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Förord 

Detta examensarbete är gjort på en industri i mellersta Sverige, inga hänvisningar till 

vilken industri det är eller vad processen framställer kommer att göras. Arbetet är utfört 

vid akademin för teknik och miljö vid högskolan i Gävle, på uppdrag av ÅF-Industry AB. 

Det omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet på C-nivå. 

 

Jag vill speciellt tacka Daniel Ericsson på COMSOL för sin hjälp med modellen och 

Tomas Nordstrand för sin förklaring av processen och dess beståndsdelar. Samt övrig 

personal på COMSOL och industrin där arbetet är utfört. 

 

Gävle, september 2012 

Patrick Lövgren 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att simulera ett värmesystem i COMSOL Multiphysics, Pipe 

Flow Module, Non-Isothermal Pipe Flow som innehåller ekvationer och randvillkor för 

att modellera inkompressibel strömning och värmeöverföring i rör.  

Data om processen och dess komponenter har samlats in från industrin där arbetet är 

utfört och i vissa fall modifierats för att bättre beskrivas i programmet. 

Utifrån insamlad data har en modell byggts upp och två simuleringar har gjorts. En 

stationär för starten av systemet, den har sedan legat till grund för en dynamisk som 

simulerar förloppet från start till normaldrift. 

Tiden det tar för det aktuella fallet att nå drifttemperatur är 16 timmar. En felströmning 

upptäcktes samt att en av pumparna inte kommer att klara en start från 20 °C. 
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Abstract 

The objective of this report is to simulate a thermal heating system in COMSOL 

Multiphysics, Pipe Flow Module, Non-Isothermal Pipe Flow which contains equations 

and boundary conditions for incompressible fluid flow and heat transfer in pipes. 

Data regarding the process and its components have been collected from the industry in 

question and in some cases modified to be more accurately represented in the model.  

A modell have been constructed from the collected data and two simulations conducted. 

One stationary which simulates the process flow at cold start and one dynamic who 

simulates the process from start to normal operations. 

The system takes 16 hours to reach operational temperature. The flow takes a wrong 

direction in one segment of the process. One of the pumps will not be able to start from 

20 °C. 
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1 Introduktion 

Datorprogram för simuleringar och konstruktion kan underlätta och effektivisera 

framställningen av olika rörsystem men är ingen ersättning för konstruktörens förståelse 

av systemet. 

1.1 Konstruktion 

Med ett rörsystem menas alla rör och apparaturer som används för att transportera en 

fluid från och mellan pumpning, lagring och olika behandlingsenheter. 

 

Konstruktionsanalysen innefattar utformningen av processens rörsystem och kan 

sammanfattas i två punkter (U.S. Army Corps of Engineers 1999). 

 

1. Beräkningar, vars syfte är att tillsammans med systemets konstruktionskriterier 

fastställa processens flöden, tryck, temperatur, rörens godstjocklek och de 

påfrestningar som systemet kan komma att utsättas för.  

2. Systembeskrivning, beskriver funktionerna hos alla huvuddelar i systemet. 

Innefattar oftast data från flera olika professioner så som mekanik, el och styr och 

regler.  

 

Grunden för konstruktionen av rörsystemet är de fysikaliska och materiella parametrarna, 

laster och driftsförhållanden samt de miljöaspekter som beaktats vid detaljplaneringen för 

att försäkra en rimlig livscykelanalys. Systemet ska kunna klara alla variationer av 

påfrestningar i form av tryck, temperatur med mera som det kan komma att utsättas för 

både vid normal drift och ändrade driftförhållanden. Utifrån de påfrestningar som kan 

uppstå bestäms inom vilka gränser systemet ska arbeta. Dessa påfrestningar brukar delas 

in i två kategorier, ihållande och tillfälliga. Ihållande klassas de som inte varierar särskilt 

mycket med tiden utan konstant verkar på systemet, exempelvis tryck vid normaldrift 

samt systemets vikt. Tillfälliga är periodiskt återkommande, exempelvis tryckvågor som 

kan uppstå när en ventil snabbt stängs/öppnas eller vid start/stopp av pumpar. Det kan 

även vara vindpåverkan då systemet är beläget utomhus eller längdutvidgning av rör som 

kan uppstå vid temperaturförändringar (U.S. Army Corps of Engineers 1999). 
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1.2 Simuleringsprogram 

För att simulera industriella processer krävs kunskap om hydrodynamik (fluider i rörelse), 

mass- och värmeöverföring samt de kemiska reaktioner som kan ske. Det finns i regel två 

angreppssätt för att få information om flödesdynamiken i en process, analytiska 

(exempelvis numeriska lösningar av Navier-Stokes ekvation) och systematiska 

(exempelvis experiment och tolkning av spårämnen), (S. Claudel, C. Fonteix, J.P. Leclerc 

och H.G. Lintz, 2003) 

 

Rörsystem finns för en mängd olika syften och tillämpningar. Hur strömning sker och allt 

det inbegriper så som tryckfall, värmetransport och flöden kan vara svårt att visualisera i 

stora system. Eventuella brister och felbedömningar kan få stora och kostsamma 

konsekvenser. Systemen innehåller också flera olika komponenter så som böjar, ventiler, 

silar, pannor och pumpar som alla har olika syften och inverkan på processen. 

Egenskaperna hos fluiden som strömmar i rören kan variera vilket leder till olika krav på 

komponenter. Med simuleringsprogram kan parametrar och önskade förhållanden enkelt 

anges och ändras samtidigt som resultat kan analyseras och redovisas på ett grafiskt och 

lättförståeligt vis. 

 

1.2.1 COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics löser fysikaliska problem genom numeriska beräkningar baserade 

på partiella differentialekvationer. 

 

Non-Isothermal Pipe Flow innehåller ekvationer och randvillkor för att modellera 

inkompressibel strömning och värmeöverföring i rör. Programmet förutsätter dock att 

rörlängder är långa nog för att fullt utvecklat flöde ska kunna antas. Hastighet och 

temperatur i rörens tvärsnittsarea är medelvärden, de varierar endast med rörets längd 

(COMSOL 2012). 

1.3 Objektbeskrivning 

Systemet som har simulerats består utav två pannor som har till uppgift att leverera värme 

till ett antal laster. Dessa laster är fördelade på två system vid olika steg i processen vilket 

kan ses i bilaga 8.1. Systemet består utav ett antal komponenter så som ventiler, filter och 

pumpar vilkas egenskaper måste återges på rätt sätt i modellen. Samtliga rör är belägna 

utomhus och utsätts därför för skiftande temperatur och vindförhållanden. 



 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån detta skaffa sig en förståelse av processen och dess 

beståndsdelar för att kunna bygga upp en modell i COMSOL Multiphysics nya modul 

Pipe Flow Module, Non-Isothermal Pipe Flow. Utifrån denna modell analyseras systemet 

från start (20°C) till normaldrift (350°C) för att få veta tryck, temperatur, flöden, 

värmeförluster samt eventuella riskområden i systemet.  

 

1.4.1 Frågeställning 

 

 Hur byggs modellen upp? 

 Vilka delar ska innefattas i modellen? 

 Möjligheten att simulera ett komplext system i COMSOL? 

 Hur kommer tryck, flöde och temperatur variera från start till normaldrift? 

 Hur lång tid tar det att uppnå driftstemperaturen på 350 °C? 

 Kommer pumparna att klara en start från 20 grader? 

 

1.4.2 Avgränsningar 

På grund av systemets storlek har vissa delar uteslutits. De två systemen och dess 

värmelaster har slagits samman till att representeras utav en värmeväxlare (VVX) där 

hela effektbehovet bortförs. Då pannornas effekt överskrider värmelasternas och 

förlusterna från system 1 och 2 inte tas med kommer systemet antas nå jämnvikt när 

temperaturen efter pannorna kommit upp i 350°C. 

Systemet har en kort cirkulation efter pannorna innan oljan går ut på huvudringen, denna 

har inte tagits med i modellen då ventilen antas vara stängd under hela förloppet (så ej i 

verkliga fallet). 
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2 Metod 

Data som behövts för modellen är hämtad från industrin som efterfrågat simuleringen och 

består utav materialparametrar, komponentdata samt effekter för pannor och förbrukare. 

2.1 Materialdata 

Bygglängder och rörparametrar så som diameter, godstjocklek och isolering har tagits 

från isometrier som tillhandahållits av industrin och personal på ÅF vilka kan ses i bilaga 

8.2. Rörens ytråhet har uppskattats tillsammans med handledare på ÅF till 0,01 mm samt 

k-värde för rör och isolering till 43- respektive 0,036 W/m·K. 

Inspektioner har skett på plats vid Panna 2 där vissa delar saknats på ritningar. Data om 

ventiler har fåtts från processingenjör på den berörda industrin. 

 

Tryckförlustkoefficienten för böjar har antagits ha COMSOL inbyggda värden som är 0,9 

för 90° gradiga böjar och 0,5 för 45° gradiga. T-stycken har i likhet med böjar antagits ha 

COMSOL inbyggda värden vilka är 0,1 för huvudledning och 1,2 för avgrening. 

 

Systemet har två olika typer av ventiler, kägelventiler och backventiler. Då insatserna är 

borttagna i backventilerna och geometrin överensstämmer har tryckförlustkoefficienten 

för båda antagits vara lika för respektive dimension. 

 

Tryckförlustkoefficient för hetoljefilter har uppskattats. 

 

Pump 1 och 2 är av samma tillverkare och modell och följer därför samma pumpkurva. 

Skillnaden mellan pumpkurvorna för 98- och 360°C är för små för att avläsas varpå 

pumpkurvan för 360°C har valts för hela den dynamiska simuleringen, se bilaga 8.4. 

Pumpkurvan har parallellförskjutits 3 bar nedåt vilket har uppskattats motsvara den 

bidragande tryckökningen från de båda systemen som inte inkluderas i simuleringen.  

2.2 Processdata 

Effekter för pannorna och förbrukarna har tillhandahållits av processingenjör på industrin 

vilka kan ses i bilaga 8.5. Effekterna från den 1 juni 2012 har använts för simuleringen. 

Full effekt för pannor och förbrukare har efter samrådande med processingenjör 

uppskattats nås efter 36 timmar.  

 



 

Systemet trycksätts med ett övertryck på 5 bar för att försäkra enfasströmning. 

2.3 Väderdata 

Temperatur och vindförhållanden har tagits från SMHI för samma period som de erhållna 

effekterna för pannor och laster, se bilaga 8.6. 

2.4  Beräkningar 

Beräkningar av ventilernas tryckförlustkoefficient kommer att göras i Excel. 
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3 Teori 

Här redovisas de delar som modellen består av samt deras bakomliggande teorier och 

ekvationer. 

3.1 Model 

Första steget är att bestämma vilken dimension modellen ska framställas i. De flesta 

undernoder så som Non-Isothermal Pipe Flow kan ritas i 1D (endimensionellt), 2D 

(tvådimensionellt) eller 3D (tredimensionellt). På grund av det berörda systemets storlek 

och komplexitet har det ritats i 3D för att bli mer överskådligt vilket kan ses i figur 1. 

 

 

Figur 1 – 3D-vy i COMSOL 

 

Därefter måste önskad fysik anges, vad är det som ska studeras? Den gjorda modellen är 

skapad i Non-Isothermal Pipe Flow som innehåller ekvationer och randvillkor för att 

modellera inkompressibel strömning och värmeöverföring i rör. 

 

Simuleringarna kan väljas att göras stationära (tids oberoende) eller dynamiska 

(tidsberoende). I detta fall har först en stationär simulering gjorts som sedan ligger till 

grund för den dynamiska. 



 

3.2 Geometri 

Rörsystemet byggs upp av vektorer genom att ange koordinater för start- och slutpunkt 

för respektive vektor (rör). Detta kan göras på olika sätt t.ex. genom Polygon där vektorn 

kan fortsätta till nästa punkt för att ge en sammanhållande linje som kan ses i figur 2. 

Enheten för avståndet mellan koordinaterna anges under Geometry och är vald till meter 

där avståndet på respektive axel från noll till ett motsvarar 1 meter. Detta är av vikt då 

tryckförlusterna för rör beror på längden av röret. 

Ett något enklare sätt är att skapa en Bézier Polygon där varje vektor anges som ett 

segment för att bygga upp en sammanhängande linje vilket kan ses i figur 3. 

 

 

Figur 2 - Polygon 

 

På så vis kan varje rör byggas upp punktvis där röret kan ges vissa egenskaper samtidigt 

som punkterna mellan varje delsträcka kan anges som ventiler, böjar eller pumpar etc.  

Systemet är uppbyggt utifrån isometrier där längder, diameter och komponenters 

placering finns angivna, se bilaga 8.2. 

3.3 Materials 

Då mediet som cirkulerar i röret har starkt temperaturberoende egenskaper, se bilaga 8.7, 

måste ett nytt material skapas för att användas vid simuleringarna.  

Genom att skapa interpolationstabeller under Global Definitions kan samtliga 

temperaturberoende parametrar så som dynamisk viskositet, heat capacity, densitet och 

värmekonduktivitet infogats, se figur 4.  

 

 

Figur 3 – Bézier Polygon 
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Figur 4 - Den dynamiska viskositeten som en funktion av temperaturen 

 

Interpolationstabellerna är nu ett uttryck för respektive parameter. Genom att skapa ett 

nytt material under Materials och ange respektive uttryck och åberopa temperaturen 

kommer programmet att ta hänsyn till de skiftande egenskaperna i och med att 

temperaturen stiger i systemet, se figur 5. Extrapolationen antas vara konstant då 

simuleringarna endast kommer göras inom det tillagda temperaturintervallet. 

 

 

Figur 5 - Uttryck För fluidens temperaturberoende variabler 

 

Den andra fluiden som infogas är luft vars temperaturberoende egenskaper finns att 

hämta i Material Browser. Då oljan kommer att anges som fluid i rören kommer luft att 

anges senare vid beräkningarna av värmeförluster genom påtvingad konvektion från rören 

vilket beskrivs i 3.4.4.3. 



 

3.4 Edges 

Med Edges menas vektorerna som byggts upp i Geometry. Dessa kan anges olika 

egenskaper både på enskilda delar och hela systemet. De egenskaper och funktioner som 

angetts beskrivs närmare i följande avsnitt. 

3.4.1 Pipe Properties 

I Pipe Properties anges vilken friktionsmodell för rörförlusterna som ska användas.  

I detta fall har Churchill valts då den tar hänsyn till både laminär, transient och turbulent 

strömning. Indata som anges är rörgeometri, diameter och ytråhet. 

 

Då rörens diameter varierar kommer en Pipe Properties skapas för varje diameter. Hade 

olika rör använts (t.ex. skiftande ytråhet eller godstjocklek) hade separata Pipe Properties 

behövts skapats för varje. Utifrån isometrierna anges sedan, under Edge Selection, rätt rör 

rätt parametrar, se figur 6 (blåmarkerad har angetts). 

 

 

Figur 6 - Pipe Properties 

3.4.1.1 Darcy friction factor 

Istället för individuella beräkningar av friktionsförlust faktorn (fd) för laminär, transient 

och turbulent strömning kan en ekvation användas för att ge fd vid alla Reynolds nummer 

och ytråhet för strömning i rör (S.W. Churchill 1977). 

Darcys friktionsfaktor beräknas enligt ekvation 1. 
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  (-) (1) 

 

Där 

 

 (-) 

 

och 

 

   (-) 

 

    (-) 

    

ε är rörets ytråhet i mm, dh den hydrauliska diametern (innerdiametern för runda rör 

uttryckt i m), ρ är fluidens densitet kg/m
3
 och μ är den dynamiska viskositeten Pa·s. 

3.4.2 Volume Force 

Då stora höjdskillnader förekommer i systemet har Volume Force lagts till för att 

gravitationens påverkan på tryckfallet ska tas hänsyn till. Volume Force beskriver den 

motriktade kraften på grund av gravitationen som verkar på systemet vilket beskrivs av 

ekvation 2. 

 

   (N/m2) (2) 

Där ρ är mediets densitet, g är Newtons gravitationskonstant och z är höjden. 

3.4.3 Heat Source 

3.4.3.1 VVX 

Effekten för VVX har slagits ut på rörets längd W/m och angetts som en heat Source. 

Genom att ange ett negativt värde, på den värmemängd som tas till processerna, bortförs 

den från systemet. 



 

3.4.3.2 Pannor 

Panna 1 och 2 har lagts till på samma sätt som VVX förutom att ett positivt värde angetts 

då värme tillförs processen. 

3.4.3.3 Dynamisk simulering 

Vid den dynamiska simuleringen har en Step funktion lagts till under Global Definitions. 

Denna har som uppgift att jämna ut effekterna vid simuleringen, med detta menas att 

pannorna och VVX inte tillför/bortför hela sin effekt från start utan börjar på förinställt 

värde och ökar gradvis till full effekt, se figur 7. 

 

 

Figur 7 – Step över hur pannornas effekt ökar med tiden 

3.4.4 Wall Heat Transfer 

Genom att lägga till Wall Heat Transfer kommer förlusterna som sker till omgivningen 

när temperaturen ökar i systemet att inkluderas i simuleringen. Hela systemet förutom 

pannorna antas vara belägna utomhus vilket gör att väderförhållanden som temperatur 

och vindhastighet måste anges. 

 

Utifrån isometrierna i bilaga 8.2 har olika Wall Heat Transfer skapas för varje gods- och 

isoleringstjocklek. En bugg i programmet ledde till att det endast kunde användas en Wall 

Heat Transfer för att simuleringen skulle konvergera. Detta löstes genom att under 

Model, Definitions skapa en Variable för varje rörsegment med en viss gods- och 

isoleringstjocklek fast med samma variabelnamn för samtliga. Därefter skapades Explicit 

Selections där varje segment angavs i Variables. Samtliga segment bands sedan samman i 

Union som angavs i Wall Heat Transfer. Genom att samtliga variabler har samma namn 

men olika värden kommer programmet att ta hänsyn till ändrad gods- och 
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isoleringstjocklek. Wall Heat Transfer noden byggs upp av ett antal underrubriker som 

beskrivs nedan. 

3.4.4.1 Internal Film Resistance 

Nusselt tal för laminär strömning antas vara konstant  

 

  (för runda rör)  (-) 

 

För turbulent strömning beräknas Nu enligt ekvation 4. 

 

  (-) (4) 

 

Där 

 

    (-) 

Cp är fluidens specifika värmekapacitet J/kg·K och k är fluidens värmeledningskapacitet 

W/m·K. 

Värmeöverföringskoefficienten (h) beräknas sedan enligt ekvation 5. 

 

    (W/m
2
·K) (5) 

3.4.4.2 Wall Layer 

Då rören består utav ett antal lager mellan den strömmande fluiden och den yttre 

omgivningen måste ett antal Wall Layer läggas till för att beskriva värmeledningen 

genom dessa. Dessa lager består i detta fall utav rörens godstjocklek samt omgivande 

isolering. Gods- och isoleringstjocklek samt k-värden W/m·K för respektive material 

anges. 

3.4.4.3 External Film Resistance 

Här anges de förhållandena som råder utanför rörens isolering, det utvändiga trycket samt 

om det sker naturlig eller påtvingad konvektion. 

 

Nusselt tal för påtvingad konvektion beräknas enligt ekvation 6 vilket ger en rimlig 

uppskattning för samtliga Re och Pr (med några undantag) vid påtvingad strömning över 

en cylinder (S.W. Churchill och M. Bernstein, 1977). 



 

 

       (-) (6) 

 

Där 

 

     (-) 

Den yttre värmeöverföringskoefficienten (hext) beräknas enligt ekvation 7. 

 

    (W/m
2
·K) (7) 

3.4.4.4 Värmebalans 

Från de beräkningar som gjorts i 3.4.3.1, 3.4.3.2 och 3.4.3.3 löses värmebalansen enligt 

ekvation 8. 

 

    (8) 

 

Där förlusterna till omgivningen ges av ekvation 9. 

  

  (W/m) (9) 

 

och 

 

 (för runda rör)  (10) 

 

Q W/m är värmetillskottet från Heat Source som beskrivs i 3.4.3. 

  

Den andra termen i högerledet på ekvation 8 motsvarar värmetillskottet som uppstår på 

grund av friktion mellan fluiden och röret. 
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3.5 Points 

Points är de punkter som uppstår mellan vektorerna som skapats. I dessa punkter kan 

olika tillstånd beskrivas eller olika komponenter anges. Dessa beskrivs närmare i följande 

avsnitt. 

3.5.1 Ekvation för engångsmotstånd 

Tryckfall från engångsmotstånd beräknas enligt ekvation 11. 

 

   (Pa) (11) 

 

Kf är en tryckförlust faktor som till största del är beroende av geometrin som fluiden ska 

passera men även till viss del fluidens egenskaper, (Munson, Young, Okiishi, och 

Huebsch 2012). 

 

Hur Kf har angivits beskrivs vidare i följande avsnitt. 

3.5.2 Bend 

De punkter där en riktningsändring sker som ger upphov till ett tryckfall anges som 

Bends. 

3.5.3 T-junction 

Vid förgreningar där flödet delar sig i systemet måste en Tryckförlustkoefficient anges 

för huvudledningen och avgreningen enligt figur 8. 

 

 

Källa: COMSOL 

Figur 8 - T-stycke 



 

3.5.4 Valve 

För att få tryckfallet genom ventilerna mer verklighetstroget har tryckförlustkoefficienten 

modifierats. 

 

Då Kf är proportionerlig mot f (Darcy-Weisbach friktions koefficient) (Alvarez, 2006) har 

f räknats fram genom Swamee-Jaine explicita ekvation (G. Yildirim, 2009) för respektive 

dimension på ventilerna, se ekvation 12. Tryckförlustkoefficienten för ventilerna är 

uppmätt för vatten vid 20°C. Vattnets viskositet och densitet vid 20°C motsvara oljans 

vid 98°C. f har sedan räknats ut för 20°C (starttemperatur), 98°C (känd 

tryckförlustkoefficient) och 350°C (drifts temperatur). Kvoten har tagits relativt till den 

vid 98 °C för att se hur tryckförlustkoefficienten varierar, se bilaga 8.3. 

 

   (-) (12) 

Interpolationstabeller infogas för respektive ventil med antagandet att funktionen mellan 

de tre temperaturerna är linjär. 

3.5.5 Contraction/Expansion 

Kontraktioner och expansioner kan anges som plötsliga, gradvisa eller användar 

specifika. Då bygglängder inte tagits med i geometrin har gradvis valts där Angle of 

convergens anges enligt figur 9. 

 

 

Källa: COMSOL 

Figur 9 - Angle of convergence 
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Kf fås beroende på α:s vinkel och om det sker en kontraktion eller expansion enligt 

ekvation 13,14, 15 och 16. 

 

 för α < 22°  (13) 

 

    för α ≥ 22°  (14) 

  

  för α < 22°  (15) 

 

  för α ≥ 22°  (16) 

 

Där  

 

  

 

och 

 

 

3.5.6 Pump 

Då flödet är en av parametrarna vi vill få fram har pumpkurvan avlästs och lagts in som 

interpolationstabell där pumpens uppfordringshöjd är en funktion av flödet. Flödet fås då 

efter tryckfallet som uppstår i systemet. 

 

Pumpkurvorna kommer att förskjutas med mediets varierande parametrar då temperaturen 

ökar vilket kan ses i diagram 1. Därför har Pumpkurvan för 20°C använts vid den 

stationära och den för 360°C vid den dynamiska. 

 



 

 

Diagram 1 – Pumpkurva vid olika temperaturer 

3.5.7 Pointwise Constraint 

Då systemet är slutet måste programmet veta starttillståndet i en punkt, då tryck och 

temperaturen kommer variera kan inte initialvärdesvillkoren gälla i hela systemet. Detta 

åtgärdas genom att en punkt som kan antas med relativ säkerhet anges vid starttillståndet. 

Programmet får då en startpunkt för att räkna ut värdena i resten av systemet. Tryck och 

temperatur före Pump 1 har angetts vid den stationära och endast tryck vid den 

dynamiska. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Stationär simulering, kallstart 

Vid den stationära simuleringen cirkuleras oljan vid 20°C utan något tillskott/uttag av 

värme från pannor/värmeväxlare eller förluster till omgivningen.  Utifrån den allmänna 

tryck-, flöde- och temperaturbilden har punkter valts ut för vidare analys, se figur 10. 

Punkterna har delats upp i två kategorier, 1-2 är respektive pump och punkterna 3-14 är 

belägna runt om i systemet vilket kan avläsas i tabell 1. Detta då pumparnas flöde och 

tryck sedan ska användas för att ta fram driftspunkten. 

 

 

Figur 10 - Punkter för närmare analys vid simulering. 



 

 

Tabell 1. Punkternas position 

Punkt Position 

1 Pump 1 

2 Pump 2 

3 Direkt före Pump 1 

4 Direkt före Pump 2 

5 Direkt före Panna 1 

6 Direkt efter Panna 1 

7 Direkt före Panna 2 

8 Direkt efter Panna 2 

9 Direkt före VVX 

10 Direkt efter VVX 

11 T-stycke, flöde från Panna 1 till VVX och cirkulation 

12 T-stycke, flöde från Panna 2 till VVX och cirkulation 

13 Retur från VVX 

14 Retur från Panna 2 

15 Retur från VVX till Panna 2 

 

4.1.1 Tryck 

Den övergripande tryckbilden vid den stationära simuleringen kan ses i figur 11 och visar 

en tryckskillnad på 200 kPa mellan det högsta och lägsta trycket i systemet. 
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Figur 11 – Trycket i systemet vid stationär simulering 

 

Det högsta trycket i systemet fås i punkt 5, vilket kan ses i tabell 2, som har den högsta 

uppfordringshöjden samt rörförlusterna i och med längre sträcka mellan VVX och Panna. 

Punkt tre är bundet av Pointwise Constraint vilket beskrivs närmare i 3.5.7. 

 

Tabell 2. Tryck i systemet 

Punkt Tryck (kPa) 

3 500 

4 503 

5 579 

6 510 

7 559 

8 514 

10 460 

11 462 

12 469 

 

Som kan ses från tabell 3 har Pump 1 högst uppfordringstryck vilket stämmer överens 

med att det högsta trycket i systemet finns efter pump 1. 



 

 

Tabell 3. Pumparnas uppfordringstryck. 

Pump Uppfordringstryck (kPa) 

1 137 

2 107 

 

4.1.2 Volymflöde 

Som kan ses i figur 12 varierar volymflödet mellan de olika delarna i systemet med 0.07 

m
3
/s. Detta har använts för att avläsa hur mycket som går till VVX och hur mycket som 

passerar. 

 

 

Figur 12 - Volymflöde vid stationär simulering 

 

Som kan ses i tabell 4 passerar 0,086 m
3
/s genom VVX. Av detta går 0,042 m

3
/s till retur 

till Panna 1 och 0,044 m
3
/s till retur i Panna 2. 0,067 m3

/s kommer inte passera VVX 

utan gå direkt i retur till Panna 2. 
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Tabell 4 volymflöde 

Punkt Volymflöde (m
3
/s) 

9 0,086 

13 0,042 

14 0,067 

15 0,044 

 

I tabell 5 ses pumparnas volymflöde vilket totalt är 0,209 m
3
/s. Av detta når 0,086 m

3
/s 

(47 %) VVX. Över hälften går i retur tillbaka till pannorna utan att ha passerat VVX. 

 

Tabell 5. Volymflöde pumpar 

Pump Volymflöde (m
3
/s) Volymflöde (m

3
/h) 

1 0,098 351 

2 0,111 400 

 

4.1.3 Hastighet 

Hastigheten i systemet varierar med 1,93 m/s mellan det högsta och lägsta värdet vilket 

kan ses i figur 13.  

 

 

Figur 13 - Hastighet i rören vid stationär simulering 



 

 

Här upptäcks en felströmning då flödesriktningen jämförs med Iso.5, bilaga 8.2, vilket 

kan ses i figur 14 och 15. 

 

 

Figur 14 – Flödesriktning isometri 

 

4.1.4 Driftpunkt pumpar 

Med hjälp av pumparnas uppfordringstryck från tabell 3 och volymflödet från tabell 5 har 

driftpunkten tagits fram vilket kan ses i diagram 2. 

 

 

Diagram 2 - Driftpunkt pumpar 

 

Figur 15 - Flödesriktning COMSOL 
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Som kan ses i bilaga 8.5 är maxflödet för båda pumparna vid en kallstart på 20°C 375 

m
3
/h. När detta jämförs med värdena i tabell 5 ses att flödet för Pump 2 överstiger det 

högsta tillåtna. Pump 2 kommer därför inte klara av en start från 20°C. 

4.2 Dynamisk simulering 

Den dynamiska simuleringen använder sig av de stationära resultaten som utgångspunkt. 

Utifrån detta har sedan systemet simulerats från kallstart där fluidens temperatur går från 

20°C till normal driftstemperatur 350°C. För att få en bild av hur parametrarna i systemet 

varierar med temperaturökningen har samma punkter som vid den stationära simuleringen 

valts, temperaturen tillkommer. 

4.2.1 Temperatur 

Vid den initiala simuleringen har effektökningen av pannorna och effektförlusten från 

VVX satts att öka över samma tid till sina maxvärden vilket beskrevs i 2.2 och 3.4.3.3.  

Detta ledde till att temperaturen fortsatte öka efter det att drifttemperaturen uppnåtts, 

vilket kan ses i figur 16. 

 

 

Figur 16 - Temperatur efter Panna 1 och2 

 



 

Förlusterna från rören i system 1 och 2 inte inkluderats i simuleringen. Värmeförlusterna 

från rören i det simulerade fallet har tagits när temperaturen efter Panna 1 nått 350°C 

vilket skedde efter 16 timmar. Förluster uppkom till -18 kW vilket visas i figur 17.  

 

 

Figur 17 - Värmeförluster från rör 

  

Effekten som kvarstår när värmebehovet från VVX tillgodosetts har kylts bort när 

systemet antas nå jämvikt. Resultatet av den bortkylda effekten kan ses i figur 18.  
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Figur 18 - Temperaturökning fram till driftstemperatur 

Temperaturdifferensen över VVX vid normaldrift är 20°C vilket överensstämmer med 

data från industrin, se figur 19. 

 

 

Figur 19 - Temperatur över VVX 



 

4.2.2 Tryck 

I figur 20 kan tryckskillnaden ses när systemet går från start till normaldrift.  

 

 

Figur 20 - Tryckändring i punkter 

 

Trycket i punkt 3 är låst via Pointwise Constraint vilket kan ses i tabell 6. Trycket i punkt 

4 är oförändrat.  Där kan avläsas att trycket i punkterna 5 och 7 kommer sjunka medan 

trycket i punkterna 10, 11 och 12 kommer att öka. Trycket efter pannorna (punkt 6 och 8) 

är relativt oförändrade under hela förloppet. 

 

Tabell 6. Tryckändring från start till normaldrift. 

Punkt Tryck kallstart 20°C (kPa) Tryck vid driftstemperatur 350°C (kPa) 

3 500 500 

4 503 503 

5 579 578 

6 510 528 

7 559 554 

8 514 521 

10 460 479 
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11 462 480 

12 469 487 

 

I figur 21 kan ändringen i pumparnas uppfordringstryck från start till normaldrift ses. 

 

 

Figur 21 - Pumparnas uppfordringshöjd 

 

 

 

Tabell 7. Pumparnas ändrade uppfordrningstryck från start till normaldrift 

Pump Uppfordringstryck vid kallstart 20°C (kPa) Tryck vid driftstemperatur 350°C (kPa) 

1 137 128 

2 107 95 

 

4.2.3 Volymflöde 

Figur 22 visar det ändrade volymflödet. 

 



 

 

Figur 22 - Volymflöde 

 

Från tabell 8 kan det ändrade volymflödet avläsas. Vid uppnådd drifttemperatur kommer 

0,114 m
3
/s att passera genom VVX (ökning med 33 %). Flödet i retur till Panna 1 blir vid 

drifttemperatur 0,056 m
3
/s (ökning med 33 %) och till Panna 2 0,054 m

3
/s (ökning med 

22 %). 

 

Tabell 8. Ändrat volymflöde från start till normaldrift. 

Punkt Volymflöde start. Volymflöde vid drifttemperatur 350°C (m
3
/s) 

9 0,086 0,114 

13 0,042 0,056 

14 0,067 0,074 

15 0,044 0,054 

 

I figur 23 ses det ändrade volymflödet för pumparna. 

 



 38 

 

Figur 23 - volymflöde pumpar 

 

I tabell 9 kan pumparnas ökade volymflöde avläsas. Flödet för Pump 1 ökar med 20 % 

och Pump 2 med 15 %. Av pumparnas totala flöde passerar 0,14089 m
3
/s (46 %) VVX, 

vilket är en minskning med 1 procentenhet från den stationära simuleringen. 

 

Tabell 9. Volymflöde pumpar 

Pump Volymflöde start Volymflöde vid drift (m
3
/s)  (m

3
/h) 

1 0,098 0,118 426 

2 0,111 0,128 462 

 

4.2.4 Hastighet 

Hastigheten i rören har ökat och felströmningen kvarstår, se figur 24. 

 



 

 

Figur 24 - Hastighet i rör vid normaldrift 

 

4.2.5 Driftpunkt pumpar 

I diagram 3 kan de nya driftpunkterna för pumparna ses. 

 

 

Diagram 3 – Ny driftpunkt pumpar 
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5 Diskussion 

Denna simulering omfattar endast en del av ett större och mer komplext industriell 

process. Starten av systemet är i verkligheten mer komplicerad än den gjorda 

simuleringen då fluiden cirkuleras i en kortare ring och vissa ventiler är stängda/strypta 

för att sedan öppnas. Flera steg utförs innan systemet uppnått normaldrift. Ett sätt att få 

en mer verklighetstrogen simulering vore att dela upp starten i segment. Genom att dela 

upp modellen skulle varje del-fas kunna simuleras för att användas som initialvärde i 

nästa steg och på så vis utvidga modellen för att få mer exakta värden.  

5.1 Felkällor 

Flera förenklade antagande angående processen har gjorts som diskuteras närmare i de 

punkterna som följer. 

5.1.1 Hetoljefilter 

Före varje pump sitter ett filter som har till uppgift att avskilja eventuella föremål som 

skulle kunna hamna i systemet vid underhållsarbeten och liknande. Vid starten kommer 

detta att ge upphov till ett tryckfall då oljan som ska pressas igenom är väldigt trög vid 

20°C. Programmet beräknar tryckförluster enligt att en tryckförlustkoefficient som 

nämnts i avsnitt 3.8. Uppskattningen av denna tryckförlust har varit svår då filtret är 

konstruerat av industrin i fråga och inga uppgifter finns att hämta hos tillverkare. 

Tryckförlustkoefficienten för perforerade ytor kan bestämmas utifrån det Re som råder 

(G. Gan och S.B. Riffat, 1997), tyvärr ligger rådande Re utanför det område som täcks av 

denna undersökning. Därför tros detta vara den största källan till osäkerhet med modellen. 

5.1.2 Parametrar 

Utomhustemperatur och vindhastighet är medelvärden från perioden som simuleringen 

ska motsvara. Under laboration med modellen har inverkan av ändrad vindhastighet, ute 

temperatur samt försämrad isolering noterats ha stor inverkan på temperaturen hos 

fluiden. Eventuella brister i isoleringen har inte tagits hänsyn till, dessutom är 

isoleringens k-värde uppskattat. 



 

5.1.3 Effekter 

I verkligheten startar systemet med en panna för att få upp temperaturen från 80- till 

350°C. Pannornas effekt överstiger VVX värmebehov markant, detta då systemet i 

verkligheten har förluster från rörsegment som inte tagits med i denna modell. 

5.1.4 Pointwise Constraint 

Point Wise constraint gör att trycket i den angivna punkten är konstant, ovisst om hur 

mycket detta bidrar med i felvärde. Trycket direkt före Pump 2 (punkt 4) ligger relativt 

konstant på 5 bar vilket leder till att valet av att lägga Pointwise Constraint direkt före 

Pump 1 (punkt 3) borde vara en rimlig uppskattning. 

5.2 Tryck 

Tryckskillnaden på 2 bar överensstämmer med värden som erhållits av industrin. 

Tryckminskningen före pannorna bör bero på den minskade viskositeten i och med att 

temperaturen ökar. Samtidigt fås en tryckökning i punkterna som är belägna högre upp i 

systemet som kan bero på det ökade flödet. 

5.3 Flöde 

Felströmningen som nämns i avsnitt 4.1.3 och 4.2.4  gör att en del av flödet går direkt 

från panna 1 och tillbaka. Det skulle förklara varför en så liten andel av flödet passerar 

genom VVX vilket nämns i 4.1.3 och 4.2.4. 

5.4 Temperatur 

Tiden det tar att uppnå rätt temperatur gäller bara det aktuella fallet, då de två system som 

inte tagits med kommer att leda till längre uppvärmnings tid av fluiden. 
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6 Slutsats 

Systemet kommer att nå drifttemperatur efter 16 timmar, i verkligheten kommer det att ta 

längre tid då delar av systemet inte innefattats i simuleringen. 

För en vidare analys bör systemet delas upp för att ge mer exakta värden. Med rätt 

antaganden kan stora och komplexa system byggas upp och simuleras. 

Pump 2 kommer inte att klara en start från 20°C. Felströmningen som upptäckts bör 

kontrolleras med den berörda industrin. Mer exakta uppskattning av hetoljefiltren bör 

göras då detta tryckfall står för den största osäkerheten i modellen. 
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8 Bilagor 



 

8.1 Flödesschema 
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8.2 Isometrier 
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8.3 Tryckförlustkoefficient ventiler 

 

 

 

 

 

 

 

200 mm ventil 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 mm ventil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 mm ventil 



 

8.4 Effekter 

 
Effekt Panna 1 (MW) Effekt panna 2 (MW) 

Totalt 
(MW) 

01-jun-12 00:00:00 5,86 3,84 9,70 

02-jun-12 00:00:00 5,87 3,85 9,72 

03-jun-12 00:00:00 5,87 3,85 9,72 

04-jun-12 00:00:00 5,85 3,84 9,68 

05-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,67 

06-jun-12 00:00:00 5,84 3,83 9,67 

07-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,66 

08-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,66 

09-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,66 

10-jun-12 00:00:00 5,82 3,83 9,65 

11-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,66 

12-jun-12 00:00:00 5,83 3,83 9,66 

13-jun-12 00:00:00 5,82 3,82 9,65 

    

    

    

 
Effekt system 1 (MW) Effekt system 2 (MW) 

Totalt 
(MW) 

01-jun-12 00:00:00 2,91 5,73 8,64 

02-jun-12 00:00:00 2,94 5,81 8,75 

03-jun-12 00:00:00 2,97 5,73 8,70 

04-jun-12 00:00:00 2,91 5,63 8,54 

05-jun-12 00:00:00 2,91 5,64 8,55 

06-jun-12 00:00:00 2,87 5,61 8,48 

07-jun-12 00:00:00 2,93 5,52 8,45 

08-jun-12 00:00:00 2,94 5,58 8,53 

09-jun-12 00:00:00 2,93 5,55 8,48 
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8.5 Pumpkurvor 
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8.6 Väderdata 
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8.7 Fluidparametrar 

T (°C) μ (Pa/s) ρ (kg/m³) Cp (J/kg*C) k (W/m*K) 

12 0,00548 1071 1520 0,137 

16 0,00489 1068 1530 0,1367 

27 0,00357 1059 1570 0,1357 

38 0,00273 1050 1600 0,1346 

49 0,00216 1041 1630 0,1334 

60 0,001761 1032 1660 0,1323 

71 0,001467 1023 1690 0,131 

82 0,001244 1014 1730 0,1298 

93 0,001071 1004 1760 0,1285 

104 0,000934 995 1790 0,1271 

116 0,000823 986 1820 0,1257 

127 0,000731 977 1850 0,1243 

138 0,000655 967 1880 0,1228 

149 0,000591 958 1910 0,1213 

160 0,000537 948 1940 0,1197 

171 0,00049 939 1970 0,1181 

182 0,000449 929 2000 0,1165 

193 0,000414 919 2030 0,1148 

204 0,000383 909 2060 0,1131 

216 0,000355 899 2090 0,1113 

227 0,000331 889 2120 0,1095 

238 0,000309 879 2150 0,1076 

249 0,00029 868 2180 0,1057 

257 0,000276 860 2200 0,1043 

260 0,000272 857 2210 0,1038 

271 0,000256 847 2240 0,1018 

282 0,000242 835 2270 0,0998 

293 0,000229 824 2300 0,0977 

304 0,000217 812 2330 0,0956 

316 0,000206 800 2360 0,0934 

327 0,0001958 788 2390 0,0912 

338 0,0001866 775 2420 0,089 

349 0,0001781 762 2450 0,0867 

360 0,0001703 749 2480 0,0844 

371 0,000163 734 2520 0,082 

382 0,0001562 720 2560 0,0796 

393 0,00015 704 2600 0,0771 

399 0,000147 696 2620 0,0759 

404 0,0001441 687 2650 0,0746 

416 0,0001387 670 2700 0,0721 

427 0,0001336 651 2770 0,0695 
 

 


