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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt om förvärmning av luft är en bra metod för att undvika 

frostbildning i motströmsplattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat. Frostbildning 

i värmeväxlare för ventilation är ett problem i kalla klimat och sänker den återvunna 

energimängden när potentialen för energiåtervinning är som högst.   

Tidigare forskning i området har utförts för att bland annat: 1) Definiera säkra för-

hållanden utan frostbildning i värmeväxlare med laminär luftströmning.  

2) Jämföra olika frostkontrollstrategier. 3) Analysera frostbildningens egenskaper 

och effekt på värmeväxlare i ventilation. Att forskningen inte är entydig för vilken 

frostkontrollstrategi som är bäst belyser vikten av detta arbete.  

I en fallstudie kvantifieras empiriska värmeöverföringskoefficienter som används i en 

analytisk modell som förutspår energianvändningen för luftvärmning under olika 

driftfall för ett luftbehandlingsaggregat. Värmeöverföringskoefficienterna tas fram 

genom mätningar i ett luftbehandlingsaggregat lokaliserat i ett flerbostadshus. Mät-

objektet har ett installerat värmebatteri före värmeväxlaren vilket värmer inkom-

mande uteluft till konstant lufttemperatur.  

Tillverkaren proklamerar att det sker turbulent luftströmning i den studerade vär-

meväxlaren. Vid olika lufthastigheter ändras värmeöverföringskoefficienten mer vid 

turbulent strömning än vid laminär strömning. Att olika lufthastigheter har betydlig 

inverkan på värmeöverföringskoefficienten överensstämmer med resultatet från 

mätningarna.  

Effektiviteten av den aktuella styrningen av förvärmaren har granskats och brister 

har upptäckts. En ny optimerad styrning föreslås för frostfri drift och minimerad 

energianvändning. Den optimerade styrningen jämförs sedan med en vanlig avfrost-

ningsmetod och utförs med hjälp av flödesbalansstatistik från ett aggregat med sekt-

ionsavfrostningsstyrning. Resultatet visar att förvärmning av luft för frostfri drift an-

vänder mindre energi än vid sektionsavfrostningsstyrning.  

Den föreslagna styrningen innebär att bypass-spjället öppnas då förvärmaren går på 

full effekt. Detta för att förhindra påfrostning vid extrema utetemperaturer, då för-

värmaren inte ger tillräcklig effekt för att undvika påfrostning. Den föreslagna styr-

ningen regleras utifrån daggpunkten, temperaturen på tilluften innan värmeväxlaren 

och temperaturen på avluften. 
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Den framtagna värmeöverföringskoefficienten i studien tar inte i beaktning ökad ko-

efficient under fuktiga förhållanden då daggpunkten i frånluften är över fryspunkten 

och det sker kondens. En framtida studie kan hitta värmeöverföringskoefficienter 

som förutspår yttemperaturen under kondensutfällning då daggpunkten är över 0°C 

vilket ger medel för att ta fram en ännu mera energieffektiv styrning. Detta kan ut-

föras genom mätning i ett luftbehandlingsaggregat med hög temperaturverknings-

grad placerat i en fuktig miljö.  

Nyckelord: Påfrostning i värmeväxlare, värmeåtervinning, plattvärmeväxlare, tur-

bulent flöde i värmeväxlare, ventilation, analytisk modell, FTX-ventilation, för-

värmning.  
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Abstract 

This study has analysed if preheating of air is a good method to prevent frost format-

ion in a counter flow plate heat exchanger used in Air Handling Units. Frosting in 

heat exchangers used in AHU-systems is a problem in cold climates and lowers the 

energy recovery when its potential is the highest.  

Previous research has been done to 1) Define safe operating conditions without frost 

formation in heat exchangers with laminar flow. 2) Compare different frost control 

strategies. 3) Analyse frost formation properties and its effects on heat exchangers in 

AHU-systems. That the research is not unambiguous for which frost control method 

is the best highlights the importance of this work. 

Empirical heat transfer coefficients are quantified in this study and are used in the 

creation of an analytical model of a counter flow heat exchanger that predicts the 

energy use for heating the air at different operating modes. The heat transfer coeffi-

cients are produced by measurements in an AHU-systems located in an apartment 

building. The AHU has an installed air heater before the heat exchanger which heats 

the outdoor inlet air to constant temperature.  

The manufacturer of the AHU-system proclaims turbulent flow in the heat ex-

changer. Change of airflow has greater impact on the heat transfer coefficients dur-

ing turbulent flow compared to laminar flow conditions. This is also derived from 

the results of the measurements. The effectiveness of the current control system is 

analyzed, and flaws are discovered. A new control system is therefore proposed for 

frost free operation and higher energy efficiency. The proposed control system is 

compared to a frequently used frost control system which uses bypass-dampers to 

redirect the inlet air to the reheater, to let the warm air stream melt formed frost 

on the warm air side. This comparison is accomplished by analyzing the usage of the 

bypass-dampers during different outdoor temperatures in a comparable AHU-sys-

tem that have the mentioned frost control method. The results show that preheating 

of inlet air for frost free operation uses less energy than usage of the bypass-dampers 

to melt formed frost on the warm air side. 

The proposed control system needs the bypass-dampers to be used when the pre-

heater is on full operation to prevent frost formation at extreme outdoor tempera-

tures when the preheating may not be enough. The proposed control system is regu-

lated by the dewpoint and the temperatures of the exhaust air stream and the supply 

air stream.  
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The derived heat transfer coefficient that is used to predict the plate-temperature 

take no account for condensation on the warm air side during humid conditions 

when the dew point is above the freezing point. Future studies can derive the heat 

transfer coefficient during condensation which will improve the prediction of the 

plate-temperature. This would make the system more energy efficient during humid 

air conditions. This can be done by measurements in an AHU-system with high tem-

perature efficiency placed in a humid environment.  

Keywords: Freeze protection in heat exchangers, energy recovery, plate heat ex-

changer, analytical model, turbulent flow in heat exchangers, ventilation, prehea-

ting. 



v 

 

Förord 

Jag vill ge ett stort tack till Jan Akander som hjälp mig i studien med ekvationer och 

kunskap om påfrostning och Leif Hammarström från Swegon som har svarat på frågor 

och gett driftsimuleringar. Jag vill tacka Thomas Alsmyr och Mats Borgström från 

Gavlegårdarna som har svarat på frågor samt gett tillgång till dataloggarna från aggre-

gaten. Jag vill också tacka min kompis Robert Östlin för att ha spenderat många tim-

mar med läsning av denna rapport och hjälpt till att förbättra den. Sist men inte minst 

vill jag tacka handledarna Roland Forsberg som har varit till stor hjälp och alltid varit 

tillgänglig i telefon, och Taghi Karimipanah som har hjälpt till mycket och varit enga-

gerad.  

 



vi 

 



vii 

 

Nomenklatur 

T Temperatur, °C 

𝑾𝒈 △ 𝑻𝒈

𝑾𝟏

 
Grader luftuppvärmning av förvärmningsbatteri, °C 

𝑾 = �̇� ∙ 𝑪𝒑 Värmekapacitet per sekund, kW/°C 

�̇� Massflöde, kg/s 

𝒖 Lufthastighet, m/s 

𝑫 Hydralisk diameter, m 

𝒗 Dynamisk viskositet, m2/s 

𝑹𝒆 =
𝒖 ∙ 𝑫

𝒗
 

Reynolds tal 

𝑵𝒖 Nusselt tal 

Pr Prantls tal 

𝑪𝒑 Specifik isobar värmekapacietet, kJ/(kg°C) 

𝒉 Värmeöverföringskoefficient kW/°C 

RH Relativ luftfuktighet, % 

xf Absolut luftfuktighet, kgH20/kgLuft 

𝒒 Värmeöverföring, kW 

𝒅𝒒 Värmeöverföring i ett infinitesimalt tvärsnitt, W/m 

𝒅𝑻(x) Infinitesimal temperaturskillnad längs ström, °C 

∆𝑻(x) Lokala temperaturskillnaden mellan varma och kalla strömmen, °C 

𝜼 Temperaturverkningsgrad 

𝒑 Tryck, N/m2 

𝑾𝟏

𝑾𝟐

= √
𝒑𝟏

𝒑𝟐

 

Flödesbalans 

x Koordinaten på värmeväxlaren i varma strömriktningen, m 

L Längden på värmeväxlaren, m 

X=x/L Nominella koordinaten på plattan i den varma strömriktningen, 0≤X ≤1 

C Konstant 
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LN Naturliga logaritmen 

𝜷 
[

1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙ ℎ 

N Varvtal, rpm/min 

E Energianvändning av fläkt, kW 

Bypass=
𝑾𝟏/𝑾𝟐

𝑾𝒕𝒊𝒍𝒍/𝑾𝒇𝒓å𝒏
 Mängden stängt bypass-spjäll, 0≤ Bypass≤1 

Frånluftsfläktdrift Kvoten av varvtalet och maximala fläktvarvtalet FO, % 

Ventil % eftervärmning Öppen eftervärmningsventil SV11, % 

Ventil % förvärmning Öppen förvärmningsventil SV12, % 

∆𝑻 = 𝒒/𝑾 Temperaturindex/gradtal: Luftens uppvärmning definierat i grader, °C 

Index  

för Luft innan värmeväxlare som passerat förvärmningsbatteriet. Med andra 
ord uppvärmd uteluft 

å Luft efter värmeväxlare 

till Luft till byggnaden som passerat eftervärmningsbatteriet 

från Luft från byggnaden 

av Luft som passerat värmeväxlaren på väg ut ur byggnaden 

ute Uteluft 

1 Kalla strömmen 

2 Varma strömmen 

f Frostning/frostgräns 

p Platta/fläns/yta i värmeväxlaren. 

g Glykolvatten 

v Vatten 

D Daggpunkt 

obalans Syftar till obalans i flöde, men också då: W1≠W2. 

est Estimerad storhet från statistisk analys. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige nyttjas 18% av den totala energianvändningen till fjärrvärme och el-

värme (Energimyndigheten, 2017). I EU används 2% av all elektricitet till ventilat-

ionsenheter (European Commission, 2016). Ett ökande klimathot och en ökande 

global energianvändning medför att energieffektiviseringsåtgärder i byggnader är 

välbehövda.  

I plattvärmeväxlare flödar luft i flertalet rektangulära luftspalter separerade av plat-

tor (Jedlikowski m.fl., 2017). Luftflödena delas upp i sektioner utefter plattorna vil-

ket ökar värmeöverföringsarean. Större temperaturskillnader mellan flödena ökar 

värmeöverföringen genom plattorna. Att kondens bildas i kalla områden i värmeväx-

laren om den varma luftströmmen kyls ner under daggpunkten är välkänt. Något 

mindre känt är att kondens och frysning sker i värmeväxlare då luft inom det ter-

miska skiktet (thermal layer) över plattorna kyls ner under daggpunkten. Den lokala 

medeltemperaturen i det varma luftflödet sett i tvärsnitt mot flödet behöver inte 

vara under daggpunkten för att skapa kondens (Anisimov, Jedlikowski & Pandelidis, 

2015). Kondensutfällning i värmeväxlare är ett problem i kalla klimat eftersom 

frostrisken är hög då potentialen för värmeåtervinning är som högst (Rafati Nasr 

m.fl., 2014).  

Frostskiktet bildar ett väl isolerande lager på plattorna och sänker värmeöverfö-

ringen. Detta isolerande lager av frost blockerar luftflödet och ett större tryckfall 

fås, vilket leder till en ökad energianvändning av fläktarna vid ett konstant luftflöde. 

Utan smältning av den is som kan bildas i luftspalterna så finns en risk att spalterna 

täpps igen och förhindrar luftflöde genom aggregatet (Rafati Nasr m.fl., 2014).  

Bypass av luft är den vanligaste metoden för att hindra spalterna från att frosta igen 

och stoppa flödet. Denna metod har syfte att smälta den is som bildats genom att 

den kalla strömmen slutar kyla plattor i värmeväxlaren och luften omleds direkt till 

eftervärmningsbatteriet. Detta resulterar i att effektbehovet av luftvärmningen ökar 

under avfrostningstiderna, där isens isolerande förmåga tenderar att förlänga avfrost-

ningstiderna. En modern metod för bypass av luft är att bypassa luft sektionsvis vil-

ket minskar effektbehovet under avfrostningstiden. Detta kallas av tillverkare sekt-

ionsavfrostning.  
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Andra metoder för att hantera frostproblem inbegriper förebyggande åtgärder för 

att förhindra frostbildning. Detta examensarbete kommer att analysera om en före-

byggande åtgärd som förvärmning av tilluft kan leda till minskad energianvändning, 

och därmed om det kan fungera som en bra energieffektiviseringsåtgärd för en bygg-

nad. Denna undersökning är viktig eftersom värmeväxlare har stor påverkan på 

energianvändningen i byggnader och metoder för att hantera frostproblem använder 

mycket energi. Detta blir extra viktigt i kalla klimat. 

1.2 Ord- och förklaringslista 

• Tröskeltemperatur: Utetemperatur då risken är stor för frostbildning i 
värmeväxlare. 

• Hygroskopiska värmeväxlare/energy exchanger: Värmeväxlare med 
möjlighet till fukttransport mellan flödena.  

• Avfrostningskvottid: Procentuella tiden som en värmeväxlare genomgår 
avfrostning då det bildas frost.  

• Frostluftgränsskikt: Det gränsskikt där luften har en termisk påverkan på 
frosten. 

• Hydrodynamiska inloppseffekter: Effekter av att flödet inte ännu är fullt 
utvecklat.  

• Termiska inloppseffekter: Termiska profilen i termiska gränsskiktet skil-
jer sig i inloppet. Detta får effekter på värmeöverföringen i inloppet. 

   

1.3 Litteraturstudie 

Det finns flera forskningsresultat kring problemen med frostbildning i värmeväxlare i 

ventilation.  

Kombinationer av sökord som använts för att hitta forskningsresultat är: 

• Heat exchanger 

• Counter-flow 

• Cross-flow 

• Preheating 

• Frost formation 

• Ventilation 

• Freeze protection 

• Frosting 
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1.3.1 Olika värmeväxlare och deras påfrostningsproblem i ventilation 

Plattvärmeväxlare är uppbyggda antingen så att strömmarna flödar medströms (pa-

rallellt), korsströms (vinkelrätt) eller motströms (parallellt). För ventilation används 

korsströms- eller motströmsvärmeväxlare. Korströmsväxlare har fördelen att de 

ofta är i mindre storlek. De längre sträckorna som luften färdas i en motströmsvär-

meväxlare bidrar ofta till en högre effektivitet (JÄDERHOLM, 2019). 

Temperaturfördelningen i motströmsvärmeväxlare beter sig i teorin endimension-

ellt, det vill säga temperaturerna varierar bara parallellt med flödet. Men för kors-

strömsvärmeväxlare varierar temperaturen tvådimensionellt vilket illustreras i  

Figur 1. 

 

Figur 1. Korsströmväxlare med tvådimensionell temperaturfördelning (Rafati Nasr m.fl., 
2014). 

Tvådimensionellt varierande temperatur (se Figur 1) innebär kallare ytor  

(Fisk m.fl., 1985) och vid samma teoretiska temperaturverkningsgrad för en mot-

ströms- och korsströmsvärmeväxlare så uppstår lättare frysning för en korsströmvär-

meväxlare. En högre temperaturverkningsgrad som är fallet med en motströmsvär-

meväxlare medför dock mer kylning av frånluften, vilket resulterar i kallare yttem-

peraturer. I verkligheten så liknar en motströmsvärmeväxlare mer en korsströms-

växlare i ändarna. Dessa två faktorer, kallare ytor och korsströmning i ändarna, 

medför att en motströmsvärmeväxlare har större risk för påfrostning än en kors-

strömsvärmeväxlare (Fisk m.fl., 1985). Simuleringar av teoretiska motströmsvärme-

växlare utan korsströmningslängder underskattar kanske därmed frysningsrisken. En 

motströmsvärmeväxlare med membranytor visualiseras i Figur 2 med både mot-

ströms- och korsströmslängder. 
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Figur 2. Hygroskopisk motströmsvärmeväxlare med ett kallt hörn och motströmnings- och 
korsströmningslängder (Liu m.fl., 2017). 

Liu m.fl. (2017) utför en metaanalys av litteratur som tillsätter olika påfrostnings-

gränser i tilluften (tröskeltemperaturer) genom experimentella, numeriska och teo-

retiska metoder. Experimentell forskning har vid typisk temperaturverkningsgrad 

för respektive värmeväxlartyp och 30% luftfuktighet visat: 

• Roterande värmeväxlare har tröskeltemperatur (påfrostningsgräns) 
vid -16°C (Ruth, D.W., Fisher, D.R., Gawley, 1975). 

• Korströmplattvärmeväxlare har tröskeltemperatur vid -5°C (Fisk m.fl., 
1985).  

• Roterande hygroskopiska värmeväxlare har tröskeltemperatur vid -29°C 
(Mahmood, G.I. & Simmonson, 2012).  

Jedlikowski m.fl. (2017) utför numerisk beräkning och kommer fram till att mot-

strömsplattvärmeväxlare har tröskeltemperatur vid -2,5°C vid 80% temperatur-

verkningsgrad och typiska fuktighetsförhållanden vintertid. Det finns generellt stor 

risk för problem med påfrostning i plattvärmeväxlare då utetemperaturen understi-

ger -5 till -10°C menar Jäderholm (2019).  

Slutsatsen från tidigare genomförd forskning verkar vara att plattvärmeväxlare med 

motström- och korsströmning har de största påfrostningsproblemen i kalla klimat 

och särskilt plattvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad.  
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1.3.2 Frostbildning i värmeväxlare 

Rafati Nasr m.fl. (2014) sammanfattar tidigare forskning av O’Neal & Tree (1985) 

och menar att tillväxten av frost på en platta beror på strömningshastighet, lufttem-

peratur, luftfuktighet, plattans temperatur och egenskaper av plattans yta. Struk-

turer som bildas i frosten förändrar frostskiktets egenskaper och beror på frostytans 

temperatur i kontakt med luften. Frostskiktets egenskaper påverkas av frostens den-

sitet som antas vara låg på grund av de stora temperaturskillnaderna i frostluftgräns-

skiktet i en värmeväxlare för ventilation. Detta leder till sämre värmeöverföring 

(Iragorry, Tao & Jia, 2004). Den sämre värmeöverföringen i form av sänkt tempera-

turverkningsgrad är dock mindre effektfull än det ökade tryckfallet enligt Rafati 

Nasr m.fl. (2014).  

Olika kylningseffekter på den varma strömmen medför olika dynamiska förlopp för 

frostbildandet. Simulering från Phillips m.fl. ( 1989) visar att frostbildning sker i vär-

meväxlare ända tills stationärt förhållande uppnås då värmeväxlaren blir så pass iso-

lerad av frosten att den varma strömmen inte längre fäller ut kondens. Simulering 

utfördes på värmeväxlare med olika temperaturverkningsgrader under en tidsram på 

24 timmar. Värmeväxlaren med 50% temperaturverkningsgrad nådde i simule-

ringen stationärt tillstånd efter 18 timmar medan värmeväxlaren med 65% tempera-

turverkningsgrad aldrig hamnade i ett stationärt tillstånd. Värmeväxlaren med 80% 

temperaturverkningsgrad nådde den definierade gränsen i simuleringen för frostens 

tjocklek efter 14 timmar. Frostformation är en dynamisk process och påfrostning el-

ler smältning sker då temperaturen skiftar i frostluftgränsskiktet (Rafati Nasr m.fl., 

2014).  

Fisk m.fl. (1985) menar att om temperaturskillnaden är försumbar genom tjockleken 

på plattan som separerar flödena, samt om värmeledningen i plattan parallellt med 

flödet är försumbart, så kan plattans lokala temperatur kalkyleras genom ekvation 

(1). Ingångsparametrar i ekvation (1) är lokala konvektiva värmeöverföringskoeffici-

enten och lokala lufttemperaturen i de varma och kalla strömmarna. Den varma 

strömmens konvektiva värmeövergångskoefficienten ökar vid kondensutfällning 

(Fisk m.fl., 1985) och Jedlikowski m.fl. (2017) påpekar att vid kondensutfällning så 

genomgår den varma strömmen ett mindre temperaturfall.  Om värmeöverförings-

koefficienterna för den kalla och varma strömmen inte är lika stora så efterliknar 

plattans temperatur mer det flöde med högst konvektiv koefficient. Det kalla flödets 

konvektiva koefficient ökar där kall luft kommer in på grund av termiska inloppsef-

fekter (Fisk m.fl., 1985). Figur 3 illustrerar detta. Själva frostbildningen har försum-

bar påverkan på konvektiva värmeöverföringskoefficienten vid laminärt och transi-

ent flöde, men ytskrovligheten vid frostytan kan påverka koefficienten vid turbulent 

strömning enligt Rafati Nasr m.fl. (2014).  
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Figur 3 nedan visar att kondensation börjar då yttemperaturen i värmeväxlaren un-

derstiger daggpunkten och påfrostning börjar då yttemperaturen understiger frys-

punkten.  

 

Figur 3. Illustration av plattans lokala temperatur och temperaturen av kalla strömmen och 
varma strömmen i en motströmsvärmeväxlare. Linje A visar plattans temperatur vid lika 
värmeöverföringskoefficient, linje B visar plattans temperatur vid kondensation och linje C 
visar plattans temperatur med hänsyn till inloppseffekter (Fisk m.fl., 1985).  

Ekvation (1) nedan beräknar plattans lokala temperatur (Tp,X) vid antagande om för-

sumbar temperaturskillnad mellan plattsidorna. Indata är lokala temperaturerna på 

varma strömmen och kalla strömmen (T2,X, T1,X), samt lokala värmeöverföringsko-

efficienten för respektive ström (h2,X, h1,X). Index X står för nominella koordinaten 

av plattan, 1 står för kalla strömmen och 2 står för varma strömmen.  

 
𝑇𝑝,𝑋 =

ℎ2,𝑋𝑇2,𝑋 + ℎ1,𝑋𝑇1,𝑋

ℎ1,𝑋 + ℎ2,𝑋

 
(1) 
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Effekten av kondensation är komplex.  I fallet där luften är helt torr så kommer inte 

kondensutfällning och påfrostning att ske, och vid ökning av fuktigheten i frånluften 

så kommer tröskeltemperaturen att öka tills en specifik intermediär fuktighet nås. 

Ytterligare höjning av fuktigheten ökar den varma fluidens konvektiva värmeöverfö-

ringskoefficient genom kondensutfällning, vilket medför varmare ytor så att tröskel-

temperaturen sänks.  Detta illustreras i Figur 4 med beräkning från experimentella 

resultat (Fisk m.fl. 1985). Figur 4 gäller bland annat vid 20°C frånluftstemperatur 

och antagande om lika stor konvektiv värmeöverföringskoefficient i strömmarna 

samt att temperaturverkningsgraden ökar linjärt med 8 % mellan 30–70 % relativ 

fuktighet och är konstant vid mindre än 30 % relativ fuktighet.  

 

Figur 4. Tröskeltemperaturer vid frostbildning på lodrät axel med antagandet om lika 
konvektiv värmeöverföringskoefficient i båda strömmarna för motströmsvärmeväxlare och 
frånluftstemperatur på 20°C (Fisk m.fl. 1985). 

Jedlikowski m.fl. (2017) skapar en datamodell för att simulera olika påfrostningsför-

hållanden i en motströmsväxlare med syfte att finna tröskelvärden för frostbildning. 

Beräkningar med ϵ-NTU metoden och differentialekvationslösning med Runge-

Kutta metoden resulterar i tröskeltemperaturer som beror på utetemperatur, tem-

peraturverkningsgrad och fukthalt i varma strömmen, samt kvoten mellan varma 

och kalla strömmen baserat på massflöde och värmekapacitet. Resultatet visar att 

den högsta tröskeltemperaturen uppkommer då frånluften har daggpunkten 0°C.  
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Simulering sker med antagande om värmeledning genom aluminiumplattor på 2mm 

med konduktivitet på 200W/mK och laminärt luftflöde utan hydrodynamiska in-

loppseffekter men med termiska inloppseffekter. Strömmens konvektiva värmeö-

verföringskoefficient definieras olika beroende på olika parametrar. 1) Ytor med ter-

miskt outvecklat flöde. 2) Ytor med termiskt fullt utvecklat flöde. 3) Ytor med ex-

ponentiell temperaturdistribution. 4) Ytor med konstant värmeöverföring. Kon-

densutfällning och påfrostning medför fasövergångar mellan olika aggregationstill-

stånd för vatten och simuleringen tar hänsyn till den latenta värmeöverföringen. 

Ytor med påfrostning modelleras med en ökning av värmemotståndet.   

Torra ytor definieras i simuleringen där yttemperaturen i värmeväxlaren är högre än 

daggpunkten (Tp>TD). Fuktiga ytor definieras där yttemperaturen är mellan frys-

punkten och daggpunkten (0°C <Tp< TD). Påfrostning sker enligt definition när 

daggpunkten understiger 0°C samtidigt som yttemperaturen är lägre än daggpunk-

ten. Eller när daggpunkten överstiger 0°C medan yttemperaturen ligger under frys-

punkten (Tp< TD<0°C ∪ Tp< 0°C <TD). En extra ”transient” area definieras där 

frostluftgränskiktet har samma temperatur som daggpunkten och daggpunkten är 

under fryspunkten. Här definieras frostluftgränsskiktet att ha samma temperatur 

som plattan och samma temperatur som daggpunkten (Tp=TD<0°C).  

Det transienta förhållandet uppkommer när simuleringen räknar med en specifik 

mängd underkylning som gör att luften övermättas innan fasomvandling och påfrost-

ning sker. Fasomvandlingen sker då ytans energibarriär (ytspänning i energi) över-

vinns (Jedlikowski m.fl., 2017). Enligt Na & Webb (2004) så är luften övermättad 

då den befinner sig i frostluftgränskiktet och frostning sker, vilket tyder på att luften 

underkyls innan den avger kondens. Denna underkylning kan definieras som en spe-

cifik temperaturskillnad mellan plattan och 100% mättad luft i frostluftgränsskiktet, 

där luften genomgår superkylning (underkylning) ner till ytans temperatur innan 

kondensutfällning och frostning sker. Enligt Piucco m.fl. (2008) så varierar inte 

denna definierade underkylningstemperatur med temperaturen av ytan utan endast 

med dess skrovlighet och hur pass sfäriskt (kontaktvinkeln) frosten bildas på ytan. 

Piucco m.fl. (2008) har genomfört analytiska beräkningar för att definiera olika un-

derkylningstemperaturer som en funktion av kontaktvinkeln, då daggpunkten är un-

der 0°C vid frostbildning på platta släta ytor. Resultatet från de analytiska beräk-

ningarna visar att frostning alltid sker oavsett kontaktvinkel vid 5°C underkylning. 

Experiment utförs sedan på ytor med imperfektioner, som ytor ofta har i ingen-

jörsmässiga applikationer. Resultaten visar att den analytiska modellen överskattar 

underkylningstemperaturen något vid höga kontaktvinklar och underskattar super-

kylningstemperaturen vid låga kontaktvinklar.  
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Piucco m.fl. (2008) resultat gäller ej för strömmande luft. Vid framförallt turbulent 

strömning bör ytans energibarriär överkommas även då det är minimal temperatur-

skillnad eftersom strömmen har en relativt stor rörelseenergi.  

Jedlikowski m.fl. (2017) antar vid sin modellering: 

• Stationär värmeöverföring vinkelrät genom plattan och inga förluster till 
omgivningen.  

• Homogen, inkompressibel och ideal gas. 

• Att de två flödena är oblandade. 

• Att ingen värmegenerering eller ackumulering av energi sker i värmeväxla-
ren. 

• Att temperaturen på det kondenserade vattnet är lika som plattan under.  

• Att frost- och vattenlagret inte har någon termisk kapacitans. 

Antaganden är i linje med annan relaterad forskning inom området utförd av till ex-

empel Fisk m.fl. (1985) eller Rose m.fl. (2008).  

Jedlikowski m.fl. (2017) presenterar resultat från simulering i olika figurer och ta-

beller. Variabler såsom luftfuktighet, balansen mellan flödena och temperaturverk-

ningsgrad ändras. Viktiga resultat i form av tröskeltemperaturer redovisas i Figur 5 

för frånluftstemperatur på 20°C och relativ fuktighet på 40 % respektive 60 %, där 

W1/W2 står för balansen i flödena.  

 

Figur 5. a) och b) visar tröskeltemperaturer vid 40 % respektive 60 % luftfuktighet vid olika 
temperaturverkningsgrader och olika bypass W1/W2 (Jedlikowski m.fl., 2017). 
Frånluftstemperaturen antas till 20°C.  
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Datamodellen har verifierats experimentellt med en värmeväxlare med namnet 

”Crossflow plate heat exchanger Type 800-PWT” av tillverkaren Klingenburg 

(Jedlikowski m.fl. 2017). Undertecknad antar att Jedlikowski verifierat sin modell i 

sin tidigare studie som behandlade korsströmsvärmeväxlare.   

Nackdelen med Jedlikowski m.fl. (2017) studie är att laminär strömning antas. Luft-

behandlingsaggregattillverkare Swegon menar att turbulent strömning erhålls i deras 

värmeväxlare av typen MTE (max temperature effectiveness). Turbulent strömning 

ökar värmeöverföringen i värmeväxlare enligt HRS Heat Exchangers Ltd (2016). 

Approximationen av laminär strömning borde gälla för värmeväxlare som är desig-

nade för ett litet tryckfall, till exempel de luftbehandlingsaggregaten tillverkade av 

Swegon benämnda MPE (max preassure efficiency). 

Figur 6 visar att vid laminärt flöde i rör så har inte flödeshastigheten stor inverkan på 

Nusselt talet, men vid turbulent strömning så ger ändring av hastigheten större in-

verkan. Därmed antar Jedlikowski m.fl. (2017) oförändrad värmeöverföringskoeffi-

cient vid olika balanser i flödena, vilket är en approximation vid laminära förhållan-

den, men inkorrekt antagande vid turbulenta förhållanden.  

 

Figur 6. Nusselt tal vid olika reynoldstal för rörströmning (HRS Heat Exchangers Ltd, 
2016).  

1.3.3 Avfrostningsmetoder 

Rose m.fl. (2008) beaktar ett specifikt ventilationsaggregat med motströmsvärme-

växlare och skapar en modell i Excel för att beräkna den teoretiska energianvänd-

ningen vid olika strategier för att undvika frostbildning. Standardmodellen utan på-

frostning verifieras med experiment på det specifika ventilationsaggregatet. De olika 

analyserade strategierna för att motverka frost inbegriper genom modellering:  
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Bypass eller förvärmning så att ytor i värmeväxlaren aldrig understiger 0°C, återcir-

kulation av luft genom att öka flödet och förvärmning till konstant lufttemperatur. 

Simuleringen tar bland annat hänsyn till energianvändningen för fläktarna. 

Rose m.fl. (2008) kommer fram till följande resultat: 

• Återcirkulation är inte en rekommenderbar metod i kalla klimat på grund av 
ökningen av effektbehovet till fläkten och skapat undertryck i byggnaden, 
men metoden är mest energieffektiv.  

• Förvärmning till variabel lufttemperatur sänker energianvändningen jämfört 
med förvärmning till konstant lufttemperatur.  

• Bypass sänker energianvändningen jämfört med förvärmning.  

 

Rafati Nasr m.fl. (2015) evaluerar olika avfrostningsmetoder. Experimentella resul-

tat förmedlar tröskeltemperaturer och avfrostningskvottider vid olika utetemperatu-

rer från korsströmväxlare av både hygroskopisk och icke hygroskopisk karaktär. De 

experimentella resultaten gäller för 40% relativ fuktighet, frånluftstemperatur på 

22°C och temperaturverkningsgrad på 0,62. De visar för den icke hygroskopiska 

värmeväxlaren att vid en utetemperatur på -5,3°C sänks den genomsnittliga tempe-

raturverkningsgraden med 58 %, vid -10,5°C med 64% och vid -16,4°C med 70% 

på grund av frostbildning. Detta illustreras i Figur 7. De finner tröskeltemperaturen 

för värmeväxlaren vid -1°C men understryker vikten av mer forskning för att vali-

dera temperaturgränsen för frostbildning i tilluften. De understryker också att ge-

nomsnittliga sänkningen av verkningsgraden starkt beror på utetemperatur, fuktig-

het och frånluftstemperatur.  

 

Figur 7. Temperaturverkninsgradsminskning på grund av frostbildning i % vid olika 
utetemperaturer för en korströmväxlare (Rafati Nasr m.fl., 2015). 
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Nourozi, Wang & Ploskić (2019) visar i en datasimulering med TRNSYS att mäng-

den reducerad energianvändning vid installation av förvärmare för en roterande vär-

meväxlare beror på temperaturverkningsgraden, och att förvärmning av luft har en 

negativ påverkan på temperaturverkningsgraden. Det föreslås att påfrostningstiden 

för en plattvärmeväxlare bör vara ungefär 37% i Kiruna och 12% i Stockholm. In-

data i simuleringen är 30% luftfuktighet för frånluften och tröskeltemperaturen -

4°C för en plattvärmeväxlare och -12°C för en roterande värmeväxlare. Datamo-

dellen antar en rörlig temperaturverkningsgrad som funktion av utetemperaturen på 

roterande värmeväxlare. Simuleringen med klimatdata från Stockholm visar för ro-

terande värmeväxlare att förvärmaren har som minst energireduktionsförmåga på 

0,4% vid rörlig temperaturverkningsgrad och högre energireduktionsförmåga vid 

antagande av konstant temperaturverkningsgrad. Tydlig är dock avsaknaden av redo-

visade resultat från simulering med en plattvärmeväxlare. 

Pacak m.fl. (2019) redovisar en effektanalys för bypass metod och förvärmning för 

prevention mot frostbildning baserat på forskningsresultatet från Jedlikowski m.fl. 

(2017). Analysen sker utifrån den torra temperaturverkningsgraden från tillverkaren 

av värmeväxlaren istället för en direkt analys på den fuktiga temperaturverknings-

graden som Jedlikowski m.fl. (2017). Det visas tydligt att förvärmning minskar ef-

fektbehovet avsevärt vid de flesta relativa fuktigheter jämfört med bypass.  

Forskningen är inte enig kring huruvida förvärmning är ett bra sätt att hantera frost-

problem. Viss forskning är också för specifik för att kunna generaliseras. Forsknings-

resultat av Jedlikowski m.fl. (2017) verkar vara mer generaliserbar baserat på den 

mer avancerade metodiken och de djupgående resultaten, men simuleringen med 

olika flödesbalanser gäller bara för laminära förhållanden.  

1.4 Syfte  

Detta examensarbete avser att belysa om förvärmning av luft är ett effektivt sätt att 

sänka energianvändningen för luftbehandlingsaggregat och hur själva förvärmningen 

kan energieffektiviseras. Ett flerfamiljshus lokaliserat i det nybyggda området Kvar-

teret Iris på Gävle Strand med installerade förvärmare i ventilationen kommer att 

vara testobjekt och leverera indata för fallstudien. Målet är att ta fram en optimal 

energieffektiv styrning för förvärmaren samt bypass-spjället för att minimera energi-

användningen, samt att evaluera förvärmning jämfört med sektionsavfrostning.  
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1.4.1 Frågeställningar:  

• Hur beter sig värmeöverföringen i värmeväxlaren och för- och eftervärm-

ningens luftuppvärmning i grader vid olika väderförhållanden och olika flö-

desbalanser? 

• Vad blir den optimala styrningen för förvärmaren för att minimera totala 

energianvändningen och bör bypass-spjället samverka med förvärmningen 

för att undvika frostbildning och minimera energianvändningen? 

• Hur förhåller sig energianvändningen vid sektionsavfrostning jämfört med 

energianvändningen vid förvärmning?  

• Är installation av förvärmare en bra energieffektiviseringsåtgärd ur ett ener-

giperspektiv? 

1.4.2 Avgränsning 

Examensarbetet kommer att avgränsa till studerande av ventilationsaggregat med 

motströmsvärmeväxlare utan hygroskopisk funktion och till att undersöka avfrost-

ningsmetoder applicerbara på det studerade aggregatet.   

1.5 Förfarande 

Denna studie har genomfört mätningar i luftbehandlingsaggregat, data- och statistik-

analys samt analytiska beräkningar för att ge svar på frågeställningarna. Fokus har le-

gat på att analysera mätningar i Excell från aggregat LA1 i Gävle Strand för att evalu-

era effektiviteten på den aktuella styrningen av förvärmaren. Sedan har ändringar fö-

reslagits för att optimera styrningen. En analytisk modell av motströmsvärmeväxla-

ren har härletts med uppmätta värmeöverföringskoefficienter. Syftet med modellen 

har varit att analysera den föreslagna styrningen och jämföra den med sektionsav-

frostningsstyrningen från ett annat aggregat.  
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2 Teori 

Termodynamikens lagar för fuktig luft har använts i detta arbete för att konvertera 

relativ fuktighet till absolut fuktighet. Dock så har användningen av dessa ekvationer 

i studien ej resulterat i några särskilda redovisade resultat, men har varit behändiga 

för att kartlägga fuktigheten. Ett försök utfördes för att använda fuktekvationerna 

med värmeöverföringsteori i en härledning för att producera en ekvation för värme-

överföringen under kondensutfällning, men detta resulterar ej i något resultat. 𝑥𝑓 

är absolut fuktighet och 𝑝 är tryck. Nedanstående ekvationer används för detta syfte 

(Markku J. Lampinen Juho Arjoranta, u.å):  

 
𝑥𝑓 = 0,6220 ∙

𝑝𝑣

𝑝
; 𝑝 = 101 325𝑁/𝑚2 

(2) 

 𝑝𝑣 = 𝑝𝐷 ∙ 𝑅𝐻/100 (3) 

 
𝑝𝐷 = 105 ∙ exp (11,78

𝑇2 − 99,64

𝑇2 − 230
) , 𝑇2 ≥ 0°𝐶 

(4) 

𝑙𝑜𝑔 
𝑝𝐷

𝑚𝑏𝑎𝑟
= 10,5380997 −

2663,91

𝑇2 + 273,16
, 𝑇2 < 0°𝐶 

 (5) 

 

Sambandet mellan ändring av varvtal (N) och effekten (E) för fläktar används i stu-

dien för att analysera sambandet mellan frostning och ökad energianvändning av 

fläkten.   

 
(

𝑁𝑓

𝑁
)

3

=
𝐸𝑓

𝐸
 

(6) 

Principen för värmeöverföringen genom en motströmsvärmeväxlaren vid torr drift 

beskrivs i Figur 8. Massflödet (�̇�) har symbolen �̇�, temperaturen (T) har symbolen 

t, 𝑑𝑄 ̇ (𝑑𝑞) beskriver värmeöverföringen genom ett infinitesimalt tvärsnitt igenom 

plattan och x är koordinaten av plattan.  
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Figur 8. Bild som förklarar värmeöverföringen vid torr drift genom en motströmsvärmeväxlare 
(Jedlikowski m.fl., 2017). 

Principen för värmeöverföringen genom en motströmsvärmeväxlare vid kondensut-

fällning beskrivs i Figur 9. 𝑑𝑄𝐿 i bilden beskriver den latenta värmeöverföringen. 

Värmeöverföringen blir mer komplicerad vid kondensutfällning och massöverföring 

blir en del av det fysiska fenomenet. Vid kondensutfällning leder värmeväxlaren mer 

värme (Jedlikowski m.fl., 2017) och en bättre temperaturverkningsgrad samt var-

mare ytor erhålls i värmeväxlaren (Fisk m.fl., 1985). 

 

 

Figur 9. Bild som förklarar värmeöverföringen då det sker kondens i en motströmsvärmeväxlare 
(Jedlikowski m.fl., 2017). 
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3 Metod 

I denna studie utförs mätning, dataanalys och analytisk beräkning för att svara på frå-

geställningarna. Aggregat LA1 med förvärmning av ventilationsluft studeras i detalj 

genom fältmätningar och jämförs med ett aggregat utan förvärmning. Studerade ag-

gregatet i Sätra, som i denna rapport kallas för ”studieobjekt Sätra” har sektionsav-

frostning medan det studerade aggregaten i Gävle Strand, ”studieobjekt Gävle 

Strand” har förvärmning som frostkontrollsmetod. För att åstadkomma generaliser-

bara resultat tolkas energianvändningen enbart med temperaturindex (luftuppvärm-

ning i grader).  

3.1 Studieobjekt Gävle Strand 

Aggregaten med förvärmning av ventilationsluft är lokaliserade på Gävle Strand i ett 

flerbostadshus med total area på 7058m2. Energibärare till byggnaden för uppvärm-

ning är fjärrvärme och det totala effektbehovet uppgår enligt simulering till 

165,5kW.  Det finns tre ventilationsaggregat i byggnaden och de är namngivna LA1, 

LA2 och LA3. De är tillverkade av SWEGON, har betäckningen SILVER C PX och 

är i storlekar 25, 20 respektive 12. Värmeväxlarna är av typen motström och är 

namngivna MTE (max temperature effectivness). Enligt Figur 22 som är en schema-

tisk bild av LA1 som redovisas i Bilaga så liknar utformningen av aggregaten en kors-

strömvärmeväxlare.  

LA1 och LA2 är de ventilationsaggregat som studeras där LA1 är det aggregat som 

mest fokus ligger på i denna studie. Figur 10 visar ventilationsaggregatet LA1:s flö-

desschema. LA1 och LA2:s flödesschema ser identiska ut. Alla givare i Figur 10 är 

monterade i både LA1 och LA2 och data som motsvarar den blåa texten i Figur 10 

sparas varje sekund i dataarkiv hos Gavlegårdarna.  
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Figur 10. Driftkort för ventilationsaggregat LA1. 

LA1 och LA2 har börvärdet att värma tilluften till -3°C respektive 2°C med förvär-

maren. Startvärde för förvärmningen är inställd till 2°C utetemperatur för båda ag-

gregaten. Enligt funktionstexten så börjar förvärmningen vid inställd utetemperatur 

då pumpen CP02 aktiveras. Sedan regleras tilluftstemperaturen innan värmeväxla-

ren med givare GT12 till det inställda börvärdet genom att styra ventil SV12 som 

reglerar fjärrvärmeflödet till förvärmningsbatteriet. Eftervärmaren reglerar 

tilluftstemperaturen till 19°C med styrventil SV11 och byggnadens värmesystem re-

glerar efter en inomhustemperatur på 21°C. Bypass-spjällen är styrda att öppna sig 

då tilluftstemperaturen är högre än 19°C och ingen eftervärmning sker.  

Aggregaten är dimensionerade för en DVUT på -16°C och den dimensionerade ef-

fekten för eftervärmningsbatteriet är 33,5kW för LA1 (35% överdimensionerat) 

och 22,5kW för LA2 (57% överdimensionerat). Detta motsvarar en luftuppvärm-

ning från -0,4°C till 20°C för båda aggregaten enligt projekteringsdokumenten. 

Vanligen så dimensioneras ventilationsaggregat i Gävle till en EUT på -22°C. Dessa 

studerade aggregat med förvärmning är samtidigt överdimensionerade. I Figur 10 

kan ses att fjärrvärmeflödet delas upp i två flöden som regleras via två styrventiler 

vilket betyder att de två värmebatterierna delar på den tillförda effekten från fjärr-

värmenätet. LA1 och LA2 har en temperaturverkningsgrad på 83% (vid -4,2°C ute-

temperatur) respektive 86% (-6,2°C) enligt projekteringsdokumentet.  
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Enligt OVK så är flödena på LA1 1150 l/s på tilluften och 1230 l/s på frånluften vil-

ket skiljer sig från de projekterade luftflödena. Detta verifieras också genom luftflö-

desmätningar på kanaler med TSI. I OVK för LA2 står det inga luftflöden så dessa 

mäts upp i studien genom luftflödesmätningar på kanaler. Senare erhålls insikten att 

det är förhållandet mellan flödena som är mer intressanta, och flödesbalanserna 

kvantifieras med tryckgivarna GP11 och GP12 i aggregaten.  En driftsimulering av 

Swegon på LA1 visar en temperaturverkningsgrad på 89,4% vid korrekta luftflöden.  

CP01 och CP02 reglerar för konstant tryck och antas pumpa konstanta vattenflöden. 

CP01 pumpar 30% glykolvatten med fryspunkt på -9°C så att vattnet inte fryser av 

låga temperaturer på tilluften innan växlaren. 

3.1.1 Mätning 

Mätningar i byggnaden i Gävle Strand på LA1 och LA2 sker i värmeväxlare och på 

för- och eftervärmningsbatterierna mellan period 14 februari till 14 mars 2019. Ut-

rustning som används till temperaturmätning och fuktmätning i värmeväxlare är log-

gar från Mitec vid namn Satelite-TH. Mätloggarna hängs in i värmeväxlare vid alla 

inlopp och utlopp efter ett driftstopp av fläktarna och lämnas där under mättiden. 

Frånluftens fuktighet är viktig att mäta för att undersöka frostbildning och mätning 

av tilluftstemperaturen efter värmeväxlaren är viktig för givare som mäter den stor-

heten saknas i aggregaten. Avluftens temperatur från mätningar är också viktig, ef-

tersom givare GT42 i driftkortet i Figur 10 inte mäter negativa temperaturer. 

Mätosäkerheten estimeras genom att temperaturgivare GT12, GT41 och GT42 mä-

ter ungefär på samma punkter som Satelite-TH:s mätgivare. Mätosäkerheten för 

temperaturerna bedöms vara försumbar.    

För att mäta storheter för att kvantifiera energianvändningen för värmebatterierna 

utförs en momentan flödesmätning på värmebäraren på sekundärsidan med utrust-

ning TA Scope. Framlednings- och returtemperaturerna mäts med givare Satelite-

TH under samma period som mätningarna i luftbehandlingsaggregatet.  
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3.2 Studieobjekt Sätra 

Aggregaten på Gävle Strand jämförs i denna studie med ett aggregat utan luftför-

värmning med sektionsavfrostning lokaliserat i ett flerbostadshus i Sätra. Syftet med 

analysen av Studieobjekt Sätra är att få en idé hur mycket bypass-spjället används när 

det är kallt och eftervärmningsbatteriet är igång, vilket visar hur påfrostning påver-

kar aggregatets styrning. Tillverkare är IV-Product och i aggregatet sitter en mot-

strömsvärmeväxlare (Se Figur 12) med 92% temperaturverkningsgrad enligt projek-

teringsdokumentet. EUT är -22°C och eftervärmningsbatteriet är dimensionerat till 

23,3kW som motsvarar en luftuppvärmning från -1,7°C till 20°C. Frånluftstempe-

raturen i detta aggregat är 22°C.  

Inga mätningar genomförs i detta aggregat förutom en momentan fuktmätning för 

att ta reda på ungefärlig fukthalt i byggnaden i jämförelse med byggnaden på Gävle 

Strand. Utetemperaturen (GT3), eftervärmningsventilen (SV1), frånluftsfläktsdrif-

ten (TF) och bypass-spjäll (ST41) i driftkortet som visualiseras i Figur 11 sparar vik-

tiga data i dataarkiv. Figur 12 visar dimensionerna av aggregatet. Dimensionen på 

värmeväxlaren i längd är ungefär lika som för aggregatet i Gävle Strand.   

  

 

Figur 11. Driftkort för aggregat i Sätra utan förvärmning. 
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Figur 12. Schematisk bild över aggregatet i Sätra. 

3.3 Procedur 

3.3.1  Dataanalys för studieobjekt Gävle Strand 

Först så analyseras mätdata från LA1 mellan perioden 14 februari till 14 mars 2019. 

Detta utförs med en kombination av mätdata från dataarkiven och de uppmätta mät-

data genom att studera mätdata i Excell. Det utförs en energikartläggning av luft-

värmning under mätperioden följt av en effektanalys av luftvärmningen under olika 

utetemperaturer med de tre enheterna förvärmare, eftervärmare och värmeväxlare. 

Temperaturverkningsgraden, energianvändningen av förvärmningsbatteriet och by-

pass-spjällets inverkan på värmeöverföringen i värmeväxlaren analyseras sedan.  

Kurvor över värmeöverföringskoefficienten vid olika temperaturintervall och kon-

stant flöde, samt värmeöverföringskoefficienten vid olika flöden och konstant tem-

peratur tas fram i Excell. Genom beräkning kombineras dessa koefficienter till en 

empirisk formel för värmeöverföringskoefficienten som funktion av flöde och tem-

peratur.  

Sedan utförs analys för att förutspå olika variabler med syfte att analysera ytterligare 

mätdata från dataarkiv då mätningar inte genomfördes och olika variabler saknas. 

Funktioner som förutspår avluftens temperatur och tilluftens temperatur tas fram 

med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Efter att funktioner har producerats 

utförs energikartläggning och effektanalys av data från dataarkiv mellan 30 januari 

till 13 februari.  
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Erfarenheter från dataanalysen gör att det går att evaluera hur bra den aktuella frost-

kontrollstyrningen fungerar i LA1.  

3.3.2 Dataanalys för studieobjekt Sätra 

En genomsnittlig användning av bypass-spjället beräknas vid olika utetemperaturer 

för sektionsavfrostning som frostkontrollmetod. Detta utförs genom att analysera 

mätdata från ett aggregat i Sätra med sektionsavfrostningsstyrning.  

3.3.3 Kombinering av resultat 

Härledning utförs av analytiska ekvationer som förutspår temperaturen på tilluften 

och avluften för en motströmsvärmeväxlare. Dessa ekvationer och empiriskt fram-

tagna värmeöverföringskoefficienten från mätning resulterar i en modell av en mot-

strömsvärmeväxlare i Excell.  Med hjälp av denna modell, funna värmeöverförings-

koefficienter och erfarenheter från dataanalysen och inte minst erfarenheter från lit-

teraturstudien, så kan en styrning föreslås för en motströmsvärmeväxlare med för-

värmning. Med modellen och flödesdata från studieobjekt Sätra så kan det därmed 

förutspås om sektionsavfrostning använder mer energi än optimerad förvärmning.  

3.4 Förutsättningar 

Det är inte möjligt i denna studie att testa den framtagna styrningen experimentellt, 

men den framtagna modellen valideras utifrån andra forskningsresultat i avsnitt 5.1.  

Jämförelsen av olika studieobjekt med olika frostkontrollstyrning förutsätter att ag-

gregaten är likvärdiga när det gäller deras värmeöverföring per massflöde vid olika 

flödesbalanser.   
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4 Resultat  

Allmänna resultat som används i denna studie redovisas nedan i Tabell 1. Det visas i 

tabellen att fuktigheten i studieobjekt Sätra är något högre än i Gävle Strand under 

en momentanmätning, och att flödesbalanserna (W1/W2) skiljer sig. 

Tabell 1. Flödesbalans mellan tilluft och frånluft samt resultat från momentana temperatur- 
och fuktighetsmätningen per aggregat. 

Studieob-
jekt 

W1/W2 

Frånluftsfuktig-
het 

[%] 

Frånluftstempera-
tur vid mätning 

[°C] 

Sätra 0,798 30 21,7 

LA1 0,988 25–26 20,5 

LA2 0,950 24–25 21 

4.1 LA1 Mätningsresultat 14/02–14/03 2019 

Mätning utfördes under perioden 14/02 – 14/03 2019 och ungefär varannan eller 

var tredje dag skedde automatisk avstängning av aggregatet i samband med 

brandspjällstestning. Detta reflekteras i mätdata i Figur 13 som visar den ofiltrerade 

mätdatan från hela mätperioden av utetemperaturer (Tute), lufttemp innan växlare 

(Tför), efter växlare (Tå) och procentuella driften på frånluftsfläkten (frånluftfläkts-

drift). Denna figur visar bland annat att det är relativt milt väder under mätperioden 

med utetemperaturer ibland över 0°C. 

 

Figur 13. Uppmätta temperaturer, frånluftsfläktdrift från datalogg (% av max varvtal) och 
utetemperatur från datalog. 
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Tabell 2 visar från vänster till höger medelvärden för: Temperatur på den kalla 

strömmen före och efter värmeväxlaren. Frånluftens, avluftens och daggpunktens 

temperatur (Tfrån,Tav, TD). Temperaturverkningsgrad (η) uträknad med ekvation (7) 

och relativ fuktighet (RHfrån). Samt tröskelvärden för påfrostning (Tf) beräknad uti-

från simuleringsresultat från  Jedlikowski m.fl. (2017). Sist men inte minst platt-

temperaturen uträknad med ekvation (1) med antagande om lika stor konvektiv vär-

meöverföringskoefficient i kalla och varma strömmen. Platt-temperaturen och trös-

keltemperaturen redovisas endast då daggpunkten är över uppvärmda uteluftens 

temperatur.   

 
𝜼 =

𝑻𝒇ö𝒓 − 𝑻å

𝑻𝒇𝒓å𝒏 − 𝑻𝒇ö𝒓
 

(7) 

 

Det kan ses i Tabell 2 att daggpunkten för frånluften alltid är högre än avluftstempe-

raturen. Detta kan tydas som att det inte sker någon kondens under mätperioden, 

men det är en felaktig tolkning enligt Anisimov, Jedlikowski & Pandelidis (2015) ef-

tersom det är yttemperaturerna i värmeväxlaren som behöver analyseras. Det er-

hålls från mätdata att vid över -2,1°C temperatur på tilluften (Tför) så är daggpunk-

ten på frånluften under tilluftstemperaturen vilket resulterar i yttemperaturer högre 

än daggpunktstempen. Därmed kan inte ytor i värmeväxlaren kylas ner under dagg-

punkten vilket resulterar i ytor utan kondens.  

Tröskeltemperaturer för påfrostning från resultat av Jedlikowski m.fl. (2017) redo-

visas i Tabell 2 vilket är en variabel av den relativa fuktigheten och frånluftstempera-

turen. För dessa tröskeltemperaturer från simulering av Jedlikowski m.fl. (2017) an-

tas balans i flödena, temperaturverkningsgrad på 85% samt frånluftstemperatur på 

20°C. Dessa tröskeltemperaturer visar inte på någon frostning i något temperaturin-

tervall, men tilluftstemperaturerna är endast medelvärden och spontana ökningar i 

fuktigheten på grund av till exempel duschning i lägenheterna medför högre tröskel-

temperaturer vilket kan leda till frostbildning. Det är också högre temperaturverk-

ningsgrad än 85% i aggregatet. Vid beräkning av yttemperaturen vid den kalla änden 

med ekvation (1) och antagande om lika stora värmeöverföringskoefficienter i varma 

och kalla strömmen så erhålls att det finns risk för frostning i temperaturinterval-

let -14 till -13°C då den kallaste yttemperaturen är under frånluftens daggpunkt.  

De kallaste ytorna i värmeväxlaren verkar befinna sig nära det transienta området för 

frostning där daggpunkten är lika med yttemperaturen som är under fryspunkten, 

det vill säga Tp=TD <0°C. Men vid turbulenta förhållanden så är det troligt att det 

inte existerar ett märkbart transient område. Detta beror på att det inte existerar en 

trolig effekt av underkylning under turbulenta flödesförhållanden.  
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Driften av frånluftsfläkten är normal under intervallet -14 till -13°C vilket tyder på 

att påfrostning inte skett. Temperaturverkningsgraden verkar också vara stabil under 

det temperaturintervallet. Men rimligtvis så befinner sig värmeväxlaren just på grän-

sen för påfrostning.  

Tabell 3 redovisar en effektanalys i grader. Där kan ses att förvärmningen används 

mer än eftervärmningen. Efter beräkning med värden från tabellen fås att omgiv-

ningen värmer uteluften med 2,5±0,8°C innan den värms upp av förvärmaren. For-

meln 
𝑊𝑔∆𝑇𝑔

𝑊1
 används i Tabell 3 för att definiera förvärmningens luftuppvärmning, 

och därmed kan omgivningens uppvärmning av luften också definieras. Ttill i Tabell 3 

motsvarar tilluftstemperaturen in till byggnaden som är 19°C.  

Temperaturen efter värmeväxlaren i den kalla strömmen ökar inte oavbrutet linjärt 

med ökad utetemperatur men detta beror på en fluktuerande förvärmning som visas 

i Tabell 3. I utetemperaturintervallet -11 till -10°C nås en högre temperatur på luf-

ten innan och efter värmeväxlaren än i temperaturintervallet -10 till -9°C. Detta be-

ror på en hög förvärmning av luften under temperaturintervallet -11 till -10°C. Med 

tanke på att mätperioden inte hade så många timmar med låga utetemperaturer så är 

det rimligt att anta att slumpmässiga fluktueringar kan ha stor påverkan på effektana-

lysen.  

Figur 14 visar mätdata och data från dataarkivet när temperaturen före växlaren är 

under 0°C och inga brandspjällstester utförs. Nya variabler som visas från datalogg 

är användningen av för- och eftervärmningsventilen (ventil % förvärmning, ventil % 

eftervärmning). Bland annat så visas i figuren att frånluftsfläkten arbetar på ganska 

konstant varvtal vilket tyder på att aggregatet inte frostar under mätperioden.  

 Figur 15 visar bland annat uppmätta relativa fuktigheten i frånluften (% RH från-

luft). Den kan ses variera med olika utetemperaturer, men det är allmänt känt att 

fuktinnehållet i frånluften också varierar med beteendet av de boende i byggnaden. 

Vid analys av mätdata så identifieras små toppar av fuktighet i frånluften på morgo-

nen, vid middag och vid kvällstid, men fuktigheten verkar variera starkare med ute-

temperatur än med beteendemässiga faktorer i den här instansen.  
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Tabell 2. Medelvärden för olika temperaturintervall. 

𝑻𝒖𝒕𝒆  

[°C] 
𝑻𝒇ö𝒓 

[°C] 

𝑻å 

[°C] 

𝑻𝒇𝒓å𝒏 

[°C] 

𝑻𝒂𝒗 

[°C] 

𝑻𝑫 

[°C] 

𝜼 RHfrån 

[%] 
𝑻𝒇 

[°C] 

𝑻𝒑 

[°C] 

-14 till -13 -6,2 16,8 20,44 -2,8 -4,2 0,86 18,0 -7,42 -4,50 

-13 till -12 -5,5 17,1 20,47 -2,3 -3,9 0,87 18,3 -7,13 -3,88 

-12 till -11 -4,7 17,1 20,47 -1,4 -3,6 0,87 18,9 -6,56 -3,07 

-11 till -10 -4,5 17,2 20,51 -1,4 -3,3 0,87 19,3 -6,17 -2,92 

-10 till -9 -4,8 16,7 20,40 -1,6 -3,4 0,85 19,2 -6,27 -3,20 

-9 till -8 -4,1 17,1 20,43 -1,1 -3,0 0,86 19,9 -5,60 -2,63 

-8 till -7 -3,9 16,8 20,49 -0,4 -2,7 0,85 20,3 -5,38 -2,14 

-7 till -6 -2,9 17,1 20,54 0,1 -2,4 0,85 20,7 -5,23 -1,43 

-6 till -5 -2,1 17,5 20,63 0,8 -1,8 0,86 21,6 - - 

-5 till -4 -1,2 17,6 20,66 1,4 -1,5 0,86 22,1 - - 

-4 till -3 -0,3 17,9 20,74 2,3 -0,9 0,86 23,2 - - 

-3 till -2 0,5 18,2 20,78 2,7 -0,2 0,87 24,6 - - 

-2 till -1 1,3 18,3 20,81 3,5 -0,4 0,87 24,1 - - 

-1 till 0 2,0 18,5 20,96 4,1 0,2 0,88 25,0 - - 

0 till 1 2,9 18,8 21,00 4,9 0,5 0,88 25,6 - - 

1 till 2 3,7 18,9 21,00 5,6 1,4 0,88 27,2 - - 

2 till 3 4,7 19,1 21,0 6,5 2,5 0,88 29,4 - - 

3 till 4 5,6 19,2 21,0 7,3 2,5 0,89 29,5 - - 

4 till 5 6,5 19,4 21,1 8,2 2,5 0,89 29,5 - - 

5 till 6 7,4 19,4 21,1 9,0 2,7 0,88 30,0 - - 

Tabell 3. Effektanalys med temperaturindex vid olika utetemperaturer för förvärmaren (Tför-
Tute), värmeväxlaren (Tför-Tå) samt eftervärmaren (Ttill-Tå) följt av luftuppvärmning av 
förvärmningsbatteriet och omgivningens uppvärmning.   

𝑻𝒖𝒕𝒆 

[°C] 
 

𝑻𝒇ö𝒓 − 𝑻𝒖𝒕𝒆 

[°C] 
 

𝑻𝒇ö𝒓 − 𝑻å 

[°C] 

𝑻𝒕𝒊𝒍𝒍 − 𝑻å 

[°C] 

𝑾𝒈△𝑻𝒈

𝑾𝟏
 [°C] 

 

𝑻 Omgiv-

ning [°C] 

-14 till -13 7,29 23,06 2,02 5,17 2,11 

-13 till -12 6,97 22,59 1,89 5,06 1,90 

-12 till -11 6,72 21,85 1,89 5,42 1,29 

-11 till -10 6,04 21,67 1,80 3,80 2,24 

-10 till -9 4,17 21,89 2,33 2,43 1,74 

-9 till -8 4,37 21,20 1,91 2,69 1,68 

-8 till -7 3,69 20,67 2,17 1,41 2,29 

-7 till -6 3,42 20,31 1,87 0,99 2,43 

-6 till -5 3,30 19,60 1,54 0,00 3,30 

-5 till -4 3,37 18,81 1,40 0,00 3,37 

-4 till -3 3,27 18,19 1,12 0,00 3,27 

-3 till -2 3,18 17,76 0,78 0,00 3,18 

-2 till -1 2,97 17,06 0,67 0,00 2,97 
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Figur 14. Uppmätt data då temperaturen innan värmeväxlaren är under 0°C. 
förvärmningsventil, eftervärmningsventil och frånluftsfläktsdrift är inkluderad från datalogg.  
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Figur 15. Relativa fuktigheten på frånluften, utetemperatur och uppvärmd uteluft då 
temperaturen före värmeväxlaren är under 0°C. 
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4.2 Framtagning av analytisk modell  

4.2.1 Härledning av ekvationer 

Här utförs ett försök att modellera en motströmsvärmeväxlare genom analytiska ek-

vationer1, där antaganden är bland annat: 𝑞 = 𝑞1 = 𝑞2 och isotermisk temperatur-

differens i tvärsnitt genom plattorna som separerar varma och kalla strömmen, samt 

adiabatiskt förhållande mot omgivningen. Denna modell antar att ingen kondens 

sker och därmed att massflödet längs värmeväxlaren är konstant. Ekvation (8) och 

(9) ger ändringen av temperatur i kalla och varma strömmen i ett infinitesimalt tvär-

snitt. Vid omskrivning och variabelbyte så erhålls ekvation (10). ∆𝑇(𝑥) är lokala 

temperaturskillnaden mellan kalla och varma strömmen och 𝑑𝑇(𝑥) är inifinite-

simala temperaturskillnaden.  

 𝑇2(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑇2(𝑥) − 𝑑𝑇2(𝑥) (8) 

 𝑇1(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑇1(𝑥) − 𝑑𝑇1(𝑥) (9) 

 𝑑(∆𝑇(𝑥)) = 𝑇2(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑇2(𝑥) − (𝑇1(𝑥 + 𝑑𝑥) + 𝑇1(𝑥))

= 𝑑𝑇1(𝑥) − 𝑑𝑇2(𝑥) = 𝑑(𝑇1(𝑥) − 𝑑𝑇2(𝑥)) 

 

(10) 

Vid antagande av 𝑑𝑞 = 𝑑𝑞1 = 𝑑𝑞2 erhålls ekvation (11). Antagandet är att respek-

tive ström fråntas eller tillförs samma mängd energi i ett infinitesimalt snitt, det vill 

säga all värmeöverföring sker mellan ytorna i värmeväxlaren och i normal riktning. 

Genom omskrivning erhålls ekvation (12).  W motsvarar fluidens värmekapacitet 

per sekund, L motsvarar längden av värmeväxlaren.  

 
𝑑𝑞(𝑥) = 𝑊2 ∙ 𝑑𝑇2(𝑥) = 𝑊1 ∙ 𝑑𝑇1(𝑥) =

ℎ

𝐿
∙ [𝑇2(𝑥) − 𝑇1(𝑥)]𝑑𝑥 

(11) 

𝑑(∆𝑇) = − [
1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙  𝑑𝑞(𝑥) = − [
1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙
ℎ

𝐿
∙ [𝑇2(𝑥) − 𝑇1(𝑥)]𝑑𝑥 

 𝑑(∆𝑇(𝑥))

𝑇2(𝑥) − 𝑇1(𝑥)
=

𝑑(∆𝑇(𝑥))

∆𝑇
= − [

1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ℎ/𝐿 𝑑𝑥 

 

(12) 

 

 

 

 

                                                 
1  I samråd med Jan Akander, lektor vid högskolan i Gävle 
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Differentialkalkylslösning ger ekvation (13) som är naturliga logaritmen (LN) av 

temperaturskillnaden. C är konstant. 

 
𝐿𝑁(∆𝑇(𝑋)) + 𝐶 = − [

1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙ ℎ ∙ 𝑋; 𝑋 =
𝑥

𝐿
 

(13) 

Med randvillkoren (14) (15), att ändarna i värmeväxlaren har kända temperaturskill-

nader mellan kalla och varma strömmen, så erhålls ekvation (16). 

 ∆𝑇(1) = 𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟  (14) 

𝐶 = −𝐿𝑁(𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟) − [
1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙ ℎ 

𝐿𝑁(∆𝑇) − 𝐿𝑁(𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟) − [
1

𝑊2
−

1

𝑊1
] ∙ ℎ = − [

1

𝑊2
−

1

𝑊1
] ∙ ℎ ∙ 𝑋 

 ∆𝑇(0) = 𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å (15) 

 
𝐿𝑁(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å) − 𝐿𝑁(𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟) − [

1

𝑊2
−

1

𝑊1
] ∙ ℎ = 0 

 

(16) 

Om ekvation (16) skrivs om och antar variabeln −β, så fås efter beräkning ekvation 

(17). 

𝐿𝑁 (
𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å

) = − [
1

𝑊2

−
1

𝑊1

] ∙ ℎ = −𝛽 

 𝑇𝑎𝑣 = 𝑇𝑓ö𝑟 + (𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å) ∙ 𝑒−𝛽  (17) 

M.h.a ekvation (1) så erhålls tillslut ekvation (18): 

 

𝑇𝑎𝑣 =
𝑇𝑓ö𝑟 ∙ (1 − 𝑒−𝛽) + 𝑇𝑓𝑟å𝑛 ∙ (1 −

𝑊2

𝑊1
) ∙ 𝑒−𝛽

1 −
𝑊2

𝑊1
∙ 𝑒−𝛽

 

(18) 
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4.2.2 Kvantifiering av värmeöverföringskoefficienter 

Här ges härledning av värmeöverföringskoefficienten för olika användning av bypass-

spjället utifrån Figur 16. Värmeöverföringskoefficienten (h) i Figur 16 beräknas med 

ekvation (19) utifrån mätdata.  

 

 

ℎ =

𝑞1 ∙ ln [
𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å

𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟
]

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇å − (𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟)
 

(19) 

 

Figur 16 är naturliga logaritmen av värmeöverföringskoefficienten (ln(h)) som 

funktion av olika lufthastigheter vid temperaturen innan värmeväxlaren på 7–8°C. 

Figur 16 ger exponenten som beskriver hur värmeöverföringen förhåller sig till flö-

desbalansen. 

Dynamiska viskositeten ansätts till 14,41µm2/s som är dynamiska viskositeten för 

luft vid 12°C. Hydrauliskdiameter (D) ansätts till 1cm och lufthastighet (u) ansätts 

konstant då det är flödesbalans. Vid ökad bypass antas lufthastigheten sjunka linjärt. 

Resultatet blir ekvation (20) som ger värmeöverföringskoefficienten som funktion 

av lufthastigheten.  

 𝑁𝑢(𝑅𝑒, Pr) = 𝐶 ∙ 𝑅𝑒𝑚 ∙ Pr𝑘; Pr𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

→ 𝑁𝑢(𝑅𝑒) = 𝐶 ∙ 𝑅𝑒𝑚  

 

 
𝐿𝑁 (

𝑁𝑢(𝑅𝑒)

𝐶
) = 𝐿𝑁(ℎ(𝑢1) = 𝑚 ∙ 𝐿𝑁(𝑅𝑒(𝑢1) + 𝑘 

 

 

 

𝐿𝑁(ℎ(𝑢1)) = 0,5415 ∙ 𝐿𝑁(𝑅𝑒(𝑢 ∙ 𝑊1/𝑊2)) +  4,7484  

 ℎ(𝑢1)

[𝑅𝑒(𝑢1)]0,5415
~𝐶~0,375 

 

   ℎ(𝑢1) = 0,375 ∙ [𝑅𝑒(𝑢1)]0,5415 (20) 
 

 
 

 

Från Figur 17 erhålls ekvation (21) nedan som är värmeöverföringskoefficienten 

som funktion av temperaturen innan värmeväxlaren då lufthastigheten är konstant. 

Denna ekvation gäller då flödesbalansen (W1/W2) är 0,988 som gäller för LA1.  

  ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) =  10.186𝑒0.0224∙𝑇𝑓ö𝑟 (21) 
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Värmeöverföringskoefficienten som funktion av temperatur före värmeväxlaren och 

relativt flöde ansätts därmed med hjälp av ekvation (20) och (21), och resulterar i 

ekvation (22). Vid flödesbalansen 0,988 behövs inte ekvation (22) utan ekvation 

(21) kan användas. Dynamiska viskositeten och hydrauliska diametern antas vara 

konstant. Därmed tar dessa termer ut sig och den slutgiltiga formeln blir en funktion 

av flödesbalansen och temperaturen. Inget antagande görs därmed för om det sker 

laminär eller turbulent luftströmning i värmeväxlaren. Förändrande värmeöverfö-

ringskoefficient vid olika flödesbalanser från ekvation (22) antyder dock att det sker 

mer turbulent än laminär luftströmning i växlaren.   

Vid antagande att värmöverföringskoefficienterna är lika för den varma och kalla 

strömmen då det är flödesbalans, så erhålls ekvation (23). Ekvationen ger yttempe-

raturen vid den kalla änden i värmeväxlaren. Bypass-variabeln i ekvationen har vär-

demängden 0 till 1 och motsvarar hur pass stängt bypass-spjället är.  

ℎ(𝑇𝑓ö𝑟 , 𝑊) = 10.186𝑒0.0224∙𝑇𝑓ö𝑟 ∙ [
𝑅𝑒(𝑢1 ∙ 𝑊1/𝑊2)

𝑅𝑒(𝑢1 ∙ 𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙/𝑊𝑓𝑟å𝑛)
] 0,5415 

 
ℎ (𝑇𝑓ö𝑟 ,

𝑊1/𝑊2

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙/𝑊𝑓𝑟å𝑛

) = 10.186𝑒0.0224∙𝑇𝑓ö𝑟 ∙ [
𝑊1/𝑊2

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙/𝑊𝑓𝑟å𝑛

]  0,5415 
(22) 

 

1

ℎ(𝑇𝑓ö𝑟, 𝑊1/𝑊2)
=

1

ℎ1

+
1

ℎ2

 

 
ℎ2 = 2 ∙ ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) ∙

1

0,9880,5415
→ ℎ1 =

2 ∙ ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) ∙ 𝑊1/𝑊2
0,5415

2 − 𝑊1/𝑊2
0,5415  

 

 

𝑇𝑝 =
ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) ∙ 𝑇𝐴𝑣 +

ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) ∙ 𝑊1/𝑊2
0,5415

2 − [𝑊1/𝑊2]0,5415 ∙ 𝑇𝑓ö𝑟

ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) ∙ 𝑊1/𝑊2
0,5415

2 − [𝑊1/𝑊2]0,5415 + ℎ(𝑇𝑓ö𝑟) 

 

 

 

𝑇𝑝 =

𝑇𝑎𝑣 ∙ (2 − [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

) + [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

∙ 𝑇𝑓ö𝑟

2
 

(23) 

   



33 

 

 

Figur 16. Naturliga logaritmen av värmeöverföringskoefficienten som funktion av Reynolds tal 
vid olika hastigheter  på den kalla strömmen genom värmeväxlaren. Tför är i intervallet 7-8°C.  

 

 

 

Figur 17. Medelvärde av värmeöverföringskoefficient vid olika temperaturer på Tför. Luftflödet 
är konstant. 
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4.2.3 Resulterande modell 

Kombination av tidigare resultat ger följande ekvationer (24), (25), (26) och (27) 

som utgör modellen av värmeväxlaren. Ekvation (28) ger totala luftuppvärmningen i 

grader av för- och eftervärmningsbatteriet. 

 

ℎ = 10.186𝑒0.0224∙𝑇𝑓ö𝑟 ∙ [

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑊𝑓𝑟å𝑛

∙ 𝐵𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠

0,988
]  0,5415 

(24) 

    

 

𝑇𝑎𝑣 =

𝑇𝑓ö𝑟 ∙ (1 − 𝑒
[

1
𝑊2

−
1

𝑊1
]∙ℎ

) + 𝑇𝑓𝑟å𝑛 ∙ (1 −
𝑊2
𝑊1

) ∙ 𝑒
[

1
𝑊2

−
1

𝑊1
]∙ℎ

1 −
𝑊2
𝑊1

∙ 𝑒
[

1
𝑊2

−
1

𝑊1
]∙ℎ

 

(25) 

  
𝑇å = −

𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑓ö𝑟

𝑒
[

1
𝑊2

−
1

𝑊1
]∙ℎ

+ 𝑇𝑓𝑟å𝑛 
(26) 

 

𝑇𝑝 =

𝑇𝑎𝑣 ∙ (2 − [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

) + 𝑇𝑓ö𝑟 ∙ [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

2
 

(27) 

   

 ∆𝑇 = 𝑇𝑓ö𝑟 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 + 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − (𝑇å ∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠 + 𝑇𝑓ö𝑟 ∙ (1 − 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠)) (28) 
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4.3 LA1 Statistiska resultat  

Tabell 4 visar resultat från stegvis regressionsanalys i IBM SPSS Statistics. Ekvation 

1s har syfte att förutspå temperaturen efter värmeväxlaren (Tå,est) som inte mäts ut-

anför mätningsintervallet. Figur 18 ger informationen att temperaturen efter värme-

växlaren varierar kvadratiskt med eftervärmningsventilen (SV11) vilket medför 

framtagningen av Ekvation 1s. Ekvation 2s används för att förutsäga negativa värden 

av avluften vilka saknas i dataarkivet. 

Tabell 4. Statistiska formler från IBM SPSS Statistics med regressionstal och p-värde som 
beskriver statistisk signifikans. 

Statistiska formler: Ekvations nr 𝑹𝟐-värde P-värde 

𝑻å,𝒆𝒔𝒕 = 𝟖, 𝟒𝟏𝟗𝟐𝟓𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏𝟖𝟖𝟎 ∙ 𝑻𝒇ö𝒓 − 𝟎, 𝟏𝟕𝟐𝟗𝟐𝟒 ∙

𝑻𝒂𝒗 + 𝟎, 𝟑𝟔𝟕𝟓𝟎𝟓 ∙ 𝑻𝒇𝒓å𝒏 + 𝟎, 𝟏𝟕𝟎𝟔𝟒𝟖 ∙ 𝑻𝒕𝒊𝒍𝒍 −

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟗𝟒 ∙ 𝑺𝑽𝟏𝟏2  

Ekvation 1s 0,975 𝑃 < 0.001 

𝑻𝒂𝒗,𝒆𝒔𝒕 = −𝟏, 𝟒𝟓𝟕𝟖𝟔𝟕 + 𝟏, 𝟐𝟏𝟐 ∙ 𝑻𝒂𝒗 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 ∙ 𝑺𝑽𝟏𝟏

− 𝟎, 𝟏𝟏 ∙ 𝑻𝒇ö𝒓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟏𝟐 ∙ 𝑺𝑽𝟏𝟏𝟐 

Ekvation 2s 0,999 𝑃 < 0.001 

 

 

Figur 18. Tilluftstemperatur efter VVX som funktion av eftervärmningsventilen. 
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4.4 LA1 Dataarkivresultat 30/01–13/02 2019 

Här analyseras data från dataarkivet. Dataarkivet sträcker sig över 14 månader med 

data, men bara data från perioden 30/01–13/02 2019 visar data som inte är fel-

aktig.   

Det som bland annat utmärker data från dataarkiv från perioden 30/01–13/02 är ett 

högt varvtal på frånluftsfläkten vilket redovisas i Figur 19. Det betyder att något 

blockerar luftflödet och skapar tryckfall, vilket ger en stor sannolikhet att påfrost-

ning sker under denna period i aggregatet. Den ökade driften av frånluftsfläkten 

kommer med en sänkt temperaturverkningsgrad vilket stödjer denna hypotes och 

kan ses i samma figur. Temperaturverkningsgraden varierar men medelvärdet är nu 

cirka 0,7 vid låga utetemperaturer som kan observeras i Tabell 5. 

I Figur 20 kan det ses att förvärmningen är maximerad vid låga utetemperaturer 

men att relativt liten effekt går till förvärmningsbatteriet för att värma uteluften. 

Mer effekt går till eftervärmning nu än under mätperioden eftersom tilluftstempera-

turen (Tå,est) är låg vilket ses i Tabell 5. Förvärmnings- och eftervärmningsbatteriet 

fungerar så som nämns i avsnitt 3.1 att de delar på effekten från fjärrvärmen så att 

om mer effekt går till eftervärmningen så går mindre effekt till förvärmningen. Fi-

gur 21 visar tydligt att temperaturverkningsgraden sänks med tiden tills 

brandspjällstestning äger rum. Detta antyder att det sker påfrostning under tidsin-

tervallet som isolerar aggregatet ända fram tills frosten smälter. Detta medför en 

hög avluftstemperatur (Tav,est)  som är standard då frostning sker eftersom frostens 

isolerande egenskaper medför mindre värmeöverföring.  Under brandspjällstestning 

så smälter mycket frost och Figur 19 visar ett längre stopp i aggregatet under ett 

specifikt tidsintervall.  

En lösning på dessa frostningsproblem som skapar höga varvtal på frånluftsfläkten, 

samt en reduktion av temperaturverkningsgraden, är att använda bypass-spjället vid 

låga utetemperaturer som en extra åtgärd då förvärmningsbatteriet inte räcker till 

för att förhindra påfrostning. Att aggregatet frostar under denna period visar också 

att förvärmningen kanske borde ha dimensionerats för en lägre utetemperatur, eller 

att tröskeltemperaturen är högre än -3°C. 
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Tabell 5. Dataarkivsresultat under olika utetemperaturintervall. Tå,est är estimerad från 
statistik. 

𝑻𝒖𝒕𝒆 

[°C] 

𝑻𝒇ö𝒓 

[°C] 

𝑻å,𝒆𝒔𝒕 

[°C] 

𝑻𝒇𝒓å𝒏 

[°C] 

𝑻𝒂𝒗 

[°C] 
𝜼 

-14 till -13 -9,67 11,03 20,98 2,86 0,68 

-13 till -12 -8,99 11,81 21,00 2,62 0,69 

-12 till -11 -7,66 12,18 21,04 3,23 0,69 

-11 till -10 -6,64 13,27 21,08 2,98 0,72 

-10 till -9 -5,44 13,57 21,17 4,00 0,71 

-9 till -8 -4,88 12,80 21,08 5,17 0,68 

-8 till -7 -4,17 13,24 21,07 5,42 0,69 

-7 till -6 -3,55 15,24 21,07 3,55 0,76 

-6 till -5 -2,62 13,91 21,08 6,01 0,70 

-5 till -4 -1,85 14,275 21,06 7,05 0,70 

-4 till -3 -1,08 14,64 21,02 6,15 0,71 

 

 

Figur 19. Period med mycket påfrostning innan mätperiod började med enbart data från 
datalog. Frånluftsfläkten går på högt varvtal och beräknad låg temperaturverkningsgrad 
erhålls. Tför är förvärmd uteluft. Markerat med gult är tider med normalt hög 
frånluftfläktsdrift.  
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Figur 20. Utetemperatur, förvärmd luft och förvärmning i procent. Förvärmningen är 
markerat med blått vid pumpstopp då utetemperaturen är över 2°C och brunt då 
lufttemperaturen innan växlaren är under -3°C. Förvärmningen kan observeras inte medverka 
mycket till luftuppvärmningen under låga utetemperaturer. 
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Figur 21. Data från dataarkiv då lufttemperaturen innan värmeväxlaren är under -3°C. 
Utetemperaturen avluftstemperaturen, förvärmd luft samt den beräknade 
temperaturverkningsgraden visas. Det kan observeras att avluftstemperaturen är förhållandevis 
hög. 
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4.5 Resultat studieobjekt Sätra  

Tabell 6 visar resultat från dataanalysen av aggregatet i Sätra. Data är från datumen 

2018-10-29 till 2019-03-30.   

Påfrostning sker i temperaturintervallet -17 till -4°C då frånluftsfläkten arbetar över 

genomsnittet. Det sker som mest påfrostning i temperaturintervallet  

-17 till -16°C med tanke på fläktens relativa höga varvtal på 75% jämfört med vid 

normal drift. Aggregatet har sektionsavfrostningsstyrning och resultatet blir en rela-

tivt stabil frånluftfläktsdrift.   

Tabell 6. Genomsnittlig användning av bypass-spjället, balansen i flöden samt 
frånluftfläktdriften i %. Dessa vid olika låga temperaturintervall för aggregatet i Sätra. 

Temperaturintervall 
[°C] 

Genomsnittlig 
bypass [%] 

𝐖𝟏/𝐖𝟐 
[Flödesbalans] 

Frånluftsfläktsdrift 
[%] 

- 17 till -16 60,3 0,47 75,0 

- 16 till -15 60,9 0,49 72,0 

-15 till -14 61,6 0,49 72,8 

-13 till -12 63,2 0,50 72,5 

-12 till -11 83,8 0,67 72,2 

-11 till -10 91,5 0,73 71,7 

-10 till -9 93,6 0,76 70,7 

-9 till -8 93,3 0,76 71,0 

-8 till -7 93,3 0,76 71,8 

-7 till -6 91,8 0,74 73,6 

-6 till -5 92,3 0,75 72,0 

-5 till -4 92,8 0,78 71,5 

-4 till -3 92,6 0,78 70,9 

-3 till -2 90,8 0,75 70,8 

-2 till -1 89,3 0,72 69,8 

Frånluftfläktdrift % genomsnitt över hela året: 70,5 
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4.6 Föreslagen styrning  

Här föreslås åtgärder för att energieffektivisera förvärmningen i aggregaten i Gävle 

Strand och dessa inbegriper montering av en givare som mäter daggpunkten på från-

luften, samt att implementera en bypass-funktion vid låga utetemperaturer då för-

värmningen inte räcker till. 

Nuvarande styrfunktion kan definieras på följande sätt: 

𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑇𝑓ö𝑟 > −3°𝐶 

 

Idén är att istället för att sätta ett börvärde på -3°C på förvärmaren (som är nuva-

rande börvärde), så ska ett börvärde sättas på förvärmaren för att värma tilluften så 

att den minsta yttemperatur i värmeväxlaren blir över daggpunktens temperatur el-

ler över fryspunkten.   

Därmed kan förvärmningsbatteriets energianvändning minimeras genom att värma 

luften över gränsen där ytorna i värmeväxlaren får temperaturer som gör att frånluf-

ten börjar avge kondens. Därmed erhålls en variabel optimerad förvärmning. För att 

förhindra att förvärmaren värmer för mycket så bör det erhållna börvärdet korrige-

ras till 0°C om daggpunkten överstiger 0°C. Börvärdet kan sättas till medelvärdet av 

avluften och tilluften vid balans i flödena. Vid bypass, eller då flödesbalans ej erhålls 

i aggregatet så måste medelvärdet viktas för att ta hänsyn till varmare yttemperatu-

rer då flödet på den varma strömmen överstiger flödet på den kalla. Nedan visas ek-

vationen för det viktade medelvärdet och den gäller också vid balans i flödena. De 

framtagna värmeöverföringskoefficienterna i den här studien används för att beräkna 

det viktade medelvärdet. Det viktade medelvärdet är lika med den minsta yttempe-

raturen på värmeväxlaren (Tp) och är en funktion av flödesbalansen och temperatu-

ren på avluften samt temperaturen på den förvärmda uteluften.  

 

𝑇𝑝 =

𝑇𝑎𝑣 ∙ (2 − [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

) + 𝑇𝑓ö𝑟 ∙ [
𝑊𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑊𝑓𝑟å𝑛
∙ 𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠]

0,5415

2
 

 

 

Givares namn som mäter respektive storhet för aggregaten i Gävle Strand från Figur 

10 resulterar i nedanstående ekvation: 

𝑇𝑝 =

𝐺𝑇42 ∙ (2 − [(
𝐺𝑃11
𝐺𝑃12

)
0.5

∙
𝑆𝑇41
100

]
0,5415

) + 𝐺𝑇12 ∙ [(
𝐺𝑃11
𝐺𝑃12

)
0.5

∙
𝑆𝑇41
100

]
0,5415

2
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Daggpunktsindikator bör installeras vid frånluften och styrfunktionen kan beskrivas 

följande då reglering sker utifrån en daggpunktsgivare:  

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑇𝐷 ≤ 0°𝐶 → 𝑇𝑝 > 𝑇𝐷; 𝑇𝐷 > 0°𝐶 → 𝑇𝑝 > 0°𝐶 

Vid styrfunktion utan daggpunktsindikator så kan nedanstående styrfunktion använ-

das endast under fuktiga och kalla förhållanden, då daggpunkten är över fryspunk-

ten. För bäst energieffektivitet så rekommenderas dock installation av daggpunktsin-

dikatorer eftersom så pass fuktiga förhållanden inte är vanliga under vintern.  

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑔𝑔𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒: 𝑇𝑝 > 0°𝐶 

 

Bypass-spjället bör öppna sig då förvärmaren går på full effekt tills erhållet börvärde 

nås för att undvika påfrostning. Kombinationen av bypass-reglering som hjälper för-

värmaren och reglerar så att det aldrig blir någon frostbildning har stor effekt på 

energianvändningen av fläkten eftersom energianvändningen av fläkten ökar approx-

imativt kubiskt med ökat varvtal som beskrevs i avsnitt 2. Vid varvtalsökning från 

56% till 100% som observeras vid påfrostning i avsnitt 4.4 så ökar energianvänd-

ningen 5,7 gånger och i värsta fall blockeras värmeväxlaren helt av frost. En högre 

temperaturverkningsgrad samt en lägre frånluftfläktsdrift erhålls vid frostfri drift. 

Vid beräkning av yttemperaturerna under mättiden i avsnitt 4.1 så observerades att 

daggpunktstempen befann sig under yttemperaturen. Därmed erhölls approximativt 

optimal reglering under mättiden fastän inte styrsystemet reglerade med avseende 

på daggpunkten. Optimal reglering under mättiden kunde haft fördel när fuktig-

heten når en peak i frånluften, då systemet kan korrigera för detta och alltid maxi-

mera temperaturverkningsgraden.  

I avsnitt 4.4 så redovisas en period med frostning då det föreslagna styrsystemet kan 

skapa frostfri drift. Ett försök utförs genom modellering för att visa hur energian-

vändningen förhåller sig vid användning av styrsystem med förvärmare och bypass. 

Fuktigheterna under detta intervall är dock okända så antagandet är att daggpunkten 

är vid 0°C vilket är den daggpunkt som kräver mest energi av uppvärmningen för att 

förhindra frostbildning. En minskad energianvändning av frånluftsfläkten hade i varje 

fall erhållits vid användning av denna styrning. Resultatet redovisas i Tabell 7 och 

jämförelsen är mellan den verkliga perioden med påfrostning från avsnitt 4.4 (som i 

tabellen benämns ∆𝑇  [°C] dataarkiv) och en teoretisk period med maximal potenti-

ell påfrostning (∆𝑇 förvärmning 7°C dim) som resulterar i maximal energianvänd-

ning av styrsystemet. Under sådana extrema frostningsförhållanden finns det risk att 

aggregatet täpps igen.   
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Tabell 7. Gradtal för uppvärmningen under frostningsperioden (∆𝑇  [°C] dataarkiv) med 
värden från avsnitt 4.4 jämfört med värden från modellen med optimerat styrsystem då 
förvärmningen värmer 7°C. Markerat med gult är värden då bypass-spjället används. 
Daggpunkt för modellen antas till 0°C vilket ger högst tröskeltemperatur för frostning och 
högst energianvändning för modellen.  

𝑻𝒖𝒕𝒆[°C] ∆𝑻  [°C] dataarkiv ∆𝑻 Förvärmning 
7°C dim [°C] 

-13,5 11,5 14,59 

-12,5 10,7 13,25 

-11,5 10,7 11,88 

-10,5 9,6 10,64 

-9,5 9,4 9,22 

-8,5 9,7 7,69 

-7,5 9,1 6,69 

-6,5 6,7 5,69 

-5,5 8,0 4,69 

-4,5 7,4 3,69 

-3,5 7,0 2,69 

-2,5 4,8 1,69 

-1,5 4,0 0,69 

 

Det kan ses i Tabell 7 att energianvändningen ökar mer i de gult markerade tempe-

raturintervallen då bypass-spjället används.  Den resulterande höga energianvänd-

ningen av uppvärmningen från modellen är inte önskvärd, men det erhålls i varje fall 

en lägre energianvändning av frånluftsfläkten. Frånluftsfläkten står för ungefär 10% 

av totala energianvändningen vid låga utetemperaturer då det inte sker frostning, 

och 35% vid låga utetemperaturer vid påfrostning. Vid jämförelse av energianvänd-

ningen från Tabell 7 för de två fallen så iakttas att variabel förvärmning är mer ener-

gieffektiv än konstant förvärmning. Den optimerade styrningen fungerar så att den 

håller det viktade medelvärdet på 0°C (yttemperaturen) som är den antagna dagg-

punkten vilket resulterar i en tröskeltemperatur på -1,5°C vid balanserade flöden.  

Att användningen av bypass-spjället eskalerar energianvändningen tyder på att det är 

energieffektivt att dimensionera förvärmaren för låga utetemperaturer. I Tabell 7 

förvärmer förvärmaren med 7°C som är fallet i Gävle Strand. Vid dimensionering 

till 12°C på förvärmaren erhålls ett gradtal på 12,7°C jämfört med 14,6°C från Ta-

bell 7 då utetemperaturen är -13,5°C. Rekommendation är dock att ha en bypass-

styrning oavsett dimensionering vid händelse av riktigt kalla utetemperaturer. Fram-

tida studier kan dock undersöka hur man bör dimensionera förvärmaren i olika kli-

matzoner i ett kostnadsperspektiv.  
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4.7 Jämförelse med sektionsavfrostning  

I detta avsnitt jämförs sektionsavfrostning med optimerad förvärmning och bypass-

reglering. Detta är dock en svår uppgift eftersom daggpunkten är okänd. Data över 

flödesbalansen vid sektionsavfrostning kommer från studieobjekt Sätra och från-

luftstemperatur i modellen sätts till 22°C som matchar temperaturen i Sätra. Det 

beslutas att genomföra jämförelsen genom antagande av en daggpunkt i modellen på 

0°C för de temperaturintervall då det är riktigt mycket frostproblem i Sätra. En 

daggpunkt på 0°C medför att styrsystemet reglerar för en yttemperatur över 0°C.   

För resterande fall så är det mycket svårt att anta någon daggpunkt. Om daggpunk-

ten som uppmättes i studieobjekt Gävle Strand antas, så erhålls en låg energianvänd-

ning av den optimerade förvärmningen. Om 0°C daggpunkt antas fastän det inte är 

stora frostproblem i Sätra, så erhålls en hög energianvändning av den optimerade 

förvärmningen. En daggpunkt över 0°C kan inte antas för modellen tar inte hänsyn 

till lägre tröskeltemperaturer vid kondensutfällning. Därmed görs valet att bara an-

vända utetemperaturintervallet med de största påfrostningsproblemen i Sätra för 

jämförelsen.  

Tabell 8. Beräknat via modellering: Gradtal för förvärmning till -1,6°C tröskeltemperatur.  
Gradtal för förvärmning dimensionerat för 7°C med bypass-reglering.  Gradtal för 
sektionsavfrostning. Yttemperatur vid förvärmning. Yttemperatur vid sektionsavfrostning.  

𝑻𝒖𝒕𝒆[°C] ∆𝑻 För-
värmning  
 [°C] 

∆𝑻 Förvärm-
ning 
7°C dim [°C] 

∆𝑻 Sekt-
ionsavfrost-
ning [°C] 

𝑻𝒑Förvärm-

ning [°C] 

𝑻𝒑 Sektionsav-

frostning [°C] 

-16 14,40 16,58 17,72 0 0,30 

-15 13,40 15,48 16,45 0 0,11 

-14 12,40 14,19 15,88 0 0,67 

-13 11,40 12,95 15,55 0 0,90 

 

Det kan noteras att modellen ger en yttemperatur för sektionsavfrostning mellan 0,3 

och 0,9°C vilket tyder på att sektionsavfrostning använder ungefär lika mycket 

energi som om förvärmning inte skulle användas, och bypass-spjället skulle öppna 

sig med syfte att hålla yttemperaturen i värmeväxlaren över 0°C. Konsensus är att 

förvärmning verkar använda mindre energi jämfört med sektionsavfrostning, och 

mer förvärmning leder till minskad energianvändning. Användning av bypass-spjället 

sänker den återvunna energin jämfört med förvärmning. Men användning av bypass-

spjället behövs, eftersom det inte är praktiskt att dimensionera förvärmningen för en 

utetemperatur som nästan aldrig händer 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt valideras resultaten från studien genom jämförelse med tidigare forsk-

ning samt med logik. Också diskuteras dimensioneringen av system med förvärm-

ning samt att det behövs mer innovation inom värmeväxlarkonstruktion.  

5.1 Validering av modell och resultat 

Modellen som använts i detta arbete har validerats mot forskning av Pacak m.fl. 

(2019) samt Jedlikowski m.fl. (2017). Vid 0°C daggpunkt erhålls ungefär samma 

tröskeltemperatur som från Pacak m.fl. (2019) på motströmsvärmeväxlare med 60, 

65 respektive 70% torr temperaturverkningsgrad. Vid 85% temperaturverknings-

grad och 0°C daggpunkt erhåller modellen samma tröskeltemperatur som 

Jedlikowski m.fl. (2017) på -1,6°C. 

Tröskeltemperaturer från forskning skiljer sig dock mer jämfört med modellens re-

sultat vid förändring av flödesbalansen. Modellen kräver en ökad energianvändning 

vid bypass på 25% (jmf förvärmning) och forskning från Jedlikowski m.fl. (2017) vi-

sar att det krävs en ökad energianvändning på 57% (jmf förvärmning). Detta upp-

kommer på grund av att modellen antar varierande värmeöverföringskoefficient vid 

olika flöden. Den kalla strömmens värmeöverföringskoefficient sänks vid lägre flöde 

enligt modellen, och gör att ytornas temperaturer i värmeväxlaren mer efterliknar 

den varma strömmens temperaturer. Detta leder till att det krävs mindre använd-

ning av bypass-spjället i modellen för att åstadkomma samma yttemperatur som vid 

antagande om konstanta värmeöverföringskoefficienter. Vid antagande om konstanta 

värmeöverföringskoefficienter så höjs enbart yttemperaturerna då den varma ström-

men blir varmare, vilket gör att bypass-spjället måste öppnas mycket mer. Antagan-

det om konstanta värmeöverföringskoefficienter skildrar verkligheten bra då det är 

laminär luftströmning. Men turbulent strömning verkar vara en verklighet i de ana-

lyserade aggregaten på grund av den uppmätta värmeöverföringskoefficient som tyd-

ligt är en funktion av flödet. Dock så ger antagandet om konstanta värmeöverfö-

ringskoefficienter en ökad energiåtervinning då bypass-spjället används.  

Det kan diskuteras om kartläggningen av värmeöverföringskoefficienten under olika 

bypass (h(u)) i ett enda temperaturspann räcker för ett generaliserbart resultat. En-

ligt Jan Akander lektor på Högskolan i Gävle, så borde inte värmeöverföringskoeffi-

cienten ändra sig så mycket under olika temperaturer, utan flödeshastigheten har 

större påverkan på värmeöverföringskoefficienten.  



46 

 

Däremot är framtagna koefficienten för värmeöverföringen vid konstanta flöden en 

funktion av temperaturen (h(T)).  I ett idealt fall så är koefficienten inte beroende av 

temperaturen, men i ett verkligt fall så finns det en viss begränsning i värmeväx-

lingen som växlaren kan utföra. Det är till exempel orimligt att uteluft kan värme-

växlas från -40 till 14°C som krävs om värmeväxlaren ska hålla 90% temperatur-

verkningsgrad oavsett utetemperatur (vid 20°C frånluftstemp). Även om påfrost-

ning hypotetiskt skulle kunna förklara den sjunkande temperaturverkningsgraden vid 

lägre utetemperatur (studien finner dock ingen frostning under mätperioden) så er-

hålls sjunkande värmeöverföringskoefficient även vid plusgrader på tilluften (se Fi-

gur 16 avsnitt 4.2.2). Värmeöverföringskoefficienten beror starkt på temperatur-

verkningsgraden och lägre modellerad koefficient resulterar i lägre temperaturverk-

ningsgrad. Det är rimligt att anta att värmeväxlare har en viss temperaturberoende 

temperaturverkningsgrad och därmed en viss temperaturberoende värmeöverfö-

ringskoefficient.  

Nourozi, Wang & Ploskić (2019) fann för roterande värmeväxlare en sänkning av 

temperaturverkningsgraden vid ökad utetemperatur vilket går emot denna studies 

resultat. Detta beror nog på att roterande värmeväxlare har annorlunda värmeöver-

föring jämfört med plattvärmeväxlare. Baserat på tidigare forskning som nämnts i 

avsnitt 1.3 så verkar det inte vara någon större vits med förvärmning för roterande 

värmeväxlare vilket är värt att framhäva, men får vara en sidonotering i samman-

hanget.   

Det kan diskuteras om det finns bättre temperaturintervall att undersöka värmeö-

verföringskoefficienten h(u) på, men med föregående argument om att koefficienten 

starkare beror på flödeshastigheten, så spelar det nog ingen roll vilket temperatur-

spann som undersöks. I den här studien så finns det enbart ett temperaturspann att 

undersöka vad gäller olika värden på bypass-spjällets användning.  

 h(T)) kan beskrivas linjärt istället för exponentiellt utifrån Figur 17, men den väljs 

att beskrivas exponentiellt eftersom trendlinjen approximerar kurvan bra och h(u) 

är olinjär. Det är rimligt att anta att om fler värden hade mätts vid låga utetempera-

turer så hade en stadigare kurva från Figur 17 observerats. I det viktade medelvärdet 

för styrningen så är dock inte h(T) med i uttrycket. Att värmeöverföringskoefficien-

ten varierar med temperaturen påverkar därmed inte börvärdet för styrningen.  
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Det kan diskuteras om annorlunda modellerat h(T) skulle kunna ha påverkat den ut-

förda jämförelsen med sektionsavfrostningsstyrningen i avsnitt 4.7. Vid ökat h(T) så 

ökar påfrysningsrisken och mer energi används för att undgå påfrostning. Vid ökat 

h(T) så ökar också den återvunna energimängden vilket leder till mindre energian-

vändning till eftervärmningen av luften. Dessa effekter borde motverka varandra för 

systemet med förvärmning, men effekterna motverkar inte varandra vid modelle-

ringen av sektionsavfrostningsstyrningen eftersom flödesbalanserna är givna och 

tagna från statistik. Ökat modellerat h(T) kommer att resultera i en mindre energi-

användning till eftervärmningen vid sektionsavfrostning, och lägre yttemperaturer.  

En bra indikation dock på att modellen i studien redovisar bra resultat och därmed 

att funktionen h(T) är övertygande, är att modellen erhåller en lägsta medelyttem-

peratur vid sektionsavfrostning på över 0°C. Detta på grund av att värmeväxlaren 

värms upp under avfrostningstiderna och kyls ner under övriga tider med påfrost-

ning. Det är logiskt att energimängderna inte skiljer sig så mycket vid jämförelse av 

de två frostkontrollstrategierna sektionsavfrostning och bypass för prevention mot 

påfrostning. Detta eftersom det är samma mekanismer som ligger till grund för de 

båda frostkontrollmetoderna. I båda fallen öppnas ju bypass-spjället för att värma 

värmeväxlaren. Det är dock rimligt att den lägsta medelyttemperaturen skiljer sig 

mellan sektionsavfrostning och bypass, men det är sannolikt på grund av frostens 

isolerande egenskaper att den energi som behövs för att smälta frosten vid sektions-

avfrostning är ungefär den energimängd som krävs för att hålla plattans lägsta medel-

temperatur över 0°C. Eftersom ingen stor ökning av fläktens varvtal kunde erhållas i 

avsnitt 4.5, så är hypotesen dock att inte mycket frost bildades och att sektionsav-

frostningsstyrningen är väldigt känslig för frost vilket leder till väldigt korta perioder 

med påfrostning och avfrostning. Därmed är det en ganska bra hypotes att den lägsta 

medelyttemperaturen faktiskt är över 0°C.  

Om modellen fungerar bra för att beskriva aggregatet med sektionsavfrostning, så är 

det en bra indikator på att det sker turbulent luftströmning också i det aggregatet.   
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5.2 Dimensionering och analys av systemet 

I studien erhålls förvärmning vara en energieffektiv metod som förebyggande åtgärd 

för att undvika påfrostning då korrekt styrning används. Detta öppnar upp för pro-

jektörer att dimensionera aggregaten annorlunda i kalla klimat. Den framtagna styr-

ningen i den här rapporten bör dock endast användas för aggregat med plattvärme-

växlare med hög temperaturverkningsgrad och konstaterande om turbulenta luft-

strömmar i värmeväxlaren. Sättet att skapa hög temperaturverkningsgrad för mot-

strömsvärmeväxlare som inte byggs parallellt eller i serie (dessa har den högsta verk-

ningsgraden (JÄDERHOLM, 2019)), är dock troligtvis att skapa turbulent luft-

strömning. För luftbehandlingsaggregat från Swegon av typen MTE så är det stor 

chans att den framtagna styrningen stämmer eftersom mätningarna i den här studien 

har utförts på ett sådant aggregat.  

Förvärmning är oftast en dyr metod enligt Jedlikowski m.fl. (2017). Vid tillräckligt 

dimensionerad förvärmning för låga utetemperaturer så kan kostnad sparas genom 

att ej installera ett eftervärmningsbatteri. Detta kräver dock en effektiv värmeväx-

lare för att inte tilluftstemperaturen från ventilationen in till bostäderna ska bli låg, 

samt att styrningen framtagen i denna studie är korrekt. 

I torra förhållanden så kan förvärmningen med styrning föreslagen från detta arbete 

leda till en låg förvärmning vilket i sin tur leder till en låg tilluftstemperatur vid kalla 

utetemperaturer. En tilluftstemperatur på 17–18°C kan vara en realitet under 

mycket torra och kalla timmar, under förutsättning att värmeväxlaren har hög tem-

peraturverkningsgrad (cirka 85%), och detta kan upplevas något kyligt av de bo-

ende. Fördelen med systemet är en låg driftkostnad även i kalla klimat och kanske en 

inte alltför hög investeringskostnad om eftervärmningsbatteriet kan skippas.  

Vid de lägsta utetemperaturerna så kan primärenergin för uppvärmningen komma 

ifrån fjärrvärme som använder oljepannor som spetslast. Detta är inte miljövänligt. 

Därmed kan systemet med förvärmning inte bara medverka till minskad energian-

vändning utan också till minskad användning av fossila bränslen vilka har stora klima-

teffekter. Frostfri drift, som är effekten av förvärmning och inte effekten av sekt-

ionsavfrostningsstyrning, minimerar också elanvändningen av fläkten så positiva ef-

fekter från förvärmning är flerfaldiga.   

I vilket fall kan det vara mer kostnadseffektivt att använda konventionell sektionsav-

frostningsstyrning i klimat med mindre frostningsproblem.  
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5.3 Frostkontrollmetoder och innovation 

Det går inte att komma ifrån att även vid den mest energieffektiva styrningen för 

förvärmning så används energi för att undgå frostbildning under kalla uteförhållan-

den. Det finns en värmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad designad för 

småhus av Kragh m.fl. (2007) kapabel att avfrosta sig själv utan att temperaturverk-

ningsgraden märkbart ändras. Detta utförs genom att låta 90% av frånluftsflödet och 

100% av tilluftsflödet flöda igenom hälften av värmeväxlaren vid avfrostning, och 

10% av frånluftsflödet igenom den andra hälften där frostbildning har skett. Efter 

frosten har smält där så omleds luften att flöda i den delen med smält frost och 

denna cykel repeteras. Det negativa med värmeväxlaren är att den har stor volym. 

Denna studie har enbart jämfört förvärmning och sektionsavfrostning och i littera-

turstudien har det också nämnts att återcirkulation är en effektiv metod men icke re-

kommenderbar för att hantera påfrostning. Kragh m.fl. (2007) studie visar dock att 

det finns potential för innovativa värmeväxlare att vara de mest effektiva vad gäller 

hantering av påfrostning. Det finns därmed mycket utvecklingspotential i området 

och tillverkare bör kanske tänka om vad gäller designen av värmeväxlare och designa 

dem så de kan avfrosta utan användning av bypass-spjället.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultat av studien 

Slutsatser från studien är bland annat att förvärmning till konstant temperatur har 

brister eftersom förvärmningen antingen använder för mycket energi, eller är un-

derdimensionerad för att skapa frostfria förhållanden i aggregatet. Dessa slutsatser 

leder till att en optimerad förvärmningsstyrning tas fram.   

Optimerad förvärmningsstyrning testas i en modell och jämförs med andra frostkon-

trollstrategier. Efter analys av resultaten från modellen görs slutsatsen att optimerad 

förvärmning är mer energieffektiv än sektionsavfrostningsstyrning. Också görs slut-

satsen att användning av bypass-spjället för syfte att hålla yttemperaturen i värme-

växlaren över 0°C är mindre energieffektiv än förvärmning och ungefär lika effektiv 

som sektionsavfrostning.  

Bypass-spjället bör dock användas i kombination med förvärmning om förvärm-

ningen inte räcker till för att skapa frostfria förhållanden. Den framtagna styrningen 

innebär att detta är möjligt.  

De erhållna resultaten i studien stämmer bäst för aggregat med turbulent luftström-

ning genom plattvärmeväxlaren. Det är möjligt att använda studiens framtagna styr-

ning i olika aggregat vid konstaterande av luftturbulens i värmeväxlaren vilket är en 

trolighet i aggregat som har hög temperaturverkningsgrad.   

6.2 Utveckling 

En framtida studie kan mäta i ventilationsaggregat placerade i fuktiga förhållanden 

med hög temperaturverkningsgrad med syfte att hitta värmeöverföringskoefficienten 

vid kondensbildning. Samtidigt så kan den funna värmeöverföringskoefficienten från 

den här studien jämföras med värmeöverföringskoefficienten för det mer fuktiga ag-

gregatet. En sådan studie kan medföra ännu bättre styrning av förvärmaren. En re-

kommendation kan ges för mätning i aggregatet i Sätra, för där uppmättes 30% luft-

fuktighet i frånluften vid den utförda momentana fuktmätningen.  
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Framtida studier kan testa styrningen och validera hur bra styrningen fungerar. För-

hoppningen är att ett aggregat i Gävle Strand adopterar den föreslagna styrningen 

men styrningen kan också testas på andra aggregat med förvärmning och bypass-

funktion så länge värmeväxlaren har hög temperaturverkningsgrad. Om LA1 i Gävle 

Strand på Kvarteret Iris adopterar styrningen och en studie utförs för att testa effek-

tiviteten av styrningen, så kan statistikformlerna från avsnitt 4.3 användas. Dessa sta-

tistikformler gäller dock bara för det aggregatet.  Om energianvändningen av för-

värmningsbatteriet bedöms vara ointressant så behövs det inte utföras någon mät-

ning utan studien kan utföras enbart utifrån dataloggen och med hjälp av de fram-

tagna statistikformlerna.  

6.3 Perspektiv 

Som nämnts i diskussionen i avsnitt 5.2 så kan förvärmning leda till mindre energi-

användning speciellt då värmebehovet är stort vilket leder till mindre utsläpp av kol-

dioxid och mindre användning av fossila bränslen. Dessa konsekvenser kan härledas 

till de olika globala målen (United Nations Development Programme, 2015). 

Mindre utsläpp i atmosfären kan leda till bättre hälsa och välbefinnande (mål nr 3), 

renare vatten och sanitet (mål nr 6) samt hållbar energi för alla (mål nr 7). Mindre 

utsläpp medför att klimatförändringarna bekämpas (mål nr 13) och mindre klimat-

förändringar leder till hållbarare ekosystem och mer biologisk mångfald (mål nr 15) 

samt bättre marina resurser om fisken klarar sig bättre (mål nr 14). Mindre energi-

användning kan leda till mer hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt 

hållbarare städer och samhällen (mål nr 11). Världen kräver mer och mer energi och 

energieffektivisering behövs för att kunna säkerställa morgondagens energibehov. 
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A1 

Bilaga A 

 

Figur 22. Schematisk bild av motströmsvärmeväxlaren i Gävle Strand.  

 

 

Figur 23. Glykolvatten delta T under mätperioden då T_för<-3°C samt % öppen 
förvärmningsventil från mätresultat. Denna statistik används för att beräkna genomsnittliga 
energianvändningen av förvärmaren vid olika utetemperaturer.  
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Figur 24. Temperaturverkninsgrad som funktion av förvärmd uteluft från mätresultat. Denna 
statistik används inte för beräkning i den analytiska modellen. 

 

 

Figur 25. Kvoten mellan återvunnen effekt med obalanserade flöden (W1/W2<1) och 
återvunnen effekt med balanserade flöden (W1=W2). Används inte för beräkning i analytiska 
modellen.  
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Figur 26. Aggregat LA1 i Gävle Strand med förvärmningsbatteri till höger i bilden. 

 

Figur 27. Aggregat i Sätra med sektionsavfrostningsstyrning. 
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