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Sammanfattning 

Högre och bättre levnadsstandarder världen över, större industrier och mer omfattande 

infrastruktur ökar den globala energianvändningen i allt högre takt. I och med denna utveckling 

blir det allt viktigare att ta till vara på de resurser som utvinns för energianvändning.  

 

Fläktar är komponenter som ofta används inom industrin och i bostäder. Ett vanligt 

förekommande problem är att fläktar överdimensioneras. En överdimensionerad fläkt ger 

upphov till att systemet måste regleras med hjälp av strypningar för att rätt flöde ska uppnås. 

Detta resulterar i högre energikostnader än vid användandet av en korrekt dimensionerad fläkt. 

Vid dimensionering av ventilationssystem utförs beräkningar av systemets totala tryckförluster. 

Vid dessa teoretiska beräkningar görs ofta en rad förenklingar. Systemets totala tryckförluster 

antas vara summan av de tryckförluster ingående komponenter, såsom böjar, spjäll, raka 

ledningar, till- eller frånluftsdon med flera, ger upphov till. Denna förenkling tar ingen hänsyn till 

det separationsavstånd som råder mellan de ingående komponenterna. I praktiken då luften 

passerar ingående komponenter som en krök förskjuts dess hastighetsprofil och virvlar skapas i 

fluiden. Detta har stor inverkan på de friktionsförluster som uppstår mellan fluid och kanalvägg. 

Inom VVS-installationer (värme, ventilation och sanitet) finns en rekommendation som säger att 

två 90 graders krökar ej bör placeras närmare varandra än 6D (D är hydraulisk diameter hos 

kanalen) för att på så sätt förhindra stora tryckfall. 

Detta examensarbete behandlar följande frågor: 

 

● Stämmer dagens rekommendation mot egna mätresultat att ett minsta 
separationsavstånd mellan två 90 graders krökar ej bör understiga 6D för att på så sätt 
förhindra stora tryckfall? 

 
● Vilket samband finns mellan tryckfall och separationsavstånd mellan två 90 graders 

krökar? 
 

 

I arbetet utförs empiriska mätningar av tryckfall i en ventilationskanal med två ingående 90 

graders krökar. Ett U-format kanalsystemet undersöks där tryckmätningar utförs vid fem olika 

lufthastigheter för 11 stycken olika separationsavstånd mellan de två 90 graders krökarna. Inget 

underlag kring denna rekommendation påträffades under litteraturstudien. Egna mätresultat 

jämförs mot denna rekommendation för att påvisa om detta påstående stämmer eller inte. 

Erhållna resultat från de empiriska mätningarna påvisar inget samband som tyder på stora 

tryckfall vid separationsavstånd under 6D 



 

Abstract 

 

Due to higher standards of living around the world, greater industries and larger infrastructures 

causes an increase of the global energy consumption. This harvest of energy puts a great 

stress on the global environment. With this development, it becomes increasingly important to 

utilize energy resources in the best possible way. 

 

Fans are components that are often used in the industry and in households. A common problem 

is that the fan is oversized. An oversized fan causes an excessive flow, which has to be 

adjusted in order to achieve the correct flow. This results in larger energy usage than the use of 

a properly sized fan. When designing a ventilation system calculations have to be made in order 

to determine the total pressure loss of the system. A series of simplifications are applied when 

using theoretical calculations. The total pressure loss of the system is assumed to be the sum of 

the pressure loss of each component in the system. This simplification ignores the separation 

distance that exists between each component. In reality, when air passes through the 

components, swirls emerge and a distortion of the velocity profile occurs. This causes large 

pressure losses due to friction losses occurring between the fluid and the pipe wall. The 

recommendation given in HVAC installations states that two 90 degree elbows should not be 

placed closer to each other than 6D (D representing the hydraulic diameter of the pipe) to 

thereby prevent large pressure drops. 

This dissertation will address the following questions: 

 

 The recommendation in HVAC installations states that two 90 degree elbows should not 
be placed closer to each other than 6D (D representing the hydraulic diameter of the 
pipe) to thereby prevent large pressure drops. Does this recommendation conform with 
the empirical data obtained from conducted experiments? 

 

 What is the relation between the pressure drop and the separation distance between two 
90 degree elbows? 

 
In this dissertation a series of experiments are conducted where pressure loss measurements 

are made within a circular ventilation duct with two integrated 90 degree elbows. Pressure loss 

measurements within a U-shaped piping system are made at five different fluid velocities each 

at 11 different separation distances between the two 90 degree elbows. By analysis of the 

obtained empirical data and by comparing it to the recommendation no results were found to 

validate this statement. 
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1. Inledning 

Detta kapitel är avsett för att tillhandahålla läsaren med adekvat bakgrund om tryckmätningar 

inom strömningslära och de fenomen som kan uppstå inom ventilationsområdet. Detta för att 

enklare förstå den senare beskrivna frågeställningen som detta examensarbete behandlar. 

Ytterligare kommer syfte, mål och avgränsningar behandlas. 

1.1. Bakgrund 

Högre och bättre levnadsstandarder världen över, större industrier och mer omfattande 

infrastruktur ökar den globala energianvändningen i allt högre takt. I och med denna utveckling 

blir det allt viktigare att ta till vara på de resurser som utvinns för energianvändning. I Sverige 

står bostad och service sektorn för ungefär 38 procent av den totala energiförbrukningen. Av 

detta går 60 procent till uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten, 2013). Det är därför 

av yttersta vikt att se till att befintliga och nybyggda bostäder och lokaler uppfyller de krav som 

bestäms av Boverket. Detta för att minimera den åtgångna energin för denna växande sektor.   

 

Fläktar är komponenter som ofta används inom industrin och i bostäder. Dessa används till 

kylning av processer, transport av gaser och ventilation. Ett vanligt förekommande problem är 

att fläktar fel dimensioneras. Det innebär att dessa under- eller överdimensioneras. Vid 

dimensionering av ventilationssystem görs beräkningar av systemets totala tryckförluster. 

Dessa tryckförluster mäts i pascal och är summan av de tryckförluster ingående komponenter, 

så som böjar, spjäll, raka ledningar, till- eller frånluftsdon med flera, ger upphov till. Det totala 

tryckfallet för systemet är viktigt att känna till för att kunna dimensionera fläkten. Beroende på 

utformning av rum och lokaler, antal personer som vistas där, samt med hänsyn till avsedd 

aktivitet i respektive rum finns krav för ett passande luftflöde (Boverket, 2015). Att 

underdimensionera fläkten resulterar i att ett lämpligt luftflöde ej uppnås i lokalerna. Det leder i 

sin tur till sämre luftkvalitet och minskad inomhuskomfort. I värsta fall kan ett för litet flöde vara 

en hälsofara [(Wargocki, et al., 2000); (Bornehag, et al., 2003, 2005)]. Detta då mögelpartiklar, 

fukt samt skadliga ämnen som avges från byggnadsmaterial inte ventileras ut från byggnaden 

på korrekt sätt (Boverket, 2015). 

Att å andra sidan överdimensionera fläkten kan ge för stora luftflöden. Det kan i sin tur ge 

upphov till drag. Det är vanligast att fläktar överdimensioneras för att ge utrymme vid eventuella 

felmarginaler vid tryckfallsberäkningarna. Utifall det råder ett för stort flöde i kanalerna är detta 
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betydligt enklare att åtgärda än om ett för litet flöde råder. Genom en enkel strypning i kanalerna 

kan flödet regleras för att uppnå de rätta. Denna metod är enkel och effektiv, dock ur 

energisynpunkt är detta inte att föredra. Den överdimensionerade fläkten arbetar nu med full 

kraft och bromsas av strypningarna för att flödet ska bli det rätta. Detta kan liknas vid en bil som 

kör framåt samtidigt som någon står på bromsen. Denna problematik kan i större system ge 

upphov till stora energikostnader. Detta är ett problem som ofta förbises på grund av bristande 

kunskaper. 

I detta examensarbete utförs en undersökning av tryckfall relaterat till avstånd mellan två 90 

graders krökar i cirkulär ventilationskanal. Närmare bestämt kommer summan av de två 

engångsmotstånd som vardera 90 graders krök ger upphov till att undersökas.  

Denna frågeställning uppkom under en tidigare kurs då en rekommendation inom 

ventilationsprojektering stöttes på. I boken “Projektering av VVS-installationer” av Catarina 

Warfvinge och Mats Dahlblom (2010) skriver författarna på sidan 2:80 “om nästa 

strömningsmotstånd kommer för tätt inpå har inte virvlarna inte hunnit dämpas och det totala 

tryckfallet blir avsevärt mycket större än summan av de enskilda.” Detta påstående är vad som 

kommer undersökas. Hur tryckfallet varierar över två 90 graders krökar i relation till längden 

mellan varandra. I teorin kan det totala tryckfallet över dessa två 90 graders krökar antas vara 

summan av deras engångsmotstånd. Fallet skiljer sig från verkligheten på grund av att 

hastighetsprofilen förvrids då luften passerar genom första kröken och virvlar skapas i systemet. 

Detta ger upphov till större friktionsförluster då strömningsriktningen ändras samt 

friktionsförluster mot kanalens väggar. Beroende på separationsavståndet mellan dessa två 

krökar ändras tryckfallet, se Figur 1. För att illustrera denna variation introduceras en 

verkningsgrad, [𝜂]. Ekvation 1. används vid tryckfallsberäkningar av system med två identiska 

krökar.  

 

 

2⋅ 𝜍 ⋅ 𝜂 = 𝛥𝑃𝑎        [Pa]   (1) 

 

𝜍  = Engånsmotstånd krök  

𝜂 = Verkningsgrad 

𝛥𝑃𝑎 = Tryckskillnad [Pa] 
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1.2. Problembeskrivning 

Vid tryckfallsberäkningar över två eller flera krökar i ventilationssystem görs ofta en rad 

förenklingar. Ett antagande är att det totala tryckfallet över dessa krökar blir summan av deras 

engångsmotstånd. Detta görs utan hänsyn till separationsavståndet mellan dessa krökar. 

Beroende på detta avstånd varierar tryckfallet. Inom detta område finns bristande underlag för 

hur tryckfallet varierar med separationsavståndet mellan krökarna. 

1.3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att besvara frågor gällande dagens rekommendation vid VVS-

installationer. Arbetet ger en inblick i hur väl denna rekommendation stämmer med de 

genomförda mätningarna, samt om det finns ett samband mellan de uppmätta parametrarna, 

tryckfallet och separationsavståndet mellan två 90 graders krökar. 

 

  

Figur 1. Visar tryckfall i förhållande till avstånd mellan två krökar (Källa: Sweco). 
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1.4. Frågeställning 

 

Detta examensarbete kommer att behandla följande frågor: 

 

● Stämmer dagens rekommendation mot egna mätresultat att ett minsta 

separationsavstånd mellan två 90 graders krökar ej bör understiga 6D (D är hydraulisk 

diameter hos kanalen) för att på så sätt förhindra stora tryckfall? 

 

● Vilket samband finns mellan tryckfall och separationsavstånd mellan två 90 graders 

krökar? 

 

1.5. Mål 

Målet med denna undersökning är att fastställa pålitliga data som stärker eller motsäger dagens 

rekommendation inom VVS-installationer (värme, ventilation och sanitet). 

 

1.6. Avgränsningar 

 

Examensarbetet avgränsades främst med hänsyn till den relativt korta tidsperiod (15 

högskolepoäng) som gavs. Följande begränsningar gjordes vid undersökningen.  

 

● Cirkulära spiralrör med diametern 100 millimeter.  

● Turbulent flöde. 

● Lufthastigheter 1 till 9 meter per sekund [m/s]  

● 2 stycken cirkulära 90 graders krökar där förhållandet mellan svängradie (r) och 

innerdiameter (D) hos röret är r/D = 1,3.  

● Separationsavstånd mellan de två 90 graders krökarna uppgår till en längd om 3 meter. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel avhandlas, i kronologisk ordning, de metoder som tillämpats under 

examensarbetets gång. Vid starten av arbetet var frågeställningen fastställd, dock var det oklart 

hur dessa frågor skulle besvaras. Genom en litteraturstudie av akademiska rapporter inom 

området gavs underlag för vilka avgränsningar som skulle användas. I den andra delen av 

kapitlet avhandlas de utförda empiriska mätningarna. 

 

2.1. Litteraturstudie 

 

För att kunna besvara frågeställningen behövdes följande underlag innan insamling av egna 

empiriska data kunde påbörjas. Då den givna frågeställningen är tillämpbar inom generell 

ventilation ansågs det lämpligt att fastställa vilka parametrar som vanligtvis råder inom 

ventilationssystem. Med hjälp av funnet underlag gjordes avgränsningar för de undersökta 

parametrarna.  

 

Svar för följande frågor söktes: 

 

● Vilka flödeshastigheter råder vanligast inom ventilationssystem? 

● Råder turbulent eller laminär strömning? 

● Vilka kanaltyper är vanligast?  

● Vilka kanaldimensioner används? 

● Hur undersöks tryckfall? 

● Vilken mätutrustning bör användas? 

● Var bör mätdon placeras på kanalen? 

● Vilka avstånd mellan de två 90 graders krökarna är intressanta? 
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2.1.1. Genomförande 

 

I litteraturstudien har databaserna Science Direct och Discovery använts.  

Sökningar med ord som “fluid mechanics” och “Pressure measurement” resulterade i flertalet 

artiklar. För att säkerställa att dessa var pålitliga, seriösa avhandlingar, gjordes ytterligare 

urvalskriterier vid sökandet för att finna så kallade “peer reviewed journals”. Uppåt 222 000 

artiklar matchade sökningarna som gjordes, dock efter att sökningen specificerats med ett 

ytterligare sökfält med sökorden “Pressure drop AND elbow” fanns nu endast 10000 artiklar 

kvar. Nyckelorden “Pressure loss data for PVC pipe elbows, re- ducers, and expansions” 

resulterade i upptäckten av den mest intressanta artikeln i denna litteraturstudie. Vid sökningen 

påträffades artikeln “Irrecoverable Pressure Loss Coefficients for Two Elbows in Series with 

Various Orientation Angles and Separation Distances.” av Coffield, R. D., et al. Denna studie till 

skillnad från andra lästa artiklar, är väldigt lik detta examensarbete. 

 

2.2. Empiriska mätningar 

 

Under genomförandet av litteraturstudien visade det sig finnas lite underlag kring den givna 

rekommendationen inom VVS-installationer. I och med detta beslutades att genomföra egna 

experiment för att insamla underlag som kunde stärka eller motbevisa denna rekommendation. 

Det ansågs mer pålitligt att utföra empiriska mätningar då funnet material från litteraturstudien ej 

påvisar något samband som tyder på stora tryckförluster vid separationsavstånd mindre än 6D 

mellan två 90 graders krökar i cirkulär ventilationskanal.  
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2.2.1. Material 

 

● Spiralfalsade cirkulära ventilationsrör. Diameter 100 mm 

● 2 stycken cirkulära 90 graders krökar där förhållandet mellan svängradie (r) och 

innerdiameter (D) hos röret är r/D = 1,3 se Figur 2. 

● Fläkt 900 W 

● Injusteringsspjäll, rördimension 100 mm, öppningsdimension 50 mm 

● Flödesdiagram för injusteringsspjäll 

● Manometer, SwemaMan 80 

● Anslutningskablar 

● Reglerbar spänningskälla 

 

 

Figur 2. Visar förhållandet mellan svängradie (r) och innerdiameter (D). 
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Figur 3. Visar montering av fläkt, injusteringsspjäll och utjämningsavstånd med tryckmätningspunkt. 
(1. Fläkt, 2. Injusteringsspjäll, 3. Spänningskälla, 4. Manometer, 5. Utjämningsavstånd.) 

2.2.2. Genomförande 

Samtliga presenterade mätningar genomfördes vid två separata tillfällen. Mätningar ägde rum 

under perioden 150425 -150511. Det första som gjordes var säkerställa den rådande 

inneluftstemperaturen. Detta då luftens densitet är temperaturberoende. Detta gjordes med en 

digital termometer. Fläkten monterades ihop med injusteringsspjället och anslöts till en reglerbar 

spänningskälla. Ett test gjordes för att se om fläkten kunde leverera rätt luftflöde för de givna 

avgränsningarna. Tryckfallet över injusteringsspjället mättes med en elektronisk manometer. 

Med hjälp av avläst tryckdifferens över injusteringsspjället och dess tillhörande tryckfall- och 

flödes-diagram, se Bilaga 1, bekräftades att rätt luftflöde kunde uppnåtts med den givna fläkten. 

För att skapa avstånd mellan spjäll och kommande punkt för tryckfallsavläsning anslöts ett 

utjämningsavstånd till injusteringsspjället. Utjämningsavståndet bestod av ett spiralfalsat 

cirkulärt ventilationsrör med längden 152 centimeter. Detta användes för att jämna ut virvlar 

som uppstår vid strypningen i spjället innan punkten för tryckfallsmätning nås, se Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engångsmotstånd för vardera av de två 90 graders krökarna skulle nu bestämmas. Krök 

nummer 1 anslöts till utjämningsavståndet och ett ytterligare ventilationsrör med 

tryckavläsningspunkt anslöts till krök nummer 1, se Figur 4. 
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Genom reglering av spänningskällan undersöktes tryckfallet över krök nummer 1 vid fem olika 

strömningshastigheter (1, 3, 5, 7 och 9 meter per sekund). Tryckfallet vid respektive 

strömningshastighet noterades för senare sammanställning. Samma procedur användes vid 

bestämning av engångsmotståndet hos krök nummer 2. 

Figur 4. Visar montering vid bestämning av engångsmotstånd hos 90 
graders krök. 
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När engångsmotstånden för de båda krökarna var fastställda adderades ett separationsavstånd 

mellan krökarna och bildade nu ett U-format kanalsystem, se Figur 5. Detta avstånd var ett 

spiralfalsat cirkulärt ventilationsrör med längden tre meter. Med givet separationsavstånd mellan 

krökarna undersöktes tryckfallet över krökarna vid samma fem lufthastigheter som i tidigare fall. 

Efter notering av tryckfall var gjord vid de fem lufthastigheterna kapades separationsavståndet 

med 0,3 meter. Samma mätningsprocedur genomfördes för detta separationsavstånd. Totalt 

undersöktes 10 stycken olika separationsavstånd där längd varierade från tre meter till inget 

avstånd (30D-0D) i intervall om 0,3 meter.  

 

 

Till sist borrades tryckmätningspunkter i början och i slutet av separationsavstånden 3-15D. 

Detta för att kunna avläsa de tryckförluster som uppstår över den raka kanalen som 

separationsavståndet skapar, se Figur 6. Dessa tryckfall undersöktes för separationsavstånden 

3-15D vid samma lufthastigheter som i tidigare fall. Tryckfall noterades för senare analys. 

Figur 5. Visar undersökt kanalutformning med separationsavstånd 0D. (U-form) 
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Figur 6. Visar tryckfallsavläsning för separationsavståndet 6D. 
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3.  Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras grundläggande principer för ventilation, tryck och tryckfall i 

ventilationssystem, samt tryckfallsberäkningar. Ytterligare ges en kortare beskrivning av 

turbulent- och laminär strömning. Innehållet i kapitlet avspeglar även vanligt förekommande 

problem och hur dessa kan undvikas.  

 

3.1. Ventilation 

 

Syftet med ventilation av en byggnad är transportera bort föroreningar som höga koldioxidhalter 

(CO2) och dålig lukt samt att förse byggnaden med ny frisk luft. Ytterligare används ventilation 

för att undvika att föroreningar sprider sig från ett rum till ett annat. Detta görs genom att 

frånluftsdon placeras i rum som kök och badrum för att förhindra spridning av till exempel mat 

os och fuktöverskott. Det märks ofta tydligt när ventilationen är dålig i ett rum. Luften känns tung 

och instängd. Detta tyder på att luftutbytet är för låg i rummet. Andra tecken på bristande 

ventilation är långvarig kondens på insidan av fönster och på kallvattenledningar efter dusch 

och bad använts. Vid långvariga problem av dålig fukttransport gynnas mögel- och bakterieväxt, 

vilket inte bara är skadligt för husets byggdelar utan aven för dess inneboende. I en 

litteraturstudie av Daisey et al. (2003) påvisas en tydlig korrelation mellan bristande ventilation 

och studenters välmående i skolan. Denna sammanställning av ventilationsundersökningar, 

inomhusluftkvalitet och hälsoaspekter i flertalet skolor i USA visar på otillräcklig ventilation i 

merparten av de besökta skolorna. Mätningar visar upptäckter om höga koncentrationer av 

allergena ämnen i dammpartiklar. Koncentrationer höga nog för att vara allergiframkallande. 

Ytterligare påvisas upptäckter om bakterie- och svampväxt runt om i skolorna. Luftkvaliteten i ett 

rum eller lokal har en direkt påverkan på hur människor trivs och fungerar. Därför är det av stor 

vikt att se till att ventilationen förser rummet med ett korrekt luftflöde. Enligt Boverkets regler 

finns specifika krav på luftflöden beroende på aktivitet rummet är avsett för, se Figur 7. 

 



 

 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Visar krav på minsta frånluftsflöde i respektive utrymme (Källa: BBR 7, 
BFS 1998: 38). 
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3.2. Ventilationssystem 

 

En avgörande faktor vid val av ventilationssystem är den ekonomiska. Här bör tas i åtanke hur 

många personer som kommer att vistas i byggnadens respektive rum och vilka aktiviteter 

rummen är avsedda för. Vid val av ventilationssystem inom en byggnad är det viktigt att veta 

vilken skillnad som råder mellan de olika systemen. I detta kapitel presenteras en överblick över 

tre stycken vanliga utformningar på ventilationssystem. 

 

3.2.1. Självdrag 

 

Äldre hus eller fritidshus är ofta utrustade med självdragsventilation. Dessa byggnader är 

avsedda för vanligt bruk och ställer låga krav på luftflöden. I dessa byggnader sker ingen 

mekanisk ventilation. De enda drivkrafter som skapar luftflöden är temperaturskillnader mellan 

ute- och inneluften. Enkelt beskrivet rör sig varm luft mot kall luft, vilket gör att inneluften tar sig 

ut genom håligheter som skorsten eller avsedda ventilationsspjäll. I samband med att inneluften 

tar sig ut ur byggnaden tränger ny frisk uteluft in. Detta sker genom otätheter i byggnadsskalet, 

som genom fönsterkarmar och under dörrar. Fördelar med självdrag, se Figur 8, i en byggnad 

är att detta inte ger upphov till någon driftskostnad, kräver litet underhåll och har en låg 

installationskostnad. Nackdelar med detta system är att ingen värmeåtervinning kan göras. 

Luftflöden går ej att reglera, vilket leder till risk för överventilation om vintern och dålig ventilation 

om sommaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Visar principskiss av självdrag (Källa: 
Energimyndigheten.se). 
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3.2.2. Frånluftssystem 

 

Luftföroreningar som uppstår i rum, som kök och badrum vill gärna ventileras bort för att 

förhindra spridning till andra rum i byggnaden. I dessa fall kan ett frånluftssystem appliceras, 

vilket ger möjlighet till riktad ventilation. Figur 9 illustrerar en principskiss av ett mekaniskt 

frånluftsystem där en fläkt skapar undertryck i byggnaden. Frånluftsventiler placeras för att suga 

ut luften där källan till föroreningarna finns. Tillskillnad från självdrag är detta system bättre riktat 

och ger upphov till bättre luftutbyte i byggnaden. Övriga fördelar är större luftflöden samt att det 

inte påverkas av utomhus klimatet. Nackdelar i jämförelse med en byggnad med självdrag är 

kostsam installation, driftkostnader samt underhåll av filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Från- och tilluftssystem med värmeväxlare 

 

I större byggnadskomplex vistas fler människor. Detta ställer krav på stora luftflöden till 

byggnadens olika rum. I detta avseende finns även en stor energibesparingspotential. Stora 

förluster råder generellt inom ventilation där ingen värmeåtervinning görs. I större byggnader 

och lokaler kan det därför vara lönsamt att investera i en värmeväxlare. I ett från- och 

tilluftssystem, se Figur 10, med värmeväxlare, även kallat FTX-system används en tilluftsfläkt 

samt en frånluftsfläkt. På samma sätt som i ett frånluftssystem placeras frånluftsventilerna där 

oönskade luftföroreningar sker. Tilluftsventiler placeras i sov-och vardagsrum eller andra rum 

Figur 9. Visar principskiss av mekaniskt frånluftssystem (Källa: 
Energimyndigheten.se). 
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där frisk luft önskas. I detta system ges större kontroll över önskade flöden runt om i 

byggnaden. Kanalerna i detta system är placerade så att den varma frånluften passerar genom 

värmeväxlaren som i sin tur värmer den inkommande kalla tilluften. I regel kan dessa system 

återvinna 50 till 80 procent av den energi som annars används vid uppvärmning av luften. 

Fördelar med detta system är riktad ventilation, hög komfort och energiåtervinning. Nackdelar är 

kostsam installation och ökad antal fläktar som kräver större underhåll och således ökar 

driftskostnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Tryck och tryckfall i ventilationssystem 

 

Normalt när det talas om lufttryck är det oftast det statiska lufttrycket man talar om. Det statiska 

lufttrycket bestäms av luftens temperatur och dess densitet. Det statiska trycket, (𝑝𝑠) är 

oberoende av hastighet och lika i alla riktningar. Detta tryck mäts oftast i relation till omgivande 

atmosfärstryck och kan på så sätt vara antingen positivt eller negativt. Tryckskillnader mellan 

två punkter orsakar en drivkraft där luften rör sig mot den punkt där trycket är lägre, för att på så 

sätt jämna ut trycket. När luften börjar röra sig sjunker det statiska trycket och övergår i ett 

dynamiskt tryck (𝑝𝑑). Det dynamiska trycket mäts endast i rörelseriktningen och är alltid positivt. 

Till skillnad från det statiska trycket är det dynamiska trycket helt i relation med hastigheten 

(Ekvation 2). Vid mätning av tryck inom ventilationssystem talas det ofta om totaltryck (𝑝𝑡). Det 

totala trycket är summan av det statiska trycket (𝑝𝑠) och det dynamiska trycket (𝑝𝑑). Enligt 

Bernoullis ekvation inom strömningslära är det totala trycket alltid lika i en kanal oberoende av i 

Figur 10. Visar principskiss av från- och tilluftssystem med 
energiåtervinning (Källa: Energimyndigheten.se). 
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vilken punkt mätningen görs. Detta vid förutsättning att tryckförluster försummas (Bernoulli, 

1738). Detta samband är mycket användbart vid teoretiska beräkningar, dock inom praktiken 

sker alltid tryckförluster i samband med strömning och det totala trycket minskar med 

strömningsriktningen. 

 

3.3.1. Tryckfallsberäkningar inom ventilationssystem 

 

Vid projektering av ett ventilationssystem är det av största vikt att veta det totala tryckfallet för 

kanalsystemet. Detta tryckfall är summan av de tryckförluster ingående komponenter, så som 

böjar, spjäll, till- eller frånluftsdon med flera ger upphov till. Tryckfall över dessa komponenter 

uppges av respektive tillverkare. Även raka rörledningar skapar ett motstånd på grund av friktion 

mellan luften och ytan på kanalen (Warfvinge och Dahlblom, 2010). Här ska tilläggas att det är 

endast den väg, som en luftmolekyl tar, som ger upphov till det största tryckfallet som 

bestämmer det totala tryckfallet. Alltså den väg från inluftsintaget, genom fläkten och vidare till 

tilluftsdonet. Detta är ett förenklat beräkningssätt för ett till-luftssystem. Vid beräkning av ett 

frånluftssystem råder omvänd ordning. Resterande vägar i kanalen som skapar lägre tryckfall 

kompenseras med strypningar för att uppnå samma motstånd som det största. Detta totala 

tryckfall för systemet används för att bestämma rätt dimension på fläkten.  

 

På följande sätt kan tryckfall bestämmas: 

 

𝛥𝑝 = 𝛥𝑝𝑓 + 𝛥𝑝𝑒 + 𝛥𝑝𝑎 + 𝛥𝑝𝑠𝑦𝑠𝑡 + 𝛥𝑝𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑙 + 𝛥𝑝𝑑𝑜𝑛   [Pa]   

 

Där 𝛥𝑝𝑓= Tryckfall i raka kanaldelar [Pa] 

 𝛥𝑝𝑒= Tryckfall i böjar, T-rör etc [Pa] 

 𝛥𝑝𝑎= Tryckfall i luftbehandlingsaggregat [Pa] 

 𝛥𝑝𝑠𝑦𝑠𝑡= Tryckfall orsakade av systemeffekter [Pa] 

 𝛥𝑝𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑙= Tryckfall i spjäll [Pa] 

 𝛥𝑝𝑑𝑜𝑛= Tryckfall i till- eller frånluftsdon [Pa] 
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3.3.2. Tryckfall över detaljer 

 

Tryckfall över detaljer, 𝛥𝑝𝑒som böjar, T-kors, X-kors med flera ger upphov till, redovisas av 

respektive tillverkare. Dessa tryckfall presenteras generellt på tre olika sätt. 

● Ekvivalent längd (motsvarade längd på rak kanal) 

● Avläsning i diagram utifrån luftflöde och kanaldimension 

● Motståndstal (z), vilket multipliceras med det dynamiska trycket 

 

 𝛥𝑝𝑒= z⋅
𝜌⋅𝜈2

2
        [Pa] 

 

Där  𝜌= Strömmande mediets densitet [kg/m3] 

 𝜈= Strömningshastighet [m/s] 

 z = Engångsmotståndskoefficient [-] 

 

Beroende på kanaldel vars motståndskoefficient önskas veta, erhålls detta ur diagram för 

respektive detalj. Denna koefficient avläses i förhållande till det rådande luftflödet i kanalen. 

Vanligast för att ta reda på tryckfall är att avläsa tryckfallet i diagram som presenterar detta 

direkt. Figur 11 presenterar ett tryckfallsdiagram för cirkulära böjar med dimensionerna 63, 80, 

100, 125, 160, 200, 250 samt 315 millimeters diameter. Diagrammet visar även tryckfallet för 

krökar med 30, 45 respektive 90 graders vinkel. 



 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Tryckfallsdiagram för 30, 45 och 90 graders cirkulär pressad böj (Källa: Swegon). 
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3.3.3. Tryckfall i raka kanaldelar 

 

Vid turbulent strömning beräknas tryckfall i raka kanaldelar, 𝛥𝑝𝑓 enligt formeln: 

 

𝛥𝑝𝑓= 
𝜆⋅𝑙

𝑑
⋅
𝜌⋅𝑣2

2
        [Pa] 

 

där  𝜆= friktionskoefficient [-] 

 𝑙= kanallängd [m] 

 𝜌= strömmande fluidens densitet [kg/m3] 

 𝑣= Strömningshastighet [m/s] 

 𝑑= kanalens diameter [m] 

 

Ur denna formel ses att det råder ett kvadratiskt förhållande mellan tryckfallet och 

strömningshastigheten. Friktionskoefficienten, 𝜆 beror på egenskaper som ytråhet hos kanalen 

samt Reynolds talet för den strömmande fluiden. I praktiken används diagram vid beräkningar 

av tryckfallet i raka kanaldelar, se Figur 12. Dessa diagram erhålls av tillverkaren där tryckfallet 

per meter kanal kan avläsas för de vanligaste rördimensionerna vid given lufthastighet eller 

flöden. 
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Figur 12. Visar tryckfall per meter kanallängd vid olika rördimensioner, lufthastigheter och flöden (Källa: Veloduct). 
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3.4. Laminär och turbulent strömning 

 

En ytterligare faktor som har stor påverkan på det totala tryckfallet är om luftströmningen är 

laminär eller turbulent. Dessa två fenomen klargörs av (Alvarez, 1990) som beskriver hur 

laminär strömning i laboratorier påvisas genom att injicera en färgad vätska i en rak stationär 

vattenström med låg hastighet. Denna vätska blir synlig som en rak linje i strömningens riktning 

och påvisar att partiklarna rör sig i parallella banor. Vid gradvis ökning av strömningshastigheten 

ses hur de tidigare raka parallella banorna bildar vågor för att sedan brista i små virvlar och inga 

strömlinjer är längre synliga. Närmare undersökning visar att partikelhastigheten varierar 

oregelbundet. Strömningen anses vara turbulent. För de flesta ventilationssystem tillämpas 

turbulent strömning. Detta medför en stor påverkan på det totala tryckfallet då friktionen mellan 

ytor och luft ökar. För turbulent strömning är friktionstryckfallet över komponenter och raka 

ledningar kvadratiskt i förhållande till hastigheten (Ekvation 3). Detta att jämföra med laminär 

strömning som endast är proportionell mot hastigheten (Ekvation 4). 

 

 𝑝𝑑= 𝜌⋅𝜈
2

2
        [Pa]   (2) 

Där  𝜌= Strömmande mediets densitet [kg/m3] 

 𝜈= Strömningshastighet [m/s] 

 

𝛥𝑃 = 𝑞2 ⋅ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡       [Pa]   (3) 

Där 𝛥𝑃= Tryckdifferens [Pa] 

 𝑞= Flödeshastighet [m3/s] 

 konst = Konstant given av tillverkare 

 

𝛥𝑃 = 𝑞 ⋅ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡        [Pa]   (4) 

Där 𝛥𝑃= Tryckdifferens [Pa] 

 𝑞 = Flödeshastighet [m3/s] 

 konst = Konstant given av tillverkare 
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3.5. Reynoldstal 

 

Det är inte endast fluidhastigheten som är avgörande då strömningen uppträder laminär eller 

turbulent. Här introduceras det dimensionslösa Reynoldstalet (Re) (Ekvation 5). Detta tal är 

kvoten mellan tröghetskrafter och friktionskrafter och är applicerbar vid olika fluiders 

användning. Vid Re < cirka 2300 är fluiden i allmänhet laminär. Detta är ingen distinkt gräns, 

utan det talas ofta om en kritisk zon då 2000 < Re < 4000. Kring detta intervall kan, vid 

gynnsamma förhållanden, stabilt laminärt flöde uppträda. Vid Re >4000 blir flödet mycket 

instabilt och övergår i turbulent flöde. 

   

 

Re= 
𝑉⋅𝐷

𝜈
        [-]   (5) 

Där V = Lufthastighet [m/s] 

 D = Hydraulisk diameter [m] 

 𝜈= Kinematisk viskositet [m2/s] 

 

3.6. Hydraulisk diameter 

 

Den hydrauliska diametern är välbekant inom strömningsläran. Ej cirkulära rörledningar kan 

med denna formel, se Ekvation 6, beräknas på samma sätt som ideala cirkulära rörledningar. 

Formeln beskriver förhållandet mellan den våta tvärsnittsarean och den våta perimetern 

(kontaktyta mellan rörvägg och fluid). 

 

𝐷 =
4Α

Ρ
        [m]   (6) 

Där A = Våt tvärsnittsarea [m2] 

 P = Våt perimeter [m] 
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4. Resultat 

 

Detta kapitel presenterar sammanställningar av resultatet från detta arbete. I kapitlets första del 

behandlas funnet underlag från den gjorda litteraturstudien. I den andra delen av kapitlet 

presenteras resultaten från de empiriska mätningarna. 

 

4.1. Resultat av litteraturstudie 

 

I de valda vetenskapliga artiklarna sågs en stor variation av Reynolds talet i liknande 

undersökningar. Där en del artiklar skildrar underökningar vid laminära flöden har andra valt fullt 

utvecklande turbulenta flöden. Tanken med detta examensarbete var att undersöka tryckfall i 

ventilationskanaler inom industri eller större byggnadskomplex. I ventilationssystem 

dimensionerade för dessa typer av byggnader råder uteslutande turbulenta flöden. Utifrån 

kända variabler på utrustning som finns tillhands vid laborationstillfället kommer ett turbulent 

flöde säkerställas. I flera av de lästa artiklarna har underlag givits vid frågan om var och hur 

mätdon ska placeras. Lim, K.W. and Chung, M. K. (1998) gjorde tryckfallsmätningar på en längd 

av 22D efter en 90 graders krök. Rup, K. and Sarna P. (2010) gör mätningar fram till en längd 

av 25D, samt förklarar tydligt sitt antagande vid vald längd om L4 är lika med 25D “The section 

L4 should be long enough to avoid measurement errors, caused by the deformation of the 

velocity profiles downstream from the bend, when installing devices such as the Pitot tube.”. 

Ytterligare vid studien av Coffield et al. (1997) görs kontinuerliga mätningar upp till en längd av 

30D. I studien påvisar författaren intressanta upptäckter då avståndet mellan två 90 graders 

krökar är 20D. 

Utifrån kurslitteratur av Warfvinge, C. och Dahlblom, M. (2010) gavs vägledande lufthastigheter 

vid kanaldimensionering. Där rekommenderades lufthastigheter i normalfall om 2 till 9 meter per 

sekund. Ytterligare rekommenderade värden av lufthastighet i ventilationsanläggningar gavs av 

Alvarez, H. (1990) som påstod att dessa i normalfall är 1 till 16 meter per sekund.  

Givet samband av White, F.M. (2007) är Reynolds talet proportionellt mot lufthastigheten 

(Ekvation 5). Turbulent flöde kommer säkerställas utifrån given laborationsutrustning. 

Lufthastigheten kommer därför helt bero på dimensionen av ventilationskanalen vid slutliga 

begränsningar av undersökta lufthastigheter. 



 

 26 

4.2. Resultat av empiriska mätningar 

 

För att enklare påvisa variationer av tryckfallet med ändrat separationsavstånd mellan krökarna, 

valdes att sammanställa data enligt ekvation 7. I denna formel införs en typ av verkningsgrad 

som beskriver procentuell ändring av summan som de två enskilda engångsmotstånden som 

varje krök ger upphov till. 

 

𝜂(𝜍1+𝜍2) = 𝛥𝑃𝑎       [Pa]   (7) 

 

𝜍1 = Engånsmotstånd krök 1 

𝜍2 = Engånsmotstånd krök 2 

𝜂 = Verkningsgrad 

𝛥𝑃𝑎 = Tryckskillnad [Pa] 

 

Figur 13. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid olika lufthastigheter. 
(U-format kanalsystem). 
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Figur 13 och Figur 14 visar förhållandet mellan verkningsgrad och separationsavstånd för 

samtliga undersökta lufthastigheter, samt medelvärde för dessa. 

Dessa två sammanställningar är gjorda utifrån antagandet att tryckfallet som uppstår över 

separationsavstånden är detsamma som tryckfall över rak kanal (se Figur 12). 

 

  

Figur 14. Visar medelvärde av verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar för 
lufthastigheter 1-9 m/s. (U-format kanalsystem). 
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Figur 15 och Figur 16 visar förhållandet mellan verkningsgrad och separationsavstånd för 

samtliga undersökta lufthastigheter, samt medelvärde av verkningsgraden för dessa. 

Vid dessa två sammanställningar har egna mätningar genomförts för att erhålla tryckfallet som 

uppstår över separationsavstånden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid olika lufthastigheter. 
(U-format kanalsystem). 
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Figur 16. Visar medelvärde av verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar för 
lufthastigheter 1-9m/s. (U-format kanalsystem). 
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5. Diskussion 

 

I första delen av detta kapitel diskuteras resultat från litteraturstudien. Vilka frågor besvarades? 

Hur ser underlaget ut för de avgränsningar som ska användas? I den andra delen av detta 

kapitel diskuteras resultaten från den genomförda undersökningen. Är resultaten godtyckliga? 

Vad kan ha påverkat mätningarna? Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

 

5.1. Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien har även givit upphov till frågan om huruvida påståendet ur Warfvinge C. och 

Dahlblom M. (2010) är korrekt eller ej. Resultat från en studie av Coffield et al. (1997) påvisar 

att då separationsavståndet mellan två 90 graders krökar understiger 20D blir det totala 

tryckfallet lägre än summan av de två engångsmotstånden vardera 90 graders krök ger upphov 

till. Denna upptäckt motsäger som sagt det som är rekommenderat i boken skriven av 

Warfvinge C. och Dahlblom M. (2010), där de påstår att två 90 graders krökar ej bör placeras 

närmare än 6D från varandra för att förhindra stora tryckfall. Denna upptäckt är mycket 

intressant och även egendomlig, huruvida två tillsynes helt motsatta påståenden skildras. Vad 

som ska tros är svårt att säga, dock har denna upptäckt bidragit till ett väldigt intressant inslag i 

denna studie. 

 

Funnet ur litteraturstudien är att dagens rekommendation motsägs av en amerikansk studie från 

1997. Denna studie av R. D. Coffield, P. T. McKeown och R. B. Hammond påvisar att så länge 

avståndet mellan två 90 graders krökar understiger en längd om 20D (D är hydraulisk diameter 

hos kanalen) blir det totala tryckfallet lägre än summan av de två enskilda engångsmotstånden. 

Ytterligare påvisas att då avståndet är 0D uppgår tryckfallet till en tredjedel av summan av de 

enskilda engångsmotstånden. När avståndet mellan krökarna uppgår till 30D blir resultatet 

annorlunda. Vid detta separationsavstånd blir tryckfallet 15 procent större än summan av de två 

enskilda engångsmotstånden. Denna upptäckt av Coffield et al. (1997) motsäger helt dagens 

rekommendation som säger att två krökar ej bör placeras närmare varandra än 6D, för att 

förhindra stora tryckfallsökningar. 
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Vidare påvisar ett diagram erhållet av konsultföretaget Sweco att separationsavstånd om 6D 

inte ger upphov till ökade tryckfallsförluster. Detta diagram överensstämmer inte helt med data 

funnet av Coffield et al. (1997) men påvisar även detta tryckfallsförluster som är lägre än 

summan av de två engångsmotstånden vid separationsavstånd större än 4D. Vid 

kanalutformning av S-typ (Se Figur 1.) uppstår en ökning om 10 procent av summan av de två 

engångsmotstånden vid separationsavstånd om 0D. Emellertid är detta helt beroende på 

utformning av kanalen. De två andra presenterade utformningarna (se R och U) påvisar ej 

tryckfallsförluster större än summan av de två engångsmotstånden med ändrat 

separationsavstånd. För samtliga tre kanalutformningar i Figur 1. påvisas inte någon 

tryckfallsökning vid 6D. Samtliga tre utformningar vid detta separationsavstånd ger upphov till 

tryckfallsförluster om 77 till 85 procent av summan av de två enskilda engångsmotstånden. 

Sammanfattningsvis visar även detta diagram på motsatsen till rekommendationen given av 

Warfvinge och Dahlblom (2010). 

 

5.2. Empiriska mätningar 

 

Att finna underlag för den rekommendation given av Warfvinge C. och Dahlblom M. (2010) 

visade sig vara svårare än väntat. Dessvärre påträffades endast en studie av Coffield et al. 

(1997) som skildrar en liknande undersökning. Än mer erhölls ett diagram från konsultföretaget 

Sweco (se Figur 1). Vid jämförelse av sammanställd data från undersökningen av Coffield et al. 

(1997) och diagram erhållet från Sweco ses liknande upptäckter mellan tryckfall i relation med 

separationsavstånd mellan två 90 graders krökar. Dock påvisas inget resultat som stärker den 

rekommendation inom VVS-installationer som säger att stora tryckfall uppstår då två krökar 

placeras närmare varandra än 6D. Likaså vid analys av egna tryckfallsmätningar, visar erhållen 

data inte på något samband med ökade tryckfall vid separationsavstånd under 6D.  

 

Det visade sig mer problematiskt än väntat att genomföra tryckfallsmätningar i denna typ av 

kanalutformning. Problematik uppstod då tryckfallet över separationsavstånden skulle 

bestämmas. Virvlar skapades i strömmen efter passage genom första kröken, vilket gjorde det 

svårt att bestämma tryckfallet vid de högre lufthastigheterna på grund av stora fluktuationer hos 

mätinstrumentet. Efter en tids mätning noterades extremvärdena, var av ett medelvärde 

bestämdes utifrån dessa. Det problematiska visade sig senare vid sammanställningen. 

Medelvärdet av de stora fluktuationerna visade sig i flera fall vara större än tryckfallet över hela 
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kontrollvolymen. Det vill säga det uppmätta tryckfallet över separationsavståndet var större än 

tryckfallet över krök nummer 1, separationsavstånd, samt krök nummer 2. Detta är anledningen 

till varför Figur 14. visar negativa värden på verkningsgraden. 

Vid upptäckten av dessa negativa värden beslutades att göra en ytterligare sammanställning 

där tryckfallet över separationsavstånden bestämdes genom tryckfallsdiagram erhållet av 

rörtillverkaren (se Figur 11). Detta är dock ett diagram för tryckfall över rak kanal, vilket i sig 

tillämpat i detta system inte är helt passande. Förskjuten hastighetsprofil samt rådande virvlar i 

systemet ger i detta fall upphov till större tryckförluster än vad diagrammet visar. 

 

Anmärkningsvärt vid jämförelser av tidigare erhållna diagram och egna mätdata är de 

undersökta lufthastigheterna. Vid analys av samtliga undersökta lufthastigheter, vid de egna 

mätningarna, ses att då verkningsgraden är 100 procent är separationsavstånden väldigt olika. I 

Figur 12. avläses att vid lufthastigheter om 5 till 9 meter per sekund är separationsavståndet 

cirka 0,9 meter då verkningsgraden är 1. Vid lufthastigheter om 3, samt 1 meter per sekund är 

separationsavstånden 1,5 meter respektive 2,1 meter för samma verkningsgrad. Den senare 

genomförda mätningen (Figur 14) påvisar å ena sidan ingen uppmätt verkningsgrad om 100 

procent vid de undersökta separationsavstånden. Noterbart är att diagram erhållet av Sweco ej 

redovisar undersökta lufthastigheter, samt att data presenterade av Coffield et al. (1997) endast 

redovisar tryckmätningar vid givna Reynolds tal. Detta gör det svårt att jämföra dessa diagram 

med de egna mätresultaten. 

 

Dock som tidigare nämnt påvisar inget av dessa två underlag, där inkluderat min egen 

undersökning, på stora tryckfall vid separationsavstånd under 6D. Det enda som kan ses är en 

antydan till en brantare lutning på kurvan vid separationsavstånd mellan 0 till 0,6 meter. Detta 

gäller för samtliga undersökta lufthastigheter, vilket kan ses i figur 13. Där ett medelvärde för 

verkningsgraden vid de undersökta lufthastigheterna presenteras. Denna upptäckt är troligen 

inget sammanträffande, utan kan säkert ligga till grunden för den givna rekommendationen. Att 

emellertid påstå att detta är ett “stort tryckfall” är en överdrift. Det ska dock påpekas att den 

gjorda undersökningen endast innefattar ett U-format kanalsystem. Diagram erhållet av Sweco 

påvisar stora tryckfall vid separationsavstånd 0 till 3D för kanalutformning av S-typ.     

 

Ytterligare är det okänt vilken inverkan kanaltyper har i denna undersökning. Den egna 

undersökningen är gjord med spiralfalsade cirkulära ventilationsrör med diameter 100 
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millimeter. Diagrammet från Sweco presenterar inga detaljer angående detta, Coffield et al. 

(1997) undersöker även dem cirkulära rör men med diametern 43 millimeter (1,689 inches). 

En intressant fråga kring dessa undersökningar är på vilket sätt olika kanaltyper påverkar 

resultaten. De undersökta kanaldimensionerna i min egen undersökning och den utförd av 

Coffield et al. (1997) är bägge små i förhållande till vad som används i större ventilationssystem. 

En intressant fråga att besvara är om tryckfallen förhåller sig på samma sätt i kanaler med stor 

innerdiameter. 

 

En faktor som kan ha bidragit till annorlunda resultat är dem undersökta 90 graders krökarna. 

Coffield et al. (1997) undersöker krökar med r/D = 1,2. Den egna genomförda undersökningen 

har använt krökar där r/D = 1,3. Även i denna fråga presenteras inga detaljer i diagrammet från 

Sweco. Hur detta har påverkat är svårt att säga då ingen jämförelse har gjorts. Troligt är att en 

snävare svängradie hos kröken orsakar kraftigare virvlar i strömmen, vilket skapar större 

friktionsförluster och därmed ökat tryckfall.  

 

Andra frågor jag ställer mig efter genomfört arbete är huruvida mina egna tryckfallsmätningar är 

pålitliga eller inte. Som nämnt uppstod stora fluktuationen vid avläsningen, där ett medelvärde 

sedan beräknades. Ett annat tillvägagångssätt vore att genomföra tryckfallsmätningen under en 

bestämd tid. Där sedan ett mer noggrant medelvärde kunde ha erhållits. Ytterligare ställer jag 

mig frågan huruvida de mätpunkter jag använt har givit representerar data. I den egna 

undersökningen har endast en mätpunkt på rörets ovansida använts. Fler mätpunkter runt om 

röret hade troligtvis varit mer representativt för att på så sätt erhålla ett medelvärde av trycket 

vid given punkt. Problematiken med endast en punkt för avläsning kan uppstå då 

hastighetsprofilen är förskjuten, vilket ger en felaktig avläsning. 
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6. Slutsats 
 

Två frågor ställdes i detta arbete: 

 

 

● Stämmer dagens rekommendation mot egna mätresultat att ett minsta 

separationsavstånd mellan två 90 graders krökar ej bör understiga 6D (D är hydraulisk 

diameter hos kanalen) för att på så sätt förhindra stora tryckfall? 

 

● Vilket samband finns mellan tryckfall och separationsavstånd mellan två 90 graders 

krökar. 

 

Ingen av de funna underlagen påvisar stora tryckfall vid separationsavstånd under 6D, vilket 

även de egna mätresultaten inte påvisar. Jag anser utifrån de resultat jag kommit fram till, även 

om dem inte är helt representativa, samt med avseende på tidigare undersökning att detta 

påstående är felaktigt. Jag kan dock förstå problematiken med att placera mätdon under detta 

separationsavstånd. Vad jag själv upptäckte vid mätning av tryckfallet var att det uppstod stora 

fluktuationer hos mätinstrumentet vid de kortare separationsavstånden. Detta då 90 graders 

kröken förskjuter hastighetsprofilen och skapar virvlar i strömmen, vilket påverkar avläsningen 

avsevärt. 

 

De grafer presenterade i resultaten anses, på grund av opålitlig tryckfallsavläsning, som ej 

representativa. Att ett mer korrekt samband ligger någonstans mellan Figur 12 och Figur 14 kan 

vara fallet. Emellertid kan ej ett säkert samband mellan tryckfall och separationsavstånd mellan 

två 90 graders krökar presenteras. Därmed kan ej den sist ställda frågan besvaras. 
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7. Förslag till fortsatta studier 

 

Under arbetets gång väcktes nya intressanta frågor och tankar kring hur denna undersökning 

kunde ha förbättrats. På grund av den begränsade tiden som gavs för arbetet fanns ej möjlighet 

att utforska dessa nya idéer. För fortsatta studier inom området rekommenderas att ta i 

beaktning de antal mätpunkter som ska användas samt var de placeras på kanalen. Vid 

användning av liknande mätutrustning som vid detta arbete vore det förnuftigt att använda fler 

mätpunkter än en. Detta för att skapa en bättre bild av rådande tryck i kanalen. Ytterligare bör 

tryckmätningar ske under en given tidsperiod för att erhålla mer pålitliga värden vid eventuella 

fluktuationer. Än mer hade det varit intressant att jämföra tryckfall över kanalformer av S-typ mot 

U-typ. Det hade även varit intressant om någon betydande skillnad hade setts i resultaten vid 

underökningar av större kanaldimensioner. 
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Bilaga 1. Diagram för injusteringsspjäll 
 

 
Bilaga 1. Visar relation mellan tryckfall och flöde hos injusteringsspjället. 
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Bilaga 2. Tryckfall relaterat till separationsavstånd i U-format kanalsystem, 1 m/s 
 

 

 
Bilaga 2. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid lufthastighet 1 m/s. (U-format 

kanalsystem). 
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Bilaga 3. Tryckfall relaterat till separationsavstånd i U-format kanalsystem, 3 m/s 
 

 
Bilaga 3. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid  

lufthastighet 3 m/s. (U-format kanalsystem). 
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Bilaga 4. Tryckfall relaterat till separationsavstånd i U-format kanalsystem, 5 m/s 
 

 
Bilaga 4. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid lufthastighet 5 m/s. (U-format 

kanalsystem). 
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Bilaga 5. Tryckfall relaterat till separationsavstånd i U-format kanalsystem, 7 m/s 
 

 
Bilaga 5. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid lufthastighet 7 m/s. (U-format 

kanalsystem). 
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Bilaga 6. Tryckfall relaterat till separationsavstånd i U-format kanalsystem, 9 m/s 
 

 
Bilaga 6. Visar verkningsgrad relaterat till separationsavstånd mellan två 90 graders krökar vid lufthastighet 9 m/s. (U-format 

kanalsystem). 
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Bilaga 7. Totala tryckfallet över kontrollvolymen vid lufthastigheter 1-9 m/s 
 

 
Bilaga 7. Visar det totala tryckfallet över kontrollvolymen vid lufthastigheter 1-9 m.
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Bilaga 8. Tryckfallsmätningar separationsavstånd 30 till 18D 
 

 

 
Bilaga 8. Visar samtliga tryckfallsmätningar vid separationsavstånd 30-18D 
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Bilaga 9. Tryckfallsmätningar separationsavstånd 15 till 0D 
 

 
Bilaga 9. Visar samtliga tryckfallsmätningar vid separationsavstånd 15-0D 
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