figur 26. I samma figur visar även den streckade linjen den temperatur 

tilluften hade fått utan användning av den evaporativa kylaren. Detta för att belysa vilken 

temperatursänkning det evaporativa kylsystemet faktiskt kan bidra med.  

Figur 26. Beräknade potentiella tilluftstemperaturer med de 150 högsta  

temperaturerna år 2010. 

 

Under år 2010 visar sig systemet vara otillräckligt i några av de undersökta timmarna eftersom 

tilluftstemperaturen hamnar över  22 ºC. Systemet är otillräckligt i 6 av de 150 undersökta timmarna. 

Den varmaste tilluftstemperaturen beräknades till 22,3 ºC. 

 

4.2.1. Känslighetsanalys och diskussion 
Ett nödvändigt men samtidigt osäkert antagande i modellen är en konstant frånluftstemperatur på 22 

ºC då denna temperatur i praktiken varierar med tiden. Av denna anledning har samma 

simuleringsmetod med väderdata från det varmare året 2010 utförts med olika värden på 

frånluftstemperaturen T2,in.  Resultatet från denna undersökning presenteras i tabell 5. Tabellen visar 

antalet avvikelser, det vill säga hur många timmar tilluftstemperaturen blir över 22 ºC år 2012. TMAX 

anger den högsta uppmätta tilluftstemperaturen. I tabellen presenteras detta med olika värden på 

frånluftstemperaturen T2,in. 
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 T2,in (°C) 

 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

Avvikelser 0 1 6 18 30 46 

TMAX (°C) 21,8 22,1 22,3 22,7 23,0 23,3 

 

Tabell 5. Känslighetsanalys med varierande frånluftstemperaturer. 

 

Resultatet från denna känslighetsanalys väcker frågan om när systemet blir otillräckligt, det vill säga 

vid vilken relativ fuktighet i samband med en viss utomhustemperatur misslyckas systemet att 

leverera en tilluftstemperatur under 22 ºC. Av denna anledning har utetemperaturer mellan 20 och 30 

ºC undersökts med varierande värden på relativ fuktighet. Syftet med undersökningen är att fastställa 

vid vilken relativ fuktighet i samband med var och en av dessa utetemperaturer som resulterar i en 

tilluftstemperatur över 22 ºC.  

Beräkningarna har utförts med frånluftstemperaturer (T2,in) mellan 20 och 25 ºC. Resultatet från denna 

undersökning presenteras i tabell 6. De procentuella värdena i tabellen anger den relativa fuktigheten i 

samband med utomhustemperaturerna (T1,in). Tabellen visar således ungefärliga metrologiska 

situationer varpå det evaporativa kylsystemets prestanda inte är pålitlig. Värt att notera är att ju högre 

frånluftstemperaturen är, ju lägre fukthalt i utomhusluften klarar systemet.  

 

 

T2,in (°C) 

 T1,in (°C) 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

20,0 

      21,0 

     

96 % 

22,0 

   

95 % 90 % 86 % 

23,0 

  

89 % 85 % 81 % 76 % 

24,0 

  

80 % 76 % 72 % 68 % 

25,0 

 

76 % 72 % 68 % 64 % 61 % 

26,0 

 

68 % 64 % 61 % 57 % 54 % 

27,0 64 % 61 % 57 % 54 % 51 % 48 % 

28,0 57 % 54 % 51 % 48 % 45 % 42 % 

29,0 51 % 49 % 46 % 43 % 40 % 37 % 

30,0 46 % 43 % 41 % 38 % 35 % 33 % 

 

Tabell 6. Maximalt tillåten relativ fuktighet i uteluften i samband med olika 

temperaturer i uteluft (T1,in) och frånluft (T2,in). 

 

Eftersom den evaporativa kylningen sker indirekt är det viktigt att komma ihåg att kylan tillförs 

frånluften. Frånluftens temperatursänkning avgörs av dess kylgräns och en sänkning av 

tilluftstemperaturen uppnås genom sensibel värmeöverföring i värmeväxlaren. Tilluftstemperaturen är 

således beroende av frånluftstemperaturen och dess fuktighet. Med andra lösningar för komfortkyla är 

det möjligt att bestämma temperaturen i tilluften oberoende av frånluftens temperatur. Detta gör 
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implementeringen av ett indirekt evaporativt kylsystem svårare eftersom hänsyn måste tas till intern 

värmegenerering, solinstrålning och eventuell befuktning av inomhusluften.  

Resultaten från denna förstudie tyder på att ett kylsystem som bygger på indirekt evaporativ kylning 

är teoretiskt sett tillämpbart. Trots att systemet misslyckas att leverera en tilluftstemperatur under 22 

ºC i några av de simulerade timmarna, är avvikelserna från den önskade tilluftstemperaturen relativt 

små även vid höga frånluftstemperaturer. Om avvikelser är helt oacceptabla kan dock en lösning med 

en kompletterande kylmaskin övervägas. 

Ett effektivare system kan även uppnås genom värmeväxlare och befuktningssystem med högre 

verkningsgrad. Systemets känslighet för variatoner i frånluftstemperaturen är dock viktigare att belysa 

och har av denna anledning hamnat i känslighetsanalysens fokus.  

Hållbarhetsaspekterna av detta system är utifrån denna undersökning svåra att bedöma. För detta 

ändamål är information kring systemets energiförbrukning, kostander och vårdhygieniska påverkan 

nödvändig vilket denna förstudie inte behandlar. 
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5. Slutsats och framtida arbete 
Utifrån resultaten av denna undersökning kan vissa explicita slutsatser framföras. På grund av de 

orimligt stora dimensioner och höga kostnader som krävs för att värmeväxlaren ska uppfylla 

effektivitetskraven bör detta förslag förkastas. Värmeväxlaren bidrar inte med någon form av 

hållbarhet utan är mer energikrävande än energibesparande. I framtida undersökningar vill vi därför 

hänvisa till en annan lösning för värmeåtervinning av ventilationsluft.  

Resultaten kopplade till det evaporativa kylsystemet visar dessbättre på en intressant lösning till 

komfortkyla. För att säkerställa lösningens funktionalitet och konkurrenskraft mot andra 

komfortkylsystem krävs dock en mer djupgående analys. I denna undersökning bör variationer i 

frånluftens temperatur och fuktighet beaktas eftersom befuktningen och därmed kylan tillförs denna. 

För att identifiera konstruktionstekniska svårigheter och utföra en kostnadsanalys behövs en detaljerad 

överblick av systemets helhet. Ett bredare perspektiv är också nödvändigt för att säkerställa 

lösningens ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. En analys av vilken typ av evaporativ 

kylare som lämpar sig bäst med avseende på flödeshastigheter och samspel med andra komponenter i 

ventilationssystemet är också nödvändig. Slutligen bör lösningens vårdhygienska påverkan utredas.   
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