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I 

I.  

Sammanfattning 

 

Värmespridningen från en radiator är en väldigt viktig faktor, då en dålig 

värmespridning kan ha följden att radiatorn ställs på en onödigt hög 

temperatur för att värma upp hela rummet. Följaktligen så blir det för 

varmt vid radiatorn och lagom temperatur längre bort i rummet. Detta 

examensarbete har syftet att undersöka faktorerna som påverkar denna 

värmespridning och optimera dessa för en bra värmespridning. Det 

fokuseras mycket på att få en så hög konvektion som möjligt, då 

konvektion inte hindras av objekt som är i vägen, till exempel en soffa.  

Det utförs en materialutvärdering för att finna det bästa materialet för att 

uppnå ändamålet, och sex koncept av konvektionsplåtar tas fram och 

utvärderas. Slutligen ges ett förslag på en oljefylld elradiator, som är så 

optimerad för värmespridning som författarna har kunnat uppnå med de 

teorier som har använts och den tidsbegränsning som har funnits. Två 

experiment har genomförts för att grunda beslutet gällande val av oljetyp, 

vegetabilisk eller mineralolja. En dimension har använts för att ha som 

referens men principerna kan appliceras även till andra dimensioner. 

Avgränsningar har gjorts på material och komponentkostnad, men ingen 

hänsyn har tagits till tillverkningskostnad då dessa kan skilja sig kraftigt 

beroende på företagets förutsättningar.  



II 

I.  

Summary 

 

The heat distribution from a radiator is an important factor, because a bad 

heat distribution can lead to the radiator being set on a too high 

temperature to heat up the whole room. Consequently the area close to the 

radiator will get hot, while the far side of the room will have a comfortable 

temperature. This degree project has the purpose of investigating the 

factors affecting the heat distribution and to optimize these. The focus of 

much of this degree project is on increasing the convection as much as 

possible, since convection is not hindered by objects in the way, for 

example a sofa, like radiation is.  

A material evaluation is executed to find the best material for the purpose, 

and six concepts of convectors is developed and evaluated. Finally a 

suggestion of an oil filled electric radiator, optimized for heat distribution 

to the best of the authors abilities, the theories used and the time at hand, is 

presented. Two experiments has been conducted to base the decision of oil 

type, vegetable oil or mineral oil. Only one size of radiator panels are used 

for reference, but the principles and calculations can be adapted and 

applied to other sizes as well. Limitations have been placed for materials 

and components’ prices, but no regard has been taken for the 

manufacturing cost, due to the vast difference depending on the company’s 

prerequisites. 

  



III 

I.  

Abstract 

 

Detta examensarbete försöker svara på frågan hur man optimerar 

värmespridningen från en oljefylld elradiator. Flera teorier används för att 

försöka svara på denna fråga, och slutligen ges ett förslag på en oljefylld 

elradiator, som enligt författarnas undersökningar borde vara optimerad för 

värmespridning. 

 

Nyckelord: Radiator, element, värmespridning, konvektion, värmeledning, 

elradiator, oljefylld. 
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I.  

Förord 

 

Detta examensarbete omfattar 22,5 högskolepoäng och är skrivet våren 

2015 på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är en obligatorisk del i 

Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår examinator Izudin Dugic för bra och 

konkret kritik samt vägledning. Vi vill även tacka vår handledare Lars 

Ericson som har hjälpt oss med handledning, gett råd och tips samt 

givande diskussioner kring arbetets utformning. 

Vi vill även tacka Christer Harrysson, professor vid Örebros Universitet 

för sitt engagemang och hjälp med information och artiklar om elektrisk 

uppvärmning. Slutligen vill vi också tacka Patrik Östangård, VD på 

Lenhovda Radiatorfabrik för uppkomsten av arbetet samt för råd och tips 

såväl som hjälp med material till experimenten.  
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1. Introduktion 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till examensarbetet, en beskrivning av 

problemet och varför projektet genomförs. 

1.1 Bakgrund 

Genom historien har det funnits mängder av metoder för att värma upp 

byggnader. Man har hittat fasta eldstäder från så tidigt som 2500 f.Kr. vid 

utgrävningar i Grekland, och grova eldstäder var vida spritt i Europa på 

1200-talet. De tidiga eldstäderna var tillverkade helt i sten, men när 

gjutmetoder utvecklades använde man en platta av gjutjärn för att skydda 

stenarna från den direkta värmen. Golvvärmesystem uppkom i 

mellanöstern och på 1300-talet f.Kr användes ett sådant i ett palats i 

Turkiet. Romarna vidareutvecklade sedan golvvärmen, och deras system, 

kallat hypokaust, använde en eldstad benägen under byggnaden. Värmen 

från elden leddes genom luftspalter under golvet och värmde på så vis upp 

det. Senare utvecklade de systemet ytterligare så att det värmde upp även 

väggarna. Radiatorer, liknande de som används idag, introducerades 1863 

då Joseph Nason och Robert Briggs sökte patent på en design med 

vertikala bearbetade järnrör, fastskruvade i en bas av gjutjärn (Nagengast, 

2001). 

Idag finns det åtskilliga metoder för att värma upp byggnader. De 

traditionella tillvägagångssätten kan vara med kamin eller värmepanna då 

ved eller pellets eldas. Moderna byggnader kan ha golvvärme, bergvärme 

eller fjärrvärme. Under 50- och 60-talet var det vanligt att värma upp huset 

med oljepanna, men på grund av bland annat stigande oljepriser är det idag 

sällsynt (Caporale, Ciferri, & Girardi, 2014). Flera av dessa metoder 

värmer upp vatten som sedan leds runt i vattenradiatorer som värmer upp 

huset. Det finns dock inte alltid möjlighet att fritt välja värmekälla. 

Fjärrvärme t.ex. är inte lönsamt på landsbygden, då husen ligger så glest 

att ledningssystemet skulle bli alldeles för dyrt per hushåll. Det kan i flera 

fall vara billigare att använda elektricitet som värmekälla både på 

landsbygd och i kontorsbyggnader (Bojić, Djordjević, Malesević, Miletić, 

& Cvetković, 2012). 

Oljefyllda elradiatorer är ett alternativ för elektrisk uppvärmning. 

Tekniken har utvecklats mycket och nu finns det termostater som lär sig av 

ditt levnadsmönster och kan styras via internet (Munk & Sangani, 2012). 

Oljefyllda elradiatorer som drivs av elektricitet från ett vanligt eluttag kan 

flyttas, vilket kan vara praktiskt för t.ex. stugägare om värme inte önskas i 

alla rum. 
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Enligt en studie av Bin, Yingxin, Min, & Qin (2014) är det större 

belåtenhet hos personer som har individuellt styrt värmesystem i sin 

lägenhet än hos de som är bundna till ett centralvärmesystem. Detta 

motiveras delvis av de större valmöjligheterna i ett individuellt 

värmesystem, som t.ex. ett system med oljefyllda elradiatorer kan erbjuda. 

En annan fördel med individuellt styrda värmesystem är att boende med 

centralvärme inte kan reglera temperaturen själva, vilket leder till att de 

öppnar fönster när det blir för varmt (Bin, et al., 2014). Att släppa ut 

värmen på detta sätt är såklart inte energieffektivt. 

1.2 Problemformulering 

Som Maivel, Konzelmann och Kurnitski (2015) beskriver är 

värmeavledning ett problem för bland annat radiatorer. De tillskriver 

problemet till tre faktorer, och två av dem är ojämn temperaturfördelning 

och imperfekt kontroll av inomhustemperaturen. Bahadori, Zedehboudi 

och Hooman (2012) konstaterar att det finns större behov idag av mer 

ansvarsfull energianvändning och det är därför efterfrågat att utveckla mer 

effektiva värmesystem. Anledningen till att det finns större behov är enligt 

dem stigande elpriser och en önskan att skapa miljövänliga system. Ökad 

effektivitet leder till lägre temperaturer i radiatorerna, och det leder i sin 

tur till både miljömässiga och ekonomiska vinster (Bahadori, et al., 2012).  

Att minimera energiförbrukningen är av stor vikt då även vattenkraft, som 

anses vara ett miljövänligt alternativ till bland annat fossila bränslen, visas 

av Li, Zhang och Xu (2015) ha negativ påverkan på ekologin och miljön.  

Av dessa anledningar ska vi undersöka och till slut försöka svara på 

frågan: 

 

Hur kan en oljefylld elradiator optimeras gällande effektiv 

värmeavledning och värmespridning? 
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1.3 Syfte 

Genom att ständigt arbeta med utveckling och förbättringar av dagens 

elektriska värmesystem kan energiförbrukningen kontinuerligt minskas 

och miljöpåfrestningarna bli mindre. Syftet med detta arbete är således att 

tillhandahålla en grund av beräkningar och materialundersökningar som 

radiatortillverkare kan använda när de fattar beslut angående deras 

radiatorer, för att på så vis effektivisera dem och minska 

energiförbrukningen. 

1.4 Mål 

Det primära målet med detta arbete är att utveckla en oljefylld elradiator 

med optimal effektivitet gällande värmespridning och värmeavgivning 

under de ekonomiska förutsättningarna som beskrivs i 1.5. 

1.4.1 Delmål 1 

Det ska finnas beräkningar inom konvektion och strålning för att optimera 

designen för effektiv värmespridning. 

1.4.2 Delmål 2 

Det ska finnas en materialutvärdering för både panel och konvektionsplåt. 

1.4.3 Delmål 3 

Det ska finnas en uppskattning av kostnaden för inköpt material och 

komponenter för radiatorn. 
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1.5 Avgränsningar 

Flera av faktorerna som kommer undersökas är applicerbara till olika typer 

av radiatorer, men för de som inte är det har vi valt att fokusera på 

oljefyllda elradiatorer på grund av begränsad tid. 

Förslaget som baseras på detta arbete får inte ha en komponent- och 

materialkostnad på över 800 kr för en enkelpanelradiator 

För att ha en bas till beräkningar och dylikt har författarna valt att utgå 

ifrån paneldimensionerna 500*1000 mm och en effekt på 1000 W. 

Materialen som undersöks kommer begränsas till de tre vanligaste 

materialen i radiatorsammanhang, med andra ord kolstål, aluminium och 

rostfritt stål. 

  



5 

 

2. Metodologi 

Under metodologi beskriver vi vilka olika metoder som kommer att 

användas under arbetets gång. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns i stort sett två perspektiv att utgå ifrån då en vetenskaplig studie 

utförs. Dessa är positivism och hermeneutik. Här nedan följer en förklaring 

av de båda. 

2.1.1 Positivism 

Positivismen har ursprung inom naturvetenskapen och har nu anammats av 

även andra vetenskapsområden. Enligt positivismen byggs en säker grund 

till vetenskap endast på fakta och inte på lösa spekulationer. Synsättet går 

med andra ord ut på att skapa så säker kunskap som möjligt. Källan till 

kunskapen delas in i två kategorier: iakttagelse och logik. Iakttagelserna 

görs med våra fem sinnen, och logiken används för att analysera dessa 

iakttagelser. Positivister anser att alla påståenden ska undersökas kritiskt 

och de som inte går att säkerställa med all rimlig sannolikhet ska sållas 

bort (Thorén, 2014). 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är ett synsätt som inte utgår ifrån hörsel, syn eller något av 

våra andra fem sinnen. Det utgår istället från empatin eller igenkännandet 

vi har som människor. Att referera till egna minnen och upplevelser är 

vanligt vid användande av det hermeneutiska synsättet. Det handlar alltså 

om att förstå någonting, t.ex. känslomässigt, och inte bara begripa det 

intellektuellt. Dock går det inte att kontrollera huruvida informationen är 

rätt tolkad eller inte, och därför anses hermeneutiska tolkningar vara 

osäkrare än de positivistiska (Thorén, 2014). 
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2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Vi har i denna rapport använt oss främst av det positivistiska synsättet då 

vi ansåg att det lämpade sig bättre för de undersökningar som har 

genomförts. Exempel på appliceringar av det positivistiska synsättet är vid 

framtagningen av siffror och data, som har samlats in både genom 

praktiskt utförda experiment och faktasökning i vetenskapliga artiklar och 

litteratur. De beslut som fattas baseras sedan på denna positivistiska data. 

Vissa beslut har, efter dess positivistiska grund har analyserats, sedan 

fattats på ett subjektivt sätt och kan därmed anses ha inslag av 

hermeneutik. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet kännetecknas av en relation mellan data 

och teori. Det finns överlag fyra kategorier att dela in angrepssätten i: 

induktion, deduktion, hypotetisk deduktion och abduktion. 

2.2.1 Induktion 

Vid slutledning på induktiv väg baseras slutsatsen på erfarenhet. Genom 

att börja med observationer och experiment kan till slut allmänna principer 

uppnås. Fördelen med induktion är att den kan generera ny kunskap, men 

det är samtidigt metodens största svaghet. Anledningen till detta är att 

kunskapen som genereras med hjälp av induktion inte kan bli säker 

kunskap. Kunskapen kan som högst uppnå att klassas som sannolik 

(Birkler, 2008). 

2.2.2 Deduktion 

Deduktion kan till skillnad mot induktion generera kunskap som är absolut 

säker. Å andra sidan genererar inte deduktion någon ny grundläggande 

kunskap. Metoden går till på så sätt att premisser utvärderas och sedan dras 

logiska slutsatser baserat på dessa. Detta medför såklart att om inte 

premisserna stämmer, så kommer heller inte slutsatsen att vara korrekt. 

Deduktion kan kortfattat beskrivas som att utgå ifrån en allmän princip 

drar en slutsats om en enskild företeelse (Birkler, 2008). 
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2.2.3 Hypotetisk deduktion 

Den deduktiva metoden utgår ifrån säker kunskap. Hypotetisk deduktion 

utgår däremot ifrån en övertygelse eller en antagande som kan formuleras 

som en hypotes. Deduktion används för att fastställa konsekvenserna om 

hypotesen vore sann, och hypotesen görs därmed testbar. Sedan kan 

hypotesen observeras induktivt eller på annat sätt prövas för att slutgiltigt 

falsifiera eller verifiera den. Detta är den mest använda bevisföringsformen 

inom vetenskapen (Birkler, 2008). 

2.2.4 Abduktion 

Abduktion har många likheter med hypotetisk deduktion. Inom abduktion 

används erfarenheter som på kreativ väg ska förklara undersökningsfrågan. 

Hypoteserna som formuleras ska sedan ge en bättre förklaring än den 

ursprungliga, och belysa ett mönster i det som ska förklaras. Efter 

processen erhålles nya erfarenheter som sedan kan leda till en ny hypotes 

som förklarar problemet. Processen fortsätter sedan tills en slutsats kan 

dras gällande vilken den bästa förklaringen är (Birkler, 2008). 

2.2.5 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Vi har till större del i den här rapporten använt oss av hypotetisk deduktion 

och abduktion som angreppssätt. Dessa metoder har applicerats då det ofta 

har förekommit hypoteser och spekulationer. Dessa hypoteser och 

spekulationer har sedan undersökts och en slutsats har presenterats 

huruvida hypotesen är sann eller falsk. När det till exempel har utförts 

experimentet angående oljans fryspunkt, så har vi utgått från en hypotes 

angående fryspunkten. Sedan har observationer gjorts för att säkerställa 

huruvida hypotesen stämde eller inte.  

Experimentet resulterar i säker kunskap, utefter de gällande förhållandena 

och kan alltså inte klassificeras som rent induktivt. Vi skulle i stället 

klassificera det som hypotetisk deduktion.  

Det har även förekommit renodlad deduktion som angreppssätt då det har 

utförts matematiska beräkningar av värmeöverföring och liknande.  
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2.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder kan delas upp i två kategorier: Kvalitativa och 

kvantitativa. I vissa fall är en kvalitativ metod mest användbar och i vissa 

fall är en kvantitativ metod att föredra. Ofta är en kombination av dem det 

bästa alternativet. Nedan beskrivs kort metoderna. 

2.3.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

Enligt Starrin & Svensson (1994) är den främsta skillnaden mellan den 

kvantitativa- och kvalitativa forskningsmetoden själva mätprecisionen. 

Kvalitativt insamlad data ger en mer grov bedömning medan kvantitativ 

data å andra sidan presenterar ett exaktare resultat. Ur den 

subjektiva/objektiva synvinkeln gäller att kvalitativ data anses som genuint 

subjektiv, och kvantitativ data anges som objektiv. Kvantitativ data är 

således obunden från subjektiva händelser. Ur det vetenskapliga synsättets 

ståndpunkt gäller generellt att de kvalitativa metoderna härleds till det icke 

positivistiska synsättet, och kvantitativa metoder tillhör därmed det 

positivistiska. Slutligen menar Starrin & Svensson (1994) att en kvalitativ 

analys kan ses som en förvetenskaplig process. Den ska så småningom 

resultera i en vetenskaplig process med hjälp av kvantitativa metoder.  

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Forskningsmetoden som vi har använt oss av i denna rapport kan 

klassificeras både som kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ eftersom vi 

har gjort numeriska mätningar i våra experiment gällande bland annat 

värmeledning och specifik värmekapacitet och på så vis fått fram resultat i 

form av temperaturer. Även expansionstester som resulterat i olika 

procentsatser har förekommit vilket strävar åt en kvantitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa metoden har också varit delaktig 

eftersom experimenten delvis har varit begränsade gällande variationer i de 

variabler som kan påverka experimenten.  

2.4 Datainsamling 

Datainsamling kan ske på två olika sätt, dels genom primär datainsamling 

och dels genom sekundär datainsamling. Därmed kan data delas in i två 

grupper: Primärdata och sekundärdata.  
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2.4.1 Primärdata 

Primärdata anskaffas genom att nya data samlas in genom egna experiment 

och är således starkt bundna till den ursprungliga händelsen eller 

upptäkten. Primär data innehåller ofta ny information eller nya upptäkter 

inom ett visst ämne (Dahlström, 2011). 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata syftar till data som har tagits fram av andra men som ändå 

kan vara relevant för den rådande undersökningen. Sekundär data kan ofta 

syfta till och bygga på primär data som utvecklas eller kritiseras. Exempel 

på sekundär data kan vara böcker, tidsskrifter eller tidigare 

examensarbeten (Dahlström, 2011). 

2.4.3 Vår datainsamling 

I denna rapport förekommer både användning av primär data och sekundär 

data. Mycket av den data vi har använt oss av kommer från befintliga 

teorier i vetenskapliga artiklar och är därmed sekundär data. Vi har också 

använt oss av lexikon och böcker med hög trovärdighet, och även denna 

data klassificeras som sekundär. Då vi har genomfört egna experiment där 

vi med diverse mätmetoder anskaffat oss data, klassificeras denna data 

som primär. Det förekommer även en del beräkningar av olika 

värmeövergångsekvationer i denna rapport. Ekvationerna i sig är hämtade 

från litteratur och är således sekundär data men de beräkningar som har 

utförts med våra egna variabler resulterar i primär data. 
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2.5 Sanningskriterier 

De teorier som kommer ligga till grund för våra beslut kommer ha god 

trovärdighet då vi refererar till vetenskapligt granskade artiklar och 

läroböcker. Experimenten som vi ska utföra kommer dessutom beskrivas i 

detalj så att läsaren själv kan utföra dem. Därmed kommer läsaren kunna 

göra en bedömning huruvida denne anser vårt arbete sanningsenligt eller 

inte. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan definieras som ett mått på i vilken utsträckning en studie 

eller mätning kan repeteras med samma utfall. Med andra ord att olika 

personer får samma resultat när de utför samma mätning (Merriam B., 

1998). 

Förr i tiden användes ofta en tum, vilket syftade till en vuxen mans tumme, 

för att mäta upp saker. Men en mans tumme skiljer sig naturligtvis från en 

annan mans tumme och därför gav mätningen olika resultat beroende på 

vem det var som mätte. Mätningarna gav därför låg reliabilitet (Ejvegård, 

2009).  

Idag används istället fasta mätinstrument såsom måttband eller linjal. När 

en mätning utförs med linjal visar linjalen alltid samma resultat oberoende 

av vem som håller i linjalen. Mätning med linjal innehar därför hög 

reliabilitet (Ejvegård, 2009). 

Experimenten som har utförts repeterades flera gånger för att fastställa ett 

säkrare resultat och därmed ökad reliabilitet. Det har dock inte utförts 

experiment under flera olika förhållanden, men vi bedömer ändå att våra 

resultat är tillräckliga för att basera besluten på. Den teorin som har 

använts för att fatta beslut har varit till stor del väl accepterad av 

vetenskapen i allmänhet och har därför god reliabilitet. Uträkningarna som 

utförts har baserats på formler som även de är accepterade av vetenskapen, 

och har räknats om flera gånger för att försöka säkerställa ett korrekt 

resultat. Besluten som vi har fattat har till viss del varit subjektiva och en 

fråga om tolkning, men vi bedömer att vi har goda grunder för de beslut 

som fattas och anser därför att reliabiliteten i undersökningen är hög. 
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2.5.2 Validitet 

Det finns olika typer av validitet. Intern validitet rör frågan om resultaten 

stämmer överens med verkligheten. Extern validitet innebär hur pass stor 

utsträckning resultat av en studie kan användas i andra sammanhang 

(Merriam B., 1998). 

Validitet är ett uttryck för att säkerhetsställa att det som är tänkt att 

undersökas verkligen är det som blir undersökt (Thorén, 2014). Låt säga 

att höjden på en flaggstång ska undersökas genom att mäta omkretsen på 

flaggstången. Mätningarna utförs noggrant och repeterade gånger och är 

därmed tillförlitliga samt med hög reliabilitet. Men eftersom flaggstångens 

omkrets inte har någonting med dess höjd att göra så saknar 

undersökningen validitet.  

Det går att sammanfatta det hela med att en undersökning kan vara 

tillförlitlig och ha hög reliabilitet men om undersökningen svarar på fel 

saker saknar den ändå validitet (Thorén, 2014). 

I denna rapport redovisas experiment som alla är relevanta för radiatorns 

slutgiltiga utformning. Vissa av resultaten som presenteras kan användas 

inte bara för oljefyllda elradiatorer utan även för radiatorer av andra typer. 

Vi bedömer därmed att undersökningen har relativt god extern validitet. 

Experimenten som utförts och de teorier som beslut baserats på har varit 

väl utvalda, och vi bedömer därmed också att undersökningen har god 

intern validitet. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer olika teorier undersökas som anses relevanta för 

arbetet. Både i form av förklaringar hur olika komponenter är uppbyggda, 

genomgång av olika material som är intressanta samt matematiska formler 

för uträkningar av värmeöverföring via konvektion, strålning etc. 

3.1 Inledande teori 

Här följer en motivering till att välja just oljefyllda elradiatorer, samt en 

grundläggande beskrivning av dessa. Slutligen presenteras lite kort 

produktutvecklingsprocessen. 

3.1.1 Varför elektrisk uppvärmning? 

Enligt Harrysson (2013) medför radiatorer en hög energieffektivitet och 

termisk komfort. Han påpekar att det ur energi- och komfortaspekten är 

viktigt att skapa ett så jämnt och behagligt inneklimat som möjligt. Detta 

genom möjligheten att rumsvis kunna justera och reglera värmetillförseln. 

Det enklaste sättet att uppnå detta är via radiatorer med termostater. 

Golvvärme som huvudsystem har i regel större värmetröghet och med 

luftvärme är det endast planvis uppvärmning eller i värsta fall för hela 

huset. Dessutom är luftvärme underhållsintensivt och kostnader för 

filterbyten och kanalrensningar är att räkna med (Harrysson, 2013).  

Harrysson (2014) påpekar också att radiatorer utrustade med rums- eller 

radiatortermostat och med liten värmetröghet är det alternativ som ger 

noggrannast och snabbast reglering av värmetillförsel. När det kommer till 

våtrum och entréer så är ett klinkersgolv med tidsstyrd elektrisk golvvärme 

att föredra som komfortvärme. Med denna lösning så täcks endast en liten 

del av behovet via golvvärme och själva huvudvärmesystemet består alltså 

av ett radiatorsystem. Detta innebär att golvvärmen endast behöver vara 

igång vid behov ur komfortsynpunkt när t.ex. golvet i duschen är blött eller 

det står blöta skor i entrén. Golvvärmen kan därför vara avstängd större 

delar av dagen då oftast ingen är hemma samt under natten för att sedan 

sättas igång på morgonen lagom till de boende vaknar (Harrysson, 2014).  
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Sammanfattningsvis anser Harrysson (2013) att det ur ett energieffektivt 

perspektiv samt med komforten i fokus bör eftersträvas ett värmesystem 

med bland annat följande egenskaper: 

 

 Minimera komfortskillnaderna inomhus 

 Använda ett snabbreglerat värmesystem  

 Rumsvis reglerbar luft- och värmetillförsel 

 Värme under fönster för att undvika kallras 

 Minimera klimatförändringar inomhus beroende av variationer 

utomhus 

 

Värmesystem med följande egenskaper bör undvikas: 

 

 Stora fönsterytor 

 Centralt styrt värmesystem 

 Värmetröga värmesystem, t.ex. golvvärme 

 Kombinerade värme- och ventilationssystem, så kallade 

luftvärmesystem 

3.1.2 Oljefyllda elradiatorer 

Oljefyllda elradiatorer är slutna och värms upp av olja som i sin tur värms 

av en elektriskt driven värmepatron integrerad i botten av radiatorn. Denna 

patron värms upp när en termostat känner av att temperaturen i rummet 

understiger en förinställd gräns. Den uppvärmda oljan fördelar sedan runt 

värmen i radiatorns kanaler med hjälp av konvektion. Oljan används alltså 

inte som bränsle som i till exempel en oljepanna utan bara som 

värmetransportör från värmepatronen ut i radiatorns kanaler. Det är också 

vanligt med konvektionsplåtar i dessa radiatorer. Denna plåt är veckad och 

får tack vare detta mycket yta som värmer upp luft, och på så vis ökas 

cirkulationen av varmluft i rummet. Den jämna och relativt låga 

yttemperaturen på radiatorn bidrar till att inget damm bränns och att ingen 

lukt uppstår. Figur 1 visar en oljefylld radiator med ett flertal komponenter 

utmarkerade. 
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Figur 1- Oljefylld elradiator (www.intelligentheat.co.uk) 

3.1.3 Produktutvecklingsprocess 

När en ny produkt ska utvecklas går den i regel igenom en 

produktutvecklingsprocess. Det finns åtskilliga metoder för denna process 

och i denna rapport kommer det kombineras metoder som är välkända med 

metoden som sponsorföretaget vanligtvis använder vid sin interna 

produktutveckling.  

Detta resulterar i att det först presenteras en produktidé. Utifrån 

produktidén görs en principskiss som är väldigt övergripande. Därefter 

kommer en funktionsskiss göras för att förtydliga hur produkten är tänkt 

att fungera rent praktiskt. När funktionsskissen är färdigställd kommer 

produktens olika beståndsdelar att undersökas och utvärderas. Detta 

innefattar jämförelser mellan bland annat olika material, fluider och 

säkerhetsklassificeringar, allt för att försöka uppnå en så konkurrenskraftig 

produkt som möjligt.  

  

Radiatorpanel 

Värmeledande olja 

Värmekälla 

Kontrolldel 

Galler 
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När de olika beståndsdelarna är undersökta så fattas beslut gällande dem 

och då går det slutligen att konstruera en färdig modell av varje 

beståndsdel som ska tillverkas, samt presentera de delar som behöver 

köpas från andra företag. 

3.2 Värmeöverföring 

Värme definieras som den form av energi som överförs mellan två system 

på grund av temperaturskillnad (Cengel, 1997). 

Den värmeenergi som transporteras från en kropp till en annan, eller inom 

samma kropp vid temperaturskillnader kallas för värmeöverföring. I 

princip kan värmeöverföring ske i tre olika former. Dessa är konvektion, 

strålning och värmeledning. I praktiken är det ofta en kombination av 

dessa som förekommer även om en eller två av kan vara helt dominerande 

(Cengel, 1997).  

3.2.1 Konvektion 

Konvektion kan ske i flera former. I detta avsnitt beskrivs fenomenet 

”naturlig konvektion” samt hur konvektion från ett medium till en fluid eller 

gas uppstår, och även hur en konvektionsplåt fungerar. 

3.2.1.1 Naturlig konvektion 

Naturlig konvektion, eller egenkonvektion, uppstår på grund av 

temperaturdifferenser i ett medium. När temperaturen ökar minskar 

densiteten och således stiger det varma mediet medan det kalla, som har 

högre densitet, sjunker. Konvektion uppstår på grund av tyngdkraftens 

inverkan och eftersom temperaturdifferenserna i mediet också ger 

densitetsdifferenser (Ekroth & Granryd, 2006). 

3.2.1.2 Konvektion till en fluid 

När ett fast medium överför värme till en fluid, t.ex. olja, sker detta till stor 

del av konvektion. Det varma mediet värmer upp de partiklar i fluiden som 

ligger närmast. Den minskade densiteten på de partiklar som värms upp 

gör att dessa partiklar kommer börja stiga. Med andra ord, om någonting 

värms upp från botten kommer värmen att spridas snabbare, då värme 

stiger (Alvarez, 2006). 
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På grund av fluidens låga hastighet vid naturlig konvektion är 

konvektionen oftast inte märkbar. Värmeöverföring via konvektion har ett 

starkt samband med fluidens hastighet, ju högre hastighet, desto större 

konvektion. Vid naturlig konvektion innehar fluiden vanligtvis en låg 

hastighet, under 1 m/s. Trots detta finns det mängder av värmeavgivande 

apparater som är konstruerade att arbeta med hjälp av naturlig konvektion, 

på grund av att naturlig konvektion inte kräver någon form av påtvingad 

rörelse (Cengel, 1997). 

3.2.1.3 Konvektion av luft 

När en radiator sätts igång och dess yttre delar så småningom överstiger 

den rådande temperaturen i rummet kommer värme överföras från 

radiatorns varma panel till ett luftskikt närmast runt radiatorn. Värmen 

kommer sedan att sprida sig från det närmsta luftskiktet runt radiatorn till 

yttre skikt av luft (Cengel, 1997). 

Temperaturen hos luften runt radiatorn är högre och därmed är dess 

densitet lägre, eftersom vid konstant tryck är densiteten hos en gas omvänt 

proportionell mot dess temperatur. I och med detta kommer den varmare 

luften runt radiatorn kontinuerligt ersättas av kallare luft från de yttre 

luftskikten. Denna rörelse kan enkelt beskrivas med att varm luft stiger 

medan kall luft sjunker och sammanfattas med uttrycket naturlig 

konvektion. Följaktligen benämns den värmeöverföring som resulteras av 

naturlig konvektion för värmeöverföring via naturlig konvektion (Cengel, 

1997). 

Egenkonvektion uppstår vid en fast yta i ett gas- eller vätskeformigt 

medium där detta medium kan strömma fritt. I vårt fall gäller detta för 

luften som kommer i kontakt med radiatorpanelen och en eventuell 

konvektionsplåt.  
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Vid egenkonvektion används enligt Ekroth & Granryd (2006) ett 

dimensionslöst tal som kallas för Grashofs tal, vilket beskriver 

förhållandet mellan en fluids flytkraft och dess viskositet. Talet definieras 

som: 

 

𝐺𝑟 =
𝑔×𝛽×∆𝑡×𝐻3

𝜐2
   (Ekvation 3.1) 

Där   

g = tyngdaccelerationen 

 β = mediets volymutvidgningskoefficient 

 Δt = tyta – tm är temperaturdifferensen mellan ytan och mediet 

 H = en karakteristisk längd (höjd) 

 υ = mediets kinematiska viskositet 

 

Ett annat tal som är intressant för konvektionsberäkningar är Prandtls tal 

som även det är ett dimensionslöst tal (Ekroth & Granryd, 2006). Det 

definieras som: 

 

𝑃𝑟 =
𝜇×𝑐𝑝

𝜆
                        (Ekvation 3.2) 

Där  

µ = mediets dynamiska viksositet 

cp = mediets specifika värmekapacitet 

λ = mediets värmeledningstal 
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Nusselts tal beskrivs som kvoten av konvektiv och konduktiv 

värmeöverföring och definieras enligt Ekroth & Granryd (2006) som: 

 

𝑁𝑢 =
𝛼 × 𝐿

𝜆
                           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.3) 

 

Där   

α = värmeövergångstalet 

 L = karakteristisk längdkoordinat 

 λ = det strömmande mediets värmeledningstal 

 

Efter att värmeövergång vid egenkonvektion har behandlats teoretiskt med 

framgång, har det visat sig att god överrensstämmelse gäller mellan 

teoretiska och experimentella resultat. Dessa kan sammanfattas med hjälp 

av ekvation (3.1), (3.2) och (3.3) för vertikala ytor och då fås dessa 

ekvationer: 

 

104 < 𝐺𝑟 × 𝑃𝑟 < 108  → 𝑁𝑢 = 0,56 × (𝑃𝑟 × 𝐺𝑟)1/4     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.4)  

108 < 𝐺𝑟 × 𝑃𝑟 < 108  → 𝑁𝑢 = 0,13 × (𝑃𝑟 × 𝐺𝑟)1/3     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.5) 

 

I Tabell 1 visas egenkonvektionstalen vid diverse temperaturer för luft där 

såväl Grashofs som Prandtls tal har tagits hänsyn till. 

 

Lufttemperatur 
vid 
(p = 1 atm) 

(
𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟

𝛥𝑡 ∗ 𝐻3
) 

1/(m3*K) 

Kl 

𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾)

(𝐾/𝑚)1/4
 

Kt 

𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾)

𝐾1/3
 

0oC 1,46*108 1,48 1,65 

20oC 1,05*108 1,46 1,58 

40oC 0,77*108 1,43 1,51 

60oC 0,58*108 1,41 1,45 
 

Tabell 1 - Egenkonvektionstal, (Ekroth & Granryd, 2006) 
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Den inverkan som ytans höjd (H) samt temperaturdifferensen (Δt) har på 

värmeövergångskoefficienten (α) kan ses mer överskådligt då vi sätter in 

definitionerna på Nu och Gr*Pr i ekvationerna (3.4) och (3.5). Utifrån dem 

kan vi se sambanden: 

 

104 < 𝐺𝑟 × 𝑃𝑟 < 108  → α = 𝐾𝑙 ∗ (
𝛥𝑡

𝐻
)

1

4
                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.6) 

108 < 𝐺𝑟 × 𝑃𝑟 < 1012  →  α = 𝐾𝑡 ∗ 𝛥𝑡
1

3                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.7) 

 

Filmtemperaturen (tf), som är ett medelvärde mellan yttemperaturen och 

luftens temperatur, beräknas enligt Ekroth & Granryd (2006) som: 

 

𝑡𝑓 =
(𝑡𝑦𝑡𝑎 +  𝑡𝑙𝑢𝑓𝑡)

2
                     (Ekvation 3.8) 

 

Det finns andra typer av naturlig konvektion som också kan förekomma. 

Ett av dessa fenomen är så kallat kallras. Det förekommer på insidan av ett 

kallt fönster och kan leda till stor nedkylning av ett rum. För att förhindra 

detta fenomen kan en radiator placeras under fönstret och för maximal 

påverkan ska även radiatorns avstånd i förhållande till fönstret och väggen 

vara korrekt (Alvarez, 2006). 

Figur 2 visar ett exempel på naturlig konvektion av en radiator i ett rum. 

Som synes så stiger den varma luften från radiatorn och den kalla luften 

sjunker, samtidigt som kall luft från fönstret värms upp av radiatorns 

konvektion. 
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Figur 2 – Naturlig konvektion i ett rum (www.diyheatingtips.com) 

Ett annat konvektionsfenomen är ”påtvingad konvektion”. Detta kan 

utnyttjas genom att cirkulera luft i ett rum med hjälp av t.ex. fläktar för att 

på så sätt sprida värmen i rummet (Alvarez, 2006). 

3.2.1.4 Konvektionsplåt 

Radiatorer är konstruerade för att ge högsta möjliga strålningsvärme från 

utsidan av radiatorn och största möjliga konvektionsvärme från insidan av 

radiatorn. Många radiatorer ökar värmen från insidan med hjälp av så 

kallade konvektionsplåtar. Konvektionsplåtar har syftet att utöka ytan som 

värmer luften för att mer luft ska värmas upp på samma gång. Dessa är i 

regel placerade mellan radiatorns paneler om det finns flera. Är det en 

enkelpanelradiator sitter konvektionsplåten placerad på insidan, mot 

väggen.  

Då konvektionsplåtens yta är vertikal och slät kan luften stiga lättare utan 

att hindras. Med andra ord är den konstruerad för att utnyttja naturlig 

konvektion (Myhren & Holmberg, 2010).  
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För att förenkla beräkningarna av arean för hur stor yta som avger 

konvektion vid olika typer av konvektionsplåtar har ett antal formler tagits 

fram. Figur 3 visar måttsättningen vid raka veck i konvektionsplåten och 

Figur 4 visar måttsättningen vid sneda veck. 

 

Figur 3 - Måttsättning av konvektionsplåt med raka veck (Författarnas egen bild) 

 

Figur 4 - Måttsättning av konvektionsplåt med sneda veck (Författarnas egen bild) 

 

Arean (A1) för framsidan av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 
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Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

𝐴2=((((𝑏 ∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.10) 

 

För sneda veck gäller: 

𝐴2=((((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

 

Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((𝑏 ∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                                             (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.12) 

 

För sneda veck gäller: 

𝐴3=(((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓)∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

Där 

A1 = Arean för en sida på radiatorpanelen 

A2 = Arean för utsidan på konvektionsplåten 

A3 = Arean för insidan på konvektionsplåten 

A4 = Arean för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten 

h1 = radiatorpanelens höjd 

h2 = konvektionsplåtens höjd 

i = antal veck i konvektionsplåten 

L = radiatorpanelens längd 
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3.2.2 Strålning 

Förutom värmeledning och konvektion finns det ytterligare en typ av 

värmeöverförning som är intressant att undersöka, nämligen strålning. 

Olika typer av energi, till exempel värme, har möjlighet att färdas från ett 

medium till ett annat med hjälp av elektromagnetiska vågor. Detta kallas 

strålning. Värmestrålningen, som är den typ av strålning som är intressant i 

detta fall, ligger på våglängdsområdet 10-7 – 10-3 m. Det förekommer även 

strålning med viss värmeverkan på andra våglängder.  

Varje gång som strålning faller över en kropp, och det kvittar om den är i 

gas-, vätske- eller fast form så deltar hela kroppsvolymen i processen. 

Strålningen delas då upp i tre olika former. En del absorberas (α), en del 

reflekteras (ϱ) och den sista delen släpps genom kroppen, så kallad 

transmittering (τ).  

Utifrån detta beskriver (Alvarez, 2006) sambandet som:  

 

𝛼 + 𝜚 + 𝜏 = 1                     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.15) 

 

Det energiflöde som utstrålas beror till stor del av den absoluta 

temperaturen T men även egenskaperna av ytmaterialet har en inverkan.  

Den högsta tänkbara strålningen härstammar från en så kallad svart yta, 

vilket är den perfekta strålningsytan. En svart yta innehar emmisionstalet 

1. I detta fall är det utstrålade energiflödet (Φs), från en svart yta med arean 

(A) lika med Stefan-Boltzmanns lag som lyder: 

 

𝛷𝑠 = 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4                  (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.16) 

 

där σ är en konstant, känd som Stefan-Boltzmanns konstant och T 

symboliserar ytans absoluta temperatur. Stefan-Boltzmanns konstant 

beskrivs på följande sätt: 

 

𝜎 = 5,67 ∗ 10−8𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾4) 
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För att göra det lättare vid numeriska beräkningar så brukar Stefan-

Boltzmanns konstant skrivas på följande formel: 

 

𝛷𝑠 = 𝐶𝑠 ∗ 𝐴 ∗ (
𝑇

100
)

4

         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.17) 

 

Där 𝐶𝑠 är en konstant med värdet 𝐶𝑠 = 𝜎 ∗ 108 = 5,67𝑊/(𝑚2 ∗ 𝐾4) 

 

Dessa förhållanden gäller som sagt för så kallade svarta ytor. Men för 

vanliga ”icke svarta” ytor blir det utstrålade energiflödet mindre. Därför 

används ett emmisionstal (ɛ) som beskriver förhållandet mellan det 

utstrålade energiflödet från den verkliga ytan kontra hur mycket 

energiflöde en svart yta skulle avge. Utifrån detta får vi formeln: 

𝛷 = ɛ ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4               (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.18) 

 

Emmisionstalet är beroende av ytmaterialet men till viss del även utav den 

rådande yttemperaturen (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

I Tabell 2 kan emmisionstalet för diverse material utläsas. 

 

Tabell 2 - Emmisionstal för diverse material (Ekroth & Granryd, 2006) 

 Emmisionstalet ε 
(absorptionstal a) 

 
vid 

 Ca 30oC solstrålning 

Aluminium, blank yta 
eloxerad yta 

0,05 
0,8 

0,3 
0,16 

Betong, rött tegel 0,9 0,6 

Trä 0,85 0,35 

Takpapp, skiffer 0,9 0,9 

Lackfärg, vit 
Svart 

0,95 
0,95 

0,2 
0,95 

Vatten, is, frost 0,95 0,2-0,7 
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3.2.3 Värmeledning 

I ett värmealstrande medium sker ofta en omvandling från elektrisk energi 

till värmeenergi (Cengel, 1998). Denna ledning kan förekomma bland 

såväl fasta som flytande eller gasformiga medier. Detta sker genom att de 

partiklarna som innehar högre temperatur och därmed högre rörelseenergi 

överför energi till de närliggande partiklarna som på grund av sin lägre 

temperatur också har mindre rörelseenergi (Alvarez, 2006). 

Som exempel kan vi tänka oss en värmepatron, vars partiklar från början 

innehar samma temperatur. Patronen börjar värmas upp i ena änden och 

temperaturen hos de partiklarna som befinner sig i den änden kommer att 

stiga över de övrigas. Följden av denna temperaturskillnad blir att 

värmeledning sker genom patronen tills hela mediet innehar samma 

temperatur (Alvarez, 2006). 

När hela patronen till slut är uppvärmd överför den lika mycket värme från 

alla delar på sin kropp. Arean på en värmepatron kan betraktas som en 

cylinder med endast en sida och får då sambandet: 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝐿 + 𝜋 ∗ 𝑟2          (Ekvation 3.19) 

 

Där (r) betecknar radien på värmepatronen och (L) är längden på den.  

 

Yteffekten på värmepatronen kan sedan räknas ut genom att dividera den 

totala effekten på patronen (P) med dess area (A) enligt ekvationen: 

𝑄 =
𝑃

𝐴
                       (Ekvation 3.20) 

 

Värmeflödet som sker från radiatorns yttre skikt till luften betecknas (�̇�) 

och beräknas enligt Alvarez (2006) med följande formel: 

 

    �̇�𝑘=  α ∗ A ∗ ϑ                      (Ekvation 3.21) 

 

Där (A) betecknar väggarean, (ϑ) är temperaturdifferensen mellan luften 

och mediet (tyta – tluft) och (α) är värmeövergångskoefficienten (Ekroth & 

Granryd, 2006).   
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När värmeövergången sker via konvektion och strålning kan det totala 

värmeflödet, enligt (Lindeburg, 2001) beskrivas som: 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

Där (�̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) beskriver det totala värmeflödet via strålning och 

(�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) är det totala värmeflödet via konvektion. 

3.4 Värmepatron och rörelement 

Värmepatroner och rörelement kan vara liknande i utseendet men har olika 

egenskaper. De flesta värmepatroner är raka och cylinderformade med en 

diameter tänkt att passa i vanliga metriska borrhål. Den består av ett yttre 

metallhölje innehållande resistanstrådar som är separerade från ytterhöljet 

med elektrisk isolering. Normalt har en värmepatron en diameter mellan 4 

och 20 millimeter. Det finns även mindre diametrar men dessa används 

sällan då det innebär begränsad effekt. Längderna varierar med diametern 

men ligger vanligtvis mellan 2500mm ner till så lite som 25mm. Förutom 

metallhöljet och resistanstrådarna innehåller en värmepatron också 

strömstift, en tätning på ena änden, en elektrisk anslutning mellan 

resistanstrådarna och strömstiften samt kablar till den elektriska 

anslutningen (Teschler, 2014). 

Rörelement är uppbyggda med så gott som samma komponenter men är 

ofta utformade på annat vis t.ex. som U-formade eller spiralformade och 

kan ha varierande längd, diameter, anslutningar och höljesmaterial. Medan 

värmepatroner ofta monteras i borrade hål kan rörelement svetsas på 

metallytor. De elektriska anslutningarna i ett rörelement är ofta via 

gängade anslutningar eller terminaler. Eftersom värmepatroner i regel har 

en enklare geometri kan de i vissa fall ge högre effekt än rörelement 

(Teschler, 2014). 
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I Figur 5 visas den innehållsmässiga skillnaden på en värmepatron (överst) 

och ett rörelement (underst). 

 

 
 

Figur 5 - Värmepatron och rörelement (Teschler, 2014) 

3.5 Termostater och styrsystem 

Termostaten är den delen i radiatorn som ser till att temperaturen höjs, 

sänks eller hålls konstant i avseende på vilken temperatur som önskas. 

Detta sker genom ett motstånd i termostaten. Det finns i huvudsak två 

olika varianter av termostater till radiatorer. Antingen den traditionella 

bimetalltermostaten eller den lite modernare elektroniska termostaten. En 

bimetalltermostat har ett mätområde mellan -30 och 400 grader Celsius 

och ett elektriskt motstånd har kapacitet att mäta från -220 till 750 grader 

Celsius (Alvarez, 2006). 

 

3.5.1 Bimetalltermostat 

En bimetalltermostat använder sig av den termiska expansionen hos ett 

material för att kontrollera värmeflödet i ett system. Inuti den bitemalliska 

termostaten finns en metallspole där ena sidan vanligtvis är av stål, och 

den andra sidan av koppar. I takt med att metallen värms upp får 

skillnaden i värmeexpansionskoefficienterna den sammanfogade 

metallplattan att böjas. När den har böjts till en viss punkt sluts en elektrisk 

krets, och inställningen av önskad temperatur avgör hur långt de 

sammanfogade metallerna behöver böjas för att sluta kretsen (Marshall, 

2005). 
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I Figur 6 visas funktionen hos en bimetalltermostat och hur den 

sammanfogade metallplattan böjs i takt med att den blir utsatt för värme. 

 

 

Figur 6 - Bimetalltermostat (www.electronics-tutorials.ws) 

3.5.2 Elektronisk termostat 

Elektroniska termostater har funnits på marknaden i över 35 år, men 

moderna sådana har fördelar och funktioner som vida överskrider de 

tidigare modellerna. De flesta elektroniska termostaterna använder sig av 

en termistor som temperaturavkännare. Denna komponent består av en 

glaskula med en diameter på ungefär 2,5 mm och två ledare. Den 

vanligaste termistorn heter NTC-termistor, vilket står för Negative 

Temperature Coefficient termistor. När temperaturen ökar minskar 

resistansen i termistorn med ett förutsägbart och upprepningsbart 

förhållande.  

I vissa termistorer kan en temperaturskillnad på en halv grad Celsius ge så 

stort utslag som 100 ohm, och är därmed väldigt lätt för termistorn att 

känna av. Eftersom termistorn är så liten kan den reagera väldigt snabbt på 

temperaturförändringar (Siegenthaler, 2004). Motståndsvärdet mäts med 

hjälp av en mikroprocessor som även känner av vilken inställning 

användaren ställer in på reglaget. Processorn är programmerad för att få 

fram hur mycket energi som behövs just för tillfället. Därefter skickas en 

styrsignal till en elektronisk omkopplare som ser till att bryta eller leda 

strömmen beroende på vad mikroprocessorn vill (Marshall, 2005).  
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Moderna elektroniska termostater kan fås både som programmerbara och 

icke programmerbara. De programmerbara kan till exempel ställas till 

olika temperaturer vid olika tider på dygnet eller dagar i veckan. Önskas 

däremot alltid samma konstanta temperatur i lokalen är en icke 

programmerbar termostat ett lika bra alternativ, då båda termostaterna har 

samma höga precision (Siegenthaler, 2004). 

3.5.3 Styrsystem 

Ett styrsystem är en kontrollenhet som kan innehålla såväl termostater och 

temperaturbegränsare som analog eller digital effektmätare. Enheten 

fungerar som hjärnan i radiatorn och kommunicerar med samtliga 

elektroniska komponenter i radiatorn. Väljs ett styrsystem där termostaten 

ingår så blir följaktligen valet av termostat överflödigt. 

3.6 Säkerhetsklass (IP-klass) 

Även kallat kapslingsklassning, är en säkerhetsklassificering inom 

elektrisk utrustning. Den syftar till hur pass väl produkten är konstruerad 

för att motstå vatten, damm, inträngande föremål och oavsiktlig kontakt.  

Klassificeringen är uppbyggd av bokstäverna IP, som står för international 

protection, samt två siffror. Den första siffran syftar till hur väl skyddad 

produkten är mot beröring och inträngande föremål. Den andra siffran 

avgör hur pass bra produkten står sig mot vatten.  

Den sämsta klassningsgraden för beröring och inträngande föremål är 0 

och den högsta är 6. För vattentålighet är den sämsta klassen också 0 men 

den högsta är 8. Det innebär att en produkt med IP00 är fullständigt 

oskyddad mot både inträngande föremål och vatten. IP68 däremot är det 

högsta uppnåeliga klassificeringen och innebär att produkten är helt 

dammtät och dessutom tryckvattentät (Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2009). 
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 3.7 Mineralolja eller vegetabilisk olja 

Ett diskuterat ämne inom oljeradiatorer är just oljan i radiatorerna. Det 

finns en mängd teorier och spekulationer om vad som är bäst, men det 

finns ingen uttalad vinnare. 

En viktig aspekt är vid vilka temperaturer de olika oljorna fryser och 

kokar. Oljan bör ha så låg fryspunkt som möjligt för att förhindra att 

radiatorn ska frysa sönder då den inte är i bruk och temperaturen 

understiger 0°C. Detta kan vara ett vanligt i problem om radiatorn är 

installerad i exempelvis en sommarstuga där ägaren inte bor permanent 

utan bara på sommaren.  

Dessvärre brukar en låg fryspunkt ofta innebära att det blir en lägre 

kokpunkt. Detta är inte önskvärt då en så hög kokpunkt som möjligt är målet 

i en sluten radiator. Anledningen till att en hög kokpunkt eftersträvas är att 

om termostaten skulle gå sönder finns det risk att värmemediet i radiatorn 

bara fortsätter värma upp oljan oberoende av hur varm den redan är. När 

oljan värms upp börjar den expandera, och om uppvärmningen sker 

okontrollerat kan det bli för trångt i den slutna radiatorn. Det som händer är 

att radiatorn plötsligt får samma egenskaper som en bomb, vilket kan ge 

förödande konsekvenser. Ett annat scenario med samma potentiella 

utveckling är om det börjar brinna vid radiatorn. 

Med andra ord har den ultimata oljan en låg expansionskoefficient.  

En annan aspekt att ta hänsyn till är miljöpåverkan av de olika oljorna. 

Den vegetabiliska oljan utgörs ofta av raps- eller olivolja och är därmed 

framställd på ett naturligt och miljövänligt sätt. En mineralolja däremot 

består av bland annat petroleum (Nationalencyklopedin, 2015). Detta är 

naturligtvis av sämre karaktär ur miljösynpunkt. Dock brukar tillverkaren 

ha för avsikt att kompensera detta genom att ta tillbaka gamla, utslitna 

radiatorer och sedan återanvända oljan i dessa. 
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3.8 Materialval 

Följande process av materialval är hämtad ur Michael Ashbys bok 

Materials Selection in Mechanical Design (2005). 

Inom maskinkonstruktion fokuseras i första hand på materialens fysiska 

egenskaper och i andra hand estetiska egenskaper såsom mönster, färg, 

textur och hur tilltalande de är för konsumenter. Olika material har olika 

egenskaper som kan påverka valet, t.ex. densitet, hårdhet, pris, 

korrosionshärdighet och så vidare. I ett tidigt stadie definieras de 

egenskaper som anses som viktiga och senare används denna mall för att 

finna material som har den önskade kombinationen av egenskaper. Det är 

viktigt att börja med hela spannet av material för att inte missa möjligheter 

som innovativa materialval. För att kunna använda innovativa material 

behöver beslutet tas tidigt i processen, annars kanske för många beslut 

redan ha fattats för att tillåta en sådan ändring. Uppgiften delas upp i två 

punkter: 

1. Identifiera den önskade kombinationen av egenskaper. 

2. Jämför de önskade egenskaperna med befintliga material för att finna 

materialet som bäst passar. 

Första steget är att undersöka konstruktionens krav för att identifiera 

begränsningarna som de innebär i materialvalet. Detta förminskar kraftigt 

den enorma mängd material som kan tillämpas. Nästa steg är att rangordna 

kandidaterna efter dess egenskaper för att maximera prestandan. 

Kriterierna som nyttjas för att rangordna och utesluta material utvinns ur 

en analys av funktion, begränsningar, mål och fria variabler. 

Material delas in i familjer, klass, underklass och medlem. Varje medlem 

karakteriseras av sina egenskaper som inkluderar dess mekaniska, 

termiska, elektriska, optiska, och kemiska egenskaper, pris och 

tillgänglighet samt miljöpåverkan vid användning. Detta kallas för 

egenskapsprofil. Vid materialvalet söks de materialen som bäst 

överensstämmer med den valda egenskapsprofilen. 
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3.8.1 Parametrar 

De parametrar som är intressanta att titta på när beslut om material till 

panelen och konvektionsplåten ska fattas listas nedan. 

3.8.1.1 Värmeledning 

Värmeledningen i ett material kan vara väldigt betydande för dess funktion 

i radiatorsammanhang, då en hög värmeledningsförmåga medför att 

värmen fördelas över hela radiatorn och således ger en jämn fördelning. 

Därför är en hög värmeledningsförmåga önskad. För en närmare 

beskrivning se avsnitt 3.2.1. 

3.8.1.2 Densitet 

Densitet är ett mått på tätheten i ett material, hur stor massa en viss volym 

av materialet har. Vanliga enheter för densitet är g/cm3, kg/dm3 och kg/m3. 

Låg densitet är önskad då det underlättar för installation och ger 

miljövänligare och billigare transport, då bränsleförbrukningen minskar. 

3.8.1.3 Värmeexpansionskoefficient 

Vid temperaturförändringar expanderar eller krymper materia. 

Värmeexpansionskoefficienten är ett mått på hur mycket ett material 

expanderar, eller ökar i volym då temperaturen ökar. I empiridelen anges 

denna koefficient i enheten µstrain/K. Då en expansion av panelmaterialet 

kan innebära att det inneslutna utrymmet i radiatorn minskar, och att 

trycket i radiatorn därmed ökar, önskas en så låg 

värmeexpansionskoefficient som möjligt. 

3.8.1.4 Specifik värmekapacitet 

Specifik värmekapacitet är ett mått på hur stor energi ett material kan hålla 

i form av värme. Enheten som brukar användas som mått på denna 

egenskap är J/kgK, alltså mängden energi som krävs för att öka 

temperaturen i ett kilogram material med 1ºK. Då paneler och 

konvektionsplåt kommer att ha samma volym men olika massor räknas 

den specifika värmekapaciteten om till J/m3K för att underlätta 

jämförelser. Även om en hög specifik värmekapacitet medför att radiatorn 

skulle hålla värmen längre så innebär det också att den tar lång tid att 

värma upp. Då en snabb uppvärmning av radiatorn är prioriterat önskas en 

låg specifik värmekapacitet. 
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3.8.1.5 Miljöpåverkan 

 En ökande befolkningsmängd och en bättre levnadsstandard medför också 

att konsumtionen av material ökar. Att försöka använda materialen på ett 

effektivare sätt är därmed en förutsättning för en mer hållbar framtid. Det 

finns problem redan nu, materialanvändningen har en stor negativ 

påverkan på miljön. Miljön har viss kapacitet att hantera detta utan 

varaktig skada, men som människor lever idag överskrids denna gräns allt 

mer och nu är världen, där kommande generationer kommer leva, i fara 

(Ashby, Shercliff, & Cebon, 2014).  

Det är inte bara hur effektivt material används som är viktigt ur 

miljösynpunkt, utan även vilka material som används. Olika material 

påverkar miljön olika mycket, och detta är ju då såklart en faktor som 

måste tas hänsyn till. 

Två mått som brukar användas för att uppskatta miljöpåverkan vid 

utvinningen av ett visst material är tillämpad energi och klimatavtryck. 

Tillämpad energi är mängden energi som krävs för att utvinna 1 kg 

användbart material, ofta med enheten MJ/kg. Klimatavtrycket är den 

mängd utsläppta växthusgaser som kan kopplas till utvinningen av 

materialet och brukar anges i enheten kgCO2/kg, alltså kilogram 

växthusgaser per kilogram utvunnet material.  

I denna rapport anges klimatavtrycket istället uttryckt i kgCO2e/kg där e:et 

innebär att det är ekvivalensen av växthusgaserna uttryckt som enbart CO2. 

3.8.1.6 Bearbetbarhet 

Bearbetbarheten för de olika materialen påverkas av hur enkelt, eller 

avancerat det är att till exempel sammanfoga, pressa eller lacka de olika 

materialen. Denna aspekt kan spela en stor roll vid tillverkningsprocessen 

och metoderna kan skilja sig avsevärt beroende på vilket material som ska 

bearbetas. 

3.8.1.7 Inköpspris 

Inköpspriset har en stor inverkan vid val av material eftersom bland annat 

en ekonomisk vinst står i fokus. Priset är såklart önskvärt att vara så lågt 

som möjligt. 
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3.8.2 Material 

Nedan beskrivs de material som kommer övervägas till radiatorns panel 

och konvektionsplåt. 

3.8.2.1 Stål 

Stål delas vanligtvis in i kategorier baserat på användning eller 

sammansättning. Vid indelning efter sammansättning är det vanligast att 

kategorisera stålet i legerade och olegerade stål. Olegerat stål, även kallat 

kolstål, är ett stål med en betydande del av kol vid sidan av järn. Legerade 

stål har förutom järn och kol även andra viktiga beståndsdelar som t.ex. 

krom och nickel (Ullman, 2003). 

Radiatorer tillverkade i kolstål ger en bra effektivitet och är inte alltför 

dyra i materialkostnad. De är dock känsligare mot korrosionsangrepp än 

aluminium och rostfritt stål. Denna aspekt behöver naturligtvis tas på 

större allvar vid användning av vattenburna radiatorsystem än vid bruk av 

oljefyllda radiatorer (Beck, Blakey, & Chung, 2001). 

När ett vanligt kolstål blir legerat med större mängder av t.ex. krom kallas 

de för rostfria stål. Detta för att stålets legering med krom och nickel ger 

det mycket god korrosionsbeständighet, så pass att materialet klarar av en 

utspädd koksaltslösning (Ullman, 2003). 

3.8.2.2 Aluminium 

Aluminium är ett väldigt populärt material då det kombinerar många goda 

egenskaper. Bra korrosionsbeständighet är en fördel med aluminium. Detta 

beror på att det på materialet bildas ett tunt och tätt oxidskikt när det 

kommer i kontakt med syre, vilket ger utmärkt skydd mot korrosion (Beck, 

Blakey, & Chung, 2001). 

Radiatorer tillverkade av aluminium är lättare än radiatorer tillverkade av 

kolstål, gjutjärn och rostfritt stål då aluminium har lägre densitet. Dock har 

aluminium lägre smältpunkt än de andra tre materialen vilket kan vara en 

säkerhetsrisk (Beck, Blakey, & Chung, 2001). 

3.9 Analysmodell 

Nedan följer de olika analysparametrar som vi anser är relevanta att 

undersöka gällande vår process att ta fram en oljefylld elradiator. 
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3.9.1 Analysparametrar 

 

 Hur ska radiatorns konvektionsplåt utformas för att uppnå bästa 

möjliga konvektion? 

 

 Hur kan värmestrålningen från radiatorn utnyttjas på bästa möjliga 

sätt? 

 

 Utvärdera olika alternativ av värmekälla. 

 

 Är en elektronisk termostat eller en bimetall-termostat det optimala att 

använda i radiatorn? 

 

 Vilken säkerhetsklass (IP-klass) är mest lönsamt att utveckla radiatorn 

kring?  

 

 Undersök vilken typ av olja radiatorn bör fyllas med. 

 

 Undersök vilket material som radiatorpanelen och konvektionsplåten 

lämpar sig bäst att tillverkas av. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har genomförts, vilka praktiska 

experiment som har utförts samt beskrivningar och motiveringar kring 

teoretiska beslut. 

4.1 Vår radiator 

Enligt produktutvecklingsprocessen började vi med att rita upp en grov 

bild av hur den slutgiltiga radiatorn var tänkt att se ut (Figur 7), så kallad 

principskiss.  

 

Figur 7 – Principskiss (Författarnas egen bild) 
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Därefter gjordes en funktionsskiss för att få en överblick hur radiatorn var 

tänkt att fungera rent praktiskt. Figur 8 visar alltså hur radiatorn är tänkt att 

fungera från strömtillförsel till värmeavgivning och reglering. 

 

 

Figur 8 – Funktionsskiss (Författarnas egen bild) 

Som synes i figur 7 och 8 är radiatorn vi har tänkt utveckla i detta arbete 

relativt lik de redan existerande oljefyllda elradiatorerna. Den är i form av 

en sluten radiator av paneltyp med tillhörande konvektionsplåt på insidan 

samt oljefylld. Den har även en värmepatron integrerad i botten av 

panelen. För en snyggare design är den försedd med en sidoplåt på varsin 

kortsida varav den ena sidan innehar en digital display samt reglage för 

styrning och programmering av radiatorn. På ovansidan sitter även ett 

täcklock, så kallat galler.  

I kommande kapitel står att läsa mer ingående om de olika beståndsdelarna 

i radiatorn, bland annat materialval, fluidval, val av värmekälla samt typ av 

termostat och styrsystem som ska integreras. 
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4.2 Värmeöverföring  

Värmeöverföring sker på flera sätt i en oljefylld elradiator. Det börjar med 

att den integrerade värmepatronen omvandlar elektrisk energi till värme och 

överför värme från sin egen kropp till den omkringliggande oljan. Oljan 

transporterar sedan värmen vidare till radiatorpanelen som den är i kontakt 

med. Värmen överförs då genom radiatorpanelens material ut till ytskiktet 

på radiatorn. När värmen väl är framme på ytskiktet så överförs den från 

radiatorn till luften med hjälp av värmestrålning och konvektion. 

4.2.1  Konvektion 

Den effektmässiga konvektionen från en enkel radiatorpanel till luften har 

beräknats med hjälp av ekvation 3.1  t.o.m. ekvation 3.8. Parametrar såsom 

Grashofs tal, Prandtls tal och Nusselts tal har använts för att till slut räkna 

ut den naturliga konvektionen. För beräkningar av konvektion från en 

radiatorpanel till luft se Bilaga 1, och för utformningen av radiatorpanelen 

se Bilaga 2. 

För att utvinna maximal konvektion från radiatorn har vi beslutat om att 

tillämpa en så kallad konvektionsplåt på baksidan av radiatorpanelen. Sex 

olika koncept på konvektionsplåtar har tagits fram och utvärderats. 

Beräkningar har därför även utförts på olika typer av konvektionsplåtar då 

dessa har sammanfogats med radiatorpanelen. Se Bilaga 3 för de olika 

typerna av konvektionsplåtar och se Bilaga 4 för konvektionsberäkningar 

för dem. 

På grund av de horisontella kanalerna längst upp och längst ner på 

radiatorpanelen kan konvektionsplåten inte ha större höjd än 400 mm. 

4.2.2 Strålning 

Värmestrålning sker från radiatorns panel till omgivningen med hjälp av 

elektromagnetiska vågor. Den ultimata strålningsytan, så kallad ”svart yta” 

har beräknats och sedan jämförts med strålningen från ytan på en typisk 

radiator. Uträkningar har sedan gjorts för att bedöma när strålningen ger bäst 

effekt. För samtliga strålningsberäkningar se Bilaga 5. 



39 

 

4.2.3 Värmeledning 

Maximal värmeledning från en värmepatron till oljan sker då 

värmepatronen är fullständigt uppvärmd och kan beräknas med ekvation 

3.2. För beräkning av värmeledningen se Bilaga 6. 

Den totala värmeövergången via strålning och konvektion från radiatorn 

till den kringliggande luften har beräknats genom att summera värmeflödet 

via strålning med värmeflödet via konvektion. Beräknar för detta går att se 

i Bilaga 6. 

4.4 Val av värmekälla 

Vi har valt att undersöka tre olika leverantörer av värmepatroner. Dessa är 

Terma, RICA och Backer. Terma är polskt, RICA går under Zoppas 

Industries och är italienskt samt Backer som är ett svenskt företag beläget i 

skånska Sösdala. 

4.4.1 Terma 

Termas alternativ kallas Terma-Split och har en separat värmepatron som 

ansluts till en separat kontrolldel. Värmepatronen skruvas in i radiatorn 

och sedan ansluts kontrolldelen i änden på värmepatronen. På så sätt 

integreras värmepatronen i radiatorns panel och det är endast kontrolldelen 

som sitter utanför. Värmepatronen kan fås på en effekt mellan 120-1000 

watt. Det finns ett flertal olika kontrolldelar att välja emellan beroende på 

vilka funktioner som efterfrågas. (Se bilaga 7 för fullständig produktinfo) 

4.4.2 Zoppas Industries 

Zoppas Industries erbjuder ett flertal varianter av både värmepatroner och 

rörelement. Värmepatronerna delas in i fyra olika kategorier, nämligen low 

density, medium density, high density och PTC. Likt konkurrenten så 

gängas värmepatronen in i radiatorn men till skillnad från Termas 

värmepatron så placeras inte kontrolldelen direkt på patronen. Istället går 

det kablar från den gängade änden som kan kopplas till en separat 

kontrolldel någonstans på radiatorn.  
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I Tabell 3 kan utläsas de olika specifikationerna för varje typ av 

värmepatron. (Se bilaga 8 för fullständig produktinfo) 

 
Tabell 3 - Produktspecifikation värmepatroner 

Produkttyp Max. yteffekt 

(W/cm2) 

Max. temperatur 

(°C) 

Min-max diameter 

(mm) 

High density 50 850 3,1-20 

Medium 

density 

10 600 3,1-20 

Low density 6 450 6,35-60 

PTC 6 240 9,5-12 

 

 

Zoppas Industries erbjuder även ett brett sortiment av rörelement. Dessa 

finns i flera standarddiametrar mellan 6,25 till 16mm. Det finns ett flertal 

material att välja mellan, bland annat rostfritt stål, kolstål, koppar, titan 

men även andra speciella material. 

4.4.3 Backer 

Backer erbjuder ett urval av rörelement i rostfritt stål och med 

mässingshuvud. Elementen är godkända för 9 bar och en temperatur på 

120 grader Celsius. De har även ett skyddsrör med en innerdiameter på 

11mm för installation av termostat och/eller temperaturbegränsare. (Se 

bilaga 9 för fullständig produktinfo)  

 

Man tillhandahåller även en uppsjö av värmepatroner i dimensionerna ø 

6,4 14 och 16mm, och en effekt mellan 300-2000W. (Se bilaga 10 för 

fullständig produktinfo) 

 

I Backers sortiment finns även en temperaturbegränsare vilken går att 

montera som en extra säkerhetsåtgärd. Denna är till för att bryta 

värmetillförseln vid överhettning och måste sedan återställas manuellt. 
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4.5 Val av termostat och styrsystem 

Valet av termostat och styrsystem är en viktig del i utformningen av 

radiatorn. Termostaten är avgörande för temperaturnoggrannheten och har 

därmed en direkt koppling till värmekomforten.  

Vi har undersökt och jämfört olika termostater och styrsystem för att kunna 

dra en slutsats om vad som är bäst att applicera i radiatorn. 

4.5.1 Termostat 

En elektronisk termostat är modernare med större temperaturnoggrannhet 

men en klassisk bimetalltermostat är däremot billigare. Elektroniska 

termostater finns även som programmerbara vilket t.ex. möjliggör att 

radiatorn själv ställer in sig på en lägre temperatur nattetid om användaren 

så önskar.  

4.5.2 Styrsystem 

Nedan presenteras ett urval av olika styrsystem från de leverantörer som är 

av intresse. 

4.5.2.1 Terma 

De kontrollenheter som Terma saluför bygger på montering direkt på 

värmekällan och kopplas sedan rakt in i vägguttaget. Enheterna innehar 

mediumtemperaturreglering mellan 30-60oC samt ett diodsystem som visar 

både nuvarande och inställd temperatur. Även frostskydd finns integrerat.  

4.5.2.2 Zoppas Industries 

INGOT är en programmerbar elektronisk styrenhet, utvecklad för 

fluidfyllda elradiatorer. Den erbjuder såväl daglig som veckovis 

programmering och har även den så kallade ”öppet fönster” funktionen, 

vilket innebär att radiatorn känner av om ett fönster står öppet och slutar då 

verka fram tills att fönstret är stängt. Den har en arbetstemperatur mellan 0 

och 50 oC och klarar av effekter upp till 2000W. (Se bilaga 11 för 

fullständig produktinfo) 
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POWERBEE är ett annat värmekontrollsystem från Zoppas Industries. Det 

har en integrerad temperatursensor med en noggrannhet på ±0,5 oC, analog 

effektmätare med 10% precision och en effektutgivning på mellan 400-

1800W. (Se bilaga 12 för fullständig produktinfo) 

POWERBEE PRO är likvärdig sin billigare variant POWERBEE men har 

en bättre digital effektmätare med 3% precision.  

4.5.2.3 Backer 

Hos Backer finner vi en styrenhet med 2-polig integrerad termostat mellan 

0-50oC och en temperaturbegränsare vid 65oC, alternativt en termostat 

mellan 30-90oC och en temperaturbegränsning vid 110oC. Styrenheten 

kapslas in med hjälp av en kopplingsbox som säljs separat. 

Kopplingsboxarna monteras på elpatroner med R32/40 och R50 gänga. 

4.6 Val av IP-klass 

IP-klassen väljs utifrån hur väl vi vill att produkten ska vara skyddad mot 

inträngande föremål och vatten. Det vanligaste bland oljefyllda elradiatorer 

är att de innehar IP-klass 21. Detta innebär att radiatorerna kan stänga ute 

föremål med en diameter på 12mm som trycks mot radiatorns öppningar 

med en kraft av 10N. Den ska även tåla 30N tryck från ett föremål med 

12,5mm diameter i samma öppningar utan att ge vika.  

Radiatorn ska även klara av droppande vatten under 10 minuter med ett 

vattenflöde av 1mm/min. Om det trängt in så liten vattenmängd att 

säkerheten inte äventyras eller materialet inte påverkats är produkten 

godkänd. För mer information om IP-klassificering se bilaga 13 och 14. 

Vår ambition i samförstånd med företaget som vi sammarbetar med är att 

uppnå en radiator med IP-klass 21. Detta anser vi är ett rimligt mål och vi 

har även fått uppfattningen om att det är denna typ av radiator som är mest 

eftertraktad på marknaden. Vi anser att IP21 är tillräckligt för de 

arbetsområden där den är tänkt att användas. 
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4.7 Val av olja 

Vi har utfört fyra olika experiment för att jämföra egenskaperna hos de två 

oljorna som vi anser intressanta. De oljor vi kommer jämföra är vanlig 

vegetabilisk rapsolja och petroleumbaserad mineralolja. De fyra 

experimenten gällde oljornas egenskaper i fråga om 

värmeledningsförmåga, värmekapacitet, expansion samt kok- och 

fryspunkter. 

4.7.1 Värmeledningsförmåga 

Det första experimentet handlar om oljornas värmeledningsförmåga. Detta 

kommer vi undersöka genom att fylla en mindre typ av radiator med 

rapsolja. Sedan kommer en värmepatron på 1000W att sänkas ner i den ena 

änden av radiatorn och en termometer kommer att placeras i oljan på andra 

änden av radiatorn. Värmepatronen sätts igång i fem minuter och var 30:e 

sekund kommer temperaturen avläsas.  

Figur 9 visar hur det såg ut vid testet av oljornas värmeledningsförmåga 

och värmekapacitet. Vi lät alltså tillverka två mindre radiatorpaneler av 

liknande modell som är tänkt att användas som slutprodukt. Den ena 

fylldes med vegetabilisk olja och den andra med mineralolja. I den vänstra 

lodräta radiatorkanalen är värmepatronen nedsänkt och i den högra lodräta 

kanalen sitter termometern som känner av oljans temperatur. 

 

 

 

Figur 9 - Experiment av oljornas värmeledningsförmåga (Författarnas egen bild) 
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Diagram 1- Uppvärmning av vegetabilisk olja 

 

Diagram 1 visar hur den vegetabiliska oljan höll sig på sin 

ursprungstemperatur i början men att den efter 2 minuter började stiga 

relativt jämnt och hade efter 5 minuter uppnått en temperatur på 119oC.  

 

 

Diagram 2 - Uppvärmning av mineralolja 

 

I diagram 2 ser vi att även mineraloljan höll sig på ursprungstemperaturen 

i cirka 2 minuter innan den började stiga, också i ganska så jämn takt och 

hade efter fem minuter uppnått 114oC temperatur. 
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Vi har även utfört mätningar av temperaturen med 5 minuters intervall 

efter att värmepatronen stängts av. Efter detta utfördes samma procedur 

med mineralolja. Diagram 3 ger en överblick av resultatet för den 

vegetabiliska oljans avsvalningsprocess. 

 

 

 

Diagram 3 - Avsvalning av vegetabilisk olja 

 

Som sagt så stängdes värmepatronen av efter 5 minuter och efter det 

avlästes temperaturen var 5:e minut. Detta innebär att ”10” i diagrammet 

betyder 10 minuter efter att värmepatronen sattes igång och således 5 

minuter efter att den stängdes av. Som vi kan se i Diagram 3 hade den 

vegetabiliska oljan sjunkit till 35oC när värmetillförseln hade varit 

avstängd i 50 minuter. 

Avsvalningen av mineraloljan provades på samma sätt som den 

vegetabiliska oljan och som kan ses i Diagram 4 hade temperaturen efter 

50 minuters avsvalning sjunkit till 34oC. 
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Diagram 4 - Avsvalning av mineralolja 

 

4.7.2 Kok- och fryspunkt 

Vi har också utfört ett experiment i syfte att se oljornas egenskaper kring 

kok- och fryspunkter. Vi började med att fylla två plastbehållare med cirka 

0,5 liter av varje olja. Sedan utsattes de båda oljorna för –20 grader Celsius 

i fem dygn och efter denna tidsperiod  kontrollerades huruvida oljorna 

hade övergått till fast form eller om de bibehöll sin fluidform. Sedan 

värmdes båda oljorna i tur och ordning upp till ca. 200oC och det iakttogs 

om de nådde sin kokpunkt eller inte.  

Testen visade att ingen av oljorna hade efter 5 dygn i -20oC övergått från 

sin fluidform till fast form. Oljorna hade däremot komprimerats och bildat 

ett visst vacuum i den slutna behållaren. Ingen av oljorna hade heller 

uppnått sin kokpunkt då vi värmde dem till cirka 200oC. 
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4.7.3 Expansion 

Vi har även utfört ett experiment i avseende på hur mycket de olika oljorna 

expanderar volymmässigt vid stigande temperatur. Expansionen är viktig 

att undersöka då det kan bli en säkerhetsrisk om oljan skulle expandera 

mer än beräknat vilket i så fall skulle leda till att det kan bli för trångt i 

radiatorn.  

Experimentet utfördes genom att en liter rapsolja hälldes i en graderad 

behållare. Därefter sänktes en doppvärmare ner och sattes igång. Efter 4 

minuters kontinuerlig uppvärmning avlästes hur mycket nivån i behållaren 

hade stigit. Efter detta tömdes behållaren och fylldes istället med lika 

mycket mineralolja. Efter 4 minuter avlästes nivån i behållaren och vi 

kunde då se viken utav oljorna som expanderade mest under samma 

tidsperiod.  

Experimenten avlästes genom att en mätning utfördes från botten på 

behållaren till kanten på oljenivån vid rumstempererad olja (20oC) för att 

sedan jämföras med hur långt det var från botten på behållaren till kanten 

på oljenivån vid cirka 200oC. Mätningarna visade att den vegetabiliska 

oljan efter 4 minuter hade expanderat med 7,7% och mineraloljan hade 

under lika lång tid expanderat med 6,8%. 
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4.8 Materialval 

I detta kapitel presenteras värden för de material som undersöks under de 

olika parametrarna som sedan ska vara underlag för analysen i kapitel 5. 

4.8.1 Värmeledningsförmåga (konduktivitet) 

 

Diagram 5 - Materials värmeledningsförmåga (Ashby, 2005) 

 

Som det går att utläsa i Diagram 5 är värmeledningsförmågan hos de olika 

materialen som är intressanta enligt diagrammet från (Ashby, 2005) i 

följande rangordning (där nummer 1 har bäst värmeledningsförmåga): 

 

1. Aluminium 

2. Kolstål 

3. Rostfritt stål 
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4.8.2 Densitet 

Densiteten hos ett material kan variera en del beroende av den kemiska 

sammansättningen. Detta ger upphov till att olika stål och olika rostfria stål 

kan ha en densitet som skiljer sig en del från sammansättning till 

sammansättning, men för råstål gäller densiteten 7,8 g/cm3 (Ullman, 2003). 

Densiteten i rostfritt stål varierar mellan 7,5 – 8 g/cm3 beroende på 

sammansättningen, och aluminiums densitet är 2,7 g/cm3 (Svensk 

Material- & Mekanstandard, 2000) (Ullman, 2003). 

4.8.3 Värmeexpansionskoefficient 

 

Diagram 6 - Materials värmeexpansionskoefficient (Ashby, 2005) 

 

Expansionskoefficienten vid uppvärmning för kolstål, rostfritt stål och 

aluminium kan enligt Diagram 6 från (Ashby, 2006) jämföras så att kolstål 

expanderar minst, aluminium expanderar mest och rostfritt stål ligger 

precis mitt emellan. 
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4.8.4 Specifik värmekapacitet 

Följande värden är hämtade från tabellen i Bilaga 15 och har sedan räknats 

om från Btu/lbmºF till kJ/kgK. 

 

Aluminium: 0,87 kJ/kgK 

Kolstål: 0,46 kJ/kgK 

Rostfritt stål: 0,46 kJ/kgK 

 

För att lättare jämföra dessa, då samma volym av material kommer 

användas oavsett vilket material det blir omräknas dessa tal från att 

representera värmekapacitet per massenhet till värmekapacitet per 

volymenhet. Detta genom att multiplicera med densiteten för att istället 

representera värmekapaciteten per volym. 

 

Aluminium: 0,87*2700=2349 kJ/m3K 

Kolstål: 0,46*7800=3588 kJ/m3K 

Rostfritt stål: Mellan 0,46*7500=3450 kJ/m3K 

     och 0,46*8000=3680 kJ/m3K 

4.8.5 Miljöpåverkan 

I bilaga 16 och 17 går det att utläsa värden för de material som övervägs 

för radiatorns paneler och konvektionsplåt. Då rostfritt stål inte har ett 

värde för CO2e utan bara för CO2 har en genomsnittlig ökningsprocent för 

andra material beräknats till 7%, vilket kommer läggas på för att 

kompensera för övriga växthusgaser som inte togs hänsyn till i 

grundvärdet. 

Värdena som undersöks gäller för nyutvinning av materialen och är enligt 

följande: 

 

Kolstål: 35,4 MJ/kg, 2,89 kgCO2e/kg 

Rostfritt stål: 56,70 MJ/kg, 6,58 kgCO2e/kg 

Aluminium: 155 MJ/kg, 9,16 kgCO2e/kg 
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Eftersom dessa tal är anpassade till massa istället för volym är det 

intressant att också titta på densiteten för de olika materialen. Detta för att 

kunna beräkna materialens miljöpåverkan per volymenhet. 

 

Råstål har en densitet på 7,8 g/cm3 (Ullman, 2003). 

Aluminium har en densitet på 2,7 g/cm3 (Ullman, 2003). 

Rostfritt stål har en densitet på mellan 7,5-8,0 g/cm3 (Svensk Material- & 

Mekanstandard, 2000). 

 

För att underlätta beräkningarna omvandlas siffrorna till kilogram. 

Värdena som fås då är enligt följande: 

 

Råstål: 7800 kg/m3 

Aluminium: 2700 kg/m3 

Rostfritt stål: 7500-8000 kg/m3 

 

För att få värden för kgCO2e/m3 multipliceras dessa tal med de tidigare för 

kgCO2e/kg. 

 

Råstål: 7800 ∗ 1,46 = 22542 kgCO2e/m3 

Aluminium: 2700 ∗ 9,16 = 24732 kgCO2e/m3 

Då rostfritt stål har en densitet som varierar mellan 7500 och 8000 utfördes 

beräkningar med båda för att återge ett rättvist spann av växthusgasutsläpp. 

Rostfritt stål: 7500 ∗ 6,58 = 49350 

Och               8000 ∗ 6,58 = 52640  

Vilket ger rostfritt stål värden mellan 49350 − 52640 kgCO2e/m3 
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I nästa steg multiplicerades densiteten med energimängden som krävs för 

att framställa 1 kg färdigt material. 

 

Råstål: 7800 ∗ 35,4 = 276120 MJ/m3 

Aluminium: 2700 ∗ 155 = 418500 MJ/m3 

Återigen gjordes beräkningar med båda rostfritt ståls densiteter för att 

återge ett rättvist spann av energiåtgång. 

Rostfritt stål: 7500 ∗ 56,70 = 425250  

Och               8000 ∗ 56,70 = 453600 

Vilket ger rostfritt stål värden mellan 425250 − 453600 MJ/m3 

 

Ytterligare en faktor som påverkar miljön när det gäller materialen är 

materialens återvinningsegenskaper. Samtliga dessa material går att 

återvinna men det är en skillnad i hur pass lönsamt det är.  

Aluminium är den metall som återvinns till bäst kvalitet. Ofta när man 

återvinner kolstål kommer det med andra restprodukter som försämrar 

materialets egenskaper. Aluminium har, jämfört med andra material, en 

väldigt hög energiskillnad mellan nyutvinning av materialet och 

återvinning.  

 

Enligt Gaustad, Olivetti, & Kirchain (2012) används endast 5-10 procent 

av primäraluminiumets energi vid återvinning av aluminium, och som 

visas i Bilaga 16 är växthusgasutsläppet vid återvinning av aluminium 

endast 14% av utsläppen vid nyutvinning. 

I Bilaga 17 kan man också utläsa att vid återvinning av kolstål används 

ungefär en fjärdedel av den energi som krävs för att utvinna nytt material. I 

samma tabell ser man också att växthusgasutsläppet vid återvinning 

motsvarar ungefär 16% av utsläppen vid nyutvinning.  

När det gäller rostfritt stål går det åt 33% mindre energi vid återvinning 

som när nytt material tas fram. Återvinningen minskar även CO2 – 

utsläppen med 32% (Johnson, Reck, Wang, & Graedel, 2008). 
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4.8.6 Bearbetbarhet 

Bearbetbarheten kan vara svår att jämföra mellan olika material, då olika 

material har olika förutsättningar för bearbetningsmetoder.  

Ullman (2003) klassificerar aluminium som lättarbetat, och motiverar detta 

med att aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom 

strängpressning, valsning, smidning, bockning och djuppressning. Han 

nämner också att aluminium kan fogas genom både svetsning, lödning och 

limning, samt att materialet bearbetas genom skärande bearbetning.  

När det gäller stål skriver Ullman (2003) att alla stål kan varmsmidas. De 

flesta stålen kan även, mer eller mindre, kallsmidas, bockas, pressas mm. 

Skärbarheten i stål är i stort sett god, men stålet reagerar på lite olika sätt 

beroende på kolhalten i materialet. Oavsett typ av stål är lödning med både 

mjuklod och hårdlod ett alternativ (Ullman, 2003). 

 

Rostfritt stål har olika bearbetningsegenskaper beroende på typen av 

rostfritt stål. Ullman (2003) delar upp dessa i austenitiska, ferritiska och 

martensitiska. Vid skärningsbearbetning är de ferritiska och martensitiska 

stålen bäst, och är nästan lika lätta att skära som kolstål med samma 

hårdhet. De vanliga austenitiska rostfria stålen är dock svåra att skära, då 

de sliter på verktygen och ger långa spån. Det finns dock även austenitiska 

automatstål som är lättare att skära i. Ferritiska och martensitiska stål är 

mindre lämpliga för pressning än austenitiska stål, som kan djuppressas 

utan svårighet, och till och med kan formas mer än kolstål. De austenitiska 

rostfria stålen kräver dock högre presskraft än kolstål på grund av hastig 

hårdhetsökning vid kallpressning. Alla rostfria stål är gjutbara (Ullman, 

2003). 

4.8.7 Inköpspris 

Vi har valt att jämföra priser för de olika materialen i en tabell från Stena 

Stål, Bilaga 18. De plåtar som valdes ut till panelerna och sidopanelen har 

en tjocklek på 1,5 mm och som referens valdes dimensionerna 

2000*1000mm. De plåtar som valdes ut till konvektionsplåtarna har en 

tjocklek på 1 mm och dimensionerna 2000*1000 som referens. 

Beräkningarna och resultaten av dessa är dokumenterade i Bilaga 19. 
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5. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras de olika beslut som har fattats och varför. 

5.1 Värmeöverföring 

I följande kapitel finns resultat och analys för de olika typer av 

värmeöverföring som har undersökts. Resultat och diagram för 

beräkningar gällande konvektion, strålning och värmeledning presenteras. 

Även val av konvektionsplåt ingår i detta avsnitt.  

5.1.1 Konvektion 

Konvektionen som har beräknats i den här rapporten är så kallad naturlig 

konvektion, eller egenkonvektion, och är den typ av konvektion som 

radiatorer använder för att avge värme till den omkringliggande luften.  

Som vi kan se i beräkningarna i Bilaga 1 så skiljer sig inte 

värmeövergångstalen (α) särskilt mycket mellan de olika ekvationerna. 

Den stora parametern här är temperaturdifferensen och det är i största lag 

den som avgör hur pass mycket effekt som avges via konvektion.  

Vi kan därmed konstatera att vid en rumstemperatur på 20oC och en 

yttemperatur av 40oC på radiatorn avger endast radiatorpanelen 83,8 W 

konvektion, vid 60oC yttemperatur avges 206,4 W och när yttemperaturen är 

80oC ger radiatorpanelen 347,4W effekt i naturlig konvektion. 

När vi sedan applicerade olika typer av konvektionsplåtar på radiatorpanelen 

blev utfallet ett annat. Vi började med att räkna på tre olika koncept av 

konvektionsplåtar samt med endast radiatorpanel, och effekten vid de olika 

yttemperaturerna presenteras i Diagram 7. 

Som Diagram 7 visar var Koncept 3 den konvektionsplåt som visade bäst 

resultat vid samtliga yttemperaturer. Vid 20oC rumstemperatur och 

radiatorns yttemperatur på 40oC avger det tredje konceptet 241,5 W, vid 

60oC yttemperatur ger den 594,8 W och när yttemperaturen är 80oC avger 

den 1001,2 W.  

Koncept 1 och 2 var ganska jämlika sett över hela registret. När 

yttemperaturen var 40oC avgav dem 161,1 W respektive 170,8 W. Vid 60oC 

yttemperatur på radiatorn visade koncept 1 konvektion på 396,9 W och 

koncept 2 gav 420,6 W. När radiatorn uppnått en yttemperatur på 80oC 

avgav det första konceptet 668 W och det andra konceptet 708 W. 
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Diagram 7 - Konvektion för koncept 1,2 och 3 samt endast radiatorpanel 

 

I koncept 1,2 och 3 så hade konvektionsplåten ett djup på 40mm. Detta är 

ganska lite och eftersom vi ska ha en sidopanel med en integrerad display så 

kommer denna behöva vara bredare än 40mm. Därför har även beräkningar 

utförts med ytterligare tre koncept där konvektionsplåten istället är 80mm 

djup. 

Dessa beräkningar resulterade i koncept 4,5 och 6. Som diagram 8 visar så 

avger koncept 6 mest konvektion. Närmare bestämt 370,2 W vid 40oC 

yttemperatur på radiatorn, 911,8 W vid 60oC och när yttemperaturen va 

80oC avger radiatorn inte mindre än 1534,7 W. 

Resultaten från koncept 4 och 5 går också att utläsa i Diagram 8. Koncept 4 

gav vid 40oC yttemperatur 206,7 W konvektion, vid 60oC gavs 509,2 W och 

när radiatorn uppnått 80oC yttemperatur utvanns 857 W i konvektion. 

Koncept 5 kunde när radiatorn värmts upp till 40oC avge 231,6 W. När den 

värmts upp ytterligare till 60oC visade den ett resultat på 570,5 W och när 

yttemperaturen kom upp i 80oC utvanns en effekt på 960,2 W genom 

konvektion. 
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Diagram 8 - Konvektion för koncept 4,5 och 6 samt för endast radiatorpanel 

5.1.2 Strålning 

Värmestrålningen, som är den typ av strålning som vi har fokuserat på i 

den här rapporten, ligger på våglängdsområdet 10-7 – 10-3 m. Det 

förekommer även strålning med viss värmeverkan på andra våglängder. 

Den strålningen är dock så pass liten att vi anser att vi inte behöver ta 

hänsyn till den i detta sammanhang. 

Som vi kan se i avsnitt 3.2.2 är strålning från en så kallad svart kropp det 

optimala sett till effekt. Våra beräkningar beträffande radiatorer med en 

vitlackerad yta, vilket är det absolut vanligaste bland radiatorer, visar en 

effektförlust på 5%, oberoende av vid vilken temperatur beräkningarna 

utförs (se Bilaga 5). 

Efter att strålningsberäkningarna har utförts går det att konstatera att vid en 

yttemperatur på radiatorn av 40oC avger radiatorpanelen 258,5 W, vid 

60oC ges en effekt på 331,17 W och när radiatorn har en yttemperatur på 

80oC avger den 418,19 W. 

I Diagram 9 visas utvecklingen av värmestrålningen samt konvektionen 

från endast radiatorpanelen. Som synes är värmestrålningen den typ av 

värmeöverföring som stiger minst i förhållande till yttemperaturen. Dock 

har den en betydligt högre effektavgivning från början jämfört med endast 

en radiatorpanel vilket gör att radiatorpanelen inte uppnår samma effekt i 

det temperaturintervallet som presenteras.  
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Rent procentuellt ökar värmestrålningen mellan 40oC och 60oC med 28% 

och konvektionen ökar med 148%. När yttemperaturen på radiatorn stiger 

från 60oC till 80oC ökar strålningen med 26% och konvektionen ökar med 

68%. 

 

 

Diagram 9 - Värmeöverföring via konvektion och strålning 

5.1.3 Värmeledning 

Värmeledningen är det totala värmeflödet som sker med både strålning och 

konvektion. Därför fås det totala värmeflödet i Watt genom att addera 

värmeflödet genom strålning med värmeflödet genom konvektion. I Bilaga 6 

går att följa värmeflödesberäkningarna för samtliga koncept och endast 

radiatorpanelen. Diagram 10 visar resultatet för värmeflödesberäkningarna. 

Som synes ger endast radiatorpanel det lägsta värmeflödet och koncept 6 ger 

det klart högsta värmeflödet. Koncept 3 och 5 ligger ganska likvärdigt på 

andra plats. 
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Diagram 10 - Totalt värmeflöde för samtliga koncept och endast radiatorpanel 

5.1.4 Val av konvektionsplåt 

Det är en mängd parametrar att överväga då val av konvektionsplåt ska ske 

eftersom konvektionsplåten har stor inverkan på hur radiatorn kommer 

agera. I Bilaga 20 går att utläsa hur stor del av det totala värmeflödet som 

består av strålning och hur stor del som består av konvektion för samtliga 

koncept samt för endast radiatorpanelen. Eftersom så mycket konvektion 

som möjligt är önskat för att utvinna maximal värmespridning är Koncept 6 

det bästa då det avger mer än 50% av värmespridningen via konvektion 

redan vid en yttemperatur på 40oC. Koncept 3 och 5 är likvärdiga med 

48,3% kontra 47,2% konvektion vid 40oC.  

I Bilaga 21 jämförs hur mycket effekt de olika konvektionsplåtarna avger i 

förhållande till vad de kostar i material, och Diagram 11 ger en överblick av 

resultatet.  
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Diagram 7 - Effekt per krona 

Som Diagram 11 visar är det ganska små skillnader mellan de olika 

koncepten. Koncept 6 är bäst vid 80oC men är å andra sidan sämst vid 

40oC. Endast radiatorpanelen ger mest effekt per krona vid 40oC 

yttemperatur men ger också minst effekt per krona vid 80oC. Koncept 4 

och 5 är de koncept som ser bäst ut sett till hela diagrammet. På grund av 

att vi inte har tagit någon hänsyn till den värmestrålning som avges från 

konvektionsplåten in i väggen kommer det totala värmeflödet bli högre än 

vad våra beräkningar visar. Därför utesluts koncept 6 som alternativ då 

beräkningar visar att värmeflödet är 1243 W redan vid 60oC yttemperatur. 

Detta eftersom radiatorn konstrueras för en värmepatron på 1000 W. 

Koncept 6 hade dessutom blivit svår att sammanfoga med radiatorpanelen 

vid tillverkning då vecken är 80mm djupa men det är endast 20mm 

mellanrum mellan vecken. Koncept 1 och 2 samt endast radiatorpanel kan 

också uteslutas då de erhåller för lågt totalt värmeflöde.  

Nästa aspekt som undersöktes var hur mycket effekt de olika koncepten 

genererade i förhållande till hur mycket de kostar i materialinköp. Av 

koncept 3,4 och 5 visade sig koncept 4 och 5 avge mest effekt per erlagd 

krona. Koncept 4 var något mer lönsam vid 40oC och 60oC yttemperatur 

men vid 80oC tog Koncept 5 övertaget. 
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Slutligen tittar vi på hur stor del av värmeflödet som sker via strålning och 

hur stor del som sker via konvektion. Koncept 4 visade sig avge 55,6% 

strålning och 44,4% konvektion vid 40oC yttemperatur, 39,4% strålning 

och 60,6% konvektion vid 60oC och 32,8% strålning samt 67,2% 

konvektion när radiatorn var 80oC.  

Koncept 5 däremot gav 52,8% genom strålning vid 40oC och 47,2% via 

konvektion, 36,8% strålning och 63,2% konvektion vid 60oC yttemperatur 

och slutligen 30,4% strålning samt 69,6% konvektion vid en 

radiatortemperatur på 80oC.  

Eftersom vi eftersträvar så hög andel konvektion som möjligt för att 

optimera värmespridningen ser vi att Koncept 5 är bättre vid samtliga 

temperaturer. Därför faller det slutgiltiga valet av konvektionsplåt på 

Koncept 5. 

5.2 Val av värmekälla 

Först och främst har vi valt att använda oss utav en värmepatron och inte ett 

rörelement i radiatorn. På grund av värmepatronens enklare geometri kan 

den i flera fall ge bättre effektivitet än ett rörelement samt att den kompakta 

konstruktionen passar bra i den något trånga radiatorkanalen där den ska 

monteras. 

Termas alternativ av värmepatron kunde uteslutas direkt då den endast 

erbjuder en kontrollenhet som sitter direkt monetrad på värmepatronen. 

Detta är inte önskat då vi vill ha en separat display och reglering placerat 

på övre delen av radiatorn. Eftersom värmepatronen är installerad i botten 

på radiatorn hade användaren behövt böja sig ner till golvet varje gång 

radiatorn ska regleras eller temperaturen avläsas, vilket inte är önskvärt ur 

komfortsynpunkt.  

Zoppas Industries erbjuder ett sort utbud av olika värmekällor. Dock har 

det varit svårt att få fram specifikationer på de olika produkterna och 

företaget är dessutom beläget i Italien vilket betyder att produkterna måste 

importeras därifrån.  

Backer är som tidigare nämnts ett svenskt företag och även de erbjuder ett 

bra utbud av värmekällor. Backer har värmepatroner på effekter mellan 

300-2000W vilket inkluderar alla effektmöjligheter som radiatorn är tänkt 

att erbjuda.  

Därför har valet fallit på att använda Backers värmepatron i den slutgiltiga 

radiatorn. 
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För att värma upp så stor yta av olja som möjligt samtidigt önskas en 

ganska låg yteffekt. Den lägsta yteffekt som finns att tillgå är 3 W/cm2 och 

som beräkningarna i Bilaga 6 visar så är därför en värmepatron med 

längden 800mm (720 mm aktiv längd) samt en radie av 7 mm det som bör 

användas i radiatorn. Denna värmepatron avger 3,14 W/cm2. 

5.3 Val av termostat och styrsystem 

Nedan beskrivs författarnas beslut gällande termostat och styrsystem.  

5.3.1 Termostat 

I vår radiator kommer vi att använda oss av en elektronisk termostat. Detta 

eftersom vi eftersträvar en produkt av hög kvalité och prestanda. En 

elektronisk termostat är överlägsen en bimetalltermostat i 

temperaturnoggrannhet och är således det bättre alternativet.  

Det är få oljefyllda elradiatorer som idag säljs med bimetalltermostat och 

för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden anser vi att en elektronisk 

termostat är ett måste.  

5.3.2 Styrsystem 

Som nämndes i avsnitt 5.2 så uteslöts Termas alternativ av värmekälla 

ganska omgående. Därmed så utesluts även kontrolldelen från Terma, då 

den måste monteras direkt på värmepatronen och detta är en 

konstruktionslösning som vi inte vill ha i vår radiator. 

Backer erbjuder ingen kontrollenhet med tillhörande display vilket är 

något som prioriteras högt i den slutgiltiga radiatorn. Därför utesluts 

Backer som leverantör av styrenhet. 

Zoppas Industries erbjuder ett koncept som kallas ”Ingot” vilket har både 

kontrollenhet, termostat och display i ett och samma. Därför kommer 

”Ingot” att integreras i vår radiator. 
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5.4 Val av IP-klass 

Den IP-klass som radiatorn i det här arbetet är konstruerad att klassificeras 

som är IP21. Vi anser att det inte finns någon anledning att lägga 

ytterligare resurser på att tillverka en radiator med högre skyddsklass.  

För att uppnå högre skyddsklass, t.ex. att gå från nuvarande IP21 till IP31 

genom att öka skyddet mot inträngande föremål, hade blivit kostsamt. Det 

hade inneburit att det vid testet hade använts en 2,5 mm tjock ståltråd som 

inte hade fått tränga igenom någon som helst del på radiatorn vid ett tryck 

på 3N, istället för det 12,5 mm breda provfingret som används vid test av 

IP21.  

Om vi vänder på det hela och skulle vilja förbättra skyddet mot 

inträngande vatten från IP21 till IP22 så hade radiatorn utsatts för 

droppande vatten under 4 x 2,5 minuter med ett vattenflöde på 3mm/minut. 

För nuvarande IP-klass 21 så är testet 10 minuter i sträck med 1mm/minuts 

vattenflöde. För att tillfredsställa kraven för IP22 krävs dessutom att 

radiatorn ska testas i fyra fasta lutningslägen, alla med 15o åt vartdera 

hållet från normal positionering.  

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att den IP-klassificering som är 

av största intresse för de tilltänkta kunderna, samt det mest prisvärda i 

funktion kontra tillverkningskostnad är just IP21.  

5.5 Val av olja 

Efter att ha värmt upp de båda oljorna i 5 minuter gick det enligt diagram 1 

och 2 att konstatera att den vegetabiliska oljan hade uppnått en temperatur 

på 119oC och mineraloljan hade kommit upp i 114oC.  

Efter 5 minuters kontinuerlig uppvärmning stängdes värmepatronerna av 

och de båda oljorna fick svalna i 50 minuter. Efter 50 minuters avsvalning 

hade den vegetabiliska oljan sjunkit till 35oC, vilket går att utläsa i diagram 

3, och i diagram 4 redovisas att mineraloljan hade under samma 

tidsintervall fått en temperatur på 34oC. 

Sammanfattningsvis så går det att se i diagram 1 till 4 att den vegetabiliska 

oljan gick upp i en högre temperatur på samma tid som mineraloljan men 

när de båda hade svalnat under 50 minuter så stannade de på näst intill 

samma temperatur.  
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När de båda oljorna hade värmts upp till cirka 200oC så hade den 

vegetabiliska oljan expanderat med 7,7% och mineraloljan hade 

expanderat med 6,8%. Det vill säga att den vegetabiliska oljan expanderar 

runt 1% mer än vad mineraloljan gör vid samma temperatur.  

Både den vegetabiliska oljan och mineraloljan utsattes för uppvärmning till 

200oC men ingen av dem hade vid denna temperatur uppnått sin kokpunkt. 

Ingen utav oljorna hade heller övergått från sin fluidform till fast form när 

de utsattes för -20oC under fem dygn.  

Då oljornas reaktioner på temperaturförändringar är så pass lika, samt att 

priserna inte heller skiljer så mycket anser författarna att den avgörande 

faktorn istället blir miljövänligheten. Den vegetabiliska oljan förefaller 

som mer miljövänlig än mineraloljan även om tillverkaren erbjuder att 

återanvända mineraloljan i sina radiatorer. Författarna gör bedömningen att 

även om tillverkaren erbjuder detta, så kommer långt ifrån alla tillverkade 

radiatorer att sändas tillbaka till dem för återanvändning av oljan. Av dessa 

skäl anses den vegetabiliska oljan som det bästa valet. 

5.6 Materialval 

Aluminium är det bästa alternativet gällande värmeledningsförmåga, 

densitet och specifik värmekapacitet. Det är det miljövänligaste 

alternativet om materialet återvinns flera gånger, energiåtgången är låg i 

jämförelse med nyutvinningen vilket gör det mycket lönsamt att återvinna, 

och även nyutvinningen av aluminium har faktiskt inte så stor 

miljöpåverkan jämfört med kolstål, om man tittar på volym istället för vikt. 

Det är även mångsidigt gällande bearbetbarheten, dock är aluminium 

sämre i avseende på värmeexpansion och inköpspris.  

Kolstål har minst miljöpåverkan vid primärframställningen, och har låg 

miljöpåverkan och energiåtgång även vid återvinningen. Nackdelen är dock 

att kolstålets kvalitet minskar när det återvinns. Kolstålet har en hel del 

egenskaper som är önskvärda. Det har ett lågt pris, låg 

värmeexpansionskoefficient och väldigt hög bearbetbarhet. När det kommer 

till densitet, värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet ligger det 

antingen på samma nivå som rostfritt stål eller bättre. 

  



64 

 

Rostfritt stål är i sin tur sämst, eller på samma nivå som kolstål i nästan alla 

parametrar. Det är endast i frågan om värmeexpansionskoefficienten som 

rostfritt stål har bättre värden än det vanliga kolstålet. Rostfritt stål har hög 

energiåtgång och växthusgasutsläpp vid nyutvinning, dock är det rostfria 

stålet rent och kan återvinnas till samma kvalitet. Andra egenskaper som är 

värda att ta hänsyn till är att rostfritt stål har mycket låg bearbetbarhet, ett 

högt pris och en låg värmeledningsförmåga.  

Det första beslut som fattas är att rostfritt stål är uteslutet. Priset är för högt 

och de extra pengarna ger ingen som helst extra funktionalitet. Då återstår 

kolstål och aluminium. Aluminium är dyrare än kolstål, men inte med stor 

marginal för samma mängd. Kolstål är mer miljövänligt att ta fram, men 

aluminium kommer ikapp ganska fort, så länge det återvinns. Aluminiums 

låga densitet underlättar för installatörer och medför lägre utsläpp och mer 

miljövänlig transport. Aluminium har även en mycket bättre 

värmeledningsförmåga än kolstål vilket betyder att värmen från radiatorn 

kommer ledas mycket bättre ut till konvektionsplåten, vilket i sin tur leder 

till ökad konvektion och värmespridning. Ytterliggare en parameter som 

talar för aluminium är dess låga värmekapacitet per volymenhet som medför 

en snabb uppvärmning av radiatorn. Kombinationen av god 

återvinningsbarhet, hög värmeledningsförmåga och låg värmekapacitet 

gjorde att vi går vidare med aluminium och kollar om det faller inom de 

ekonomiska gränserna. Enligt insatt kontakt på samarbetsföretaget kostar 

elektroniken c:a 150 kr och värmestaven 50 kr.  Detta ger utrymme för en 

total materialkostnad på 600 kr. 

 

Allt aluminium i radiatorn skulle kosta, med siffror från Bilaga 19: 

 

267,3+26,4+176,8+23,9 = 494,4 kr 

 

Eftersom aluminium enligt författarna innehar de bästa egenskaperna för att 

optimera värmespridningen och faller inom de ekonomiska avgränsningarna, 

väljs just aluminium som material till panel och konvektionsplåt. 
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5.7 Slutgiltiga radiatorn 

När samtliga resultat och utvärderingar är presenterade kan den slutgiltiga 

radiatorn börja ta form. Konvektionsplåten som är vald är enligt Koncept 5 

och har därför en längd på 980mm, ett djup på 80mm samt 12 veck. För 

radiatorpanelens övergripande mått hänvisar vi till Bilaga 22. 

Värmekällan är bestående av en 1000W värmepatron från Backer som har 

en länd på 800mm (varav 720mm är aktiv längd) samt en radie på 7mm 

och har därmed en total yteffekt på 3,14 W/cm2.  

Termostat och styrsystem samt display kommer från Zoppas Industries och 

det är deras koncept ”Ingot” som kommer integreras i radiatorn. Systemet 

klarar upp till 2000 W effekt, erbjuder såväl daglig som veckovis 

programmering samt har den populära ”öppet fönster” funktionen.  

IP-klassen är som tidigare nämnts satt till IP21. Detta innebär att radiatorn 

ska klara av att stänga ute föremål bredare än 12mm som trycks mot 

radiatorns öppningar med 10N kraft. Även 30N tryck från ett föremål med 

12,5mm bredd i samma öppningar ska tålas utan att ge vika. Radiatorn ska 

dessutom stå emot droppande vatten under 10 minuter med ett vattenflöde 

av 1mm/min utan att ta skada. 

Valet av olja föll efter utvärdering av ett antal experiment på den 

vegetabiliska rapsoljan.  

Materialvalet har varit en stor del av arbetet och efter jämföranden mellan 

kolstål, aluminium och rostfritt stål har beslut tagits att tillverka radiatorn i 

aluminium.  

  



66 

 

Figur 10 visar framsidan av den färdigmonterade slutgiltiga radiatorn med 

radiatorpanel, galler samt sidoplåt med integrerad display och knappar för 

justering och programmering av radiatorns funktioner. 

  

Figur 10 - Framsida av slutgiltig radiator (Författarnas egen bild) 
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Figur 11 visar baksidan av den färdigmonterade slutgiltiga radiatorn med 

galler, sidoplåtar samt konvektionsplåten sammanfogad med baksidan av 

radiatorpanelen. Figuren visar även ventilationshålen i sidoplåten med 

elektronik. I den mindre utbuktningen nere på sidoplåten är 

temperaturavkännaren för omkringliggande luft placerad.  

 

  

Figur 11 - Baksida av slutgiltig radiator (Författarnas egen bild) 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I kapitlet Diskussion och slutsatser presenteras och diskuteras kring de olika 

val som har lett fram till den slutgiltiga radiatorn. 

6.1 Diskussion kring arbetet 

Våra slutsatser kring värmeöverföring är att i en radiator där all elektrisk 

energi omvandlas till värmeenergi så är konvektion och strålning alltid 

omvänt proportionella mot varandra. Det vill säga att ökas 

värmeavledningen via konvektion sjunker den också lika mycket via 

strålning.  

För att radiatorn ska ge så effektiv värmeavgivning och värmespridning 

som möjligt ska radiatorn avge så mycket konvektion som möjligt och så 

lite strålning som möjligt. Eftersom radiatorn alltid sitter monterad mot en 

vägg kommer strålningen från baksidan på radiatorpanelen stråla rakt in i 

väggen och således ge nästan bortkastad värmeavgivning, då värme leds 

genom väggen och bort från rummet. En viss del av strålningen värmer 

dock upp väggen, som i sin tur genom konvektion värmer upp luften. Om 

istället en konvektionsplåt sammanfogas med baksidan på radiatorpanelen 

kommer värmen att spridas ut över en betydligt större yta, beroende av hur 

konvektionsplåten är utformad. En veckad konvektionsplåt ger en stor 

värmeavgivningsyta utan att ta större plats än själva radiatorpanelen. Ju 

mindre avstånd mellan konvektionsplåtens veck desto större total yta får 

plåten och desto mer konvektion avger den. Detta leder till ökad 

cirkulation av luften som drar med sig värmen från konvektionsplåten ut i 

rummet istället för att den strålas in i väggen. Således är en radiatorpanel 

med en på baksidan fastsvetsad konvektionsplåt som har så stor 

värmeavgivningsyta som möjligt det effektivaste för värmespridning.  

Vi har valt att använda en elektrisk värmepatron som värmekälla i 

radiatorn. Detta eftersom en värmepatron har en enkel geometri som passar 

bra i den något trånga kanalen i botten av radiatorpanelen. Den ger 

dessutom bra effektivitet samt att den gängade anslutningen i ena änden är 

lätt att skruva in i kortsidan på radiatorpanelen.  
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Gällande val av termostat är det enbart den elektroniska typen av termostat 

som är ett alternativ. Den är bättre än en bimetalltermostat på alla punkter 

förutom prismässigt. Det är dock väl spenderade pengar att lägga på en 

elektronisk termostat och valet faller därför på det. 

Slutsatsen gällande IP-klass är att IP21 är den säkerhetsklassificering som 

lämpar sig bäst för vår radiator. Detta kan tyckas relativt lågt då den högsta 

uppnåeliga klassen är IP68. Vi anser dock att ytterligare försöka utveckla 

radiatorn till en högre säkerhetsklass än IP21 skulle innebära en stor 

konstruktionsändring som skulle kosta mer än det smakar.  

Våra tester visar att den vegetabiliska oljan värmdes upp fortare än 

mineraloljan (119oC efter 5 minuter kontra 114oC). Däremot hade de båda 

sjunkit till nästan samma temperatur efter 50 minuter (35oC för 

vegetabilisk och 34oC för mineraloljan). Vi kan därmed konstatera att den 

vegetabiliska oljan hade något bättre värmeledningsförmåga då den kom 

upp i en högre temperatur under samma förhållande som mineraloljan. 

Dock så sjönk den vegetabiliska oljan mer i temperatur vid avsvalning än 

mineraloljan vilket innebär att vegetabilisk olja har sämre specifik 

värmekapacitet. Sett till oljornas expansionskoefficient kan vi konstatera 

att vid 200oC så expanderar den vegetabiliska oljan med 7,7% och 

mineraloljan med 6,8%, vilket gör mineraloljan till en vinnare i den 

aspekten.  

Valet av vilket material som radiatorn ska tillverkas i berodde på ett flertal 

parametrar men valet av aluminium var ganska tydligt då 

värmeledningsförmågan i materialet är hög. Det högre kilopriset på 

aluminium jämfört med kolstål kompenseras dessutom delvis av den 

betydligt lägre densiteten, vilket också gör själva radiatorn lättare. 

Avgränsningen som vi i början satte på material- och komponentkostnad 

visade sig vara tillräckligt för att tillverka den radiator som vi ville. 

Ytterligare kostnader för tillverkning kommer självklart tillkomma, men vi 

anser ändå att vår radiator skulle kunna ha ett konkurrenskraftigt pris. 

Andra resultat än vårt kanske hade uppnåtts om man inte hade gjort de 

förenklingar som vi har gjort gällande t.ex. radiatorpanelens form och 

temperaturfördelningar. Vi har inte heller i våra kostnadsberäkningar tagit 

hänsyn till materialspill eller tillverkningskostnader, eftersom det kan 

skilja så pass mycket beroende på företagets förutsättningar. 
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Undersökningsfrågan anser vi är besvarad genom beräkningar av 

värmeledning och konvektion, samt de undersökningar som vi har 

genomfört. 

6.2 Förslag på vidare studier 

Då det inte har skett beräkningar på fler konvektionsplåtar än sex stycken 

kan det vara av intresse att vidare undersöka andra utformningar. Med hjälp 

av de generella formler som presenteras i avsnitt 3.2.1.4 för en 

konvektionsplåts något komplexa form är det enkelt att fortsatt undersöka 

plåtar med andra mått. Formler har tagits fram för konvektionsplåtar med 

sneda såväl som raka veck. Diverse förenklingar av former såväl som 

temperaturfördelningar har gjorts i denna rapport för att göra det möjligt att 

utföra beräkningar, så mer djupgående beräkningar kan utföras med alla 

exakta mått. På grund av begränsade resurser och begränsad tid har vi inte 

kunnat genomföra tester med olika prototyper. Hade tillräckliga resurser 

funnits så hade det varit intressant att testa olika koncept i praktiken. Vill 

man ha mer exakta resultat kan man möjligtvis med ett speciellt 

beräkningsprogram mata in samtliga parametrar som inverkar på 

konvektionen, göra en simulering och därigenom få ut exakta siffror på 

luftens hastighet vid konvektionen och kanske till och med 

konvektionsplåtens ultimata utformning. Vi har med de resurser som funnits 

tillhands gjort en så exakt bedömning som vi har kunnat. 
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Bilaga 1. Sid 1(2) 

Bilaga 1 – Beräkningar konvektion av radiatorpanel 

I följande beräkningar utgår vi ifrån en rådande rumstemperatur på 20oC. 

Symbollista: 
 

tf = Filmtemperatur [oC] 

Gr = Grashofs tal 

Pr = Prandts tal 

Δt = Temperaturdifferens [oC] 

H = Höjd radiatorpanel [m] 

α1 = Värmeövergångskoefficient vid 40oC yttemperatur [W/m2K] 

α2 = Värmeövergångskoefficient vid 60oC yttemperatur [W/m2K] 

α3 = Värmeövergångskoefficient vid 80oC yttemperatur [W/m2K] 

Kt = Storhet för luft 

𝑄1
̇ = Värmeflöde via konvektion vid 40oC yttemperatur [W] 

𝑄2
̇ = Värmeflöde via konvektion vid 60oC yttemperatur [W] 

𝑄3
̇ = Värmeflöde via konvektion vid 80oC yttemperatur [W] 

A = Area radiatorpanel [m] 

ϑ1 = Temperaturdifferens vid 40oC yttemperatur [oC] 

ϑ2 = Temperaturdifferens vid 60oC yttemperatur [oC] 

ϑ3 = Temperaturdifferens vid 80oC yttemperatur [oC] 

 

Vid 40oC yttemperatur på radiatorn gäller följande: 

𝑡𝑓=
40 + 20

2
=300𝐶           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.8) 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟

Δt ∗𝐻3  ≈ 0,91 ∗108        (𝐸𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1) 

Δt = 40 − 20 = 20𝑜𝐶 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = 0,91 ∗ 108 ∗ 20 ∗ 0,53 = 2,275 ∗ 108       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.5) 

α1=𝐾𝑡∗Δt
1
3= 1,545 ∗20

1
3= 4,19 (

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
)         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.7) 

Vid 60oC yttemperatur på radiatorn gäller följande: 

𝑡𝑓=
60 + 20

2
=400𝐶           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.8) 
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𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟

Δt ∗𝐻3  ≈ 0,77 ∗108         (𝐸𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1) 

Δt = 60 − 20 = 40𝑜𝐶 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = 0,77 ∗ 108 ∗ 40 ∗ 0,53 = 3,85 ∗ 108      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.5) 

α2=𝐾𝑡∗Δt
1
3= 1,51 ∗40

1
3= 5,16 (

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
)        (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.7) 

Vid 80oC yttemperatur på radiatorn gäller följande: 

𝑡𝑓=
80 + 20

2
=500𝐶            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.8) 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟

Δt ∗𝐻3  ≈ 0,675 ∗108 (𝐸𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1) 

Δt = 80 − 20 = 60𝑜𝐶 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = 0,675 ∗ 108 ∗ 60 ∗ 0,53 = 4,22 ∗ 108     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.5) 

α3=𝐾𝑡∗Δt
1
3= 1,48 ∗60

1
3= 5,79 (

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
)         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.7) 

 

Nu kan vi med hjälp av de olika värmeövergångstalen (α) räkna ut det 

värmeflöde (�̇�) som radiatorn kommer ge ifrån sig via naturlig konvektion. 

Detta görs med hjälp av ekvation 3.21. 

𝑄1
̇ = α1∗ A ∗ ϑ1 = 4,19 ∗ (0,5 ∗ 1 ∗ 2) ∗ 20 = 83,8𝑊 

�̇�2= α2∗ A ∗ ϑ2 = 5,16 ∗ (0,5 ∗ 1 ∗ 2) ∗ 40 = 206,4𝑊 

�̇�3= α3∗ A ∗ ϑ3 = 5,79 ∗ (0,5 ∗ 1 ∗ 2) ∗ 60 = 347,4𝑊 
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Bilaga 2 – Raditorpanel 
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Bilaga 3 – Konvektionsplåtar 

Koncept 1 

 

 

 

 

 

 Figur 12 – Koncept 1 (Författarnas egen bild) 
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Koncept 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Koncept 2 (Författarnas egen bild) 
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Koncept 3 

 
 

 

 

 

Figur 14 - Koncept 3 (Författarnas egen bild) 
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Koncept 4 

 

 

Figur 15 - Koncept 4 (Författarnas egen bild) 
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Koncept 5 

 

 

Figur 16 - Koncept 5 (Författarnas egen bild) 
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Koncept 6 

 

 

Figur 17 - Koncept 6 (Författarnas egen bild) 



Bilaga 4. Sid 1(13) 

 

Bilaga 4 – Beräkningar konvektion av radiatorpanel med konvektionsplåt 

I följande beräkningar utgår vi ifrån samma förutsättningar som vid 

beräkningarna av konvektion för en enkel radiatorpanel. 

Symbollista 

A1 = Arean för framsidan av radiatorpanelen [m2] 

A2 = Arean för utsidan av konvektionsplåten [m2] 

A3 = Arean för insidan av konvektionsplåten som inte är i kontakt med 

radiatorpanelen [m2] 

A4 = Arean på den yta av radiatorpanelens insida som inte är i kontakt med 

konvektionsplåten [m2] 

Atot = Summan av A1, A2, A3 och A4 [m
2] 

L = Längd [mm] 

h1 = Höjd på konvektionsplåten = 400 [mm] 

h2 = Höjd på radiatorpanelen = 500 [mm] 

a, b, c, d, e, f och g är mått som kan utläsas från bilderna [mm] 

i = Antal veck i konvektionsplåten 

𝑄1̇ = Värmeflöde vid 40ºC yttemperatur [W] 

�̇�2 = Värmeflöde vid 60ºC yttemperatur [W] 

�̇�3 = Värmeflöde vid 80ºC yttemperatur [W] 

α1 = Värmeövergångstalet vid 40ºC yttemperatur = 4,19 [W/(m2*K)] 

α2 = Värmeövergångstalet vid 60ºC yttemperatur = 5,16 [W/(m2*K)] 

α3 = Värmeövergångstalet vid 80ºC yttemperatur = 5,79 [W/(m2*K)] 

𝜗1= Temperaturdifferens mellan luft och radiatorpanel vid  40ºC 

yttemperatur [ºC] 

𝜗2 = Temperaturdifferens mellan luft och radiatorpanel vid  60ºC 

yttemperatur [ºC] 

𝜗3 = Temperaturdifferens mellan luft och radiatorpanel vid  80ºC 

yttemperatur [ºC] 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Sid 2(13) 

 

Koncept 1 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5 𝑚2                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

𝐴2=((((√(202+402
)∗ 2)+ 40)∗ 9)+ 20 ∗(9 + 1))∗400 =

= 545993,8 𝑚𝑚2≈ 0,546 𝑚2           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten som inte är i kontakt med 

radiatorpanelen kan för sneda veck räknas ut med hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 
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𝐴3=(((√(202+402
)∗ 2)+ 38,764)∗ 9)∗ 400 = 461544,2 𝑚𝑚2

≈ 0,4615 𝑚2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

Arean (A4)  på den yta av radiatorpanelens insida som inte är i kontakt med 

konvektionsplåten. 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

𝐴4= 500000 −(((21,24 ∗(9 − 1))+ 2 ∗ 20,62) ∗ 400)= 415536 𝑚𝑚2

≈ 0,4155 𝑚2                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 0,546 + 0,4615 + 0,4155 = 1,923 𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 1,923 ∗ 20 = 161,1 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 1,923 ∗ 40 = 396,9 𝑊      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 1,923 ∗ 60 = 668 𝑊        (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 
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Koncept 2 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5𝑚2                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

𝐴2=((((√(202+402
)∗ 2)+ 20)∗ 12)+ 20 ∗(12 + 1))∗400 =

= 629325,1 𝑚𝑚2≈ 0,629 𝑚2           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 
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Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

𝐴3=(((√(202+402
)∗ 2)+ 18,764)∗ 12)∗ 400 = 519392,3 𝑚𝑚2

≈ 0,5194 𝑚2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

𝐴4= 500000 −(((21,24 ∗(12 − 1))+ 2 ∗ 20,62) ∗ 400)= 390048 𝑚𝑚2

≈ 0,39𝑚2                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 0,629 + 0,5194 + 0,39 = 2,038 𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 2,038 ∗ 20 = 170,8 𝑊    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 2,038 ∗ 40 = 420,6 𝑊    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 2,038 ∗ 60 = 708 𝑊       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 
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Koncept 3 

 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5𝑚2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((𝑏 ∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.10) 

𝐴2=((((40 ∗ 2)+ 20)∗ 24)+ 20 ∗(24 + 1))∗ 400 = 1160000 𝑚𝑚2

= 1,16 𝑚2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.10) 

 

Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((𝑏 ∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                                             (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.12) 
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𝐴3=(((40 ∗ 2)+ 18)∗ 24)∗400 = 940800 𝑚𝑚2  

= 0,9408 𝑚2            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.12) 

 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴4= 500000 −(((22 ∗(24 − 1))+ 2 ∗ 21)∗ 400  )= 280800 𝑚𝑚2

= 0,2808 𝑚2             𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 1,16 + 0,9408 + 0,2808 = 2,882𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 2,882 ∗ 20 = 241,5 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 2,882 ∗ 40 = 594,8 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 2,882 ∗ 60 = 1001,2 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 
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Koncept 4 

 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5𝑚2                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2        (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

 

𝐴2=((((√(202+802
)∗ 2)+ 40)∗ 9)+ 20 ∗(9 + 1))∗400 =

= 817727,2 𝑚𝑚2≈ 0,818 𝑚2           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 
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Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

𝐴3=(((√(202+802
)∗ 2)+ 38,44)∗ 9)∗ 400 = 732111,2 𝑚𝑚2

≈ 0,732 𝑚2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴4= 500000 −(((21,56 ∗(9 − 1))+ 2 ∗ 20,78) ∗ 400)= 414384 𝑚𝑚2

≈ 0,414 𝑚2                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 0,818 + 0,732 + 0,414 = 2,464 𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 2,464 ∗ 20 = 206,5 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 2,464 ∗ 40 = 508,6 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 2,464 ∗ 60 = 856𝑊         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 
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Koncept 5 

 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5𝑚2                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 

𝐴2=((((√(202+802
)∗ 2)+ 20)∗ 12)+ 20 ∗(12 + 1))∗400 =

= 991636,3 𝑚𝑚2≈ 0,992 𝑚2           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.11) 
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Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för sneda veck räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((√(𝑎2+𝑏2
)∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

𝐴3=(((√(202+802
)∗ 2)+ 18,44)∗ 12)∗ 400 = 880148,3𝑚𝑚2

≈ 0,880 𝑚2                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.13) 

 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴4= 500000 −(((21,56 ∗(12 − 1))+ 2 ∗ 20,78) ∗ 400)= 388512 𝑚𝑚2

≈ 0,3885 𝑚2                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 0,992 + 0,880 + 0,3885 = 2,7605 𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 2,7605 ∗ 20 = 231,3 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 2,7605 ∗ 40 = 569,8 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 2,7605 ∗ 60 = 959𝑊          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 
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Koncept 6 

 

 

Arean (A1) för framsida av radiatorpanelen kan beräknas med följande 

formel: 

𝐴1= 𝐿 ∗ℎ1                                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

𝐴1= 1000 ∗ 500 = 500000𝑚𝑚2 = 0,5𝑚2                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.9) 

 

Arean (A2) för utsidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

 

𝐴2=((((𝑏 ∗ 2)+ 𝑐)∗ 𝑖)+ 𝑑 ∗(𝑖 + 1))∗ℎ2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.10) 

 

𝐴2=((((80 ∗ 2)+ 20)∗ 24)+ 20 ∗(24 + 1))∗ 400 = 1928000 𝑚𝑚2

= 1,928 𝑚2                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.10) 
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Arean (A3) för insidan av konvektionsplåten kan för raka veck räknas ut med 

hjälp av följande formel: 

 

𝐴3=(((𝑏 ∗ 2)+ 𝑒)∗ 𝑖)∗ℎ2                          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.12) 

 

𝐴3=(((80 ∗ 2)+ 18)∗ 24)∗400 = 1708800 𝑚𝑚2

= 1,7088 𝑚2                     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.12) 

 

Arean (A4) för den yta på radiatorpanelen som inte täcks av 

konvektionsplåten kan för raka och sneda veck räknas ut med hjälp av 

följande formel: 

 

𝐴4= 𝐴1−(((𝑔 ∗(𝑖 − 1))+ 2𝑓) ∗ ℎ2)                                       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

𝐴4= 500000 −(((22 ∗(24 − 1))+ 2 ∗ 21)∗ 400  )= 280800 𝑚𝑚2

= 0,2808 𝑚2             𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.14) 

 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 0,5 + 1,928 + 1,7088 + 0,2808 = 4,4176𝑚2 

 

𝑄1̇ =  α1 ∗ A ∗ ϑ = 4,19 ∗ 4,4176 ∗ 20 = 367,5 𝑊    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21)    

�̇�2 =  α2 ∗ A ∗ ϑ = 5,16 ∗ 4,4176 ∗ 40 = 911,8 𝑊    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

�̇�3 =  α3 ∗ A ∗ ϑ = 5,79 ∗ 4,4176 ∗ 60 = 1534,7 𝑊    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.21) 

 

 

  



Bilaga 5. Sid 1(3) 

 

Bilaga 5 – Beräkningar Strålning 

I följande beräkningar om strålning utgår vi ifrån en rådande 

rumstemperatur på 20oC. Emmisionstalen är hämtade från Tabell 1. 

Symbollista: 

 

Φsvart(40) = Strålning för svart kropp vid 40oC yttemperatur [W] 

Φsvart(60) = Strålning för svart kropp vid 60oC yttemperatur [W] 

Φsvart(80) = Strålning för svart kropp vid 80oC yttemperatur [W] 

Φvit(40) = Strålning för vit kropp vid 40oC yttemperatur [W] 

Φvit(60) = Strålning för vit kropp vid 60oC yttemperatur [W] 

Φvit(80) = Strålning för vit kropp vid 80oC yttemperatur [W] 

σ(Stefan-Boltzmanns konstant) = 5,67 * 10-8 [W/(m2*K4)] 

Cs = σ * 108 = 5,67 [W/(m2*K4)] 

A = Area strålningskropp [m] 

T = Absolut yttemperatur [K] 

ɛ = emmisionstal för strålning 

 

Vid en Svart kropp med yttemperatur 40oC gäller ekvation 3.17: 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(40) = 𝐶𝑠 ∗ 𝐴 ∗ (
𝑇

100
)

4

 

 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(40) = 5,67 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (
(273+40)

100
)

4

= 272,1W 

 

Vid en vitlackerad kropp med yttemp 40oC gäller ekvation 3.18: 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(40) = ɛ ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(40) = 0,95 ∗ 5,67 ∗ 10−8 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (273 + 40)4 = 258,5 W 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(40)

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(40)
=

258,5 𝑊

272,1 𝑊
= 0,95 
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Svart kropp med yttemp 60 oC gäller ekvation 3.17: 

 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(60) = 𝐶𝑠 ∗ 𝐴 ∗ (
𝑇

100
)

4

 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(60) = 5,67 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (
(273+60)

100
)

4

= 348,60 W 

 

Vitlackerad kropp med yttemp 60 oC gäller ekvation 3.18: 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(60) = ɛ ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4 

𝛷𝑣𝑖𝑡(60) = 0,95 ∗ 5,67 ∗ 10−8 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (273 + 60)4 = 331,17 W 

 
𝛷𝑣𝑖𝑡(60)

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(60)
=

331,17 𝑊

348,6 𝑊
= 0,95 

 

 

Svart kropp med yttemp 80 oC gäller ekvation 3.17: 

 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(80) = 𝐶𝑠 ∗ 𝐴 ∗ (
𝑇

100
)

4

 

 

 

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(80) = 5,67 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (
(273+80)

100
)

4

= 440,20 W 

 

Vitlackerad kropp med yttemp 80 oC gäller ekvation 3.18: 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(80) = ɛ ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4 

𝛷𝑣𝑖𝑡(80) = 0,95 ∗ 5,67 ∗ 10−8 ∗ (1 ∗ 0,5) ∗ (273 + 80)4 = 418,19W 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(80)

𝛷𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡(80)
=

418,19 𝑊

440,2 𝑊
= 0,95 
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Om vi jämför effektökningen från strålning i förhållande till konvektionen 

för endast radiatorpanelen ser vi att vid en temperaturökning från 40oC till 

60oC ökar strålningen med: 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(60)

𝛷𝑣𝑖𝑡(40)
=

331,17 𝑊

258,5 𝑊
≈ 1,28 → 28% ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Och konvektionen ökar med: 

 

𝑄2̇

𝑄1̇

=
206,4 𝑊

83,3 𝑊
≈ 2,48 → 148% ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Vid en temperaturökning från 60oC till 80oC ökar strålningen med: 

 

𝛷𝑣𝑖𝑡(80)

𝛷𝑣𝑖𝑡(60)
=

418,19 𝑊

331,17 𝑊
≈ 1,26 → 26% ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Och konvektionen ökar med: 

 

𝑄3̇

𝑄2̇

=
347,4 𝑊

206,4 𝑊
≈ 1,68 → 68% ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 
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Bilaga 6 – Beräkning värmeledning 

Symbollista: 

 

L = Aktiv längd på värmepatron [mm] 

r = Radie på värmepatron [mm] 

A = Area på värmepatron [cm2] 

P = Total effekt värmepatron [W] 

Q = Yteffekt [W/cm2] 

Q̇𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔= Totalt värmeflöde via strålning [W] 

Q̇𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛= Totalt värmeflöde via konvektion [W] 

Q̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Totalt värmeflöde via strålning och konvektion [W] 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝐿 + 𝜋 ∗ 𝑟2           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.19) 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 7 ∗ 720 + 𝜋 ∗ 72 ≈ 31821 𝑚𝑚2      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.19) 

 

31821 𝑚𝑚2 = 318,21 𝑐𝑚2 

 

𝑄 =
𝑃

𝐴
            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.20) 

 

𝑄 =
1000

318,21
= 3,14

𝑊

𝑐𝑚2
           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.20) 

 

I följande beräkningar av det totala värmeflödet utgår vi ifrån samma 

förutsättningar som vid beräkningarna av konvektion och strålning vid en 

enkel radiatorpanel med längden (L) 500mm och höjden (h) 1000mm.  

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 83,8 = 342,3 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 
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Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 206,4 = 537,57      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 347,4 = 765,59 W          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 
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Koncept 1 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 161,1 = 419,6 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 396,9 = 728,07      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 668 = 1086,19          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Koncept 2 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 170,8 = 429,3 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 
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�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 420,6 = 751,77      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 708 = 1126,19          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Koncept 3 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 241,5 = 500 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 594,8 = 925,97      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 1001,2 = 1419,39          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 
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Koncept 4 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 206,5 = 465 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 508,6 = 839,77      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 856 = 1274,19          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Koncept 5 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 231,3 = 489,8 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 
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�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 569,8 = 900,97      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 959 = 1377,19          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Koncept 6 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 40oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛       (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 258,5 + 367,5 = 626 𝑊     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 60oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

      �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 331,17 + 911,8 = 1242,97      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

Det totala värmeflödet (�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) vid 80oC yttemperatur på radiatorn 

beräknas enligt följande: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 

 

                  �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 418,19 + 1534,7 = 1952,89          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3.22) 
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Bilaga 7 – Produktinformation Terma Split 

 

  



Bilaga 8. Sid 1(1) 

 

Bilaga 8 – Produktinformation Zoppas Industries 

  



Bilaga 9. Sid 1(1) 

 

Bilaga 9 – Produktinformation Backer värmeelement 

 

  



Bilaga 10. Sid 1(1) 

 

Bilaga 10 – Produktinformation Backer Värmepatron 
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Bilaga 11 – Produktinformation Zopppas Industries ”Ingot” 

 

 

  



Bilaga 12. Sid 1(1) 

 

Bilaga 12 – Produktinformation Zoppas Industries ”Powerbee” 
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Bilaga 13 – IP-klassning beröring och inträngande föremål (Sveriges 

tekniska forskningsinstitut) 
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Bilaga 14 – IP-klassning inträngande vatten (Sveriges tekniska 

forskningsinstitut) 
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Bilaga 15. Sid 1(1) 

 

Bilaga 15 – Tabell med värmeledningsförmåga och specifik 

värmekapacitet för material (Lindeburg, 2001). 

 Thermal conductivity, k 

(
𝐵𝑡𝑢 − 𝑓𝑡

ℎ𝑟 − 𝑓𝑡2 −
0

𝐹
) 

Cp 

(
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 −0 𝐹
) 

Ρ 

(
𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3
) 

Metal 32oF 
(0oC) 

212o

F 
(100
oC) 

572oF 
(300o

C) 

932oF 
(500o

C) 

32oF 
(0oC) 

32oF 
(0oC
) 

Aluminium 
alloy 

92 104 - - - - 

Aluminium, 
pure 

117 119 133 155 0,208 169 

Brass (70% 
Cu, 30% 
Zn) 

58 60 66 - 0,092 532 

Bronze 
(75% Cu, 
25% Zn) 

15 - - - 0,082 540 

Copper, 
pure 

224 218 212 207 0,091 558 

Iron, cast, 
alloy 

30 28,3 27 - 0,10 455 

Iron, cast, 
plain 

33 31,8 27,7 24,8 0,11 474 

Iron, pure 35,8 36,6 - - 0,104 491 

Lead 20,1 19 18 - 0,030 705 

Magnesium 91 92 - - 0,232 109 

Nickel/chro
me 

7,5 9,2 - - - - 

Silver 242 238 - - 0,056 655 

Steel, 
carbon (1% 
C) 

26,5 26 25 22 0,11 490 

Steel, 
stainless 

8 9,3 11 12,8 0,11 488 

Tin 36 34 - - 0,054 456 

Zink 65 64 59 - 0,091 446 

 

k = konduktivitet [Btu-ft/(hr-ft2-oF)] 

Cp = Specifik värmekapacitet [Btu/(lbm-oF)] 

P = Densitet [lbm/ft3] 
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Bilaga 16 – Miljöpåverkan Aluminium (Sustainable Energy Research Team, 2011) 

 

  



Bilaga 17. Sid 1(2) 

 

Bilaga 17 – Miljöpåverkan Stål (Sustainable Energy Research Team, 2011) 
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Bilaga 18 – Prislistor för metaller 
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Bilaga 19 – Beräkningar materialkostnad 

Aluminiumplåten väger 8,1 kg och kostar 66 kr/kg vilket ger ett pris på 

plåten som är 534,6 kr och ett kvadratmeterspris på 267,3 kr. 

Stålplåten väger 24 kg och kostar 13,15 kr/kg vilket ger ett pris på plåten 

som är 315,6 kr och ett kvadratmeterspris på 157,8 kr. 

Den rostfria stålplåten väger också den 24 kg och kostar 43,60 kr/kg vilket 

ger ett pris på plåten som är 1046,4 kr och ett kvadratmeterspris på 523,2 

kr. 

När dessa priser appliceras till radiatorpanelens totala yta på 2*0,5m2 = 1 

m2 fås följande priser: 

 

Kolstål: 1*157,8=157,8 kr 

Aluminium: 1*267,3=267,3 kr 

Rostfritt stål: 1*523,2=523,2 kr 

 

Sidopanelen antas kräva en area av material som är 0,0989 m2 stor. 

Kostnaden av denna sidoplåt blir för respektive material som följer. 

 

Kolstål: 0,0989*157,8=15,6 kr 

Aluminium: 0,0989*267,3=26,4 kr 

Rostfritt stål: 0,0989*523,2=51,7 kr 

 

Gallret ovan radiatorn antas ha en area på 89250 mm2 som är 0,08925 m2 

vilket ger följande priser för respektive material: 

 

Kolstål: 0,08925*157,8=14,1 kr 

Aluminium: 0,08925*267,3=23,9 kr 

Rostfritt stål: 0,08925*523,2=46,7 kr 
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I samma tabeller utläses priser för 1,0 mm plåt som är tänkt att användas 

till konvektionsplåtarna enligt följande: 

 

Aluminiumplåten väger 5,40 kg och kostar 66 kr/kg vilket ger ett pris på 

plåten som är 356,4 kr och ett kvadratmeterspris på 178,2 kr. 

Kolstålplåten väger 16 kg och kostar 13,30 kr/kg vilket ger ett pris på 

plåten som är 212,8 kr och ett kvadratmeterspris på 106,4 kr. 

Den rostfria stålplåten väger 16 kg och kostar 46,20 kr/kg vilket ger ett 

pris på plåten som är 739,2 kr och ett kvadratmeterspris som är 369,6 kr. 

 

 

 

För koncept 1 som har en area på 0,546 m2 fås följande priser: 

 

Kolstål: 0,546*106,4=58,1 kr 

Aluminium: 0,546*178,2=97,3 kr 

Rostfritt stål: 0,546*369,6=201,8 

 

För koncept 2 som har en area på 0,629 m2 fås följande priser: 

 

Kolstål: 0,629*106,4=66,9 kr 

Aluminium: 0,629*178,2=112,1 kr 

Rostfritt stål: 0,629*369,6= 232,5 kr 

 

För koncept 3 som har en area på 1,16 m2 fås följande priser: 

 

Stål: 1,16*106,4=123,4 kr 

Aluminium: 1,16*178,2=206,7 kr 

Rostfritt stål: 1,16*369,6=428,7 kr 
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För koncept 4 som har en area på 0,818 m2 fås följande priser: 

Kolstål: 0,818*106,4=87 kr 

Aluminium: 0,818*178,2=145,8 kr 

Rostfritt stål: 0,818*369,6=302,3 kr 

 

För koncept 5 som har en area på 0,992 m2 fås följande priser: 

 

Kolstål: 0,992*106,4=105,5 kr 

Aluminium: 0,992*178,2=176,8 kr 

Rostfritt stål: 0,992*369,6=366,6 kr 

För koncept 6 som har en area på 1,928 m2 fås följande priser: 

 

Kolstål: 1,928*106,4=205,1 kr 

Aluminium: 1,928*178,2=343,6 kr 

Rostfritt stål: 1,928*369,6= 712,6 kr 

 

De totala priserna om man skulle bygga radiatorerna helt i samma material 

följer nedan. 

 

Koncept 1: 

 

Kolstål: 157,8+58,1=215,9 kr 

Aluminium: 267,3+97,3=364,6 kr 

Rostfritt stål: 523,2+201,8=725 kr 

 

Koncept 2: 

 

Kolstål: 157,8+66,9=224,7 kr 

Aluminium: 267,3+112,1=379,4 kr 

Rostfritt stål: 523,2+232,5=755,7 kr 
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Koncept 3: 

 

Kolstål: 157,8+123,4=281,2 kr 

Aluminium: 267,3+206,7=474 kr 

Rostfritt stål: 523,2+428,7=951,9 kr 

 

Koncept 4: 

 

Kolstål: 157,8+87=244,8 kr 

Aluminium: 267,3+145,8=413,1 kr 

Rostfritt stål: 523,2+302,3=825,5 kr 

 

Koncept 5: 

 

Kolstål: 157,8+105,5=263,3 kr 

Aluminium: 267,3+176,8=444,1 kr 

Rostfritt stål: 523,2+366,6=889,8 kr 

 

Koncept 6: 

 

Kolstål: 157,8+205,1=362,9 kr 

Aluminium: 267,3+343,6=610,9 kr 

Rostfritt stål: 523,2+712,6=1235,8 kr 
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Bilaga 20 – Fördelning mellan konvektion och strålning 

För att se hur stor del av det totala värmeflödet som består av strålning och 

konvektion har strålningseffekten och konvektionen dividerats med det 

totala värmeflödet vid varje yttemperatur och för varje koncept. Resultatet 

visar alltså hur många procent värme som avges via strålning och hur många 

procent som avges via konvektion. 

Endast radiatorpanel: 

40oC yttemperatur: 

258,5

342,3
≈ 0,755 → 75,5% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

83,8

342,3
≈ 0,245 → 24,5% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

537,57
≈ 0,616 → 61,6% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

206,4

537,57
≈ 0,384 → 38,4% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

765,59
≈ 0,546 → 54,6% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

347,4

765,59
≈ 0,454 → 45,4% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

Koncept 1 

40oC yttemperatur: 

258,5

419,6
≈ 0,616 → 61,6% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

161,1

419,6
≈ 0,384 → 38,4% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 
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60oC yttemperatur: 

331,17

728,07
≈ 0,455 → 45,5% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

396,9

728,07
≈ 0,545 → 54,5% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

1086,19
≈ 0,385 → 38,5% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

668

1086,19
≈ 0,615 → 61,5% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

Koncept 2 

40oC yttemperatur: 

258,5

429,3
≈ 0,602 → 60,2% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

170,8

429,3
≈ 0,398 → 39,8% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

751,77
≈ 0,441 → 44,1% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

420,6

751,77
≈ 0,559 → 55,9% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

1126,19
≈ 0,371 → 37,1% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

708

1126,19
≈ 0,629 → 62,9% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Koncept 3 

40oC yttemperatur: 

258,5

500
≈ 0,517 → 51,7% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 
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241,5

500
≈ 0,483 → 48,3% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

925,97
≈ 0,358 → 35,8% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

594,8

925,97
≈ 0,642 → 64,2% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

80oC yttemperatur: 

418,19

1419,39
≈ 0,295 → 29,5% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

1001,2

1419,39
≈ 0,705 → 70,5% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

 

Koncept 4 

40oC yttemperatur: 

258,5

465
≈ 0,556 → 55,6% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

206,5

465
≈ 0,444 → 44,4% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

839,77
≈ 0,394 → 39,4% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

508,6

839,77
≈ 0,606 → 60,6% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

1274,19
≈ 0,328 → 32,8% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

856

1274,19
≈ 0,672 → 67,2% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

  



 

Bilaga 20. Sid 4(4) 

 

 

Koncept 5 

40oC yttemperatur: 

258,5

489,8
≈ 0,528 → 52,8% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

231,3

489,8
≈ 0,472 → 47,2% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

900,97
≈ 0,368 → 36,8% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

569,8

900,97
≈ 0,632 → 63,2% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

1377,19
≈ 0,304 → 30,4% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

959

1377,19
≈ 0,328 → 69,6% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

Koncept 6 

40oC yttemperatur: 

258,5

626
≈ 0,413 → 41,3% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

367,5

626
≈ 0,587 → 58,7% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

60oC yttemperatur: 

331,17

1242,97
≈ 0,267 → 26,7% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

911,8

1242,97
≈ 0,733 → 73,3% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

80oC yttemperatur: 

418,19

1952,89
≈ 0,214 → 21,4% 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

1534,7

1952,89
≈ 0,786 → 78,6% 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Bilaga 21 - Total effekt ur radiatorn per krona material 

Ur ekonomisk och miljömässig synpunkt är det viktigt att utvinna maximal 

effekt sett till mängden utnyttjat material samt till investerat kapital. 

Endast panel: 

40°C:  

342,3

207,3
= 1,28 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

537,57

207,3
= 2,01 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

765,59

207,3
= 2,864 𝑊/𝑘𝑟 

Panel och koncept 1: 

40°C: 

419,6

364,6
= 1,15 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

728,07

364,6
= 1,997 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

1086,19

364,6
= 2,98 𝑊/𝑘𝑟 
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Panel och koncept 2: 

40°C: 

429,3

379,4
= 1,13 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

751,77

379,4
= 1,98 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

1126,19

379,4
= 2,97 𝑊/𝑘𝑟 

Panel och koncept 3: 

40°C: 

500

474
= 1,05 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

925,97

474
= 1,95 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

1419,39

474
= 2,99 𝑊/𝑘𝑟 

 

Panel och koncept 4: 

40°C: 

465

413,1
= 1,125 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

839,77

413,1
= 2,033 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 
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1274,19

413,1
= 3,08 𝑊/𝑘𝑟 

Panel och koncept 5: 

40°C: 

489,8

444,1
= 1,103 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

900,97

444,1
= 2,029 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

1377,19

444,1
= 3,101 𝑊/𝑘𝑟 

 

Panel och koncept 6: 

40°C: 

626

610,9
= 1,025 𝑊/𝑘𝑟 

60°C: 

1242,97

610,9
= 2,035 𝑊/𝑘𝑟 

80°C: 

1452,89

610,9
= 3,197 𝑊/𝑘𝑟 
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Bilaga 22 – Slutgiltiga radiatorn – övergripande mått 

 

 

 


