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Sammanfattning 
Företaget Zetterströms Rostfria AB i Molkom producerar värmeväxlare till olika 
ändamål. I produktionen använder Zetterströms en sömsvets som kräver kylvatten. 
Mängden kylvatten som går åt under ett år är cirka 2016m3. Svetsen går på olika effekter 
beroende på vad för typ av plåt som svetsas, om den är tjock eller tunn. Vid svetsning av 
en tjock plåt körs svetsen på högre effekt än om det svetsas en tunnare plåt. Studien 
omfattar två olika effektlägen som svetsen kördes på under mätningarna. Zetterströms vill 
nu ta till vara på den energi som kylvattnet tar upp i svetsen samt att minska färskvatten 
förbrukningen. 
Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur kylvattenförbrukningen går 
att minska samt hur spillvärmen från svetsens kylvatten kan tas till vara på ett bra sätt.  
Målet med studien är att finna energieffektiva lösningar som tar tillvara på svetsens 
spillvärme samt minskar färskvattenförbrukningen. 
Metoden har bestått i att analysera Zetterströms uppvärmningssystem för att veta hur 
systemet är uppbyggt och vilken temperatur värmesystemet har på 
framledningstemperatur. Därefter gjordes temperatur- och flödesmätningar på svetsens 
kylvatten. Vid mätningarna på svetsen visade det sig att kylvattnet tog upp en effekt av 
40,1 resp. 15,6 kW på de två effektlägen som studien behandlar. När nu effekterna som 
överförs till vattnet är kända framtogs två olika systemförslag. Ett förslag där flödet sänks 
till det rekommenderade samt att en luftvärmare installeras i lokalen där svetsen står. Det 
andra förslaget är ett slutet system med en kylmaskin som kyler kylvattnet så att vattnet 
återigen lämpar sig till kylvatten då framledningstemperaturen ska ligga mellan 14-15ºC. 
Värmen som kylmaskinen avger kommer att ligga runt 60ºC som via värmeväxlare 
kommer att avges i luftvärmare i lokalen som ett komplement till dagens 
uppvärmningssystem. Kylvattenförbrukningen kommer att med detta förslag att minskas 
radikalt från dagens situation. Besparningen som kommer att ske för de två olika 
förslagen blir 12400 resp. 41600kr/år.  



Abstract 
The company Zetterströms Rostfria AB in Molkom producing heat exchangers for 
different purposes. In the production Zetterströms are using a seam welding machine that 
demands cooling water. The quantity of cooling water the company consumes is 
2016m3/year. The seam welding machine works on different effects depending on the 
thickness of the sheet metal. Thicker sheet metal demands higher power than a thinner 
sheet metal. This study handles values from two different effects that the welding 
machine is working with. Zetterströms wants to reduce the quantity of cooling water and 
reuse the energy the cooling water receives in the welding machine. 
The purpose of this study is to survey how to reduce the quantity of cooling water used 
and how to integrate the energy in the cooling water to the buildings heating system.  
The objective of the study is to find a solution that takes care of the energy in the cooling 
water and reduce the quantity of cooling water.  
The method endures to analyze Zetterströms heating system to find the heating systems 
operating temperatures. Several measurements on the cooling water temperatures and 
water flows were made. The results from the measurements showed that the welding 
machine transferred two different effects to the cooling water. The welding machine 
transferred 40,1 respective 15,6kW to the cooling water. This study handles these two 
effects. When this two effects are known, two suggestions where hammered out. One 
suggestion reduces the cooling water flow to recommended level and a fan coil is 
installed to warm the industrial premises. The second suggestion is a close system with a 
heat pump. The heat pump cools the water so it can be reused as cooling water again. The 
recommended temperature of the cooling water is 14-15ºC. The energy from the cooling 
water is pumped to 60ºC with the help from a heat pump. The warm water from the heat 
pump emits in fan coils like the first suggestion. The fresh water consuming will be 
reduced to minimal level with the second suggestion. 
The saving for the first suggestion will be 12400kr/year and for the second suggestion 
41600kr/year. 



Innehåll 
1. Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

1.1 Syfte/mål .......................................................................................................................... 2 
1.2 Frågeställningar................................................................................................................ 2 
1.3 Metod ............................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 2 

2. Genomförande........................................................................................................................ 3 
2.1 Identifiering av byggnadens uppvärmningssystem.......................................................... 3 
2.2 Svetsen nuvarande kylsystem........................................................................................... 3 
2.3 Tester och mätningar på svetsen ...................................................................................... 5 

2.3.1 Temperatur loggning ................................................................................................. 5 
2.3.2 Flödesmätning ........................................................................................................... 5 
2.3.3 Drifttider.................................................................................................................... 5 
2.3.4 Ekonomiska beräkningar........................................................................................... 5 

3. Resultat................................................................................................................................... 6 
3.1 Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare ................................................................ 6 

3.1.1 Funktionsschema....................................................................................................... 7 
3.1.2 Besparingsberäkning ................................................................................................. 8 

3.3 Slutet system med kylmaskin........................................................................................... 9 
3.2.1 Funktionsschema..................................................................................................... 10 
3.2.2 Besparingsberäkning ............................................................................................... 11 

3.5 Förändring av kylning samt flödesreglering .................................................................. 13 
3.6 Rening av kylvattnet....................................................................................................... 13 
3.7 Integrering i befintligt uppvärmningssystem ................................................................. 13 
3.8 Andra lösningar .............................................................................................................. 13 
3.8 Andra lösningar .............................................................................................................. 14 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 15 
4.1 Systemförslagen ............................................................................................................. 15 
4.2 Andra lösningar .............................................................................................................. 16 
4.3 Oljepannan ..................................................................................................................... 16 

5. Tackord................................................................................................................................. 17 
6. Källförteckning..................................................................................................................... 18 
Bilaga 1, Beräkningar av dagens system.................................................................................. 19 
Bilaga 2. Beräkningar på systemförslagen. .............................................................................. 20 
Bilaga 3. Beräkningar i Excel .................................................................................................. 23 



1. Bakgrund 
Företaget Zetterströms Rostfria AB i Molkom producerar värmeväxlare till olika ändamål. I 
produktionen använder Zetterströms en sömsvets som kräver kylvatten. Drifttiden på svetsen 
är beroende på kundorder och går därför inte under hela året. När svetsen används så 
använder företaget stora mängder färskvatten som kylvätska. Kylvattnet står för cirka 60% av 
totala årsförbrukningen av färskvatten. Kylvattnet tar upp stora energimängder som sedan 
förkastas ner i avloppet. 
Uppvärmningsbehoven av lokalerna sköts utav en oljepanna. Företaget har ca 3600kvm stora 
lokaler fördelat på 2600kvm verkstad med ca 7m i takhöjd samt 1000kvm kontor. 
Verkstadsdelen värms upp med luftburen värme. I de olika byggnadsdelarna, verkstad och 
kontor, är önskad temperatur 19°C resp. 21°C. 

1.1 Syfte/mål 
Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur kylvattenförbrukningen kan 
minskas, hur spillvärmen från svetsen kan tas tillvara på ett bra sätt samt om det går att 
integrera den värmen med företagets övriga uppvärmningssystem. 
 
Målet med denna studie är att finna en energieffektiv lösning som tar tillvara på svetsens 
spillvärme och integrerar den värmen i företagets uppvärmningssystem. Detta görs för att 
energiförbrukningen på oljepannan samt färskvattenförbrukningen skall minskas. 

1.2 Frågeställningar 
• Vilket energibehov har byggnaden? 
• Hur mycket energi motsvarar svetsens spillvärme?  
• Olika förslag på hur kan spillvärmen integreras i uppvärmningssystemet 
• Hur mycket energi kan sparas form av minskad oljeförbrukning samt hur mycket kan 

färskvattenförbrukning minskas om spillvärmen från svetsen integreras i det övriga 
uppvärmningssystemet? 

1.3 Metod 
Metoden kommer att bestå av: 

• Analys av dagens uppvärmningssystem. 
• Mätningar på svetsen 
• Analys av mätdata. 
• Upprättande av systemförslag 
• Beräkningar. 

1.4 Avgränsning 
De system som föreslagits i rapporten behandlar värden från två olika effektlägen på svetsen, 
alltså den effekt som överförs till kylvattnet.  
Hänsyn tas inte till vilka sorters föroreningar som finns i kylvattnet efter svetsen.  
Systemen anses vara förlustfria. 
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2. Genomförande 

2.1 Identifiering av byggnadens uppvärmningssystem 
Värmekällan i systemet består av en oljepanna, modell Högfors 21 med en maxeffekt på 
500kW. Brännaren är en Weishaupt typ L3Z-A och har effekten 240kW. Hetvattnet från 
pannan går i kulvert till huvudlokalen som där delas och regleras vattnet till olika förbrukare 
med reglercentraler. Pannan körs alltid med samma framledningstemperatur, ca 75ºC. Dock 
finns två driftlägen, sommar och vinter. Uppvärmningen av verkstaden sker via tilluft. 
Energibehovet som hela byggnaden har baseras på den mängd olja som företaget använder. 
År 2004 gjorde företaget av med ca 58m3 olja1. Den mängden olja motsvarar ca 622MWh/år 
 
Ventilationssystemet består av två till och frånluftbehandlingsaggregat. Ett för kontorsdelen 
som har en roterande värmeväxlare och en för verkstadsdelen som har en 
korsströmsvärmeväxlare. Aggregatet till kontorsdelen har både kylbatteri och värmebatteri till 
skillnad från verkstadslokalen som endast har värmebatteri. Båda aggregaten styrs av var sin 
rumstemperaturgivare2. 

2.2 Svetsen nuvarande kylsystem 
Svetsen som företaget använder sig av är av typen motståndssvets, ESAB ZSSB 166, även 
kallad sömsvets. Den består av två likadana enheter med en märkeffekt på 80kVA/enhet. Hur 
funktionen för kylvattenkretsen ser ut visas i figur 1.  

 
Figur 1, visar funktionsprincip hur kylvatten kretsen till svetsen är uppbyggd och fungerar idag 

 
Svetsen kyls med färskvatten där vattnet sprutas direkt på svetshärden/plåten, se figur 2, samt 
kyler transformatorn/svetsrullarna internt. Kylvattnet från rullarna och plåten samlas upp och 
leds direkt till avloppet. Framledningstemperaturen på kylvattnet har en temperatur på ca 4-6 
grader. Temperaturen på utgående kylvattnet varierar beroende på svetsens effekt vid drift 
eftersom flödet är konstant. Svetsens effekt ställs beroende på tjocklek på plåtarna som 
svetsas. Företaget har satt in en flödesregulator med möjlighet till flödesmätning samt en 
vattenmätare. Det totala flödet som idag används som kylvatten uppgår till ca 0,8 liter/s = 48 
                                                 
1 Zetterströms Rostfria AB 
2 L/B Fläktservice AB 
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liter/min uppdelat på 0,4 liter/s till rullarna och 0,4 liter/s till svetshärdskylningen. Svetsen har 
en drifttid på 700 timmar/år vilket ger en vattenförbrukning på 2016m3/år. Rekommenderat 
kylvattenflöde på transformatorn med märkeffekt 80kVA/enhet och två enheter är 16 
liter/min. Det rekommenderas även att kylvattnets temperatur in i transformatorn är cirka 14-
15ºC3 för att minska risken för kondensbildning i transformatorn. 
I svetsens kylvatten finns mycket föroreningar i form av fett, metall och andra partiklar.   
  
 
 
 

Figur 2, beskriver hur kylningen av svetshärden ser ut idagsläget. Eftersom 
strålarna är riktade som de är så sprutar det mycket vatten vid sidan av 
uppsamlingskaret 

Figur 3, Visar svetsens utseende innan drift. Rullarna pressas samman 
mot var sin sida av plåten. Plåten matas framåt vilket får rullarna att 
rotera. Vatten spolas på plåten genom rören för att kyla 
plåten/svetshärden. 

                                                 
3 Telefonkontakt, TECH Products Sweden AB 
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2.3 Tester och mätningar på svetsen 
Här presenteras tester, mätningar och avgränsningar som ligger till grund till resultatet.  

2.3.1 Temperatur loggning 
Vid mätningen av temperaturerna på utgående vatten från svetsen användes 
mätningsutrustning som loggade temperaturen var 5:e sekund. Mätningarna utfördes under 
1½ timme på två effektlägen. Då det är två rörledningar, en som kyler transformatorn/rullarna 
och en som kyler smältan, mättes temperaturen i de båda rören, i mynningen på röret från 
transformator/rullarna samt i karet. Mätningarna sker alltid på samma utvalda punkter. Vattnet 
som kyler transformatorn/rullarna är en sluten krets och går ned i golvbrunnen medan vattnet 
som kyler smältan rinner ner i ett uppsamlingskar under plåten som är en öppen vattenyta. 
Därefter rinner vattnet ner i avloppet.  
Beräkningar utförs på den effekt som överförs till kylvattnet, 15,6 respektive 40,1kW. Se 
bilaga 1. Uppskattning av hur mycket svetsen körs på vardera effekt är satt till 50% av 
700timmar. 

2.3.2 Flödesmätning 
Totalflödet mättes med en flödesmätare för att få totala mängden vatten som svetsen 
använder. För att få reda på vilket flöde som används vid de två olika kylslingorna användes 
en hink och tidtagarur.  
 
2.3.3 Drifttider 
För att kunna dimensionera en kylmaskin och en ackumulatortank behövs drifttider på svetsen 
under dagen. Drifttiderna har tagits reda på via tidtagning samt intervju av personal4. 
Beräkningarna är baserade på att svetsen går 9 timmar om dagen. Svetsen stängs dock av vid 
raster, justering och plåtbyte.  

2.3.4 Ekonomiska beräkningar 
Då förslagen ger en minskad färskvattenförbrukning samt oljeförbrukning redovisas här 
nedan besparingen. Som svetsen körs idag så har de en färskvattenförbrukning på 2016m3 
vilket blir en årlig kostnad på 34 574 kr då Zetterströms köper vatten för 17,15 kr/m3. Den 
mängd olja som används i uppvärmning av lokalerna uppgår till 622 MWh/år, se tabell 1 
nedan. Oljepriset var under 2004 0,56kr/kWh. Elpriset baseras på föregående månads pris5, 
96.80öre/kWh. 

Kvartal Liter olja MWh Kronor 
1:a 23 096 249 129 584 
2:a 12 024 129 71 032 
3:e 9 287 100 59 242 
4:e 13 398 144 88 599 
Summa 57 805 622 348 456 

Tabell 1, visar kvartalsvis hur stor oljeförbrukning på Zetterströms Rostfria AB. 

                                                 
4 Svetsoperatör, anställd på Zetterströms Rostfria AB 
5 Vattenfall 



3. Resultat 
I resultatet beskrivs två system, ett flödesreglerat samt ett slutet system med kylmaskin, 
funktionsscheman och besparingsberäkning för vardera system. Sist i resultatet finns även 
förslag på lämpliga produkter att använda i systemförslagen samt alternativa lösningar. 

3.1 Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare 
Systemet utnyttjar den värme som svetsen tillför kylvattnet till att värma och kyla, beroende 
på svetsens effektläge samt verkstadens klimatbehov. Kylvattnet kommer här att ha en 
framledningstemperatur på ungefär 5-6ºC. På så vis så kommer temperaturen efter svetsen att 
på den höga effekten att bli 24°C och på den lägre effekten 13°C. Detta innebär att vid det 
lägre effektläget kan inte energin som tas upp av kylvattnet avges i luftvärmare då 
temperaturen på vattnet är lägre än rumstemperaturen. I stället för att värma lokalerna kan det 
bli aktuellt att kyla lokalerna. För bild se figur 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4, Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare. 
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3.1.1 Funktionsschema 
JV1 Justeringsventil till färskvatten 
JV2 Justeringsventil till fördelning av färskvatten till rullarna och plåten 

Säkerställer så att rullarna/transformatorn alltid har ett lägsta flöde på 16 
liter/min. Rullarna/plåten kyls efter behov. 

P1 Pump1, startar efter en tids fördröjning efter att svetsen har startat så att 
uppsamlingskaret har hunnit fyllts med vatten. 

GT1 Givare Temperatur, sitter i lokalen med inprogrammerat börvärde 
 
Om byggnaden har värmebehov: 
Att byggnaden har värmebehov indikeras med hjälp av en signal att värmebatteriet hos 
värmeåtervinningsaggregatet är i drift. Luftvärmaren kommer att starta om 
framledningstemperaturen på kylvattnet överstiger rumstemperaturen. Om 
framledningstemperaturen på kylvattnet understiger omgivande luft kommer kylvattnet att gå 
direkt till avloppet då den värmen inte behövs. 
 
Om byggnaden saknar värmebehov: 
Vid varmare temperatur än inställt börvärde på rumstemperaturgivaren och att 
framledningstemperaturen understiger rumstemperaturen kommer luftvärmaren att bli en 
luftkylare. Om framledningstemperaturen är varmare än omgivande luft går kylvattnet direkt 
till avloppet. 



3.1.2 Besparingsberäkning 
Flödet sänks från idag 48 liter/min ner till rekommenderade 32 liter/min vilket ger en 
minskning på 16 liter/min. 
 
32 liter/min ger en årsförbrukning på: 

332*60*700 1344 /m år=  
 
Besparingen på färskvatten blir då: 

32016 1344 672 /m år− =  
 
Omräknat i pengar 
672*17,15 11526 /kr år=  
 
Minskad oljeförbrukning 
Svetsen antas köras halva tiden på höga effektläget, alltså 350timmar/år 
 
PAVGIVET =4,5kW 6

350

4.5*350 1.575
AVGIVET

T timmar
E P T
E MWh

=
= ∗
= =

 

 
Den besparing som görs är: 

*
1575*0.56 882 /

Besparing E oljepris
Besparing kr år

=
= =  

Kostnad luftvärmare 
Beroende på fabrikat och storlek kostar en luftvärmare mellan 7-10 000kr. 
 
Avbetalningstid samt årsbesparing 
En årsbesparing på 12408 kr görs om flödet sänks samt en luftvärmare installeras. 
Avbetalningstiden blir då mindre än 1 år.  
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6 Bilaga 2, ”Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare”, sidan 20 



3.3 Slutet system med kylmaskin 
Det här förslaget inriktar sig på att få ner förbrukningen på kylvattnet samt ta vara på den 
energi som vattnet har efter svetsen. Detta görs med hjälp av en kylmaskin samt ett slutet 
kylvattensystem. För att vattnet skall kunna gå i en sluten krets krävs det ett sorts filter som 
tar bort skräp och föroreningar så att vattnet återigen ska kunna användas. Kylvattnet kommer 
att ha en framledningstemperatur på ungefär 14-15ºC7. På så vis kommer temperaturen efter 
svetsen att på den höga effekten, 40,1kW, att bli 32°C och på den lägre effekten, 15,6kW, 
21°C. För att kunna återanvända kylvattnet måste den energi som vattnet tagit upp i svetsen 
avges. Detta sker med hjälp av en kylmaskin vilken pumpar energin upp till 60ºC för att sedan 
avge den i luftvärmare i lokalen. När inget värmebehov finns i lokalen shuntas färskvatten 
med returvattnet för att hålla en temperatur på 14ºC på kylvattnet till transformatorn. 
Returvattnet kyls även i en vattenkylare som placeras på utsidan av lokalen.  
För bild se Figur 5. 

 
Figur 5, Slutet system med kylmaskin. Här tas värmeenergin omhand samtidigt som 
färskvattenförbrukningen minskar då det är ett sluten system där vattnet återanvänds 
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7 Telefonkontakt, TECH Products Sweden AB 
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3.2.1 Funktionsschema 
P1 Pump1-Startar direkt då svetsen startar. Går så länge svetsen går 
P2 Pump2-Samma funktion som P1 fast med en fördröjning på ca 20 sekunder 
P3 Pump3-Startar när kylmaskinen går för att kunna få bort värmen 
JV1 Justeringsventil-Inställd på att alltid ge rullarna/transformatorn 16liter/min. 

Kylningen av plåten/smältan sker efter behov. 
SV1 Styrventil1-Öppnar emot avlopp 
SV2 Styrventil2-Shuntventil som säkerställer rätt framledningstemperatur på 

kylvattnet 
SV3 Styrventil2-Öppnar färskvatten för att blanda med kylvattnet om temperaturen i 

ackumulatortanken överstiger 14ºC 
SV4 Styrventil4-Öppnar krets till utomhuskylare för vattnet när byggnaden saknar 

värmebehov men fortfarande vill behålla den slutna kretsen och hålla nere 
färskvattenkonsumtionen 

SV5 Styrventil5-samma funktion som SV4 
GT1 Givare Temperatur1-Ska alltid se till att det är 14°C ±1°C då viss tröghet finns i 

systemet 
GT2 Givare Temperatur2-Styr kylmaskinen, att kylmaskinen ska starta när det är 

14°C i tanken och strävar efter att kyla ned till 5°C. 
Om GT1 indikerar för varmt, >14ºC i ackumulatortanken, kommer SV3 att 
öppna och släppa in färskvatten(5°C) så framledningstemperaturen blir 14°C ±1°C samt 
öppna SV1 för att släppa ut samma mängd vatten som tillförs i SV3.  
Utifall GT1 indikerar för kallt kommer SV2 att shunta in varmt returvatten från svetsen för att 
höja temperaturen till den rätta.  
 
Byggnaden har värmebehov 
Om byggnaden har värmebehov skickas en signal från värmebatteriet till kylmaskinen om att 
värmebatteriet i luftbehandlingsaggregatet på taket är i drift. Kylmaskinen slås till och 
pumpen P3 börjar pumpa 55ºC vatten till luftvärmarna. 
 
Byggnaden saknar värmebehov 
Rumstemperaturgivaren indikerar högre temperatur än inlagt börvärde. Värmebatteriet stängs 
av och lika så kylmaskinen. SV3 och SV4 öppnas och kylvattnet leds istället ut på utsidan och 
avges i en fläktkylare. Om det inte räcker att kyla kylvattnet på utsidan, GT1 indikerar en 
temperatur >14ºC, så öppnas SV2 emot avloppet och SV3 öppnar för färskvatten för att sänka 
temperaturen på vattnet. 
 
Vattnet i ackumulatortanken skall ha en temperatur på 5ºC när svetsen startas i början på 
dagen. 



3.2.2 Besparingsberäkning 
Eftersom systemet är slutet ska det inte behövas något mer färskvatten än det som finns i 
kretsen därför är det svårt att skatta det spill som blir under körning samt shuntning. 
 
Besparing på färskvatten: 

32016 /m år  
 
Omräknat i pengar 
2016*17,15 34574 /kr år=  
 
Minskad oljeförbrukning 
Då kylmaskinen går olika tider beroende på vilket effektläge svetsen körs på fås olika 
drifttider på denna. Vid det högre effektläget körs kylmaskinen 5/3gånger så länge som 
svetsen. Vid det lägre effektläget körs kylmaskinen 3/4 av svetsens drifttid8. Totalt körs 
svetsen 700timmar per år varav 50% av tiden på det höga läget och resterande på lägre 
effekten.  
 
Höga effekläget 
 
PAVGIVET =31.94kW 9

350
350*5 / 3

583

31.94*583 18.62

drift

drift

AVGIVET drift

T timmar
T

T timmar

E P T

E MWh

=
=

=

= ∗

= =

 

 
Låga effektläget 
 
PAVGIVET =31.94kW 11

350
350*3/ 4

262

31.94*262 8.37

drift

drift

AVGIVET drift

T timmar
T

T timmar

E P T

E MWh

=
=

=

= ∗

= =

 

 
Totalt fås 26.99MWh 
 
Den besparing som görs är: 

*
26900*0.56 15064 /

Besparing E oljepris
Besparing kr år

=
= =  

Ökningen i elförbrukning till kylmaskinens kompressor 
Drifttid på kylmaskinen 
583 262 845timmar+ =  

                                                 
8 Se Bilaga 3 
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9 Se Bilaga 2 



Kompressorns effekt10

 12

Wh

                                                

9.95

9,95*845 8407.8

8407.8*0.96 8071.44 /

kompressor

kylmaskin

P kW

E k

Kostnad kr år

=

= =

= =

 

 
Ett påstryckfilter av den modell som förslaget är baserat på kostar: 
Pris exkl. moms: 13860kr 
Själva filterpåsen kostar 210kr exkl moms 
 
Kostnad luftvärmare 
Beroende på fabrikat och storlek kostar luftvärmare mellan 30-40 000kr exkl. moms till den 
effekten som kylmaskinen avger.  
 
Kylmaskin 
En kylmaskin kostar ca 115-120 000 kr. 
 
Ackumulatortank 
Zetterströms kan med sin egen personal konstruera och tillverka en ackumulatortank för detta 
ändamål.  
 
Avbetalningstid samt årsbesparing 
En årsbesparing på 41567kr görs om flödet sänks, kylmaskin med ackumulatortank samt 
luftvärmare installeras. Totala investeringskostnaden uppgår till cirka 177 000kr vilket ger en 
avbetalningstid på 4.3 år. 
 
Då Zetterströms själva har möjlighet att bygga delar utav anläggningen, som tex.  
ackumulatortank, blir det svårt att uppskatta priset på dessa.  
 

 
10 Bilaga 2, ”Sluten slinga med kylmaskin”, sidan 22 



3.5 Förändring av kylning samt flödesreglering 
För att kunna uppnå en högre temperatur samt minska 
förbrukningen av kylvatten så måste flödet minskas. För att m
vattenspillet utanför uppsamlingskaret bör dessa strålar, som kyle
svetshärden, riktas om så att vattnet strömmar på varsin sida om 
hjulet så att vattnet stannar kvar på plåten och rinner ner i 
uppsamlingskaret, se bild 6. 

 13

inska 
r 

                                                

 
 Figur 6, visar munstyckena där 

riktningen har ändrats  

3.6 Rening av kylvattnet 
Kylvattnet innehåller föroreningar i form av damm men även fett och 
andra partiklar som ligger på plåten som svetsas. För att kylvattnet kan 
återanvänds behövs en speciell filterpåse (ABS 10 my), som innehåller 
ett material som bl.a. absorberar mer än 500 olika kemikalier, olja och 
avfettning. Filtret har även en magnet i locket som samlar upp 
magnetit och metallpartiklar i cirkulerande värmesystem. Normalt 
brukar påsen kunna användas i ca 1 månad, men det skiljer från fall till 
fall.11 Figur 7 visar hur denna reningsanläggning kan se ut. 
 
 
 Figur 7, visar typen av 

filter som våra system 
bygger på. 

 
 

3.7 Integrering i befintligt uppvärmningssystem 
Vid undersökning av oljepannan upptäcktes det att framledningstemperaturen från pannan var 
75°C året runt12. Uttemperaturen på kylvattnet håller som högst en temperatur på 32ºC. För 
att höja temperaturen till 75°C på kylvattnet så krävs det mycket pumpeffekt vilket medför 
låga COPHP-värden. Med hjälp av luftvärmare, i vilka tilloppstemperaturen är 55ºC, kan en 
kylmaskin konstrueras med ett högre COPHP-värde då mindre pumpeffekt krävs. 
Figur 8 visar två typer av luftvärmare13 som kan tänkas användas, tak samt väggplacerad. 

Figur 8, visar två olika typer av 
luftvärmare som kan bli aktuella vid en 
installation av något systemförslag 

 
11 Vattensystem.se, www.vattensystem.se , kontakt med Martin Göranson den 10 Mars 2006 
12 RL-värme, Mailkontakt 
13 Fläktwoods, bild hämtad den 20 april 2006 
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3.8 Andra lösningar 
TECH Products Sweden AB marknadsför ett kylaggregat för kylning av 
transformatorkylvattnet, vattenkylareWP45 samt WP60SC. I detta fall skulle två kylaggregat 
behövas då två transformatorer á 80kVA används. Dock så kyler dessa endast 
transformatorerna. Kylning av svetshärden behövs fortfarande uteblir med dessa aggregat. 
Priset för dessa kylmaskiner är 24 081 respektive 61 000kr/st. 
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4. Diskussion 

4.1 Systemförslagen 
Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare 
Fördelarna med detta förslag är att vattenförbrukningen minskar till det rekommenderade 
flödet som TECH Products Sweden AB anger. Kylvattnet kan även användas som 
komfortkyla under sommarhalvåret då temperaturen på vattnet är lågt när svetsen körs på låga 
effektlägen. Installationen av detta förslag kommer inte att innebära några stora kostnader för 
Zetterströms Rostfria AB.  
 
Nackdelen med förslaget är att kylvattens temperaturer inte ändras nämnvärt utan förblir låga 
och dess användningsområde smalt. Eftersom kylvattnet idag är 5°C så finns risken för 
kondens vilket kan skada svetsen. TECH Products rekommenderar 14-15 °C. 
 
Slutet system med kylmaskin 
Fördelarna med detta system är att det blir en sluten slinga för kylvattnet vilket innebär en 
markant minskning av kylvattenförbrukningen. Den förbrukning av kylvatten som kommer att 
bli är eventuellt spill utanför uppsamlingskaret samt om det behövs shuntas kallt färskvatten 
till framledningen på kylvattnet för att inte temperaturen skall bli för hög. Energin som tas 
från kylvattnet pumpas med hjälp av kylmaskinen upp till 60°C, framledningstemperatur på 
55ºC, för att sedan ledas till luftvärmarna.  
 
Nackdelarna är att om byggnaden saknar värmebehov så kommer inte den energi som finns i 
vattnet att tas om hand om utan kyls på utsidan av lokalen samt så leds stora mängder vatten 
direkt ner i avloppet. I och med att vattnet som kyler plåten och svetshärden rinner ner i ett 
uppsamlingskar med öppen vatten yta skapar det ett problem eftersom en pump måste 
installeras för att återigen höja trycket på det vattnet innan det sammanförs med kylvattnet 
från rullarna/transformatorn. Eftersom en pump kommer att installeras efter uppsamlingskaret 
så måste även någon typ av vattenlås placeras före för att hindra att pumpen från att delvis gå 
utan vatten vilket förstör pumpen. Det installerade filtret som ska ta upp föroreningar och 
partiklar från kylvattnet kommer att få bytas med jämna mellanrum beroende på 
föroreningsgrad. Byte av filter skapar ett moment till i produktionen. Eftersom detta system 
innehåller en kylmaskin, cirkulationspumpar samt luftvärmare så kommer kostnaden att bli 
högre än i det flödesreglerade systemet med luftvärmare. 
 
Detta är det mest energieffektiva förslaget då den mesta energin som svetsen avger tas tillvara 
på. Dock så kan inte all energi användas, bl.a. under sommarhalvåret då värmebehovet till 
lokalen är mycket lågt. I våra beräkningar tar vi ej hänsyn till denna faktor vilket är en stor 
felkälla. 
 
För att förenkla systemet kan transformatorkylvattnet återcirkuleras medan 
svetshärdskylningen sköts med färskvatten. Detta medför att inget filter behöver användas 
samt att problemet med en öppen vattenyta försvinner. Dock så skulle detta medföra att flödet 
i den slutna slingan kommer att minska. Detta leder till att den effekt som kylmaskinen 
behöver föra bort minskar därför kan mindre effekt som kan tas ut till att värma lokalen. 
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4.2 Andra lösningar 
TECH Products Sweden AB kylaggregat är troligtvis konstruerade för svetsar som körs under 
kortare perioder då kyleffekten är 5 resp. 6kW. Dessa lämpar sig då inte för företagets svets 
som körs under långa perioder.  

4.3 Oljepannan 
För att hålla hög effektivitet på oljepannan krävs det att den hålls varm hela tiden. Vi påstår 
att större delen av den mängd olja som går åt sommartid, säg maj-aug, är till att hålla pannan 
varm, se tabell 1 sidan 12. Därför skulle oljepannan kunna stängas som ett försök sommartid 
under mitten av maj till mitten av aug. Stora kostnader skulle då kunna sparas i form av 
minskat oljeinköp. 
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5. Tackord 
Vi vill tacka Mats Jansson på Zetterströms Rostfria AB för uppdraget samt hjälpen att få fram 
information. Vi vill även tacka vår handledare Roger Renström, vid Karlstads Universitet, för 
korrekturläsning och givande samtal. Vi vill även tacka övriga kontakter för hjälp att finna 
information.
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6. Källförteckning 
 
Muntliga källor 
 
Zetterströms Rostfria AB
Tel. 0553-79 08 00 
Prostgårdsv. 5, 66060 MOLKOM 
 
Morgan Hansson 
Tech Products Sweden AB  
Tel. 031-65 75 40 
Herkulesg. 72, 41701 GÖTEBORG 
 
L/B Fläktservice AB 
Tel. 054-85 08 60 
Blekeg. 6, Box 5168, 65005 KARLSTAD 
 
RL-Värme  
Tel. 054-100992 
Ö. Gustavsbergsv. 34, 653 45 KARLSTAD 
 
Martin Göransson 
Vattensystem.se 
Tel. 0520-743 00 
Pensévägen 5 SE-461 55 TROLLHÄTTAN 
 
Tryckta källor 
 
2001 Ashrae Handbook 
Fundamentals SI-Edition 
ISBN 1-883413-88-5 
 
Thermodynamics 
An engineering apporach 
Fourth Edition in SI-Units 
ISBN 007-123567-1 
 
Elektroniska källor 
 
Vattenfall 
2006-05-24  
http://www.vattenfall.se/privat/priser_och_avtal/el/rorligt_pris/ 
 
Fläktwoods 
2006-04-20  
http://www.flaktwoods.com/sitemanager/common_files/obj_generator.aspx?strObjectID=7b9
27d6f-4477-47ce-8c95-06ec39f30db6&strObjectType=PubResources&strAction=file
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http://www.flaktwoods.com/sitemanager/common_files/obj_generator.aspx?strObjectID=7b927d6f-4477-47ce-8c95-06ec39f30db6&strObjectType=PubResources&strAction=file


Bilaga 1, Beräkningar av dagens system.  
Vilka temperaturer och effekter som vattnet får/tar upp. Beräkningarna är baserade på 
mätvärden från temperaturloggningar som utfördes hos Zetterströms 
 
Konstanter: 
Cpvatten = 4180J/kg*K 
Råvatten = 1000kg/m3

 
Flöde på kylvattnet: 
Rullarna = 0,0003m3/s 
Karet/plåt = 0,0004m3/s 
  
Det rekommenderade flödet enligt TECH Products Sweden AB 
Transformator/Rullar  = 0,000267m3/s 
Karet/plåt, flödet ställs efter behov = 0,000267m3/s 
 
Vatten temperaturen på framledningen vid temperaturloggningen var 5°C 
Då temperaturloggningarna gjordes när svetsen gick på två olika effektlägen så mättes det 
olika temperaturnivåer. 
 
Hög effekt    Låg effekt 
 Rullarna Karet/plåt   Rullarna Karet/plåt 
Max 22,8°C 17,42°C  Max 12,71°C 10,31°C 
Min 13,2°C 7,47°C  Min 9,06°C 6,55°C 
Medel 20,37°C 14,81°C  Medel 11,57°C 9,38°C 
 
Eftersom de båda slingorna (karet/plåten och rullarna) blandas innan de slussas ner i avloppet 
så räknas en blandningstemperatur ut för att få total överförd effekt till kylvattnet. 
För att räkna ut blandningstemperaturen användes följande formel: 
 

[ ]1 1 2 2

1 2

1

1

2

2

( * ) ( * )

( )

/
/

bland
m T m TT C

m m

m Rullarna
T Rullarna

m Kar plåt
T Kar plåt

+
= °

+

=
=

=
=

i i

i i

i

i

 

 
Hög effekt 
Tbland = 19,73°C 
Låg effekt 
Tbland = 11,34°C 
 
Total överförd effekt till vattnet 

[ ]1 2P ( )* *( )bland inm m Cp T T W= + −
i i

 
Pvid hög effekt på svetsen = 40 163,11 W 
Pvid låg effekt på svetsen = 15 621,08 W 
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Bilaga 2. Beräkningar på systemförslagen. 
Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare 
Vid hög effekt på svetsen så blev det 24ºC grader ut på vattnet och 13ºC på den lägre 
effekten. Om ändamålet är att värma lokalen eller kyla den beror på årstiden.  
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Flödet på luften som behövs för att göra den temperatursänkningen blir: 
 

* * *( ) * * *(

* * *( )
* * *( )

vatten luftvatten vatten in ut luft luft in ut

vatten vatten vatten in ut
vatten

luft luft in ut

V Cp T T V Cp T T

V Cp T TV
Cp T T

ρ ρ

ρ
ρ

− = −

−
=

−

i i

i
i

)
 

 
För att få ut luftens flöde genom luftvärmaren/kylaren antas temperaturen på kylvattnet ut ur 
luftvärmaren samt temperaturen på luften in i luftvärmaren samt även önskad temperatur på 
luften ut ur luftvärmaren. 



Slutet system med kylmaskin. Innehåller en kylmaskin/kylmaskin behöver den 
dimensioneras. Vald köldbärare i kylmaskinen är R-407C, se figur 11. Det rödmarkerade 
området markerar hur pumpcykeln kan komma att se ut.  

 
Figur 11,  P/h diagram för R-407C 

För att kunna räkna ut hur mycket effekt som kommer att kunna tillföras byggnaden krävs 
vissa antaganden. 
 
Antagande: ηis kompressor = 85% 
 Pupptagen effekt = 22 000W 
 Temperaturen i ackumulatortanken är vid start av svetsen 5ºC 
 
Avlästa värden: 
h1 = 415 kJ/kg 
h2s= 460 kJ/kg 
h3 = 300 kJ/kg 
h4 = 300 kJ/kg 
 
För att få ut den verkliga h2v så beräknas den utifrån den isentropiska verkningsgraden på 
kompressorn. 

2 1
2 1

460 415 415 467,9 468 /
0,85

s
v

is

h hh h kJ kg
η
− −

= + = + = ≈  
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Massflödet på köldbäraren kan nu räknas ut.   
22 0,19 /

415 300
upptageneffektP

m k
h

= = =
Δ −

i
g s  

 
Avgiven effekt till luftvärmaren samt COPHP kan nu räknas ut 

2 3
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2 3
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Bilaga 3. Beräkningar i Excel 
Konstanter           

    
Hög 
effekt Låg effekt     

Svetseffekt 
(W)   40163 15621     
Kyleffekt (W) 22000         
Acc Volym 
(m3) 2         
Cp (J/kg*K) 4180         
Rå (kg/m3) 1005         
            

Ttank= ((Svetseffekten-Kyleffekten)*Drifttid)/(ACK volym*Cp*Rå)+T(tidpunken före)   
        
KLOCKAN Kylmaskin på/av   Ttank Högeffekt ºC   Kylmaskin på/av   Ttank Lågeffekt ºC 
7.00 på  5  på  5
7.20   7,594158395    4,088909519
7.30   6,023066486  av  4,088909519
7.50   8,61722488    6,320002857
8.00   7,046132972    6,320002857
8.20   9,640291366    8,551096194
8.30   8,069199457    8,551096194
8.50   10,66335785    10,78218953
9.20   5,950082125    10,78218953
9.40   8,54424052    13,01328287
9.50   6,973148611    13,01328287
10.10   9,567307006    15,24437621
10.20   7,996215097  på  13,6732843
10.40   10,59037349    12,76219382
10.50   9,019281583    11,19110191
11.00   11,61343998    10,28001143
11.10   10,04234807    8,708919517
11.30   12,63650646    7,797829037
11.40   11,06541455    6,226737128
12.00   13,65957295    5,315646647
12.30   7,923230736  av  5,315646647
12.50   10,51738913    7,546739984
13.00   8,946297222    7,546739984
13.20   11,54045562    9,777833321
13.30   9,969363708    9,777833321
13.50   12,5635221    12,00892666
14.00   10,99243019    12,00892666
14.20   13,58658859    14,24002
14.30   12,01549668    14,24002
14.50   14,60965507  på  13,32892952
15.10   11,46747126    11,75783761
15.30   14,06162965    13,98893094
15.40   12,49053774    12,41783903
16.00   15,08469614    11,50674855
17.05   4,872598729  17.40  4,436834964
        
Total drifttid 10.05       4.40     
 


	Framsida.pdf
	 
	Reducing of fresh water- and oil consuming at  
	Zetterströms Rostfria AB Molkom 
	 
	Andreas Johansson Jens Olsson 
	Examensarbete vid Energi- och miljöingenjörsprogrammet 
	Juni 2006 



	Sammanfattning.pdf
	Sammanfattning 
	 
	Abstract 

	Examensrapport.pdf
	1. Bakgrund 
	1.1 Syfte/mål 
	1.2 Frågeställningar 
	1.3 Metod 
	1.4 Avgränsning 
	 2. Genomförande 
	2.1 Identifiering av byggnadens uppvärmningssystem 
	2.2 Svetsen nuvarande kylsystem 
	2.3 Tester och mätningar på svetsen 
	2.3.1 Temperatur loggning 
	2.3.2 Flödesmätning 
	2.3.4 Ekonomiska beräkningar 


	 
	3. Resultat 
	3.1 Flödesreglerat system med luftvärmare/kylare 
	 3.1.1 Funktionsschema 
	 3.1.2 Besparingsberäkning 

	 3.3 Slutet system med kylmaskin 
	 3.2.1 Funktionsschema 
	 3.2.2 Besparingsberäkning 

	 3.5 Förändring av kylning samt flödesreglering 
	3.6 Rening av kylvattnet 
	3.7 Integrering i befintligt uppvärmningssystem 
	 3.8 Andra lösningar 

	 4. Diskussion 
	4.1 Systemförslagen 
	 4.2 Andra lösningar 
	4.3 Oljepannan 

	 5. Tackord 
	6. Källförteckning 
	 Bilaga 1, Beräkningar av dagens system.  
	 Bilaga 2. Beräkningar på systemförslagen. 
	 
	 
	Bilaga 3. Beräkningar i Excel 



