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Sammanfattning 

Utbyggnaden av områden med lågenergihus är ett steg i riktningen mot ett energieffektivare Sverige. 

Ett miljövänligt Sverige kräver dock att uppvärmning av bostäderna sker med energieffektiva alternativ 

som har en liten miljöpåverkan. Fjärrvärme är ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som 

satisfierar dessa krav. En kombination av biobränslebaserad kraftvärmeproduktion och moderna 

lågenergihus är ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle men fortfarande finns det problem inom 

området som kräver en lösning. 

Idag är lönsamheten i att dra fjärrvärme till områden med lågenergihus låg då värmeavsättningen i 

området är låg i förhållande till installationskostnaden. På grund av det eftersträvade låga 

energibehovet i lågenergihuset blir förlusterna i kulvertnätet högre då temperaturen i kulvertnätets 

returledning blir hög och flödet lågt. För att öka avsättningen av fjärrvärme i lågenergihus drivs ett 

projekt där konventionella vitvaror som disk-, tvättmaskin och torktumlare konverteras till 

värmevattendriva vitvaror. Detta innebär att vitvarans processmedie värms upp med vatten 

värmeväxlat mot fjärrvärmenätet. 

I studien har ett förslag på vitvarornas värmedistributionssystem designats. Rörsystemet har ritats in i 

och anpassats till ett lågenergihus från Aroseken. Av estetiska skäl har stor del av rörsystemet förlagts i 

husets betongplatta. Vidare har värmeförlusterna från värmevattensystemet analyserats i CFD 

programmet Comsol Multiphysics i syfte att beräkna de årliga värmeförlusterna. CFD programmet 

användes som analysverktyg för att ha möjligheten att ta hänsyn till de transienta värmeförlusterna 

under vitvarornas uppvärmnings- och avsvalningsprocesser. 

Resultatet visar att de totala värmeförlusterna i systemet uppgår till 51,1 kWh per år. Disk-, tvättmaskin 

samt torktumlare står för 15,9, 8,2 respektive 27 kWh av värmeförlusterna. Den stora skillnaden i 

förluster mellan de olika vitvarorna förklaras genom olika rörlängder samt drifttider. Torktumlaren har 

en total flödestid i värmevattensystemet på 120 minuter. Motsvarande tid för disk-, och tvättmaskin är 

46,5 samt 25,8 minuter.  

Studien kan i fortsatta undersökningar användas som en simuleringssmall för värmevattensystem 

anpassade till andra hustyper. Nästa steg i en studie vore att beräkna hur stor del av energiförlusterna 

från värmevattensystemet som tillgodogörs i husets uppvärmningsbehov.  

Nyckelord: Fjärrvärme, vitvaror, Comsol Multiphysics, värmeförluster 
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Abstract 

The expansion of low-energy building areas is a step towards a sustainable development for energy 

efficiency buildings in Sweden. A criterion for Sweden to be more environmentally friendly is that the 

housings are heated by energy efficient alternative with low environmental effects. District heating is a 

competitive alternative for heating of buildings as satisfies the demands. The combination of combined 

power and heat production based on biomass fuel together with modern low-energy buildings is a step 

towards a sustainable society. But still there are some problems on the way that needs to be solved.   

Installation of district heat in areas with low-energy buildings has today a low profitability due to the 

low heat consumption in comparison with the high installation cost. The low energy demand in the 

households makes the temperature in the return culvert increase at the same time the flow in the pipes 

decreases. The increased temperature together with the decreased flow makes the heat losses in the 

distribution system high. A project is started in order to increase the demand of district heat and 

decrease the demand of electric power. The aim is to convert conventional electric heated appliances as 

dishwasher, washing machine and tumble dryer to be heated by heat water from de district heating 

system. 

This article deals with the appliances heatwater distribution system inside the house. A suggestion for a 

heatwater supply system has been drawn and suited to a low-energy building from Aroseken. A large 

part of the system has been placed in the house foundation because of aesthetic demands. The heat 

losses from the pipe system have been analyzed in a CFD program named Comsol MultiPhysics in order 

to calculate the annual heat losses from the heatwater supply system. The program was chosen because 

it gave an opportunity to analyze the transient heat losses during the warm-up period and the cooling 

phase.    

The results of the study shows that the total heat losses from the supply system amount to 51,1 kWh 

annually. The dishwasher, washing machine and the dryer stands for 15,9, 8,2 respectively 27 kWh 

annually. The difference between the appliances is explained by different uptimes and pipe lengths. The 

flow time in the heat supply system to the dryer is 120 minutes. Corresponding time for the dish washer 

and washing machine is 46,5 and 25,8 minutes.      

In a later study this report can be used as a simulation template for heatwater systems suited for other 

type of houses. The next step in a further study could be to determine the amount of lost energy from 

the heatwater supply system that is gained by the house heating demand. 

Key words: District heating, appliances, Comsol Multiphysics, heat losses 
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1. Inledning 
 

Idag är lönsamheten i att dra fjärrvärme till områden med lågenergihus liten pga. det låga effektuttaget 

från fjärrvärmenätet. Det låga energibehovet resulterar i en hög returtemperatur i fjärrvärmenätet och 

därmed ökade värmeförluster. Även installationskostnaderna i förhållande till utnyttjad energi är ofta 

för höga för att en fjärrvärmeinstallation ska vara lönsam. Detta medför ofta att direktverkande el väljs 

som uppvärmningsalternativ i lågenergihus då installationskostnaden är lägre. Thyrholt och Hestnes(1) 

skriver om problemet som även existerar i Norge. I studien framkommer att en bostad klassad enligt 

den Norska energistandarden, 2008, ansluten till fjärrvärmenätet har en lägre klimatpåverkan än ett 

motsvarande lågenergihus med direktverkande el som uppvärmningskälla. 

Ett ökat värmeutbyte från fjärrvärmenätet är en fördel för både fjärrvärmebolaget och miljön då detta 

ger underlag för ökad kraftvärmeproduktion. Svensk fjärrvärmeproduktion är till stor del är baserad på 

biobränsle och industriell spillvärme. Detta medför att uppvärmning med fjärrvärme har en låg 

miljöpåverkan. En ökad elproduktion i kraftvärmeverken minskar produktionen av marginalel som ofta 

är ineffektiv och baserad på icke koldioxidneutrala bränslen. Detta betyder att den totala 

klimatpåverkan minskar. Det ökade värmeuttaget hos förbrukaren ger samtidigt en lägre 

returtemperatur i fjärrvärmenätet vilket bidrar till minskade värmeförluster i kulvertnätet. Enligt 

Henning (2) konsumerade de svenska hushållen 50 % av den producerade fjärrvärmen år 2006. 

Resterande värme förbrukades av serviceanläggningar och industri. I artikeln nämns också att 

kraftvärmeverken står för 4 % av den svenska elproduktionen.  

För att öka fjärrvärmeavsättningen i lågenergihus driver Högskolan Dalarna, Karlstads Universitet, Asko 

Appliances AB, Mälarenergi AB, Göteborg Energi AB, Aroseken, Borlänge Energi, Tunabyggen och 

Västerås Stad ett projekt där arbetet går ut på att konvertera eldrivna vitvaror till värmevattendrivna 

vitvaror. Värmevattnet värms upp mot fjärrvärmenätet för att sedan värmeväxlas mot processmediet i 

tvättmaskin, diskmaskin samt torktumlare. Detta medför att uppvärmning med elpatron i vitvaran kan 

minskas eller reduceras helt beroende på önskad processmedietemperatur. Projektet finansieras av 

branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och Asko Appliances AB. 

I en artikel av Persson(3) konstateras att all elenergi för uppvärmning av processvatten i disk- och 

tvättmaskin kan ersättas med värmevatten om temperaturen på tillflödet är 65-70˚C. (3) har i sin studie 

använt en modifierad diskmaskin av modellen Cylinda DW 20.1 och en ombyggd tvättmaskin av 

modellen Cylinda WM 33. Värmevattenflödet i disk- och tvättmaskin var 0,03 kg/s. 

Persson och Rönnelid(4) visar att förlusterna från diskmaskinens värmevattensystem är större än 

förlusterna från tvättmaskinens värmevattensystem. Skillnaden beror på att diskmaskinen körs i fyra 

cykler och att vattnet i värmevattenrören hinner kylas av innan nästa cykel påbörjas. Han visar också att 

förlusterna påverkas av rördiametern enligt figur 1 där värmeförlusterna från fram och returledning 

presenteras för olika rördiametrar. Om förlusterna ska vara mindre än 10 % av den transporterade 

värmen skall rörländen vara max 12 m med en diameter på 10 mm och 12mm isolering.  
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Figur 1: Värmeförluster över ett år från rör med avseende på 
 rörlängd och diameter. Överförd värme är 1490MJ/år för  
diskmaskinen och 870 MJ/år för tvättmaskinen.(4)  

 

I denna studie beräknas de årliga värmeförlusterna från ett värmevattensystem genom simuleringar i 

Comsol Multiphysics. Studien kompletterar Perssons och Rönnelids(4) tidigare studier inom ämnet då 

värmesystemet i denna undersökning kommer att anpassas till ett specifikt lågenergihus. I 

värmevattensystemet kommer en gemensam krets dras från värmeväxlaren till torktumlare och 

tvättmaskin. En separat värmevattenkrets dras till diskmaskinen. Framtagna data ska användas för att 

bestämma de årliga energiförlusterna från värmevattensystemet. 

Syftet med arbetet är att genom simuleringar analysera de årliga värmeförlusterna från vitvarornas 

värmevattensystem. 

Målet med studien är att genom simuleringar i Comsol Multiphysics bestämma de årliga 

värmeförlusterna från värmevattensystemet. 

Arbetet inleds med datainsamling för värmevattensystemet, vitvarorna samt användarmönster för 

respektive vitvara. Vitvarornas drifttider och cykler kommer att kartläggas för att kunna göra en 

energiberäkning på systemet. Vidare kommer värmevattenkretsen ritas upp i Autodesk Revit MEP för 

att bedöma längderna på värmevattenrören.  

En tvärsnittmodell av värmevattenrören kommer att ritas upp och definieras i Comsol MultiPhysics där 

energiförlusten under de transienta faserna för rören dragna i betong kommer att analyseras. För att 

uppskatta de transienta värmeförlusterna från de rör som är dragna i luft kommer en vertikal 

axialsymetrisk modell definieras i Comsol. Modellernas randvillkor kommer att anpassas till flöde och 

temperatur för respektive vitvara. Alla simulerade värden kommer att sammanställas för att uppskatta 

de årliga värmeförlusterna från värmevattensystemet. 

Arbetet avgränsas till att beräkna värmeförlusterna från vitvarornas värmevattensystem. Ekonomiska 

aspekter tas inte upp i arbetet. 
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1.1 Värmetransport 
Värmeförlusterna från värmevattensystemet kan beskrivas genom ledning, konvektion samt strålning. 

På rörets insida påverkas värmeöverföringen av påtvingad konvektion under uppvärmningsfaserna då 

ett flöde finns i röret. Den påtvingade konvektionen beror av värmevattnets hastighet och temperatur. I 

rörets koppar- respektive isoleringsdomän transporteras värmen genom ledning som i enlighet med 

entropiprincipen drivs av temperaturskillnaden på rörets in- och utsida. När det inte finns något flöde i 

värmevattenröret transporteras även värmen från vattendomänen genom ledning. 

Konvektionen kan delas upp i naturlig konvektion och påtvingad konvektion. Den naturliga 

konvektionen uppkommer pga. densitetsskillnader i fluidet vilket skapar en rörelse som ökar 

värmeutbytet mellan ytan och fluidet. Den naturliga konvektionen verkar på rörets utsida pga. 

temperaturskillnaden mellan rörets yta och luftens friström. Fluidets densitet minskar med en ökad 

temperatur. Då temperaturen på rörets yta är högre än luftens friströmstemperatur värms den 

närliggande luften som pga. densitetsgradienten stiger och ersätts av luft från friströmmen. 

För ett rör enligt figur 2 kan värmeförlusterna beskrivas 

genom ekvation 1 som tar hänsyn till konvektionen på rörets 

in- och utsida samt ledningen i de solida materialen. 

 

1  �� �
���	 
 ����

�����
 [1] 

Där, 

��  – Effekt [W] 

T∞1 – Vattentemperatur 

T∞2 – Luftens friströmstemperatur 
 

Rtotal kan beskrivas som ett värmemotstånd och definieras enligt ekvation 2. 
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Där,  

 R – Värmemotstånd [°C/W] 

 h – konvektionskoefficient [W/m2°C] 

 k – Termisk konduktivitet [W/m°C] 

L – Rörlängd [m] 

                                                           
1 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 762 
2 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 763 

Figur 2: Sektion av värmevattenrör.  

r1 

r2 

r3 
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1.2 Navier-Stokes 

Navier-Stokes (N-S) ekvationer används för att beskriva ett fluidelements rörelse vid påverkan av yttre 

krafter. De krafttermer som är representerade i N-S ekvationerna är gravitations-, tryck-, samt viskösa 

krafter. Uppkomsten av de viskösa krafterna beror av fluidelementens deformation mot varandra. För 

gaser ökar viskositeten med ökad temperatur medan en vätskas viskositet minskar med ökad 

temperatur. Rezk (5)  

 Navier-Stokes ekvationer skrivs enligt ekvation 3. 
3 : ;<;= = :> − ∇p + ∂∂xC Dμ F∂vG∂xC + ∂vC∂xGH + δGCλ · divVN [3] 

 

Utöver kraftekvationen måste även kontrollvolymens masstillväxt överensstämma med in- och 

utströmmande massa. Kontinuitetsekvationen beskriver massans konservation i ett fluidelement. Detta 

betyder att minskningen av massa i fluidelementet under en tidsenhet motsvarar värdet av den 

utströmmande massan. För inkompresibla flöden är densiteten konstant vilket medför att första termen 

i ekvationen är noll. Rezk(5), Persson J(6) Kontinuitetsekvationen skrivs enligt ekvation 4. 

4 
∂ρ∂t + PQR�ρV� = 0 [4] 

  

Där divergensen av hastighetsvektorn V kan skrivas enligt ekvation 5. 

5 PQR�ρV� = : T∂u∂x + ∂v∂y + ∂w∂z Y [5] 

För axialsymetriska tillämpningar med cylindriska koordinater skrivs Kontinuitetsekvationen: 

6 
∂u∂x + 1# ∂�rv�∂r = 0 [6] 

  

V = DZR[N , ℎ]^=Q_ℎ`=^R`)=a# (5) 

_ = b_c_d_e f , _#]RQ=]=Qag^R`)=a# (5) 

− �* η, viskositetsterm enligt Stokes hypotes (5) 

                                                           
3 Viscous Fluid Flow, sid 68 
4 Viscous Fluid Flow, sid 61 
5 Introduction to Fluid Mechanics, sid 83 
6 Introduction to Fluid Mechanics, sid 83 
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2. Genomförande 
 

2.1 Systemet 
Rörsystemet som tillgodoser vitvarorna med värme benämns värmevattensystem.  I 

värmevattensystemet cirkulerar värmevatten som värmeväxlats mot fjärrvärmenätet för att vidare 

värmeväxlas i vitvaran. Systemet har ritats upp i Autodesk Revit MEP enligt figur 3 där vitvarornas 

placering och rördragning har anpassats till ett typhus som erhållits från Aroseken. Rörtypen är ett 

prisolrör med ytterdiametern 12 mm och enligt standard förisolerade med en isoleringstjocklek på 10 

mm. De rör som är dragna i betong har placerats 60 mm under golvytan. Fram- och returledning i 

betongplattan antas ligga 80 mm ifrån varandra. Husets bottenplatta har en tjocklek på 120 mm. Med 

en isoleringstjocklek under betongplattan på 300 mm har årsmedeltemperaturen under plattan antagits 

till 17 °C. Rumsluftens årsmedeltemperatur har satts till 21 °C. 

Vitvarornas driftscykler delas upp i uppvärmnings- respektive avsvalningsfaser i värmevattensystemet. 

Under uppvärmningsfasen finns ett flöde i värmevattenkretsen och temperaturen på värmevattnet 

ökar. Under avsvalningsfasen står värmevattnet stilla i rörsystemet och en avsvalning av värmevattnet 

tar vid. 

Diskmaskinens drift antas vara oberoende av tvättmaskinen och torktumlaren. Torktumlaren drift 

initieras direkt efter att tvättmaskinens drift är avslutad. 

 

                                      Figur 3: Illustration av värmevattensystemet samt vitvaror.  

Tork 

Tvätt 

VVX 

Disk 
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2.1.1 Diskmaskinen 
Diskmaskinen är en ombyggd konventionell maskin från Asko. I vitvaran finns en integrerad 

värmeväxlare där processmediet värmeväxlas mot värmevattnet. Under en körning värms 

diskmaskinens processvatten upp under fyra faser. Mellan uppvärmningsfaserna finns tre faser där 

disken sköljs. Under sköljningen finns inget flöde i värmevattenkretsen vilket innebär att en 

avsvalningsfas tar vid i värmevattensystemet. Diskmaskinen tas i drift 220 ggr per år(7). I tabell 1 

redovisas tider och värmevattenflöde som använts för att simulera värmeförlusterna under drift och 

avsvalning från värmevattenrören. I tabell 2 redovisas rörlängder för respektive rörsegment. Figur 4 

återger en principbild av diskmaskinens konstruktion. 

 

Figur 4: Principbild av diskmaskinen.(3) 

Tabell 1. Värden loggade av Persson(8)  

vid körning av diskmaskin med framledningstemperatur  

60 °C och diskvattentemperatur 50 °C.  

 

 

Tabell 2: Mått på diskmaskinens värmevattenrör. 

Rörlängder från värmeväxlare diskmaskin. 

Framledning (mm) Returledning (mm) 

Horisontellt i luft 115 Horisontellt i luft 110 

Vertikalt i luft 530 Vertikalt i luft 530 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt I betong 60 

Horisontellt i betong 1 647 Horisontellet i betong 1 647 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt betong 60 

Vertikalt i luft 50 Vertikalt i luft 130 

Horisontellt i luft 40 Horisontellt i luft 40 

 Tid (s) Flöde (l/min) 

Uppvärmning 1 504 1,07 

Avsvalning 1 612 0 

Uppvärmning 2 504 1,15 

Avsvalning 2 180 0 

Uppvärmning 3 1 044 1,2 

Avsvalning 3 3 294 0 

Uppvärmning 4 738 2,38 

Total avsvalning  0 
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2.1.2 Tvättmaskinen 
Tvättmaskinen från Asko är ombyggd enligt samma princip som diskmaskinen. I den integrerade 

värmeväxlaren värmeväxlas processmediet mot värmevattnet. Under tvättmaskinens körning finns en 

uppvärmningsfas som följs av sköljning och centrifugering då en avsvalningsfas tar vid i 

värmevattensystemet. Tvättmaskinen beräknas vara i drift 200 ggr per år i ett normalhushåll(7). Tider 

och flöde för respektive fas redovisas i tabell 3. Längder på samtliga rörsträckor redovisas i tabell 4. 

Figur 5 återger en principbild av diskmaskinens konstruktion. 

 

Figur 5: Principbild över tvättmaskinen.(3) 

Tabell 3. Värden loggade av Persson(8) vid körning  

av tvättmaskin med framledningstemperatur 70 °C och  

tvättemperatur 60 °C. 

 Tid (s) Flöde (l/min) 

Uppvärmning 1 1 548 2,25 

Avsvalning alt. 1 5 706 0 

Avsvalning alt. 2 Total avsvalning 0 
 

Tabell 4: Mått på tvättmaskinens värmevattenrör. 

Rörsträckor gemensamma med tork är kursiverade. 

Rörsträckor från värmeväxlare till tvättmaskin. 

Framledning (mm) Returledning (mm) 

Horisontellt i luft 82 Horisontellt i luft 32 

Vertikalt i luft 530 Vertikalt i luft 530 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt i betong 60 

Horisontellt i betong 1 910 Horisontellt i betong 1 883 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt i betong 60 

Vertikalt i luft 50 Vertikalt i luft 130 

Horisontellt i luft 45 Horisontellt i luft 45 
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2.1.3 Torktumlaren 
Torktumlaren är konstruerad enligt samma princip som disk- och tvättmaskinen. Försök på torktumlaren 

har utförts av Renström och Renström(9). Försöken visar att ett värmevattenflöde på 0,015 kg/s med 

framledningstemperaturen 64 °C räcker för att torka en konsumentlast motsvarande 3,5 kg tvätt på 2 

timmar. Framledningstemperaturen 64 °C ger enligt försöken en genomsittlig värmevattentemperatur i 

returledningen på 56 °C.  

Torktumlaren beräknas vara i drift 165 ggr/år och körs direkt efter att tvättmaskinens körning är klar. 

Antalet körningar per år beräknas utifrån en årlig energiförbrukning på 370 kWh samt en 

energiförbrukning på 2,24 kWh/tvätt(10). Detta innebär att värmevattenrören hinner kylas av under 

5 706 s då tvätten sköljs och centrifugeras i tvättmaskinen. Simuleringstider och flöden redovisas i tabell 

5. Rörlängder från värmeväxlare till torktumlare redovisas i tabell 6. 

Tabell 5. Värden framtagna av Renström och Renström(9) vid 

körning av torktumlare. 

 Tid (s) Flöde (l/min) 

Uppvärmning 1 7 200 0,9 

Avsvalning  Total avsvalning 0 
 

Tabell 6: Mått på torktumlarens värmevattenrör. Rörsträckor 

gemensamma med tvätt är kursiverade. 

Rörsträckor från värmeväxlare till torktumlare. 

Framledning (mm) Returledning (mm) 

Horisontellt i luft 82 Horisontellt i luft 32 

Vertikalt i luft 530 Vertikalt i luft 530 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt i betong 60 

Horisontellt i betong 1 910 Horisontellt i betong 1 883 

Vertikalt i betong 60 Vertikalt i betong 60 

Vertikalt i luft 50 Vertikalt i luft 130 

Vertikalt i luft 850 Vertikalt i luft 850 

Horisontellt i luft 45 Horisontellt i luft 45 
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2.2 Simulerings- och beräkningsstrategi 
Varje rörsektion i systemet har simulerats separat eftersom temperatur- och hastighetsgränsskiktet på 

rörets utsida påverkas av rörets karakteristiska längd. De rör som är horisontellt placerade i luft 

simuleras som vertikala rör för att undvika simuleringar av en 3-dimensionell modell. 

Initialtemperaturer för rör dragna i rumsluft innan uppvärmningsfas 1 för respektive materialdomän och 

vitvara redovisas i tabell 7. För rör dragna i luft har luft, isolerings-, samt koppardomänen samma 

initialtemperatur i fram- respektive returledning då rören antas vara i termisk jämvikt med 

omgivningen. För rör dragna i betong redovisas initialtemperaturerna i tabell 8. Temperaturer på 

värmevattnet som redovisas i tabell 7 samt 8 har bestämts av Persson(8) vid testkörning av vitvarorna. I 

betongmodellen har betongen, isoleringen samt kopparen samma initialtemperatur i fram- respektive 

returledning.  

Uppvärmningen och avsvalningen av rören simuleras växelvis. Efter en uppvärmningsfas beräknas 

temperaturen över respektive materialdomän i röret. Temperaturerna används som initialtemperaturer 

i nästkommande avsvalningsfas. Efter avsvalningen beräknas temperaturen för respektive domän igen 

för att användas som initialtemperaturer i nästkommande uppvärmningsfas. För att beräkna rörets 

energiförlust för respektive uppvärmnings- och avsvalningsfas integreras effektförlusten över 

isoleringsranden som tangerar mot luft respektive betongdomänen. För rörsegment i luft integreras 

effekttransporten över den längd på isoleringsytan som motsvarar längden på det simulerade 

rörsegmentet. Integrationen av energiförlusterna har utförts i Comsol multiphysics med funktionen 

boundary integration. 

Tabell 7: Temperatur inför uppvärmningsfas 1 för respektive domän och vitvara 

för axialsymmetrisk modell i luft. 

Initialtemperaturer axialsymmetrisk modell i luft 

 Diskmaskin (°C) Tvättmaskin (°C) Torktumlare (°C) 

Luft 21 21 21 

Isolering 21 21 21 

Koppar 21 21 21 

Vatten framledning  58 65,3 64 

Vatten returledning  14,8 16,2 56 
 

Tabell 8: Temperaturer inför uppvärmningsfas 1 i respektive domän och vitvara 

för tvärsnittsmodell i betong. 

 

 

Initialtemperaturer tvärsnitt i betong 

 Diskmaskin (°C) Tvättmaskin (°C) Torktumlare (°C) 

Betong 19 19 19 

Isolering  19 19 19 

Koppar 19 19 19 

Vatten framledning   58 65,3 64 

Vatten returledning   14,8 16,2 56 
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Eftersom torktumlarens fram- och returledningstemperaturer har erhållits som konstanta medelvärden 

har stationära modeller använts för att simulera värmeförlusterna från torktumlarens 

distributionssystem.  

Värmeförlusterna från torktumlarens fram- och returledning dragna i luft har simulerats av Roos(11). De 

värden som har erhållits redovisas i tabell 9. 
 

Tabell 9: Värmeförluster framtagna av Roos(11) från torktumlarens värmevattenrör  

vid framledningstemperaturen 64 °C och returledningstemperaturen 56 °C. 

Värmeförluster från torktumlarens rör dragna i luft.  

 Framledning Returledning 

Effektförlust per meter rör (W/m) 7,141 5,571 
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2.2.1 Uppvärmningsfas 
Försök utförda av Persson(8) visar att värmevattnet i framledningen når sin maxtemperatur fort jämfört 

med den totala tiden för den aktuella uppvärmningsfasen. Därför har transienta simuleringar av 

framledningen utförts med maxtemperatur på värmevattnet. En tidskonstant för temperaturstegringen 

i returledningen för respektive uppvärmningsfas har beräknats enligt ekvation 7. Tidskonstanten är en 

medelvektor över temperaturförändringen under den aktuella uppvärmningsfasen. Tidskonstanten 

används för att efterlikna temperaturökningen i värmevattnets returledning. Ekvationen beskriver 

temperaturfallet i vattendomänen som en kvot mellan energiinehåll och konvektiv värmetransport 

vilket medför att värmetrögheten ökar med en ökad värmekapacitet. Beräkningarna av konstanten har 

utgåt från Perssons(8) loggade värden på värmevattnets temperatur. Eftersom torktumlarens fram- och 

returleningstemperaturer är angivna som medeltemperaturer över hela uppvärmningsfasen och denna 

simuleras som stationärt fall används inte tidskonstanten till denna. 

7 i = :j�<ℎ�� = −=
ln �1 − ��k�c� [7] 

    

Där, 

τ – Tidskonstant [1/s] 

ρ – Densitet [kg/m3] 

Cp – Värmekapacitet [J/kg°C] 

V – Volym [m3] 

h – Konvektionskoefficient [W/m2°C] 

As – Konvektionsarea [m2] 

t – tid [s] 

T – Temperatur vid specifik tidpunkt [K] 

Tmax – Maximal temperatur på värmevattnet under uppvärmningsfasen [K] 

Temperaturstegringen på returflödet beskrivs med ekvation 8. 

8 � = �k�c ∗ "1 − `m�/o% [8] 

    

                                                           
7 Fundamentals of thermal fluid sciences, sid 811 
8 Fundamentals of thermal fluid sciences, sid 811 
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För samtliga uppvärmningsfaser och vitvaror beräknas ett värmeövergångstal på insidan av röret. 

Värmeövergångstalet används för att undvika användandet av en strömningsmodul i simuleringarna. 

Värmeövergångstalet har beräknats enligt ekvation 9. 

9 ℎ = pZ ∗ );  [9] 

     

Där nusselt beräknas genom ekvation 10. 

10 pZ = 0,023`q,r ∗ s#q,* [10] 

   

Reynolds beräknas genom ekvation 11. 

11 ` = < ∗ ;υ  [11] 

     

h – Värmeövergångstal [W/m2°C] 

Nu – Nusselt 

k – Termisk ledningsförmåga [W/m2°C] 

D – Diameter [m] 

Re – Reynolds 

Pr – Prandtl 

V – Hastighet [m/s] 

υ - Kinematisk viskositet [m2/s]  

  

                                                           
9 Fundamentals of thermal fluid sciences, sid 890 
10 Fundamentals of thermal fluid sciences, sid 890 
11 Fundamental of thermal fluid sciences, sid 869 
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2.2.2 Avsvalningsfas 
Avsvalningen av vitvarornas värmevattensystem kan delas upp i deltidsavsvalning och total avsvalning. 

Under en deltidsavsvalning bestäms energiförlusten genom simuleringar av den aktuella fasen i Comsol 

medan energiförlusten vid total avsvalning av värmevattenrören bestäms genom empiriska beräkningar. 

I värmevattensystemet finns avsvalningsfaser mellan vitvarornas uppvärmningsfaser. Detta medför att 

avsvalningsförluster i värmevattenrören måste simuleras under de tider som presenteras i tabell 1 och 3 

för disk-, respektive tvättmaskin. Temperaturen i respektive materialdomän integreras fram i Comsol 

genom funktionen subdomain integration. Temperaturvärdena definieras sedan som 

initialtemperaturer i nästkommande avsvalningsmodellen. Effekttransporten över rörets isoleringsrand 

integreras sedan över tiden för att kunna beräkna en energiförlust under den aktuella avsvalningsfasen. 

För samtliga vitvaror har energiförlusten vid total avsvalning av värmevattenrören bestämts genom 

empiriska beräkningar. Total avsvalning innebär att temperaturen i värmevattenrörets materialdomäner 

sjunker till omgivningstemperatur. Diskmaskinens totala avsvalning sker 220 ggr per år. Tvättmaskinen 

och torktumlaren delar till stor del värmevattensystem. Tvättmaskinen körs 200 ggr per år och 

torktumlaren 165 ggr per år. När tvättmaskinen körts startas torktumlaren direkt efter tvättmaskinens 

sköljning och centrifugering som pågår i 5 706 s. Den totala avsvalningen av värmevattenrören efter 

tvättmaskinens drift sker därför 35 gånger per år eftersom torktumlaren körs efter. Efter tvättmaskinens 

övriga 165 körningar simuleras avsvalningen i Comsol under 5 706 s varefter torktumlaren startas och 

en uppvärmningsfas tar vid i värmevattensystemet. Efter torktumlarens körning sker den totala 

avsvalningen av värmevattenrören 165 gånger per år. Beräkningarna av energiförlusten har utförts 

enligt ekvation 12. 

 

12 � = uj�∆� [12] 

   

Där, 

 Q – Energiförlust [J] 

 m – Massa [Kg] 

 Cp - Värmekapacitet [J/kg°C] 

 ∆T – Skillnad mellan initialtemperatur och jämviktstemperatur [°C] 

  

                                                           
12 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 810. 
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2.3 Comsol Multiphysics 
Comsol Multiphysics är ett CFD program där CFD står för Computer Fluid Dynamics. Programmet löser 

fysikaliska problem genom numeriska beräkningar baserade på partiella differentialekvationer (PDE). 

Den modul som använts för att simulera värmevattensystemet är Non-Isothermal Flow som innefattar 

General Heat Transfer och Weakly compressible Navier-Stokes. 

2.3.1 Weakly compressible Navier-Stokes 
Modulen behandlar fluidets strömning med hjälp av Navier-Stokes ekvationer. Ekvationerna beskriver 

strömningen med gravitations-, tryck- och viskösa krafttermer. Ändringen i rörelsemängd drivs vid 

naturlig konvektion bl. a av de densitetsskillnader som uppkommer pga. temperaturskillnader. Detta 

medför att fenomenet naturlig konvektion uppstår. Vid påtvingad konvektion initieras fluidets 

strömning av en fläkt eller pump. I Comsol skrivs Navier-Stokes ekvationer enligt ekvation 13. 

Ekvationen motsvarar den tidigare beskrivna ekvation 3. 

13 ρ ∂w∂t + ρ�w · ∇w� = ∇ · [−∇py + η�∇w + �∇w�z� − T23 η − k{|Y �∇ · w�y] + ~ [13] 

  

Kontinuitetsekvationen tar hänsyn till förändring av densitet där densiteten är en funktion av 

temperatur och tid. Kontinuitetsekvationen skrivs i Comsol som ekvation 14 och motsvarar ekvation 4. 

Den första termen i ekvation 14 existerar endast i transienta fall då densiteten varierar med tiden. 

14 
∂ρ∂t + ∇ · �ρw� = 0 [14] 

  

Där, 

η- Dynamisk viskositet [kg/m·s] 

ρ – Densitet [kg/m3] 

u – Hastighetsfält [m/s] 

p – Tryck [Pa] 

F – Ett volymkraftsfält som gravitation [N] 

∇· – Divergence 
∇ – Gradient 
 

kdv är en avvikelseterm från Stokes antagande som beskriver den termiska jämvikten mellan 

fluidpartiklarna. Konstanten är ofta satt som noll då det är ovanligt att fluidet visar avvikelse från Stokes 

antagande.(12)  

                                                           
13 Heat Transfer Module, sid 183 
14 Heat Transfer Module, sid 223 
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2.3.2 General Heat Transfer 
General Heat Transfer modulen beskriver värmetransporten i en solid eller fluid genom ledning och 

konvektion. Hastighetsfältet i luftdomänen beskrivs med hjälp av Navier-Stokes ekvationer eftersom 

General Heat Transfer modulen inte behandlar hastigheten som en variabel. Ekvationerna för 

värmetransport är i Comsol uppbyggda av partiella differentialekvationer enligt: 

15 ρj� ∂T∂t + ∇ · "−k∇T + ρC�Tw% = Q [15] 

   

Där, 
T – Temperatur [K] 

ρ – Densitet [kg/m3] 

Cp – specifik värmekapacitet [J/kg*K] 

k – Termisk ledningsförmåga [W/m*K] 

��  – Värmekälla eller sänka [W/m3] 

u – Hastighetsvektor [m/s] 

p – Tryck [Pa] 

2.3.3 Randvilkor 
Nedan presenteras de ekvationer som definierar randvillkoren som har använts i simuleringarna. 

Randvillkoren används för att definiera randens fysikaliska egenskaper i respektive modul. Randvillkoret 

definierar randens termiska egenskaper samt vilka fysikaliska fenomen som uppstår vid flöde över och 

på randen. 

Weakly compressible Navier-Stokes (13) 

Randvillkor Beskrivning 
No-slip: 
u=0  

Luftens hastighet är 0 på randens 
yta. 

Normal stress: 

�−py + �"∇w + �∇w��% − T2�3 − k{|Y �∇ · w�y� � = −fq� 

Indikerar att inga skjuvspänningar 
finns längs randens tangentiella 
riktning.  

Continuity: 

��n	�∇w� + �∇u	�z − T2�3 − k{|,	Y �∇ · w��y 

−p	y − �� T∇w� + "∇u	�z% + T2�3 − k{|,�Y �∇ · w��y + p�yY= � 

Flödet mot randen motsvarar flödet 
från randen. 

 

                                                           
15 Heat Transfer Module, sid 29 
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General Heat Transfer (14) 

Randvillkor Beskrivning 
Axialsymmetry: 
r=0 

Geometrins axialsymmetriska 
rotationsaxel. 

Insulation/symmetry: 

 – � · �−k∇T� = 0 
Ingen värmetransport över randen. 

Continuity: −� · �−k�∇T�� − �� · �−k{∇T{� = 0 
Värmeflödet mot randen motsvara 
värmeflödet från randen.  

Convective flux: −� · �−k∇T� = 0 
Konvektivt värmeflöde över randen. 

Temperature: T = Tq 
Randens temperatur är konstant. 

Heat source/sink: −� · �−k�∇T�� − �� · �−k{∇T{� = qq + h�TG�� − T� 
Värmekälla 
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2.3.4 Modeller 

2.3.4.1 Tvärsnittsmodell i betong 

Rör dragna i betong har simulerats i ett betongsegment på 0,24×0,12 m enligt figur 6. I geometrin finns 

fram- och returledning representerade med omgivande isolering. I simuleringen har General Heat 

Transfer modulen används. Samma geometri används för att simulera uppvärmnings- och 

avsvalningsfaserna. Randvillkor för uppvärmnings- och avsvalningsfaserna som använts i simuleringarna 

redovisas i bilaga 1 till 5. 

 

   Figur 6: Simuleringsgeometri för rör dragna i betong. 
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2.3.4.2 Axialsymmetrisk modell i luft 

Geometrin för rörsektioner dragna i luft illustreras i figur 7. Från vänster till höger består geometrin utav 

en vatten-, koppar-, isolerings- och luftdomän. Den rödmarkerade linjen illustrerar rörets 

axialsymmetriska linje. Samma geometri har använts för simulering av fram- och returledning vid 

uppvärmning och avsvalning. I simuleringarna har Weakly compressible Navier-Stokes och General Heat 

Transfer modulerna använts. Randvillkor vid uppvärmning och avsvalning för respektive simulering 

redovisas i bilaga 1 till 5.  

 

         Figur 7: Simuleringsgeometri för rörsektioner dragna i luft. 
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2.3.4.3 Meshning 

Meshningen delar in geometrin i mindre triangulära element. Meshelementens hörn bildar knytpunkter 

som utgör beräkningspunkterna i den aktuella geometrin. Figur 8 och 9 visar exempel på hur 

meshningen av grundmodellerna ser ut. Den axialsymmetriska modellen består av 5 912 meshelement 

och 21 001 frihetsgrader. Tvärsnittsmodellen i betong består av 2 568 meshelement och 10 195 

frihetsgrader. Meshningens kvalitet påverkar lösningen av modellen. En tätare meshning med mindre 

element ger en exaktare lösning av modellen men ökar behovet av minne för att lösa modellen. 

Frihetsgraderna påverkar modellens lösningstid och behovet av minneskapacitet under 

simuleringsprocessen. Antalet frihetsgrader är kopplat till meshningsmönstret och ges av antalet 

variabler multiplicerat med antalet meshningsnoder.  (15) 

 

                 Figur 8: Exempel på meshning av axialsymmetrisk modell. 
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        Figur 9: Exempel på meshning av tvärsnittsmodell i betong. 
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2.4 Jämförelse av konvektionskoefficient 
Beräkningarna av konvektionskoefficienten har utförts med data från diskmaskinens första 

uppvärmningsfas. Temperaturen på isoleringsranden som tangerar luftdomänen har integrerats fram i 

Comsol vid tidpunkten 504 sekunder. Rörsträckan som beräkningarna baseras på är 0,155 m. 

Beräkningarna utförs för att bedöma felmarginalen i konvektionskoefficienten vid simuleringar av 

horisontella rör som vertikala rör. Figur 10 samt 11 illustrerar det vertikala och det horisontella röret 

med deras respektive karakteristiska längd. 

Empirisk beräkning av konvektionskoefficienten på utsidan av ett vertikalt rör. 

TS = 307,6 [K] 

T∞ = 294,15 [K] 

För att beräkna konvektionskoefficienten används ekvation 16 enligt nedan. 

16 ℎ = )(� pZ [16] 

     

Där Nusselt beräknas genom ekvation 17. 

17 pZ = 43 D 7�# ∗ s#�
5�20 + 21s#�N	 �$

 [17] 

    

Gr beräknas genom ekvation 18 enligt följande: 

18 �#� = _ � 1�k����  ��� − ���(¡*¢�  
[18] 

    

Där, 

k – Luftens värmeledningsförmåga [W/mK] 

LC – Rörets karakteristiska läng [m] 

Nu – Nusselt 

Pr – Prandtl 

g – Gravitationskonstant [m/s2] 

TS – Rörets yttemperatur [K] 

T∞- Friströmstemperatur [K] 

Gr – Grashof 

Tmedel – Medeltemperatur av friströmstemperaturen samt rörets yttemperatur [K] 

                                                           
16 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 913 
17 Heat Transfer Handbook, sid 546 
18 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 911 

Figur 10: Vertikalt placerat rör i luft. 

LC 
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Empirisk beräkning av konvektionskoefficienten på utsidan av ett horisontellt rör. 

Vid beräkning av konvektionskoefficienten för horisontella rör används samma yttemperatur på röret 

som i beräkningarna med ett vertikalt rör. Konvektionskoefficienten beräknas här genom ekvation 16 

där Nusselt-talet beräknas genom ekvation 19.  För ett horisontellt placerat rör definieras den 

karakteristiska längden som rörets ytterdiameter enligt figur 11. 

 

19 pZ =
£¤¥
¤¦0,6 + 0,387/]�	/©

�1 + �0,492 s#$  «/	©�r/�¬
¤®
¤̄

�
 [19] 

    

Rayleigh-talet beräknas enligt ekvation 20 och är en produkt av Grashof samt Prandtl-talet. 

20 ]� = _ � 1�k����  ��� − ���(¡*¢� ∗ s# 
[20] 

     

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 914 
20 Fundamentals of thermal-fluid sciences, sid 912 

Figur 11: Horisontellt placerat rör i luft. 

LC 
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3 Resultat 
 

Resultatet har indelats i följande punkter för att ge en överskådlig bild: 

• Årliga energiförluster från respektive vitvara. För att ge rapporten en överskådlig struktur 

presenteras delresultat från simuleringar av respektive rörsegment i bilagorna 6 till 8. 

 

• Simuleringsbilder på axialsymmetrisk modell i luft samt tvärsnittsmodell i betong. Figurerna 

kompletteras med grafer som illustrerar effektförluster och temperaturstegring i 

returledningen. Endast ett urval av representativa simuleringsbilder redovisas.  

 

• Temperaturdiagram över värmevattentemperaturen till disk- samt tvättmaskin under en 

körning. 

 

• Beräknade värmeövergångstal och tidskonstanter. 
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3.3 Årliga energiförluster 
 

I figur 12 redovisas de årliga värmeförlusterna från respektive vitvaras värmevattensystem. 

 
Figur 12: Totala värmeförluster från respektive vitvaras värmevattensystem. 

I figur 13, 14 och 15 redovisas värmeförlusterna från disk-, tvättmaskinens samt torktumlarens 

värmevattensystem. Förlusterna har delats upp i uppvärmnings- och avsvalningsförluster för rör dragna 

i luft samt husets betongplatta. Avsvalningsförlusterna har även delats upp i två poster. Under rubriken 

”avsvalning” presenteras avsvalningsförlusterna mellan uppvärmningsfaserna. Under ” total avsvalning” 

presenteras förlusterna vid total avsvalning av värmevattensystemet till jämviktstemperatur. Den totala 

avsvalningen har beräknats enligt ekvation 12. Förluster från specifika rörsegment och 

uppvärmningsfaser redovisas i bilaga 6-8. 

 

Figur 13: Årliga värmeförluster från diskmaskinens värmevattensystem. 
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Figur 14 årliga värmeförluster från tvättmaskinens värmevattensystem. 

 

Figur 15: Årliga värmeförluster från torktumlarens värmevattensystem. 
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3.4 Simuleringsbilder 
Nedan illustreras simuleringsresultatet i figur 16 till 19. Figurerna är tagna från diskmaskinens 

returledning under den första uppvärmningsfasen vid tidpunkten 504 s. Värmevattentemperaturen i 

returledningen stiger under uppvärmningsfasen från 14,8 °C till 31,8 °C. Figur 16 illustrerar 

hastighetsgränsskiktet i luftdomänen. Figur 17 visar temperaturfördelningen i rörsegmentet. I figur 18 

har effekttransporten över isoleringsranden som tangerar luftdomänen plottats som funktion av tiden. I 

figur 19 redovisas temperaturvariationen på värmevattnets returflöde under uppvärmningsfas 1.  

 

Figur 16: Hastighetsgränsskikt i luftdomänen.    Figur 17: Temperaturfördelning i rörsegmentet. 

 

 Figur 18: Effekttransport över isoleringsranden                       Figur 19: Temperaturvariation i diskmaskinens      

under uppvärmningsfas 1 motsvarande 504 s.                         returledning under uppvärmningsfas 1 motsvarande 

504s . 

 (s) 

 (W) 

 (s) 

 (°C) 
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I figur 20 illustreras temperaturfördelningen efter diskmaskinens första uppvärmningsfas vid tiden 504 

s. Figuren visar diskmaskinens fram- och returledning i ett betongsegment. I figur 21 redovisas 

effekttransporten över fram- och returledning dragna i betong enligt figur 20.  

 

          Figur 20: Temperaturfördelning i ett betongsegment efter diskmaskinens första uppvärmningsfas vid tiden    

504 s. 

 

      Figur 21: Effektflöde per meter rör från fram-  
     och returledning i betong, uppvärmningsfas 1. 

(W) 

(s) 
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I figur 22 illustreras värmevattentemperaturen i diskmaskinens fram- och returledning dragna i betong 

enligt figur 20. Temperaturstegringen i returledningen åstadkoms med tidskonstanten beräknad enligt 

ekvation 8. Kurvorna är plottade över diskmaskinens första uppvärmningsfas motsvarande 504 s.  

 

Figur 22: Temperaturstegring över tid i diskmaskinens 

 fram- och returledning dragna i betong. 

Figur 23 visar effektförlusten från ett rörsegment på 0,53 meter i diskmaskinens returledning under 

avsvalningsfas 1 som pågår i 612 sekunder. Värdena avser ett vertikalt rörsegment i placerat luft. Figur 

24 visar värmevattnets temperaturförändring under samma period i rörsegmentet.  

 

Figur 23: Effektförlust av ett rörsegment från   Figur 24: Temperaturvariation i ett rörsegment från  

diskmaskinens returledning under                    diskmaskinens returledning under                        

avsvalningsfas 1.                                                                                 avsvalningsfas 1. 

(°C) 

(s) 

(°C) 

(s) (s) 

(W) 
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3.5 Temperaturdiagram över värmevattentemperatur 
I figur 25 redovisas temperaturvariationen över tid i diskmaskinens värmevattensystem för rör dragna i 

betong. I figur 26 redovisas motsvarande värden för rör dragna i luft. Värdena är beräknade över en 

körning av diskmaskinen. Punkterna representerar temperaturen i början av en uppvärmnings- eller 

avsvalningsfas. Stigande temperatur innebär att en uppvärmningsfas fortgår i vitvaran. Vid avtagande 

temperatur finns inget flöde i värmevattenkretsen vilket medför att temperaturen i värmevattenröret 

sjunker. För respektive vitvara initieras driften med en uppvärmningsfas. 
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Figur 26: Temperaturvariation för diskmaskinens fram- och returledning i luft.  
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I figur 27 och 28 illustreras temperaturförändringen i tvättmaskinens värmevattensystem under en 

körning enligt samma princip som diskmaskinens temperaturer.  
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Figur 28: Temperaturvariation över en körning för tvättmaskinens fram- och returledning i betong. 
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3.6 Värmeövergångstal och tidskonstanter 
Värmeövergångstal och tidskonstant för respektive uppvärmningsfas presenteras i tabell 10 till 12 för 

disk-, tvättmaskin samt torktumlare. För samtliga vitvarors fram- och returledning har 

värmeövergångstalet på rörets insida beräknats. Tidskonstanten används endast i diskmaskinens samt 

tvättmaskinens returledning.  

Tabell 10: Värmeövergångstal och tidskonstant för diskmaskinen.  

 u�  
(kg/s) 

Tmax, fram 
(°C) 

Tmedel, retur 
(°C) 

hfram 
(W/m2°C) 

hretur 
(W/m2°C) 

τ  
(1/s) 

Fas 1 0,0178 58 22,08 1 844,97 1 176,47 0,025671543 
Fas 2 0,0190 59,3 36,74 1 954,52 1 547,72 0,029781143 
Fas 3 0,0198 59 48,45 2 022,21 1 860,96 0,018040637 
Fas 4 0,0393 58 44,4 3 497,38 3 313,12 0,019609074 
 

Tabell 11: Värmeövergångstal och tidskonstant för tvättmaskinen. 

 u�  
(kg/s) 

Tmedel, fram 
(°C) 

Tmedel, retur 
(°C) 

hfram 
(W/m2°C) 

hretur 
(W/m2°C) 

τ  
(1/s) 

Fas 1 0,0374 65,31 50,35 3 457,39 2 994,95 0,009992 

 

Tabell 12: Värmeövergångstal för torktumlaren. 

 u�  
(kg/s) 

Tfram 
(°C) 

Tretur  
(°C) 

hfram  
(W/m2°C) 

hretur  
(W/m2°C) 

Fas 1 0,015 64 56 1 664,49 1 537,096 
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4 Diskussion 
 

4.1 Grundantaganden 
Antagna omgivningstemperaturer anses vara realistiska utifrån den simuleringsstrategi som använts. 

Temperaturen under ett hus är oftast lägre närmare husets ytterväggar och ökar med minskat avstånd 

mot husets centrum. Simuleringarna på rör som är dragna i husets betongplatta kan i en senare studie 

förfinas genom att korrigera temperaturen under betongplattan. Då marktemperaturen under plattan 

varierar med position kan betongplattan delas in i segment med olika temperaturer. Detta medför att 

simuleringarna av rör dragna i betong kan simuleras med varierad marktemperatur beroende på vart i 

plattans horisontalplan röret är placerat. Eftersom isoleringstjockleken under markplattan uppgår till 

300 mm anses dock inga stora temperaturvariationer förekomma. 

I beräkningarna av energiförlusterna från systemet har flödesförändringar pga. krökar i rörsystemet 

försummats. Antagandet anses ha marginell påverkan på resultatet då den största påverkan på 

värmetransporten pga. konvektion sker på rörets utsida. 

4.2 Simulering av uppvärmningsfaser 
Simuleringen av uppvärmningsfaserna har utförts utan ett definierat flöde i röret. Detta har korrigerats 

med en empiriskt beräknad konvektionskoefficient som korrigerar för den ökade värmeöverföringen 

som fluidets strömning medför. Beräkningarna av konvektionskoefficienten tar ingen hänsyn till 

strömningens utveckling innan fullt utvecklat flöde uppnåtts i röret. 

Eftersom varje rörsegment i respektive vitvaras värmevattenkrets har simulerats separat med samma 

initialtemperatur i respektive materialdomän tar simuleringen inte hänsyn till temperaturfallet mellan 

de olika rörsegmenten i systemet. Då ingen flödesmodul användes och rör dragna i betong simulerades i 

en tvärsnittsmodell visade de sig att detta inte var möjligt. Simuleringar utförda av Roos(11) visar att 

temperaturfallet i 0,5 meter rör draget i luft, med värmevattenflöde och temperatur motsvarande 0,03 

kg/s och 65 °C, uppgår till 0,03 °C. För ett likadant rör draget i betongplattan är temperaturfallet 0,05 °C. 

Under uppvärmningsfasen har temperaturen i framledningen satts till en konstant temperatur. 

Temperaturen motsvarar maxtemperaturen som uppnås under respektive fas. Antagandet har gjort 

utifrån Perssons(8) försök som visar att maxtemperaturen i framledningen nås snabbt. Detta antagande 

anses ha en liten påverkan på det slutliga resultatet. Den vitvara som påverkas mest av antagandet är 

diskmaskinen som har fler och kortare uppvärmningsfaser än tvättmaskinen och torktumlaren. Pga. 

värmetrögheten i vitvarorna kan inte samma antagande göras för temperaturen på returflödet.  

Temperaturstegringen i returledningen under uppvärmningsfasen beskrivs med ekvation 8 och 

illustreras i figur 19 samt 22 för rör i luft respektive betong. Försök visar att samma resultat nås om 

temperaturen på kopparranden som tangerar mot vattendomänen sätts till värmevattnets 

maxtemperatur under den aktuella fasen. Detta tros bero på vattnets värmetröghet. 

Framledningstemperaturen under uppvärmning som illustreras i figur 22 avviker initialt från antagandet 

att framledningstemperaturen är konstant. Detta beror på den stora temperaturdifferensen mellan 
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kopparröret, som initialt har en temperatur på 19°C, och värmevattnet. I övriga uppvärmnings- och 

avsvalningsfaser ligger koppardomänens temperatur närmare värmevattentemperaturen vilket medför 

att fenomenet inte uppkommer i samma utsträckning i de övriga simuleringarna. 

Torktumlarens uppvärmningsfas har simulerats med konstanta fram- och returledningstemperaturer på 

64 respektive 56 °C. Detta medför att ingen värmetröghet finns i materialdomänerna under 

uppvärmningen då modellen simulerats utifrån stationära förhållanden. Då torktumlarens 

uppvärmningsfas pågår i två timmar har avsaknaden av den transienta fasen som i simuleringarna 

åstadkoms med en variabel temperatur inte någon nämnvärd påverkan på slutresultatet. Eftersom 

tvättmaskinen körs innan torktumlaren är rören och omgivande materialdomäner redan till viss del 

uppvärmda. Detta minskar felmarginalen i de stationära simuleringar som har utförts på torktumlarens 

värmevattensystem. 

4.3 Simulering av avsvalningsfaserna. 
Avsvalningssimuleringarna anses vara de simuleringar som kommer närmast ett verkligt scenario då 

inga antagande angående uppvärmningskurva beroende på värmetröghet i vitvarorna behöver göras. 

Figur 23 och 24 visar på avsvalningsförlusterna från ett rörsegment i diskmaskinens returledning. 

Effektförlusten som illustreras i figur 23 har initialt höga effektförluster. Fenomenet har upptäckts i 

samtliga avsvalningssimuleringar och tros bero på ett numeriskt fel i Comsols beräkningar. De första tio 

sekunderna i alla avsvalningssimuleringar har därför reducerats i beräkningarna. 

4.4 Jämförelse av rör dragna i betong och luft. 
Förlusterna från ett rör draget i luft respektive betong har visat sig vara svåra att jämföra i studien. 

Eftersom rör dragna i luft har ett hastighetsgränsskick på utsidan som påverkar värmeöverföringen har 

rörets längd betydelse för förlusternas storlek. Jämförelsen försvåras även av initialtemperaturerna i de 

materialdomäner som omger röret som påverkar värmeförlusten från röret. Simuleringar utförda av 

Roos(11) visar entydigt på att ett rör i luft har mindre värmeförluster än ett motsvarande rör draget i 

husets betongplatta. Detta kan förklaras med att Roos(11) simuleringar är stationära och inte beror av 

tid.  

4.5 Jämförelse av resultat för respektive vitvara. 
De totala värmeförlusterna från diskmaskinens värmevattensystem uppgår till 15,9 kWh per år enligt 

figur 12. Motsvarande förluster från tvättmaskinens distributionssystem uppgår till 8,2 kWh per år. 

Skillnaden överensstämmer med Perssons(4) teori som säger att förlusterna från diskmaskinens 

värmevattensystem är större pga. att diskmaskinen har fler avsvalningsfaser. En annan förklaring till 

skillnaden är att den totala flödestiden i diskmaskinens värmevattensystem är 46,5 minuter per körning 

medan tvättmaskinens flödestid endast uppgår till 25,8 minuter per körning. Nämnvärt är också att 

tvättmaskinen har en något högre framledningstemperatur än diskmaskinen. 

Värmeförlusterna från torktumlarens värmevattensystem uppgår årligen till 27,1 kWh per år enligt de 

simuleringar som gjorts. De höga förlusterna jämfört med disk- och tvättmaskin var väntade då 

flödestiden i värmevattensystemet under torkningen är 120 minuter. 
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4.6 Horisontella rör simulerade i vertikala modeller. 
De rör som är horisontellt dragna i luft har simulerats som vertikala rör. Detta medför att 

hastighetsgränsskicktet på rörets utsida inte blir korrekt. Hastighetsgränsskicktet påverkas av rörets 

karakteristiska längd definierad som rörets längd för ett vertikalt rör samt rörets diameter för ett 

horisontellt rör. För att evaluera felmarginalen som antagandet utgör har empiriska handberäkningar av 

konvektionskoefficienten för ett vertikalt respektive horisontellt rör utförts. Då 

konvektionskoefficienten ökar med rörets längd utfördes beräkningarna på den längsta rörsektionen 

som är horisontellt placerad i värmevattensystemet. Detta för att utvärdera den största felmarginalen 

som antagandet utgör. Enligt de utförda beräkningarna hamnade den maximala felmarginalen på 6,1 % 

vilket anses vara en liten marginal då endast 8,4 % av rören dragna i luft är horisontellt placerade. 

  



- 35 - 
 

5 Slutsats 
 

Studien visas att de totala energiförlusterna från värmevattensystemet uppgår till 51 kWh per år. 

Diskmaskinen står för 15,9 kWh av förlusterna medan tvättmaskin samt torktumlare står för 8,2 

respektive 27 kWh per år. Resultatet visar också att avsvalningsförlusterna är en stor del av de totala 

förlusterna från diskmaskinen. Detta tyder på att en minskning av diskmaskinens avsvalningscykler är 

ett effektivt sätt att minska värmeförlusterna från värmevattensystemet. 

I framtida studier inom ämnet kan noggrannare simuleringar på torktumlaren göras genom att 

uppskatta en temperaturökning på värmevattnet utifrån de data som finns på disk-, och tvättmaskinens 

värmevattentemperaturer. Vidare kan systemgränsen flyttas från rörsystemet till husets klimatskal för 

att beräkna hur stor del av förlusterna från värmevattensystemet som tillgodogörs som nyttig värme 

pga. husets uppvärmningsbehov. En annan intressant infallsvinkel i en vidare studie är att beräkna det 

pumparbete som krävs för att cirkulera värmevattnet i rörsystemet.  
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Nomenklatur 
 

��  =  Effekt          [W] 

R =  Termiskt värmemotstånd       [°C/W]  

T = Temperatur         [K] alt. [°C] 

h =  Konvektionskoefficient       [W/m2°C] 

k =  Termisk konduktivitet        [W/m°C] 

L =  Geometrisk längd        [L] 

r =  Radie          [m] 

g =  Gravitationskonstant        [m/s2] 

τ =  Tidskonstant         [1/s] 

ρ =  Densitet         [kg/m3] 

Cp =  Specifik värmekapacitet       [J/kg°C] 

V =  Volym         [m3]  

A =  Area          [m2] 

t =  Tid          [s] 

Nu =  Nusselt-tal        [1] 

D =  Diameter         [m] 

Re =  Reynolds        [1] 

Pr =  Prandtl         [1] 

υ =  Kinematisk viskositet        [m2/s] 

Q =  Energi          [J] 

m =  Massa         [kg] 

η =  Dynamisk viskositet        [kg/ms] 

u =  Hastighetsfält         [m/s] 

p = Tryck          [Pa] 

GrL =  Grashof         [1] 

RaL =  Rayleigh        [1] 

  



A 
 

Bilaga 1 

Randvillkor för uppvärmningsfaserna fram- och returledning axialsymmetrisk modell.  

General Heat Transfer 

Insulation/symmetry 

Heat source/sink, se tabell XXX  

Continuity 

Convective flux 

Temperature, T=21 °C 

 

Tabell: Randvillkor på kopparytan som tangerar vattendomänen. 

* Temperaturen beskrivs enligt ekvation 8 och varierar med tiden. 

 

 

 

 

  
Temperatur i randvillkoret Heat source/sink 

Diskmaskin 

 Fas Framledning (°C) Returledning (°C) 

Uppvärmning 1 58 T=variabel* 

Uppvärmning 2 58,3 T=variabel* 

Uppvärmning 3 59 T=variabel* 

Uppvärmning 4 58,8 T=variabel* 

Tvättmaskin Uppvärmning 1 65,31 T=variabel* 

Torktumlare Uppvärmning 1 64 56 



B 
 

Bilaga 2 
 

Randvillkor för avsvalningsfaserna fram- och returledning axialsymetriskmodell. 

General heat transfer 

Insulation/symmetry 

Continuity 

Convective flux 

Temperature, T=21 °C  

  

 

 

  



C 
 

Bilaga 3 
 

Randvillkor för avsvalnings- och uppvärmningsfaserna fram- och returledning 

Weakly compressible Navier-Stokes 

Continuity 

Wall/no slip 

Open boundary/normal stress  

 

 

 

  



D 
 

Bilaga 4 
Randvillkor för tvärsnittsmodell i betong under uppvärmningsfaserna. 

General heat transfer 

Continuity 

Temperature  

 - horisontell rand mot golv, T=21 °C 

 - horisontell rand mot mark, T=17 °C 

 - vertikala ränder, T= Variabel 

Heat source/sink - (se tabell) 

 

 

Tabell: Randvillkor på kopparytan som tangerar vattendomänen. 

 

 

 

 

  
Temperatur i randvillkoret  Heat source 

Diskmaskin 

 Fas Framledning (°C) Returledning (°C) 

Uppvärmning 1 58 31,8 

Uppvärmning 2 58,3 42,4 

Uppvärmning 3 59 52,5 

Uppvärmning 4 58,8 52,7 

Tvättmaskin Uppvärmning 1 65,31 58,3 

Torktumlare Uppvärmning 1 64 56 

  



E 
 

Bilaga 5 
 

Randvillkor för tvärsnittsmodell i betong under avsvalningsfaserna. 

General heat transfer 

Continuity 

Temperature  

 - horisontell rand mot golv, T=21 °C 

 - horisontell rand mot mark, T=17 °C 

 - vertikala ränder, T= Variabel 
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Bilaga 6 
 

Torktumlarens värmeförluster. 

Energiförluster från torktumlarens rör i betong under uppvärmningsfasen. 

 Framledning Returledning 

Effektförlust per meter rör [W/m] 11,86 9,73 

Total energiförlust per år [kWh/år] 7,94 6,43 

 

  



G 
 

Bilaga 7 
 

 Värmeförluster från diskmaskinens värmevattensystem. 

Värmeförluster från diskmaskinens värmevattensystem under uppvärmningsfaserna. 

 

 

Energiförluster från diskmaskinens framledning i luft under uppvärmningsfaserna. 

 Rörlängd (m) Medeleffekt (W) Tid (s) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,155 0,988341 504 0,0001384 

Horisontellt i luft 0,155 1,0153043 504 0,0001421 

Horisontellt i luft 0,155 1,040136 1 044 0,0003016 

Horisontellt i luft 0,155 1,028504 738 0,0002108 

Vertikalt i luft 0,53 2,77944 504 0,0003891 

Vertikalt i luft 0,53 3,171609 504 0,0004440 

Vertikalt i luft 0,53 3,252608 1 044 0,0009433 

Vertikalt i luft 0,53 3,219388 738 0,0006600 

Vertikalt i luft 0,05 0,3408153 504 0,0000477 

Vertikalt i luft 0,05 0,3503532 504 0,0000490 

Vertikalt i luft 0,05 0,35775 1 044 0,0001037 

Vertikalt i luft 0,05 0,353922 738 0,0000726 

  

Energiförluster från diskmaskinens returledning i luft under uppvärmningsfaserna. 

  Rörlängd (m) Medeleffekt (W) Tid (s) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,15 0,24914 504 0,000035 

Horisontellt i luft 0,15 0,53440 504 0,000075 

Horisontellt i luft 0,15 0,82305 1 044 0,000239 

Horisontellt i luft 0,15 0,82583 738 0,000169 

Vertikalt i luft 0,53 0,79839 504 0,000112 

Vertikalt i luft 0,53 1,70877 504 0,000239 

Vertikalt i luft 0,53 2,64949 1 044 0,000768 

Vertikalt i luft 0,53 2,66118 738 0,000546 

Vertikalt i luft 0,13 0,21861 504 0,000031 

Vertikalt i luft 0,13 0,46975 504 0,000066 

Vertikalt i luft 0,13 0,72027 1 044 0,000209 

Vertikalt i luft 0,13 0,72316 738 0,000148 
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Energiförluster från diskmaskinens rör i betong under uppvärmningsfaserna. 

  Medeleffekt 
(W/m) 

Tid 
(s) 

Energiförlust/m rör 
(kWh/m) 

Rörlängd 
(m) 

Energiförlust/körning 
(kWh) 

Fas 1 Framledning 8,69218 504 0,00122 1,767 0,002150 

Returledning 3,34102 504 0,00047 1,767 0,000827 

Fas 2 Framledning 10,29606 504 0,00144 1,767 0,00255 

Returledning 6,136461 504 0,00086 1,767 0,00152 

Fas 3 Framledning 10,51883 1 044 0,00305 1,767 0,00539 

Returledning 8,796258 1 044 0,00255 1,767 0,00451 

Fas 4 Framledning 10,52723 738 0,00216 1,767 0,00381 

Returledning 8,904720 738 0,00183 1,767 0,00323 

 

Värmeförluster från diskmaskinens värmevattensystem under avsvalningsfaserna. 

Avsvalningsförluster från diskmaskinens framledning. 

Placering Rörlängd (m) Avsvalningstid (s) Medeleffekt (W) Energiförlust/körning 
(kWh) 

Horisontellt i luft 0,155 612 0,861843 0,000147 

Horisontellt i luft 0,155 180 0,991505 0,000050 

Horisontellt i luft 0,155 3 294 0,476361 0,000436 

Horisontellt i luft 0,155 Total avsvalning     

Vertikalt i luft 0,53 612 2,710963 0,000461 

Vertikalt i luft 0,53 180 3,083188 0,000154 

Vertikalt i luft 0,53 3 294 1,497562 0,001370 

Vertikalt i luft 0,53 Total avsvalning     

Betong 1,767 612 8,100237 0,002433 

Betong 1,767 180 9,402377 0,000831 

Betong 1,767 3 294 3,175671 0,005134 

Betong 1,767 Total avsvalning     

Vertikalt i luft 0,05 612 0,295782 0,000050 

Vertikalt i luft 0,05 180 0,345506 0,000017 

Vertikalt i luft 0,05 3 294 0,161221 0,000148 

Vertikalt i luft 0,05 Total avsvalning     
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Avsvalningsförluster i diskmaskinens returledning. 

Placering Rörlängd (m) Avsvalningstid (s) Medeleffekt (W) Energiförlust/körning 
(kWh) 

Horisontellt i luft 0,15 612 0,224849 0,000038 

Horisontellt i luft 0,15 180 0,525913 0,000026 

Horisontellt i luft 0,15 3 294 0,376442 0,000344 

Horisontellt i luft 0,15 Total avsvalning     

Vertikalt i luft 0,53 612 0,720896 0,000123 

Vertikalt i luft 0,53 180 1,682978 0,000084 

Vertikalt i luft 0,53 3 294 1,243638 0,001138 

Vertikalt i luft 0,53 Total avsvalning     

Betong 1,767 612 2,559506 0,000769 

Betong 1,767 180 5,608754 0,000496 

Betong 1,767 3 294 2,663706 0,004307 

Betong 1,767 Total avsvalning     

Vertikalt i luft 0,13 612 0,196592 0,000033 

Vertikalt i luft 0,13 180 0,455760 0,000023 

Vertikalt i luft 0,13 3 294 0,328240 0,000300 

Vertikalt i luft 0,13 Total avsvalning     
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Bilaga 8 
 

Värmeförluster från tvättmaskinens värmevattensystem 

Värmeförluster från tvättmaskinens värmevattensystem under uppvärmningsfaserna. 

Energiförluster från tvättmaskinens framledning under uppvärmningsfaserna. 

Placering Rörlängd (m) Medeleffekt (W) Tid (s) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,127 1,01823 1 548 0,00044 

Vertikalt i luft 0,53 3,83480 1 548 0,00165 

Vertikalt i luft 0,05 0,42183 1 548 0,00018 

 

Energiförluster från tvättmaskinens returledning under uppvärmningsfaserna. 

Placering Rörlängd (m) Medeleffekt (W) Tid (s) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,077 0,52840 1 548 0,00023 

Vertikalt i luft 0,53 3,18196 1 548 0,00137 

Vertikalt i luft 0,13 0,86373 1 548 0,00037 

 

Förluster från tvättmaskinens fram- och returledning i betong under uppvärmning 

 Medeleffekt (W/m) Tid (s) Rörlängd (m) Energiförlust/körning (kWh) 

Framledning 12,20512 1 548 2,03 0,01065 

Returledning 10,33982 1 548 2,003 0,00891 

 

Värmeförluster från tvättmaskinens värmevattensystem under avsvalningsfaserna. 

Avsvalningsförluster från tvättmaskinens framledning 

Placering Rörlängd (m) Tid (s) Medeleffekt (W) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,127 5 706 0,27969 0,00044 

Vertikalt i luft 0,53 5 706 1,08021 0,00171 

Betong 2,03 5 706 1,81360 0,00584 

Vertikalt i luft 0,05 5 706 0,11563 0,00018 

 

Avsvalningsförluster från tvättmaskinens returledning 

Placering Rörlängd (m) Tid (s) Medeleffekt (W) Energiförlust/körning (kWh) 

Horisontellt i luft 0,077 5 706 0,04286 0,00007 

Vertikalt i luft 0,53 5 706 0,91624 0,00145 

Betong 2,003 5 706 1,54293 0,00490 

Vertikalt i luft 0,13 5 706 0,23829 0,00038 
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