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Abstract

In recent year, the need of providing buildings with cooling has increased, especially in
offices there the used electrical equipment in the form of computers, lighting and other
electrical equipment. In order to chill away the heat that is given from these equipments
used for current old chill machines that are owned by real-estate owners in Gävle. Instead
in order to change or to fulfil these machines with environment dangerous cold mediums
come the thought with providing Gävle with district chill which is a distinguished
alternatives and concurrent is environmentally friendly.

The most front aim with this work has been to do temperature calculations around
distribution pipes that will be placed on bottom of Gavleån without bigger complications
such as isolated pipes and digging for steam disposition, and to convert an assessment if
this is possible. Another aim was to do pressure case calculations on these pipes. The
work is provided of SWECO-THEORELLS in Gävle, the company had already done
temperature calculations, and the work was allocated also in order to compare the results.

The temperature calculations were resort to heat transfer's principles on swiftly-flowing
fluid bodies, this in order that the pipes are surrounded by streaming water. The water
temperature was assumed to 20ºC that is huge heavily assumption in order to last on a
depth up to 6m. The conclusive temperature to the heat bills of exchange is 5.5ºC.

The pressure case calculations were done in one MICROSOFT-EXCEL document, the
starting points each one previous course during the education's time that was called
energy resources which facilitated calculations.

Arrived results hopefully will lie to shallow for a continued work and an execution of
these planning’s.

The following results have been brought about:


A temperature on 5.8ºC is received to long away located subscriber at 20ºC hot
water



203 kPa pressure case on flow into, only distribution pipes
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The following conclusions could be extracted:


A certain difference was detected between earlier calculations, since
considerations been taken to extreme relations so decreases this difference's
importance



Reduction of water flow during the summer mean one risk while spirit that does
the delivery of desired temperature uncertain, special during the hottest days



That estimated available pressures will not cover the need in accordance with
calculations performed in this work
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Sammanfattning

Under senare år har behovet av att förse byggnader med kyla ökat, speciellt i kontorshus
där det används elektriskutrustning i form av datorer, belysning och annan
elektriskutrustning. För att kyla bort värmen som avges från dessa används för nuvarande
gamla kylmaskiner som ägs av fastighetsägare i Gävle. Istället för att byta/fylla dessa
maskiner med miljöfarliga köldmedier kom tanken med att förse Gävle med fjärrkyla
vilket är ett utmärkt alternativ och samtidigt är miljövänligt.

Främsta syftet med detta arbete har varit att göra temperaturberäkningar runt
distributionsledningar vilka skall förläggas på botten av Gavleån utan större
komplikationer så som isolerade ledningar och grävning för förläggning, och göra en
bedömning om detta är möjligt. Ett annat syfte var att göra tryckfallsberäkningar på dessa
ledningar. Arbetet är tillhandahållet av SWECO-THEORELLS i Gävle, företaget hade
redan gjort temperaturberäkningar, arbetet tilldelades även för att kunna jämföra
resultaten.

Vid temperaturberäkningarna tillgreps värmeöverföringsprinciper på
omströmmadekroppar, detta för att ledningarna omges av strömmande vatten.
Vattentemperaturen antogs till 20ºC vilket är väldigt tungt antagande för att vara på ett
djup upp till 6m. Den fastställda temperaturen till värmeväxlarna är 5,5ºC.
Tryckfallsberäkningarna gjordes i ett MICROSOFT-EXCEL dokument, utgångspunkten
var en tidigare kurs under utbildningens gång som hette Energi resurser vilket
underlättade beräkningarna.

Framkomna resultat kommer förhoppningsvis att ligga till grund för ett fortsatt arbete och
ett verkställande av dessa planeringar.

Följande resultat har frambringats:


En temperatur på 5,8ºC erhålls till längst bort belägna abonnent vid 20ºC varmt
vatten



203 kPa tryckfall på framledningen, endast distributionsledningar
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Slutsatser:


En viss skillnad upptäcktes mellan tidigare beräkningar, eftersom hänsyn tagits
till extrema förhållanden så minskar denna skillnads betydelse



Minskning av vatten flödet under sommaren medför ett risktagande som gör
leveransen av önskad temperatur osäker, särskilt under de varmaste dagarna



Det beräknade tillgängliga tryck kommer ej att täcka behovet i enlighet med
beräkningar utförda i detta arbete
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1 Inledning

1.1

Bakgrund

Under senare år har behovet av att förse byggnader med kyla ökat, speciellt i kontorshus
där det används elektriskutrustning i form av datorer, belysning osv. dessa avger mängder
med värme till omgivningen som gör arbetsmiljön obehaglig. Även de personer som
vistas aktivt i dessa lokaler bidrar med värme till omgivningen. Därför måsta värmen
kylas bort med hjälp av tillgängliga metoder för dess ändamål.

För nuvarande täcks kylbehovet i Gävle av befintliga kylmaskiner som ägs av
fastighetsägarna. Idén med att förse Gävletätort med fjärrkyla kom tillsammans med att
de befintliga kylmaskinerna är gamla, vissa är odugliga och andra behövs fyllas på med
köldmedier som är miljöfarliga, därför är fjärrkylan ett utmärkt alternativ för att det är
skonsamt mot miljön och är relativt billigt.

I detta arbete kommer huvudsakligen undersökning av distributionsledningarnas tillstånd
under olika förutsättningar för att säkerställa leverans av önskad temperatur fram till
värmeväxlarna hos fastighetsägarna. Fjärrkyla vattnet är tänkt att tas från Gävlebukten
med en pumpledning, som sen ska distribueras via ledningar som är förlagda i Gavleån.
Dessa avslutas med fördelningsbrunnar som skall vara belägna strategisk efter vilket
kylbehov som krävs. Brunnarna är till att fördela kylvattnet till abonnenterna. I bilaga 7
framgår en skiss över hur distributionsledningarna är tänkta att fördelas.

1.2

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att närmare undersöka beräkningar som redan har
gjorts, även göra egna beräkningar (temperatur, flödes och tryckfallsmässigt), på
distributionsledningar som skall ligga ”på” botten av ån för att senare jämföra resultaten.
Ledningarna är oisolerade därför kommer beaktning av temperaturförhållandena runt
dessa ledningar att närmare undersökas (beroende på vattennivån och
strömningshastigheten i ån) under den varma tiden av året för att uppnå den önskade
temperaturen vid värmeväxlarna i abonnentcentralen, även en granskning på hur dessa
temperaturer kommer att förändras vid varierande flöden i systemet. Arbetet har utförts
vid SWECO-THEORELLS i Gävle.

6

1.3

Avgränsning

Undersökningsområdet kommer att omfatta ledningarna mellan fjärrkyla central och
abonnentcentral, dvs. distributionsledningar. I övrigt om tid och möjlighet som finns till
förfogande överblir kommer undersökning av de ekonomiska aspekterna runt
driftkostnaderna (kylbehovet är nödvändigt bara under sommaren) och hur mycket frikyla
som kan utnyttjas.

1.4

Metod

I detta arbete har vattentemperaturen i distributionsledningarna studerats/räknats. Detta är
viktigt för säkerställning av en vattentemperatur på 5,5⁰C till abonnenterna, dessutom är
ledningarna förlagda i å vatten, utan isolering, som gör temperaturförhållandena i
ledningarna annorlunda.

Tryckfallen i distributionsledningarna har också granskats närmare. Detta för att grantera
att det nödvändiga flödet nås till slutkunden. Också för att undersöka påfrestningarna som
orsakas av vatten trycket inuti röret.

Beräkningarna har gjorts i beräkningsprogrammet Microsoft Excel. Två olika kalkylblad
har tagits fram, en för värmeförluster och en för tryckfall. I vilka redovisas de olika
resultat som framtagits.

Nödvändig information har samlats in på följande sätt:
 Via Internet:
har besökt flera webbplatser som tillhör rörleverantörer för teknisk information
och bl.a. beräknings program för kontroll beräkningar.
 Via personal på SWECO-THEORELLS:
i och med att ärendet var igång innan detta examensarbete har de flesta indata
framtagits utifrån underlag så som ritningar och angivna förutsättningar för
beräkningar i Excel.
 Via litteratur:
litteratur och anteckningar från föreläsningar från utbildningensgång har varit
användbara för framtagning av formler och förutsättningar för beräkningar i
arbetet.
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1.5

Disposition

Kapitel 1, ”inledning” ger en översiktlig presentation av uppgiften samt vad som skall
utföras och avgränsas.
Kapitel 2, ”teoretisk referensram” i detta kapitel redogörs för teorin och begrepp som
ligger till grund för studien.
Kapitel 3, ”avhandling” i denna del presenteras huvud innehållet av arbetet som är
litteratur baserade samt undersökningar som har gjorts.
Kapitel 4, ”resultat” i detta kapitel läggs fram de resultat som har framtagits
Kapitel 5, ”diskussion och slutsatser” en analys och diskussion som svarar till
frågeställningar presenteras, även de slutsatser som framkommit.
Kapitel 6, ”referenser” i detta kapitel redovisas för de referenser som tagits till hjälp
under arbetets gång
Kapitel 7, ”bilagor” detta kapitel innefattar redovisning av dokument som gjordes för
beräkningar och ritningar.
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2 Fjärrkyla analys (teoretisk referensram)

2.1

Generell beskrivning av fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme med den stora skillnaden att den
istället levererar kyla och svalka. Alltså att en central miljöanpassad anläggning gör
jobbet istället för små kylanläggningar eller luftkonditionsaggregat som kanske läcker,
slukar el, bullrar och stjäl utrymme. Fjärrkylan behövs främst i välisolerade lägenheter
och på arbetsplatser med dess värmealstrande datorer och tekniska utrustning. Figur 1
visar principen för hur fjärrkylan levererar kyla till kunden.

Vatten med en temperatur på 3-4 grader pumpas upp och kyler via en värmeväxlare
vätska som i sin tur kyler ventilationsluften till kontorslokalen. Förutom sjövatten kan
man även utnyttja marken eller luften1.
Figur 2-1

Sveriges första fjärrkyleanläggning togs i drift 1992. Idag framställer ett trettiotal
anläggningar i Sverige fjärrkyla motsvarande 700 GWh. Den siffran är dock långt ifrån
dess potential. Undersökningar visar att den totala efterfrågan på fjärrkyla uppgår till
motsvarande 2000-5000 GWh2.

1

energimyndigheten

2

svenskfjarrvarme
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2.2

Kylbehov under årets årstider

2.2.1 Absorptionskyla
Sommaren är den mest väsentliga årstiden för att kyla byggnader och det är då frikylan
inte täcker kylbehovet. Därför används absorptionskylan för kylförsörjning.
Genom att använda billig fjärrvärme produceras kyla i en sådan process, i en maskin som
kallas för absorptionskylmaskin. En absorptionskylmaskin har stora likheter med en
vanlig kompressorkylmaskin, men till skillnad från en sådan drivs absorptionskylmaskin
alltså med värmeenergi, till exempel fjärrvärme.

2.2.2 Frikyla
Frikylan används under våren, vintern och hösten dvs. då kylbehovet minskat. Kallt
vatten tas från djupa sjöar, hav eller vattendrag för att sedan distribueras till kunden för
värmeväxling. I det här fallet kommer frikylan att användas under de ovanstående
årstiderna med lägre vattenflöden i systemet än sommartiden vilket ger upphov till
temperaturberäkningar vid dessa små flöden.
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2.3

Värmeöverföring

Värmeöverföring är den värmetransport som uppstår mellan två kroppar av olika
temperaturer, från högre till lägre temperatur, där just temperaturskillnaden som är
drivkraften för processen. Värmen transporteras på tre olika sätt konvektion, ledning och
strålning. Genom att det finns en fluid som strömmar runt ledningarna med högre
temperatur kan man konstatera att i det här fallet är transporten genom konvektion och
ledning är av störst betydelse.

Värmetransport genom strålning har uteslutits med tanke på dess obetydliga påverkan,
vid strålinfall absorberas en del liksom en del transsmitteras och reflekteras. Summan av
dessa är lika med den totala infallande strålningen. Denna värmetransport är obetydlig
eftersom strålningen är mörk och långvågig det pga. temperaturerna är låga i vattnet.

Linjärt värmeflöde från en varm till en kall kropp3
Figur 2-2

Inom värmetekniken kan det gälla att antingen påskynda eller i möjligaste mån förhindra
denna värmetransport4. I det här fallet är det sist nämnda av vikt till optimala kostnader
(rörförläggning utan isolering), dvs. en leverans av önskad temperatur skall äga rum vid
varierande flöden i ledningarna.
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1
 ln y
i
ri

[W]

Formel 2-1

[W]

Formel 2-2



q  m C p  T

3

Wikipedia

4

H. Alvarez
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Formel 2.1 beskriver det radiella värmeflödet genom rörväggen. Denna är beroende av
värmeledningsförmågan hos materialet λ [W/(m∙K)], temperaturskillnaden mellan det yttre
och inre skiktet samt förhållandet mellan yttre och inre diametern. Men dock tar inte
denna formel hänsyn till påtryckta strömning runt om röret. Detta påverkar värmeflödet
från åvattnet till kylvattnet, genom att störa det radiella värmeflödet vid låga flöden i
ledningarna.

Formel 2.2 beskriver värmeflödesförändringen i röret, vilken är beroende av massflödet
genom röret [kg/s], Cp är den specifika värmekapaciteten för ett ämne (vatten i det här
fallet) [kJ/kg∙K] denna är entydig för fasta och flytande ämnen och temperaturskillnaden
är drivkraften (temperaturskillnaden mellan fram och returledningen) i systemet.

2.4

Tryckfall i distributionsledningar

Vid beräkningar av tryckfall tas hänsyn till friktionsförluster och engångsmotstånd som
orsakar tryckfall i ledningen. I detta arbete har engångsmotstånden i
distributionsledningarna försummats och hänsyn tagits endast till friktionsförlusterna ∆pf.
Förutom engångsmotståndet i vridspjällsventilerna som är belägna i fördelningsbrunnarna
för att kunna räkna fram tillgängliga trycket före värmeväxlarna hos abonnenterna.

p f  

  v2
D2

(Pa/m)

Formel 2-3

λ = friktionstal
ρ = densitet
v = hastigheten
D = rördiameter
Friktionsförlusterna är förknippade med friktionstalet och diametern på röret och
hastigheten genom det (formel 2-3). Friktionstalet i sin tur är beroende av en mångfald
faktorer, denna kan härledas enligt följande:

1
 k / d 5,74 
 2 log (
 0 ,9 ) 

 3,7 Re 

Formel 2-4

k = ytråheten
d = inre diameter
Re = Reynoldstal
Ur formel 2-4 kan λ brytas ut för vidare beräkningar, ekvationen är väldigt komplex och
därför är det av stor betydelse att använda ett beräkningsprogram för att underlätta
beräkningarna. I Excel har funktionen problemlösaren använts för att få ett optimalt värde
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på friktionstalet. Alternativet till formel 2-4 är Moody-diagram där man kan avläsa
friktionstalet (diagrammet återfinns i bilaga 11).

Från fördelningsbrunnarna går ledningarna vidare vertikalt 2,4m för att sedan förläggas i
mark fram till kunden. Därför har hänsyn tagits till tryckfallet orsakad av höjdskillnaden,
detta enligt formel 2-5:

p    g h

(Pa)

Formel 2-5

ρ = fluidens densitet (kg/m3)
g = tyngdacceleration (m/s²)
h = höjden (m)

2.4.1 kv-värde
För att kunna räkna fram tryckfallet över en ventil beaktas kv-värden som är en funktion
av flödet och trycket i ventilen, dvs. ett mått på hur mycket vatten vid fullt öppen ventil
kan släppas igenom vid 1 bars tryck. Detta värde kan räknas fram enligt formel 2-6:

kv 

V
p

(m³/h)

Formel 2-6

V = volymflödet i m³/h
p = tryckfallet i bar
När detta värde räknats fram bestäms kvs-värdet fram som är värdet ventilen har, detta
värde är framtagen av leverantören (Armatec), i det här fallet är kvs= 120 m³/h som ligger
i gränserna för maximalt och minimalt acceptabla enligt tumregel 0,8∙kv< kvs< 1,4∙kv.
kv-värdet har räknats fram till 137 m³/h enligt formel 2-6, tryckfallet har antagits till
tryckfallet i värmeväxlaren som tillhandahållits från leverantören (Alfa-Laval). I figur 2-3
visas principen för schemat över kopplingen hos abonnenten samt tryckfallet över
respektive komponent.
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Figur 2-3

2.5

Förläggning av distributionsledningar

Distributionsledningarna kommer att förläggas i Gavleån utan isolering eller
expansionsupptagande element, detta för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Alltså
vattenledningarna ligger ”på” botten av ån (utan grävning eller andra invecklade metoder
för förläggning), förutsatt att säkerställa 5,5⁰C vatten vid värmeväxlarna.

2.6

Beräkningsförutsättningar

Kurslitteratur ligger till grund för alla ekvationer och formler som har använts vid
beräkningarna, dessa har tagits upp under olika kapitel i rapporten beroende på dess
relevans.

Vilka formler och ekvationer som skulle användas har diskuteras med handledare på både
högskolan och SWECO, detta för att kunna göra korrekta beräkningar.

Temperatur beräkningar har gjorts utgående från antagna förutsättningar såsom
temperaturen i åvattnet som har antagits till 20⁰C. När det i verkligheten kan vara mycket
mindre än det i botten av ån. Detta påverkar temperatur förlusterna avsevärt med tanke på
att temperaturdifferensen är drivkraften. Men samtidigt utgör detta en möjlighet för att se
över hur temperaturen kommer att förändras under extrema förhållanden.
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3 Avhandling

3.1

Omströmmade kroppar (påtvingad konvektion)

Fasta kroppar som omges av en fluid i rörelse avkylas eller uppvärms pga. en
temperaturskillnad, detta kallas för konvektiv värmeöverföring. Värmetransporten sker
genom en kombination av molekylärvärmeledning och transport av inre energi genom
fluidens makroskopiska rörelse. Om fluidens rörelse är frambringat av yttre anordningar
såsom pumpar benämns fenomenet med påtvingad konvektion.

Figur 3.1 visar en överblicklig presentation av hur beaktning av förhållandet mellan
flödesriktningen och rörförläggning. Utgångspunkten är att strömningen vinkelrätt mot
röret vilket orsakar turbulentströmning ”bakom” röret. Detta medför att värmeförlusterna
ökar vid turbulentströmning. Dessa förutsättningar strider dock mot hur det är i
verkligheten men bara till det positiva, för att rören är förlagda längsmed
strömningsriktningen.

Figur 3-1
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3.2

Värmemotstånd

Värmemotstånd är egenskapen hos ett material som beskriver dess förmåga att isolera.
Denna definieras enligt formel 3.1

R

d


(m²∙K/W)

Formel 3-1

Där d är materialets tjocklek (m) och λ är värmegenomgångskoefficienten (W/m∙K).
värmegenomgångskoefficienten kan definieras som den värmemängd som per sekund
passerar genom en m² av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är
en grad5.

För att beskriva värmeförlusterna både inuti och utanför ledningarna vid omströmmade
kroppar närmare har värmeövergångsmotståndet (α) studerats vidare. För redogörning av
detta motstånd krävs det tillgripning till värmeöverföringsprinciper, detta genom
beräkning av värmeövergångskoefficienten (α-värde).



Nu  
d

Nu 

 d
 0,012( Re0,87  280) Pr0, 4


(W/m²∙K)

Formel 3-2

(-)

Formel 3-3

5/8
0,62  Re1 / 5  Pr1 / 3   Re  
N u  0,3 
1 
 
1/ 4 
  0,4  2 / 3    282000  
 
1  
  Pr  

Pr 

 cp 


k

Nu = Nusseltstal
Pr = Prandtltal
Re = Reynoldstal
d = Rördiameter/längd

 = Kinematikviskositet
c p = Specifikavärmekapacitet

 = Viskositet
k = Termiskkonduktivitet
5

K Sandin
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4/5

(-)

Formel 3-4

(-)

Formel 3-5

värmeövergångskoefficienten är ett mått på hur effektiv värmeöverföringen är mellan
vägg och fluid skriver Henrik Alvarez i boken Energi teknik. Detta förändras också på
insidan och utsidan av ledningen.

I formel 3-3 beskrivs värmeöverförings effektivitet på insidan av röret (betecknas som Rsi
i bygg beräkningar), denna formel är beroende av Prandtl och Reynolds talen som
förutsätter angivna konstanter i formeln (formeln är tagen i J. P Holman, sidan 320).
Formel 3-4 beskriver effektiviteten på värmeöverföringen på utsidan av röret dvs.
gränsskiktet mellan åvattnet och rörets ytter sida (betecknas Rse i bygg beräkningar).
I samma omfattning som formel 3-3 beror denna formel också av Prandtl och Reynolds
talen som också bestämmer angivna konstanter i formeln (formeln är tagen från J. P
Holman, sidan 321).

Prandtltalet är ett dimensionslöst tal som approximerar förhållandet mellan den
kinematiskaviskositeten och värmeövergångstalet. Prandtltalet är anknytningslänken
mellan hastighetsfältet och temperaturfältet skriver J. P. Holman i sin bok Heat Transfer.

Från formel 3-2 konstateras att denna beskriver ett U-värde med den skillnaden att denna
inte beskriver endast värmetransport via ledning. Utan även beskriver gränsskiktet mellan
röret och åvattnet (dvs. påtvingadkonvektion runt ledningen), detta framgår av en
multiplikation av Nusseltstalet som beskriver värmetransporten vid gränsskiktet mellan
röret och åvattnet. Dvs. förhållandet mellan konvektiva och konduktiva värmetransport
genom detta skikt.
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4 Undersökningsresultat

4.1

Värmetransport

Figur 4-2 visar variationerna på värmemotståndet på de olika dimensionerna på
ledningarna den visar även inre och yttre värmemotstånden (Rsi och Rse). Av figuren
konstateras att rörväggen är den dominerande värmemotstånd. För närmare titt se Bilaga
2 och 3

Värmemotstånd
0.07
0.06

m²∙K/W

Rsi

0.05

Rse

0.04

dim 500

0.03
0.02

dim 250
dim 200
dim 160

0.01
0

Figur 4-1

En viktig uppgift var underökning av hur temperaturen varierar vid olika flöden genom
systemet. Figur 4-2 visar hur temperaturen varierar vid olika effekter och olika
temperaturer i åvattnet (x-axeln). Undersökningen omfattar väldigt höga temperaturer i
botten av ån där temperaturen är väldigt osäker. Genom att beräkna med 20⁰C tar man det
säkra för det osäkra, och då erhålls en temperatur på 5,8⁰C till längst bort belägen
abonnent vid full effekt. För närmare titt se Bilaga 4 och 5
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Figur 4-2

4.2

Tryckfall

Tryckfalls beräkningar har gjorts i Microsoft Excel, utifrån tidigare kurser (energi
resurser). Slut resultatet var att tryckfallet över hela distributionsledningarna enkel väg
(framledning) är 203 kPa, detta inkluderar engångsmotstånd i vridspjällsventil i
fördelningsbrunnarna samt höjdtryckfallet från brunnen upp till den nivå där ledningarna
är förlagda i mark.
Det tillgängliga trycket från pumparna i kylanläggningen till distributionsledningarna har
fåtts till 250 kPa vilket har varit utgångspunkten för beräkningarna av tillgängliga trycket
i varje punkt på framledningen vilka redovisas i bilaga 9-14. I och med att inga kunder är
registrerade för uttag av kylan har en simulering gjorts av tänkta abonnenter på det längst
bort belägna fördelningsbrunn. Till varje abonnent har delats ut en effekt på 500 kW på
totalt 8 st. abonnenter. Efter att ha undersökt två olika fall av dimensionerna 160
respektive 100 för bedömning av en bra tryckuppsättning. Servis ledningarna har
dimensionerats till dimensionen 160 för att få en bra tryckuppsättning, dimensionen 100
har uteslutits pga. för höga hastigheter och därmed höga tryckfall.

Det totala tryckfallet enkel väg har beräknats till 200 kPa, 60 kPa i värmeväxlar centralen
hos varje abonnent samt totalt 90 kPa av servisledningar från samtliga abonnenter också
enkel väg.
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5 Diskussion och slutsatser

5.1

Värmetransport

Vid jämförelse mellan beräkningar som har gjorts i detta arbete och beräkningar som
framtagits av SWECO, upptäcks det en temperaturskillnad på 0, 2ºC på framledningen (i
detta arbete har temperaturen beräknats till 5,8ºC jämfört med tidigare beräknat till 5,6ºC)
vilket kan tyckas obetydlig men å andra sidan kan betyda mycket för att man valt att
bestämma en temperatur leverans med två värde siffror. Gällande returledningen så har
det framkommit en temperaturskillnad på 1,2ºC (beräknat värde i detta arbete är 12,8ºC
jämfört med tidigare 14ºC), returledningens temperatur har mindre betydelse för systemet
jämfört med framlednings temperatur. Värmetransporten mellan fram- och returledning
har försummats pga. dess obetydliga mängd.

Dessa skillnader kan ha framkommit pga. att olika beräknings metoder har använts t.o.m.
olika formler har använts under beräkningarnas gång. I detta arbete togs hänsyn till
värmeöverförings principer vid omströmmade kroppar vilket var ett helt nytt begrepp.
Med dessa principer till hjälp har beräkningarna kunnat utföras mer noggrant och
förmodligen har gett upphov till de temperaturskillnader som framkommit. Dessa i form
av formler för noggranna beräkningar av värmemotstånd.

Temperaturerna är beräknade vid extrema förhållanden i åvattnet, med det menas att
temperaturen i åvattnet trotts att djupet varierar åtskilligt har bestämts till 20ºC, dessutom
varierar vattenflödet i ån. Dessa faktorer påverkar temperaturerna i ledningarna i stor
omfattning. Dessutom gäller de ekvationer/formler som har tagits hjälp av vid vinkelrät
strömning mot röret (visas i figur 3-1), detta medför turbulentströmning på motsatta sidan
som i sin tur medför till större värmeförluster. I det verkliga fallet är det ju
laminärströmning längs hela rör förläggningen.

5.2

Tryckfall

Tryckfallen i systemet har beräknats endast enkel väg dvs. från fjärrkylcentralen till
abonnenten (framledning). Detta pga. de nödvändiga indata inte finns tillgängligt, tack
vare att det inte finns några registrerade kunder och inte heller hur mycket kyla varje
kund kommer att ha.
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För att ha en uppfattning om hur det skulle kunna se ut har en simulering gjorts vid
abonnent J (se bilaga 8 och 15). Beräkningarna gjordes där ledningar förläggs i mark,
mätningarna gjordes i ritprogrammet Auto-CAD, mätningarna är ungefärliga. Vid
abonnentcentralen har antaganden gjorts (VVX och ventil storlekar). Därför kan dessa
beräkningar betraktas som osäkra.

Beräkningarna som gjordes på ledningar förlagda i åvatten utfördes med hjälp av en
tidigare kurs (energi resurser), denna kurs omfattade beräkningar gällande endast
fjärrvärme. Efter diskussioner med dess kurs ansvarig fanns det ingen anledning att inte
använda det även på fjärrkyla ledningar.

5.3

Slutsatser
 En temperatur på 5,5ºC kommer att levereras under större delen av året även
sommaren
 En viss skillnad upptäcktes mellan tidigare beräkningar, eftersom hänsyn tagits
till extrema förhållanden så minskar denna skillnads betydelse
 Minskning av vatten flödet under sommaren medför ett risktagande som gör
leveransen av önskad temperatur osäker, särskilt under de varmaste dagarna
 Under vinter halvåret kan frikyla användas, även flödet genom ledningarna
varieras/minskas
 Det beräknade tillgängliga tryck kommer ej att täcka behovet i enlighet med
beräkningar utförda i detta arbete

5.4

Fortsatt arbete

Ett förslag till fortsatt arbete är fortsättning på tryckfallsberäkningar efter registrering av
flera kunder, där de skulle inkludera verkliga kunder med bestämda kylbehov. Även en
kontroll av vatten temperaturen och flödes hastighet på botten av ån under årets varmaste
dagar som skulle säkerställa beräkningarna.
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1 sida

Indata

BILAGA 1

Total effekt

9678

kW

Dimension

500

mm

Godstjocklek

23,7

mm

di

452,6

mm

Hastighet i röret

2,88

m/s

Tframledning

5,5

⁰ C

Treturledning

13

⁰ C

Tomgivning

20

⁰ C

Total flöde i rör

308

l/s

Total flöde i ån

265

l/s

Cp

4,19

kJ/kg∙⁰ K

ρ

1000

kg/m³

Vatten

0,6

W/m∙⁰ K

PE-rör

0,38

W/m∙⁰ K

g (jordacceleration)

9,81

m/s²

Värmeledningsförmåga

r (ångbildningsvärme)

J/kg

Kinematiska viskositeten
5,5⁰

1,59266E-06 m²/s

Kinematiska viskositeten
20⁰

9,80E-07

m²/s
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Värmetransport

BILAGA 2

Värme motstånd

U-värde

dim500

R=d/λ

0,062743652

m²∙K/W

15,93786727

W/m²∙K

dim250

R= d/λ

0,0393226

m²∙K/W

25,43066868

W/m²∙K

dim200

R= d/λ

0,031691021

m²∙K/W

31,5546796

W/m²∙K

dim160

R= d/λ

0,025375231

m²∙K/W

39,4085081

W/m²∙K

26

Värmetransport på omströmmade kroppar

Hastighet

Re

Pr

Nu

i röret

(Prandtltal) (nusseltstal

(m/s)

inuti röret)

2,9

818435

3,4

α

Motstånd

(värmeövergångsvärde)

4376

5801

0,00017

470703

2701

7353

0,00014

2,9

317635

1916

6524

0,00015

2,4

216508

1370

5830

0,00017

medelvärde

0,00016

Hastighet

Re

i ån (m/s)

11,1

BILAGA 3

Pr

Nu

(Prandtltal) (nusseltstal i

α
(värmeövergångsvärde)

ån)
3

3,06E+06 6,78

7682,866417

4609,71985

0,00022

Sammanfattning
Summa

Rsi

Rse

Rrör

dim500

0,062743652

0,3 %

0,3 %

99,4%

dim50

0,0393226

0,4 %

0,6 %

99,0%

dim200

0,031691021

0,5 %

0,7 %

98,8%

dim160

0,025375231

0,6 %

0,9 %

98,5%
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Värmeförlusts beräkningar

BILAGA 4

Framledning
Värmeförlust

Längd Värmeförlust(W) Värmeförlust(kW)
(m)

=U∙D∙π(TFramTomgivning)
dim500

363,0

W/m 947

343 770,1

343,8

dim250

289,6

W/m 16

4 633,8

4,6

dim200

287,5

W/m 65

18 686,4

18,7

dim160

287,2

W/m 128

36 765,3

36,8

Summa

403,9

Returledning
Längd Värmeförlust(W) Värmeförlust(kW)
(m)
=U∙D∙π(TReturTomgivning)
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dim500

175,2

W/m 947

165 958,0

166,0

dim250

139,8

W/m 16

2 237,0

2,2

dim200

138,8

W/m 65

9 021,0

9,0

dim160

138,7

W/m 128

17 748,8

17,7

Summa

195,0

Temperatur beräkningar

TFram / Re tur 

P

kyl

BILAGA 5

 Pförluster 

C p  q rör

T fram  Tretur  T fram
Tretur  T fram  Tretur

∆T vid full effekt= 7,186362 Tframledning= 5,8⁰ C
∆T vid full effekt= 7,348228 Tretur=

12,8⁰ C

Vid 50 % av total effekten ∆Tframledning=

6,873422 Tframledning= 6,1⁰ C

Vid 25 % av total effekten ∆Tframledning=

6,247542 Tframledning= 6,8⁰ C

Vid 10 % av total effekten ∆Tframledning=

4,369901 Tframledning= 8,6⁰ C

Vid 50 % av total effekten ∆Treturledning=

7,197154 Treturledning= 12,7⁰ C

Vid 25 % av total effekten ∆Treturledning=

6,895004 Treturledning= 12,4⁰ C

Vid 10 % av total effekten ∆Treturledning=

5,988557 Treturledning= 11,5⁰ C
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Värmeförlusts diagram
som funktion av omgivningstemperaturen

30

BILAGA 6

Jämförelse av temperaturförändringar vid

BILAGA 7

olika omgivningstemperatur

full effekt

Tomgivning Värmeförlust

50 % av

25 % av

10 % av

effekten

effekten

effekten

Tframledning Tframledning Tframledning Tframledning

(kW)
20⁰

404

5,8

6,1

6,8

8,6

15⁰

265

5,7

5,9

6,3

7,6

10⁰

125

5,6

5,7

5,9

6,5

5,5⁰

0

5,5

5,5

5,5

5,5
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Princip skiss över ledningar
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BILAGA 8

Tryckfalls beräkningar

BILAGA 9

Grund förutsättningar och indata

Effekt

Dimension Godstjocklek

di (m)

Total flöde i

Hastighet i

(kW)

(m)

(m)

rör (l/s)

röret (m/s)

9678

0,5

0,0237

0,4526 308

2,88

4078

0,25

0,0148

0,2204 130

3,40

2200

0,2

0,0119

0,1762 70

2,87

2200

0,2

0,0119

0,1762 70

2,87

1200

0,16

0,0095

0,141

2,45
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Total effekt

9678

kW

Total flöde i ån

265

l/s

Cp

4,19

kJ/kg∙⁰ K

ρ

1000

kg/m³

g
(jordacceleration) 9,81

m/s²

Tframledning

5,5

⁰ C

Treturledning

13

⁰ C

Tomgivning

20

⁰ C

Kinematisk

8,93E-

viskositet

07

m²/s

Ytråhet

0,05

mm

Ytråhet

0,01

mm
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Tryckfalls beräkningar

BILAGA 10

Tryckfall i ledningar orsakad av friktion

Tryckfall
(Pa/m)

34

Längd (m)

Tryckfall
(kPa)

A-B

121,1

103,0

12,5

B-C

310,8

73,2

22,8

C-D

310,8

58,5

18,2

B-E

43,0

250,0

10,7

E-F

320,0

55,0

17,6

E-G

24,1

453,0

10,9

G-H

320,0

17,5

5,6

G-I

10,8

141,0

1,5

I-J

396,3

20,0

7,9

Moody-diagram

BILAGA 11
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Tryckfall orsakad av höjd-

BILAGA 12

variation och engångsmotstånd i vridspjällsventil

Tryckfall i vridspjällsventil enligt
Öppningsvinkel

Hastighet m/s

diagram

90⁰

3

0,4

kPa

20⁰

3

600

kPa

höjd skillnad (m)

2,4

Tryckfall pga.
höjdskillnad

∆Ph=ρ∙g∙h

23,5

∆p = ∆ph+∆pf
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differenstryck

[kPa]

A-B

12

B-C

23

C-D

18,2 + 23,5 + 0,4

B-E

11

E-F

17,6 + 23,5 + 0,4

E-G

11

G-H

5,6 + 23,5 + 0,4

G-I

2

I-J

7,9 + 23,5 +0,4

Summa

203

kPa

Tryckfalls beräkningar

BILAGA 13

VVX-central

q( m 3 / h)
 q 
Kv 
 pv  

pv ( Bar )
 Kv 

2

Abonnent J
Effekt

500

kW

tillhandahållen från leverantör

0,174

Bar

Flöde

15,9

l/s

Kv

137

Väljer kvs

120

Tryckfall över växlaren

Tryckfall över ventil

0,228

Bar

0,2

Bar

0,0034

Bar

60,5

kPa

Tryckfall över mätaren
tillhandahållen från leverantör
Tryckfall 2st avstängningsventiler
enligt www.avalco.se
∆psystem
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Tryckfalls beräkningar

BILAGA 14

i servisledningar för dimension 160 och hastigheten 1,02 m/s

R (Pa/m)

längd (m)

Tryckfall (kPa)
till norra

68

106

7

68

178

12

68

114

8

rådmansgatan

1
2

Rådhuset

3

norra
68

308

21

kungsgatan

4

68

212

14

kyrkogatan

5

68

75

5

petregatan

6

68

152

10

källgränd

7

västra
68

38

178

12

islandsgatan

8

Karta över en simulerad

BILAGA 15

fördelning av servisledningar
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