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Abstrakt  

Arbetet utfördes på ett livsmedelsföretag i Växjö och beskriver en byggnad innehållande fyra 

stycken lagertankar, i vilka glukossirap lagerhålls. Syftet med arbetet var att beräkna hur stor 

värmeeffekt som bort- respektive tillförs byggnaden. Innan beräkningarna kunde ske 

behövde samtliga system som tillför en värmeffekt till byggnaden lokaliseras och studeras. 

Med en mindre mängd information från tidigare studier inleddes arbetet med att samla 

uppgifter om allt från mått och temperaturer till materialtyper och flöden. Svårigheter att 

fastställa flera av variablernas värde resulterade i att de fick uppskattas innan beräkningarna 

kunde utföras. Resultatet visar att de befintliga värmesystemen är tillräckliga för att ersätta 

den bortförda effekten. Slutsatsen blev att alla de uppskattade värdena bidrog till en 

ansenlig mängd potentiella felkällor, vilket påverkades slutresultatets sannolikhet. Därför är 

det troligtvis själva tillvägagångssättet i metoddelen som är det främsta resultatet av detta 

arbete. Avslutningsvis förselås några idéer för fortsatta studier på anläggningen. 

 

 

Abstract 

The study took place at a food corporation in Växjö, Sweden. It describes a building that 

contains four tanks in which glucose syrup is stored. The purpose of the study was to 

calculate the amount of heat that leaves the building and the amount of heat that is supplied 

by the installed heating equipment. Before the calculations could be implemented, all the 

systems that supply the building with heat had to be examined. With a small amount of 

information from earlier studies, the work to gather all the data necessary for the 

calculations began. Difficulties in defining many of the variable values resulted in that they 

had to be estimated before further calculations could proceed. The final result shows that 

the existing heating equipment is sufficient enough to replace the heat that is lost by 

convection through the walls and roof of the building. The conclusion was that the 

probability of the result was low because of the many possible errors that estimation of 

several values causes. The most useful result of the study was probably the course of action, 

in which the calculations were done. Lastly some ideas for future studies are presented.  
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Definitioner 

Emissiontal - Emissionsförhållande, kvoten mellan den energi 

som utstrålar från en given yta och den energi som 

utstrålar från en svart kropp vid samma temperatur. 

 

GT   - Glukostank, annan benämning för lagertank. 

 

 

Hydraulisk diameter - Motsvarar vad diameter är för cirkulära tvärsnitt 

men för flödesledning där tvärsnittet har annan 

form.  

 

K-värde - Ett hjälptal för beräkning av värmetransport tvärs 

genom väggar. Tar hänsyn till såväl 

värmegenomgångskoefficienten som 

värmeövergångskoefficienten. 

 

Specifik värmekapacitet - Den värmemängd som behöver tillföras en 

massenhet av ett ämne för att höja dess temperatur 

en grad. 

 

 

Värmeledningskoefficient  - Ett materials förmåga att leda värme. 

 

 

 

Värmeövergångskoefficient - Ett mått på hur effektiv värmeöverföringen är 

mellan vägg och fluid.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget. Lantmännen Reppe AB är en processindustri inom livsmedelsbranschen som 

förädlar vete för att framställa sina produkter. Företaget är placerat på två orter – Lidköping 

och Växjö. Anläggningen i Växjö tillverkar glukossirap som främst levereras till konfektyr- och 

glassindustrin (Lantmännen). Sirapen som produceras håller en temperatur på omkring 55°C 

och lagerhålls i tankar i väntan på att leveraras ut till slutkund. Lagertankarna är 

konstruerade för att kunna hålla sirapen vid en inställd temperatur. Samtliga tankar är 

isolerade och utöver isolering är några tankar även utrustade med slingor i vilka varmvatten 

cirkulerar. Från företagets sida finns en vilja att granska lagertankarnas värmebehov. 

1.1.2 Anläggningen. Arbetet omfattar fyra stycken identiskt konstruerade lagertankar som 

på företaget benämns GT5, GT6, GT7 och GT8 samt den byggnad som de sitter monterade i. 

Anläggningen håller sirapen temperarad dels genom att tillföra värme via 

varmvattensystemet, dels genom att förhindra värmebortfall från sirapen med hjälp av en 

hög lufttemperatur runtom lagertankarna. Var och en av tankarna är dimensionerade för att 

lagerhålla upp till 40 ton sirap, som transporteras direkt från tillverkningen till lagertankarna 

med hjälp av pumpar. Rören som den tillverkade sirapen distribueras i sitter anslutna i 

toppen av lagertanken och i botten finns utlastningsrör som används när sirapen ska lastas i 

tankbilar. Varje lagertank är utrustad med rundpumpningsledningar som används för att 

kunna cirkulera lagertankens innehåll. Rundpumpningsledningarna är anslutna i botten 

respektive toppen på lagertanken och sirapen transporteras från botten till toppen via en 

rundpumpningspump. 

Nedre delen på varje lagertank är utrustad med dubbla uppsättningar värmeslingor. 

Vattenledningen fram till lagertanken delar således upp sig i två separata ledningar, som 

efter slingorna återförenas till en gemensam returledning. Slingorna har en halvrörsliknande 

form och sitter monterade i en slingrande konstruktion direkt mot lagertankens utsida, för 

illustration se bilaga 1. En panna med direktverkande el och en cirkulationspump används 

för att värma och distribuera vattnet till de åtta värmeslingorna. 

En ventilationsanläggning innehållandes filter, fläkt och luftförvärmning förser lagertankarna 

med luft. Luften blåses in i lagertankarna via ett inlopp monterat på toppen. Ett utlopp finns 

också monterat på lagertankens topp för att luft ska kunna evakueras, och även sirap i 

händelse av en överfyllning. Lagertankarna som hålls på plats av en stålkonstruktion är 

placerade i en rad och omsluts av en rektangulär, isolerad plåtbyggnad. Mellan tankarna 

finns tunnare väggar uppsatta vilket skapar fyra delutrymmen. I varje utrymme finns en 

värmefläkt monterad som har till uppgift att värma luften som omsluter lagertanken. Under 

lagertankarna finns utrymmet där rundpumpningspump, elpanna, ventilationsanläggningen 

och en femte värmefläkt finns placerat, för illustration se bilaga 2.  
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1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att bilda en uppfattning över till- och bortförda effekter hos byggnaden 

som innehåller dessa fyra lagertankar, med hjälp av de resurser och material som finns 

tillgängligt i form av dokument, verktyg och mätinstrument. 

 

1.3 Frågeställning 

 

- Hur stor är den bortförda effekten från byggnaden? 

 

- Hur stor är den tillförda effekten till byggnaden? 

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom det finns flera olika scenarier när det kommer till förhållanden såsom väder och 

nivån av sirap i lagertankarna, begränsas beräkningarna till ett enskilt fall. I detta fall är 

väderförhållanden satta till de för Växjö genomsnittliga, och statusen på samtliga fyra 

lagertankar är att de är helt fyllda med sirap. 

 

1.5 Tidigare undersökningar 

Företaget har delat med sig av material från en tidigare sammanställning gjord 2008. I 

sammanställningen finns de flesta lagertankarna i företagets tankpark beskrivna, både 

konstruktion- och utrustningsmässigt. En del av tankarna har blivit mer studerade än andra 

och därför skiljer det i hur mycket information det finns antecknat om de olika tankarna 

(Gustafsson, M. 2008). 
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2 Metod 

För att kunna ställa upp beräkningar behövs information om hur lagertankarna och 

byggnaden är konstruerade och vilka material de består av. Det behövs information om hur 

uppvärmningssystemen är utformade, vilka dimensioner diverse rörledningar har och vilka 

flöden som råder i olika delar av systemet. Ytterligare variabler som finns med i 

beräkningarna såsom vindhastigheter, temperaturer och värmeledningskoefficienter 

kommer vara estimerade eller tagna ur färdiga tabeller. 

2.1 Identifiering och måttbestämmelse 

2.1.1 Tankar och byggnad. Information om lagertankarnas dimensioner och 

tillvekningsmaterial är taget ur det redan befintliga material som tilldelats från företaget. 

Där beskrivs lagertankarna vara tillverkade i en legering av aluminium, magnesium och 

mangan, utan att halterna av de olika materialen redovisas. Information om snarlika material 

används vid uppskattning av värmeledningskoefficient (Kothandaraman C.P, Subramanyan S. 

2008). Måtten på byggnadens höjd, bredd och djup är uppskattade, likaså materialtyp på 

byggnadens isolerskikt. Differenser i temperatur mellan olika punkter, både på lagertank och 

på byggnad är uppmätta med en FLIR Thermocam IR-kamera. 

2.1.2 Uppvärmningssystem vatten. Dokumentation om varmvattensystemets 

värmeproducerande enhet fanns inte att tillgå vid mätningstillfället, det gick heller inte att 

utläsa tillverkarens logotyp någonstans på enheten och därför kunde ingen information om 

pannans kapacitet hämtas. Cirkulationspumpen identifierades som en Wilo-Smart 25/6 F. På 

fram- och returledning finns temperaturmätare monterade samt klokopplingar på vilka 

manometrar kan anslutas. Rörledningarna och värmeslingornas dimensioner respektive 

längd är uppmätt med hjälp av skjutmått och måttband. Fram- och returledningarna i 

systemet är beskrivna som kopparrör och värmeslingan uppskattas vara i samma material 

som själva lagertanken. Temperaturskillnaden på värmeslingans fram- och returledning är 

uppmätt med FLIR Thermocam IR-kamera. 

2.1.3 Uppvärmningssystem luft. Tillverkare av ventilationssystemets fläkt (Systemair AB 

2012) och förvärmningens effekt är avläst på enheternas märkplåtar. Tillverkare och effekt 

på värmefläktarna under lagertankarna är avläst på enheternas märkplåtar. 

2.1.4 Övriga värden. Utöver de ovan, redan nämnda uppskattade mätvärdena förekommer 

det ytterligare en del variabler i beräkningarna vars värden inte kunde mätas på plats. Dessa 

värden är också uppskattade och får anses vara rimliga.  Bland dessa variabler finns ytråheter 

för kopparledningar och slingor (och därmed dess rörfriktionskoefficienter), godstjocklekar 

på kopparledningar och slingor, värmeledningskoefficienten för aluminiumlegeringen som 

lagertankar och slingor är tillverkade av, lufthastighet och lufttemperatur i de olika 

utrymmena, värmeledningskoefficienten och tjockleken för väggplåten på byggnaden samt 

värmeledningskoefficienten och tjockleken för isoleringen emellan väggplåtarna. 
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2.1.5 Källkritik. Materialet från företaget innehåller flertalet dokument som beskriver 

lagertankarna 5, 6, 7 och 8. Det förekommer en del variationer på tankarnas mått och 

dimensioner emellan dokumenten. 

Att helt korrekt mäta temperaturer med FLIR Thermocam IR-kamera anses vara otillförlitlig 

då det exakta emissionstalet (Alvarez, H. 2006) för flera av materialen i konstruktionen är 

okända, dock bedöms den uppmätta temperaturskillnaden vara mer användbar. 

Temperaturer i rörledning är i de flesta fall uppmätta genom temperaturmätning av rörens 

yta, även här anses temperaturskillnaden vara mer trovärdig än den uppmätta 

temperaturen. 

Variabler vars värden inte kunnat mätas ska betraktas som möjliga felkällor även om de 

bedöms rimliga, eftersom dessa värden antingen uppskattats eller hämtats utifrån. 

 

2.2 Beräkningar 

2.2.1 Arbetsgång. För att skaffa en uppfattning om hur mycket effekt pannan tillför behöver 

massflödet i systemet bli känt. I första skedet beräknas systemets totala motstånd, från 

pumpens trycksida, genom samtliga åtta slingor och tillbaka till pumpens sugsida. I andra 

skedet beräknas vilken uppfordringshöjd pumpen behöver ge i systemet. Lagertankarnas 

volym och mantelyta samt byggnadens areor beräknas. Med värden på samtliga variabler 

kan en försiktig beräkning av avgiven och tillförd effekt påbörjas. Formler (Alvarez, H. 

2006)(Fagergren, S. 2012). 

2.2.2 Tankar och byggnad. 

- Lagertankarnas volym och mantelarea för cylindrisk del. 

 

 

 

- För topp- och bottendel (beräknas som kon). 

 

 

 

- Arean på byggnadens väggar och tak beräknas genom rektangelns geometri. 
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2.2.3 Varmvattensystem. 

- Motståndskoefficienten för varmvattensystemets rör och slingor.  

 

 

- Slingornas motstånd vid parallellkoppling, därefter hela systemets 

motståndskoefficient vid parallellkoppling. 

 

 

- Pumpens uppfordringshöjd.  

 

 

- Av pannan tillförd effekt. 

 

 

2.2.4 Värmeöverföring. 

- Beräkning av K-värde. 

 

 

- Ledning och konvektion 

 

- Strålning 
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3 Resultat 

3.1 Beräkningar 

3.1.1 Förutsättningar. Samtliga beräkningar utgår från ett scenario där samtliga fyra 

lagertankar är helt fyllda, vilket innebär att lagertankens botten och hela cylindriska del är 

fylld med sirap och lagertankens topp innehåller luft. Utomhustemperaturer och 

vindhastighet skildrar ett genomsnittsdygn i Växjö (Alexandersson, H. 2006; SMHI). I 

uträkningarna hålls de olika områdena i konstruktionen separerade med hjälp av 

benämningarna A, B och C. Området betecknat som A är området utanför lagertanken, 

innanför byggnadens väggar. Området betecknat som B är utrymmet under lagertankarna, 

och området betecknat som C är utomhus, för illustration se bilaga 3. 

3.1.2 Varmvattensystem. Den beräknade uppfordringshöjden för cirkulationspumpen 

uppgår till 1,85 meter. Beräknas systemets motstånd vid rådande förhållande resulterar det i 

en motståndskoefficient på 9, som kan jämföras med en motståndskoefficient som tagits 

fram genom att studera systemets ingående delar och dimensioner och som beräknas vara 

8,6. På tillverkarens hemsida (Wilo 2011) finns produktinformation innehållande 

pumpdiagram för cirkulationspumpen. En uppfordringshöjd på 1,85 meter ger enligt 

pumpdiagrammet ett volymflöde på 2,6 m³/h, vilket motsvarar ett massflöde på 0,72 kg/s 

för vatten vid 50°C. Temperaturskillnaden på vattnet i fram- respektive returledningarna hos 

värmeslingorna på en helt sirapsfylld lagetank når som högst 3°C, samtidigt som 

temperaturskillnaden hos slingorna på en tom lagertank uppnår ungefär 1°C. Med 

massflödet för pumpen, vattnets specifika värmekapacitet vid 50°C och den 

temperaturhöjning som måste åstadkommas, beräknas att pannan tillför 9,02 kW till 

vattnet. 

3.1.3 Område A. Luften i byggnaden cirkuleras och värms med hjälp av värmefläktar 

placerade i nedre delen av byggnaden. Till fläktarna är det monterat ventilationsledningar 

som gör att fläktarna tar luft från toppen av byggnaden, värmer den och blåser ut den i 

botten av byggnaden. Lufthastighet och genomsnittstemperatur uppskattas till 0,5 m/s och 

48°C. Värmeeffekten som beräknas överföras till område C genom väggar och tak uppgår till 

33,72 kW och till område B överförs 2,94 kW genom golvet. Till område A tillförs värme 

främst från värmefläktarna som tillsammans kan leverera en maximal effekt på 30 kW. Själva 

lagertankarna tillför också värme i form av konvektion och strålning och avger en total effekt 

på 10,03 kW. I ventilationssystemet som blåser in luft i lagertankarna förvärms luften med 

hjälp av ett värmeaggregat på 900 W, vilken regleras av en termostat som är inställd på 25°C. 

Eftersom ventilationssystemet sitter monterat i område B, är det också där luftintaget sker.  

genomsnittstemperaturen i område B är 20°C och för att förvärmaren ska kunna höja 

temperaturen på insugsluften från 20°C till 25°C får det maximala massflödet på luften inte 

överstiga 0,18 kg/s. Är massflödet högre kommer inte förvärmarens 900 W att räcka till för 

att nå en sluttemperatur på 25°C. När luften kommer in i lagertankarna värms den 

ytterligare av sirapen och lämnar lagertankarna via utloppet på toppen med en temperatur 
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på uppskattningsvis 50°C, vilket innebär att en total effekt av 5,43 kW har tillförts område A, 

värme som upptagits från förvärmaren och produkten i lagertanken. Slutligen tillkommer de 

9,03 kW som varmvattensystemet tillför, men hur värmen fördelar sig mellan lagertankarnas 

innehåll och luften i området utanför är oklart. 

3.1.4 Område B. Väggarna i område B beräknas bestå av samma material och tjocklek som 

väggarna i område A. Genomsnittstemperaturen på luften är som bekant 20°C och den lägre 

temperaturen tillsammans med den mindre arean mot område C gör att värmeförlusterna är 

avsevärt lägre än för område A, totalt 2,33 kW överförs genom väggarna. Den i förra stycket 

nämnda ventilationsluften som tas från område B antas ersättas med kallare luft från 

område C genom ventilationsluckor och otätheter. Den massan luft som ventilationsfläkten 

bortför antas ersättas i samma takt, vilket medför ett identiskt massflöde på 0,18 kg/s för 

den inkommande kallare luften. Den effekt som den inkommande kalla luftmassan behöver 

tillföras för att värmas upp till 20°C uppgår till 2,33 kW och totalt bortförs en effekt av 4,66 

kW från område B. Till område B överförs värme från ovanliggande område A med en effekt 

av 2,94 kW, dessutom finns en värmefläkt i byggnaden som kan leverera en maximal effekt 

på 9 kW. 

3.1.5 Summering. För område B blir beräkningarna relativt korta. Den totala värmeffekten 

som bortförs genom väggarna och för uppvärmning av inströmmande kalluften uppgår till 

4.66 kW, samtidigt som det tillförs en effekt på 2,94 kW från område A. Resultatet blir att en 

effekt på 1,72 kW måste tillföras till område B, en uppgift som värmefläkten på 9 kW klarar 

med marginal. 

För område A uppgår det totala effektbortfallet till 36,66 kW genom väggar, tak och golv. Av 

den tillförda effekten från ventilationen på 5,43 kW tillförs endast 0,9 kW av luftförvärmaren 

och resterande 4,53 kW tillförs därför från sirapen i lagertankarna. De 10,03 kW som genom 

konvektion och strålning tillförs område A kommer också från lagertankarnas innehåll, vilket 

innebär att den totala effekten som överförs från sirapen uppgår till 14,56 kW. 

Varmvattensystemet tillför en total effekt på 9,03 kW och för att underlätta förståelsen 

beräknas att all effekt överförs till sirapen, vilket i verkligheten är högst osannolikt, men 

faktum är att oavsett om all effekt överförs till sirapen eller om effekten delar upp sig mellan 

lagertankarnas insida respektiver utsida så kommer den totala effekten som överförs till 

område A att vara densamma. Skillnaden ligger i hur mycket värme som överförs till område 

A från sirapen respektive värmeslingan. Sirapen tillförs alltså i detta fall 9,03 kW från 

varmvattensystemet, vilket innebär att istället för 14,56 kW så kommer bara 5,53 kW att 

tillföras från sirapen till område A. De fyra värmefläktarna har tillsammans en maxeffekt på 

30 kW att tillföra område A. 
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3.2 Frågeställning 

 

- Hur stor är den bortförda effekten från byggnaden? 

Från område A bortförs sammanlagt 36,66 kW och från område B bortförs sammanlagt 1,72 

kW. Den totala bortförda effekten för hela byggnaden uppgår till 38,38 kW. 

- Hur stor är den tillförda effekten till byggnaden? 

Till område A tillförs sammanlagt 36,43 kW och till område B tillförs 9 kW. Den totala 

tillförda effekten för hela byggnaden uppgår till 45,43 kW. 
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4 Resultatdiskussion 

Resultatet för hela byggnaden visar att den tillförda effekten är högre än den bortförda, men 

tittar man på område A enskilt så saknas det drygt 200 W för att täcka effektbehovet helt. I 

just detta fall skulle det innebära att utomhustemperaturen inte får sjunka under 

årsgenomsnittstemperaturen 7°C eftersom det inte finns ytterligare värmeeffekt att tillföra i 

område A. Det är möjligt att anläggningen är konstruerad utifrån liknande förhållanden vad 

det gäller de årliga genomsnittsvärdena på vindhastighet och temperaturer, men jag utgår 

från att den faktiska konstruktionen är tilltagen för att klara avsevärt sämre 

väderförhållande än de genomsnittliga. 

Angående de värden som har uppskattas eller antagits, så har de gjorts med avsikten att 

komma så nära sanningen som möjligt, men de ska genomgående betraktas som möjliga 

felkällor. De värden såsom dimensioner, tryck och de flesta temperaturer är uppmätta med 

så hög precision som det är möjligt. Tyvärr uppstår även då felkällor, såsom att ett materials 

emissionstal behöver vara känt för att värmekameran ska visa korrekt temperatur, eller att 

yttemperaturen på vattenrören får representera vattnets temperatur i beräkningarna.  

Hur sannolikt anses resultatet vara? Eftersom det finns åtskilliga felkällor är min egen åsikt 

att sannolikheten på frågeställningens resultat är tämligen låg. Att helt korrekt lyckas 

bestämma värdet på samtliga ingående variabler får ses som näst intill omöjligt. För egen del 

tror jag att förlusterna genom väggar och tak är mindre i verkligenheten, ökas t.ex. 

isoleringens tjocklek med 50 %, vilket är fullt tänkbart, så bör rimligtvis resultatet bli ett helt 

annat, sannolikt något mer gynnsamt. Beräkningsmetoderna bör vara det mer användbara 

resultatet av arbetet, och om en större del av värdena på variablerna istället var uppmätta, 

skulle felkällorna bli färre och slutresultatets sannolikhet öka. 

 

5 Slutsats 

Ett resultat där de bort- respektive tillförda effekterna anses ha högre tillförlitlighet skulle 

kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete. Ett sådant arbete skulle kunna utreda resultatet 

av en temperaturhöjning på luften omkring lagertankarna, skulle värmeförlusterna genom 

väggar och tak öka mer än vad förlusterna från sirapen skulle minska? Ett annat alternativ 

för ett fortsatt arbete skulle kunna vara att hitta mer effektiva ersättare till de 

uppvärmningssystem som står uppvärmningen idag. 
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Lagertank med två slingor, en på varje sida samt 

fram- och returledningar. OBS. Ej skalaenlig. 

 

7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 
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7.2 Bilaga 2 
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Illustration för förtydligande av område A, 

område B samt område C (utomhus). 

OBS. Ej skalaenlig. 

 

 

7.3 Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

7.4 Bilaga 4 

 

 

Del Variabel sort värde 

        

Område A genomsnittlig temperatur °C 48 

  lufthastighet m/s 0,5 

  värmeövergångskoefficient W/m²°C 7,8 

  K-värde AC W/m²°C 1,94 

  K-värde AB W/m²°C 1,64 

Värmefläktar total effekt (2x9 kW + 2x6 kW) kW 30 

        

Område B genomsnittlig temperatur °C 20 

  lufthastighet m/s 0,25 

  värmeövergångskoefficient W/m²°C 6,8 

  K-värde BC W/m²°C 1,87 

Värmefläkt max effekt kW 9 

        

Område C (utomhus) genomsnittlig temperatur °C 7 

  lufthastighet m/s 3,3 

  värmeövergångskoefficient W/m²°C 18,8 

        

Byggnad       

Konstruktionsmaterial väggplåt mm 2 

  värmeledningskoefficient väggplåt W/m°C 50 

  isolering mm 100 

  värmeledningskoefficient isolering W/m°C 0,03 

        

Område A höjd m 9 

  bredd m 16 

  djup m 4 

        

Område B höjd m 2,5 

  bredd m 15,6 

  djup m 3,6 
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7.5 Bilaga 5 

 

 

Del Variabel sort värde 

        

Lagertank ytterdiameter m 3,15 

  innerdiameter m 3,12 

  gods m 0,015 

  volym m³ 32,1 

Aluminium värmeledningskoefficient W/m°C 177 

        

Lagertank (cylindrisk 
del) höjd m 3,7 

  mantelarea m² 36,6 

  volym m³ 28,1 

  yta täckt av värmeslinga m² 9,6 

  K-värde W/m²°C 7,79 

Sirap genomsnittlig temperatur °C 53 

        

Lagertank topp höjd m 0,785 

  mantelarea m² 8,6 

  volym m³ 2 

Luft genomsnittlig temperatur °C 50 

  K-värde W/m²°C 4,38 

        

Lagertank botten höjd m 0,785 

  mantelarea m² 8,6 

  volym m³ 2 

  K-värde W/m²°C 7,79 

Sirap genomsnittlig temperatur °C 45 
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7.6 Bilaga 6 

 

 

Del Variabel sort värde 

        

Värmesystem vatten       

Kopparrör A ytterdiameter mm 28 

  innerdiameter mm 26 

  rörfriktionskoefficient   0,05 

Motståndskoefficient 2 st T-kopplingar, 2 st manometerar   4 

        

Kopparrör B ytterdiameter mm 22 

  innerdiameter mm 20 

  rörfriktionskoefficient   0,05 

        

Slinga tvärsnittsarea mm² 600 

  omkrets mm 105 

  hydraulisk diameter mm 22,8 

  rörfriktionskoefficient   0,05 

  längd mm 63 

  motståndskoefficient   138 

        

Cirkulationspump manometer trycksida Pa 55000 

  manometer sugsida Pa 42000 

  höjddifferans manometrar m 0,5 

        

Varmvatten temperatur framledning °C 52 

  temperatur returledning °C 49 

  densitet vatten (50°C) kg/m³ 988,1 

  volymflöde m³/h 2,6 

  massaflöde kg/s 0,72 

  hastighet (efter pump) m/s 1,36 

  
specifik värmekapacitet (vatten 
50°C) J/kg°C 4 177 

        

Ventliation massaflöde kg/s 0,18 

  densitet (luft 20°C) kg/m³ 1,19 

  specifik värmekapacitet (luft 20°C) J/kg°C 1005 

  temperaturökning °C 5 

  maximalt luftflöde m³/s 0,26 

Luftvärmare effekt W 900 

 

 


