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Sammanfattning 
 
Ekoflow avloppsvärmeväxlare från Isakssons återvinner värme ur avloppsvatten och 
förvärmer inkommande kallvatten eller levererar värme till en värmepump som höjer 
temperaturen ytterligare. Konstruktionen har funnits på marknaden sedan 1970-talet och 
installerats främst i flertal badhus och sportanläggningar. Ett teoretiskt beräkningsverktyg har 
utvecklats av ÅF och syftet med detta arbete har varit att validera beräkningsverktyget mot 
mätdata. Det finns också ett ”internet-beräkningsverktyg” som inte brukar användas för 
detaljerad dimensionering. Dess överensstämmelse har också undersökts.  
 
En Ekoflow värmeväxlare med längden 2 meter av typ 2:4 med fyra stråk har installerats i 
energilaboratoriet vid Högskolan Dalarna och prestandan har uppmätts med rent vatten 
strömmandes på båda sidorna. Kallvattnet har tagits direkt från nätet och inloppstemperaturen 
har varierat mellan 7 °C och 10 °C. Inloppstemperaturen på varma sidan av värmeväxlaren 
har aktivt styrts till 25 °C, 30°C och 35 °C. I alla mätpunkter har flödena hållits så lika som 
möjligt på båda sidor av värmeväxlaren (balanserat flöde).  
 
Mättiden för varje mätpunkt har varat från ca 10 till 15 minuter, men betydligt längre för 
punkter med låga flöden då det tar längre tid att uppnå stationära förhållanden. En utvald 
stabil period av dessa data har medelvärdesbildats för att skapa en stationär mätpunkt. Från 
uppmätta flöden och temperaturer beräknas värmeutbytet i värmeväxlaren med hänsyn till 
temperaturberoende densitet och värmekapacitet. Medelvärdet av värmeutbytet beräknat på de 
båda sidorna användes vid jämförelser med beräkningsmodellen. 
 
Överensstämmelsen mellan mätdata och de två beräkningsverktygen (valideringen) 
kontrollerades genom att jämföra och redovisa överförd uppmätt värmeeffekt med den 
värmeeffekt som beräknas med modellen för aktuella flöden och temperaturer. Ingående 
vattentemperaturer och flöden matades in i beräkningsverktygen och beräknad effekt jämförs 
mot uppmätt effekt.  
 
Beräkningsverktyget underskattar den verkliga värmeöverföringen (värmeeffekten) med 
mellan 10 % och upp till 50 % vid låga flöden. Det råder ganska god överensstämmelse 
mellan mätdata och beräkningsverktyget för högre flöden (mer turbulens). Större avvikelser 
erhålls vid låga hastigheter och laminärt flöde än vid höga hastigheter. Internetberäknings-
verktyget underskattar värmeöverföringen med mellan 50 % och 80% över mätområdet. Så 
som beräkningsverktygen är utformade kan de alltså ge en viss överdimensionering 
framförallt vid låga flöden, men det kan också misstänkas att böjar ökar värmeöverföringen.  
 
Försök att kalibrera beräkningsverktyget genom att optimera a- och b-parametrarna ger inte 
önskad effekt, eftersom det inte går att öka värmeöverföringen enbart vid låga flöden. 
Mätningarna identifierar framförallt ett flödesberoende, men även ett visst 
temperaturberoende. En framkomlig väg för att kalibrera modellen kan vara att identifiera a-
parametrar för olika mätpunkter och sedan skapa en ekvation som beräknar a-parametern som 
funktion av flöde och temperatur. 
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1. Introduktion 

Syfte 
Ekoflow avloppsvärmeväxlare från Isakssons återvinner värme ur avloppsvatten och 
förvärmer inkommande kallvatten eller levererar värme till en värmepump som höjer 
temperaturen ytterligare. Konstruktionen har funnits på marknaden sedan 1970-talet och 
installerats främst i flertal badhus och sportanläggningar [1]. Konstruktionen i rostfritt stål har 
visat sig ge lång livslängd och effektiv värmeöverföring via motströms värmeväxling [1]. 
Värmeväxlaren rengörs genom att en rensplugg skjuts igenom värmeväxlaren någon eller 
några gånger per månad.  
 
Ett teoretiskt beräkningsverktyg har utvecklats av ÅF och syftet med detta arbete har varit att 
validera beräkningsverktyget mot mätdata. Det finns också ett ”internet-beräkningsverktyg” 
som inte brukar användas för detaljerad dimensionering. Dess överensstämmelse har också 
undersökts, men detta verktyg har lägre prioritet. 
 
 

Beräkningsverktyg och bakomliggande teori 
Beräkningsverktyget är uppbyggt i ett Excell dokument (figur 1 och 2) där dimensionerande 
inloppstemperaturer och flöden kan matas in. Beräkningsverktyget beräknar erforderlig 
värmelängd för att uppnå önskad utloppstemperatur och hur mycket värme som kan 
återvinnas vid aktuella medelflöden och medeltemperaturer. Teorin i beräkningsverktyget 
bygger på att värmeövergångskoefficienten h på respektive sida i värmeväxlaren beräknas på 
konventionellt sätt baserat på Nusselt tal (Nu) [2]. 
 
ℎ = 𝑁𝑁𝑁𝑁∙𝑘𝑘

𝑑𝑑ℎ
         (1) 

 
Där k är värmekonduktiviteten för vatten (temperaturberoende) och dh är hydraulisk diameter. 
Nusselt tal beräknas enligt 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐       (2) 
 
Där a och b är ansatta enligt tabell 1 nedan. 
 
 
Tabell 1. Värden på a, b och c som används i beräkningsverktyget. 
 a b c 
Avloppsvatten 0,023 0,8 0,3 
Kallvatten 0,2 0,6 0,33 
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Figur 1. Isakssons beräkningsverktyg, presentationssidan. 
 
Reynolds tal Re beror på flödeshastigheten och viskositeten hos det strömmande mediet. 
Prandtl tal är en sammansatt materialkonstant som är temperaturberoende och 
temperaturberoendet har modellerats med ett polynom i beräkningsverktyget. I läroböcker för 
värmeöverföring finner vi liknande samband. För turbulent strömning i glatta rör anges 
följande samband [2]: 
 
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.023 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅4/5 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.33    (3) 
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Denna korrelation överensstämmer någorlunda med beräkningsverktyget för avloppsvattnet. 
För kallvattnet som strömmar i spalten mellan rören används något andra värden på a och b 
(tabell 1). Vid fullt utvecklat laminärt flöde är Nu konstant och lika med 4,36 [2]. 
Beräkningsverktyget tar ingen hänsyn till om flödet är laminärt eller turbulent, men varnar om 
flödet är laminärt. Inte heller värmeutbyte med omgivningen beaktas av beräkningsverktyget, 
något som kan påverka vid låga effekter eller vid låga omgivningstemperaturer. 
 
Förutom detta beräkningsverktyg finns också ett internet-beräkningsverktyg som är avsett att 
ge en översiktlig dimensionering och inte för detaljerad dimensionering. 
 
 

 
 
Figur 2. Sid 2 av Isakssons beräkningsverktyg. 
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2. Metod 
 

Mätvärdesinsamling 
En värmeväxlare Ekoflow 2 meter av typ 2:4 med fyra stråk enligt figur 3 och figur 4 har 
installerats i energilaboratoriet vid Högskolan Dalarna och prestandan har uppmätts med rent 
vatten strömmandes på båda sidorna. Kallvattnet har tagits direkt från nätet och 
inloppstemperaturen har varierat mellan 7 °C och 10 °C. Inloppstemperaturen på varma sidan 
av värmeväxlaren har aktivt styrts till 25 °C, 30°C och 35 °C. I alla mätpunkter har flödena 
hållits så lika som möjligt på båda sidor av värmeväxlaren (balanserat flöde). Värmeväxlaren 
har avluftats innan mätningar påbörjats, men risk finns att vissa luftbubblor finns kvar, 
speciellt på avloppssidan, eftersom högsta punkten och avluftningsventilen sitter på inloppet.  
 
 

 
Figur 3. Ekoflow avloppsvärmeväxlare av typ 2:4 som har mätts upp i Högskolan Dalarnas 
Energilaboratorium. Värmelängden har definierats som totala längden av den 
värmeöverförande delen av röret. (Figuren publicerad med tillstånd av Isakssons AB). 
 
 
En översikt över alla mätpunkter ges i Bilaga 1. Mätvärdena har grupperats i tre olika grupper 
beroende på inloppstemperaturen på varma sidan: 25 °C, 30 °C, respektive 35 °C. Flödet har 
varierats från ca 0,1 m3/h upp till ca 1,7 m3/h. Högre flöden kunde inte uppnås på grund av att 
tryckfallet genom flödesgivare och anslutningsrör blev för högt. Den valda värmeväxlaren blir 
också värmetekniskt underdimensionerad vid dessa flöden. 
 
Temperaturen mäts på båda inloppen och på utloppen med Kalibrerade Pt 100 givare 
monterade i vätskan. Mätnoggrannheten för respektive temperaturgivare uppskattas vara ca 
±0.1 °C. Även flödet mäts på båda sidor av värmeväxlaren med kalibrerade flödesgivare som 
har en mätosäkerhet på ca 1%.  
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Figur 4. Värmeväxlaren placerad i Högskolan Dalarnas energilaboratorium med anslutna 
temperaturgivare och flödesgivare. Foto: Tomas Persson 
 
 
Mättiden för varje mätpunkt har varat från ca 10 till 15 minuter, men betydligt längre för 
punkter med låga flöden då det tar längre tid att uppnå stationära förhållanden. En utvald 
stabil period av dessa data har medelvärdesbildats för att bilda ett medelvärde för en stationär 
mätpunkt. Från uppmätta flöden och temperaturer beräknas värmeutbytet på båda sidor av 
värmeväxlaren med hänsyn till temperaturberoende densitet och värmekapacitet. Medelvärdet 
av värmeutbytet beräknat på de båda sidorna användes vid valideringen av modellen. Om 
skillnaden i beräknat värmeutbyte mellan de båda sidorna var högre än 4% ? exkluderades 
mätpunkten i studien. Mätpunkter har också exkluderats om inloppstemperaturen avviker mer 
än en grad från de önskade intervallen (25 °C, 30 °C, respektive 35 °C). 
 
 

Modellvalidering 
Överensstämmelsen mellan mätdata och de två beräkningsverktygen kontrollerades genom att 
jämföra och redovisa överförd uppmätt värmeeffekt med den värmeeffekt som beräknas med 
modellen för aktuella flöden och temperaturer. Ingående vattentemperaturer och flöden 
matades in i beräkningsverktygen och beräknad effekt jämförs mot uppmätt effekt.  
 
I beräkningsverktyget justeras ut-temperaturen i cell B11 (figur 1) med 
målsökningsfunktionen i Excell tills värmelängden var 7,8 m (cell B20 i Figur 1). Beräknad 
effekt Q i cell B24 jämfördes sedan mot uppmätt effekt. Försmutsningsgrad (Fouling) som 
anges i cell B18 och C18 (figur 2) har satts till noll vid valideringen, eftersom värmeväxlaren 
är helt ny och rent vatten används i båda kretsarna. Ursprungliga värden för Fouling är satt till 
0,0006 för avloppsvattnet och till 0,0002 för kallvattensidan. 
 
Inledande försök att kalibrera beräkningsverktyget genom att justera värdet för a-parametern 
(ekvation 2) visade sig vara en svårframkomlig väg, eftersom a-värdena skulle behöva variera 
med temperaturen. En uppsättning temperaturberoende parametervärden för a och b har tagits 
fram inom ett examensarbete som ej slutförts och en validering av modellen med dessa 
parametrar genomfördes inte.  
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Valideringen av den ursprungliga modellen har genomförts med konstanta värden på a och b 
enligt Tabell 1. Enligt referens [2] skall b-parametern vara satt till 0,8, men b-parametern i 
beräkningsverktyget är satt till 0,6 på kallvattensidan och 0,8 på varmvattensidan. a-
parametern är satt till 0,2 på kallvattensidan och 0,023 på avloppsvattensidan. 
 
 

3. Resultat och diskussion 
 
I Figur 5 jämförs de stationära mätpunkterna från bilaga 1 med beräknade resultat från 
dimensioneringsverktygen. I figur 6 har den procentuella underskattningen beräknats. Internet 
beräkningsverktyget som används vid grov uppskattning och för snabba kalkyler till kunder 
underskattar prestandan mest och beräknad värmeeffekt är mindre än hälften av uppmätt 
effekt. Underskattningen ökar med minskat flöde (mindre turbulens). Även 
beräkningsverktyget för dimensionering underskattar värmeöverföringen, men 
underskattningen är endast ca 10 % vid högre flöden och lägre inloppstemperatur. Detta är en 
rimlig säkerhetsmarginal vid dimensionering och tillkommande osäkerheter som försmutsning 
och rengöringsintervall gör att en 10-procentig överdimensionering är rimlig. Vid sjunkande 
flöde och ökande inloppstemperatur ökar underskattningen upp till som mest ca 40 till 50 %. I 
detta område skulle en kalibrering av modellen kunna öka noggrannheten i dimensioneringen.  
 
Vid laminär strömning rör sig vattnet endast parallellt med flödesriktningen utan omblandning 
och då bildas en temperaturgradient som byggs upp i vätskan längs värmeväxlarytan. 
Eftersom stillastående vatten har låg värmekonduktivitet minskar värmeöverföringen längs 
med värmeväxlaren. Vid en böj eller vinkel sker omblandning av vätskan och 
värmeöverföringen ökar igen. Antalet rörpassager påverkar således värmeöverföringen, 
speciellt vid laminär strömning, eftersom en omblandning sker vid varje vändpunkt. Denna 
omblandning förväntas vara störst i kallvattenkretsen, eftersom vätskan där passerar tvära 
vinklar och något mindre i avloppsvattnet där vätskan ”enbart” strömmar genom mjuka 
rörböjar. Speciellt vid låga flödeshastigheter då strömningen är laminär är det alltså en fördel 
med fler passager för att öka värmeöverföringen.  
 
Termofotografering av värmeväxlaren under en mätning vid lågt flöde (figur 7) ger indikation 
på att kallvattnet skiktar sig i värmeväxlaren så att det ouppvärmda kallvattnet blir 
stillastående i den nedre halvan av värmeväxlaren. Detta är ett annat fenomen som försämrar 
värmeöverföringen vid låga flöden och en lösning kan vara att minska mellanrummet mellan 
rören (tvärsnittsarean) så att flödeshastigheten ökar. Ett annat sätt är att förse mellanrummet 
med någon turbulensskapande spiral. Trots dessa faktorer som minskar värmeöverföringen så 
överträffar värmeväxlaren den teoretiska värmeöverföringen så det är svårt att veta hur stor 
effekt på värmeöverföringen turbulenshöjande åtgärder kommer att få. 
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Figur 5. Uppmätt överförd värmeeffekt jämförd mot beräknad värmeeffekt som funktion av 
flöde vid tre olika inloppstemperaturer på ”avloppsvattnet”. 
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Figur 6. Procentuell underskattning av beräknad värmeöverföring i jämförelse mot uppmätta 
data som funktion av flödet vid tre olika inloppstemperaturer på ”avloppsvattnet”. 
 
 



11 
 

Kalibreringsförsök 
Försök att kalibrera beräkningsverktyget genom att optimera a- och b-parametrarna (ekvation 
2) ger inte önskad effekt, eftersom det inte går att öka värmeöverföringen enbart vid låga 
flöden. Mätningarna identifierar framförallt ett flödesberoende, men även ett 
temperaturberoende och det går inte att modellera med ekvation 2. Inte heller implementering 
av teorin med ett konstant Nusselt tal vid laminär strömning fungerar, eftersom Nusselt tal 
med nuvarande modell (ekvation 2) är ca 12 i det laminära området. Med det teoretiskt värdet 
4,36 på Nusselt tal vid fullt utvecklad laminär strömning blir underskattningen av 
värmeöverföringen ännu större. Det är troligen vinklarna på värmeväxlaren som gör att 
fullständigt utvecklad laminär strömning inte uppnås. 
 
En framkomlig väg för att kalibrera modellen kan vara att identifiera optimala a-parameter för 
olika mätpunkter och sedan skapa en ekvation som beräknar a-parametern som funktion av 
flöde och temperatur. Ett sådant arbete har påbörjats som ett examensarbete, men inte 
slutförts. 
 
 

 
 
Figur 7. Termofotografering av del av värmeväxlaren nära inloppet för avloppsvattnet. Foto: 
Tomas Persson. 
 
 

4. Slutsatser 
 
Baserat på resultaten i denna studie kan följande slutsatser dras: 
 

1. Beräkningsverktyget underskattar den verkliga värmeöverföringen (värmeeffekten) 
med mellan 10 % och upp till 50 % vid låga flöden. Det råder ganska god 
överensstämmelse mellan mätdata och beräkningsverktyget högre flöden (mer 
turbulens). Större avvikelser erhålls vid låga hastigheter och laminärt flöde än vid 
höga hastigheter. Internetberäkningsverktyget underskattar värmeöverföringen med 
mellan 50 % och 80% över hela mätområdet.  
 

2. Antal böjar (passager) förväntas öka värmeöverföringen speciellt vid låga flöden 
eftersom vätskan blandas om vid böjar vilket förbättrar värmeöverföringen. Figur 7 
visar att en tydlig skiktning utvecklas i värmeväxlaren. Modellen tar dock inte hänsyn 
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till antal passager vid beräkningen och mätningarna i denna studie har genomförts på 
en konfiguration med fyra passager och ger inget underlag för att undersöka inverkan 
av hur antalet passager påverkar värmeöverföringen i beräkningsverktygen. 
 

3. Så som beräkningsverktygen är utformade kan de alltså ge en viss överdimensionering 
framförallt vid låga flöden, men det kan också misstänkas att böjar ökar 
värmeöverföringen. 
 

4. Vätskan skiktas vid laminärt flöde, vilket troligen försämrar värmeöverföringen, men 
trots denna skiktning överskattas inte värmeöverföringen.  
 

5. För att öka värmeöverföringen för drifttillstånd med laminärt flöde rekommenderas 
värmeväxlare med många passager. 
 

6. Teorin för värmeöverföring vid fullständigt utvecklat laminärt flöde stämmer inte 
(värmeöverföringen underskattas), dels eftersom det tar en viss sträcka att utveckla 
tillståndet samt att omblandning av vätskan sker vid varje ny passage (vinkel). 

  
7. Värmeöverföring med omgivningen beräknas inte av modellen, men kan ha betydelse 

vid låga omgivningstemperaturer (värmeförluster) eller låga medietemperaturer som 
leder till kondensutfällning (extra värmetillskott). 

 
8. Valideringen är begränsad till stationärt drifttillstånd och balanserat flöde upp till ca 

0,5 l/s (1,8 m3/h) samt med en riktningsförändring varannan meter.  I verklig drift är 
drifttillstånden sällan stationära. Färre passager förväntas ge lägre underskattning av 
värmeöverföringen vid låga flöden och något bättre överensstämmelse med 
dimensioneringsverktyget. 
 
 
 

5. Finansiering 
 
Detta projekt genomfördes inom ramen för KTP Energi. 
 
 

6. Referenser 
 
[1] Eko by Isakssons. Produkthemsida https://www.ekobyisakssons.com/bad-och-
idrottsanlaggningar/ (besöktes 2019-06-30). 
 
[2] F.P. Incropera, D.P. DeWitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & 
Sons, Inc.  1996. New York, USA. 
 
 
 
  

https://www.ekobyisakssons.com/bad-och-idrottsanlaggningar/
https://www.ekobyisakssons.com/bad-och-idrottsanlaggningar/


13 
 

Tabell 2. Numrerade mätpunkter sorterade på inloppstemperatur Tvv,in. Värdena utgör ett 
medel över en stabil period av mätningen. Exkluderade mätpunkter samlas i slutet av tabellen. 
Test nr Tvv, in Tvv, ut Tkv, in Tkv, ut Qvärme Qkyla Pvärme Pkyla Pmedel Diff  

  °C  °C  °C  °C [l/s] [l/s] [W] [W] [W] [%] 
42 24,7 21,3 7,2 10,6 0,4410 0,4374 -6 266 6 392 6 329 2,0% 
41 24,8 21,3 7,2 10,7 0,3965 0,3991 -5 865 5 964 5 915 1,7% 
28 25,0 14,5 9,6 20,2 0,0234 0,0221 -1 018 983 1 001 -3,6% 
27 25,0 15,0 9,3 19,3 0,0298 0,0302 -1 239 1 267 1 253 2,2% 
25 25,0 16,5 8,5 17,2 0,0543 0,0550 -1 928 2 002 1 965 3,7% 
26 25,0 15,9 8,7 18,1 0,0440 0,0424 -1 677 1 659 1 668 -1,0% 
40 25,0 21,3 7,2 11,0 0,3247 0,3272 -5 111 5 265 5 188 2,9% 
24 25,0 17,5 8,5 16,1 0,0714 0,0717 -2 256 2 302 2 279 2,0% 
23 25,0 18,5 8,1 14,6 0,1017 0,1024 -2 758 2 775 2 766 0,6% 
21 25,1 20,7 7,6 11,8 0,2891 0,2921 -5 269 5 209 5 239 -1,1% 
22 25,1 20,3 7,7 12,4 0,2051 0,2099 -4 051 4 177 4 114 3,0% 

           
39 29,1 24,2 7,2 12,0 0,3323 0,3331 -6 734 6 820 6 777 1,3% 
18 29,8 23,3 8,0 14,4 0,2064 0,2068 -5 597 5 563 5 580 -0,6% 
16 29,9 15,7 9,9 23,6 0,0229 0,0240 -1 350 1 374 1 362 1,8% 
15 29,9 16,4 9,3 22,7 0,0301 0,0301 -1 686 1 696 1 691 0,6% 
14 29,9 17,6 8,7 21,6 0,0440 0,0428 -2 264 2 312 2 288 2,1% 
12 29,9 19,8 8,5 19,2 0,0731 0,0724 -3 079 3 256 3 167 5,4% 
17 30,0 21,1 8,3 17,3 0,1000 0,1017 -3 694 3 845 3 770 3,9% 
13 30,0 18,5 8,8 20,6 0,0542 0,0538 -2 583 2 651 2 617 2,6% 
19 30,0 24,3 7,6 13,3 0,2917 0,2916 -6 985 7 017 7 001 0,4% 
43 30,2 25,5 7,2 11,6 0,4696 0,4861 -9 117 9 101 9 109 -0,2% 

           
33 34,7 28,4 7,2 13,5 0,3952 0,3914 -10 410 10 466 10 438 0,5% 
20 34,8 27,7 7,6 14,8 0,2903 0,2916 -8 600 8 905 8 753 3,4% 
31 34,8 18,2 8,9 24,5 0,0282 0,0294 -1 954 1 929 1 941 -1,3% 
10 34,9 20,3 9,4 23,8 0,0538 0,0547 -3 264 3 297 3 281 1,0% 
11 34,9 21,8 8,5 22,1 0,0734 0,0722 -3 984 4 133 4 059 3,6% 
30 34,9 23,4 8,0 19,3 0,1002 0,0990 -4 786 4 697 4 741 -1,9% 
34 34,9 28,8 7,2 13,2 0,4400 0,4427 -11 255 11 278 11 266 0,2% 
3 35,0 26,7 7,6 16,1 0,2109 0,2096 -7 260 7 491 7 375 3,1% 
4 35,5 27,9 7,3 14,7 0,3380 0,3408 -10 638 10 520 10 579 -1,1% 

35 35,8 29,6 7,1 13,2 0,4887 0,4928 -12 582 12 616 12 599 0,3% 
Exkluderade mätpunkter         

7 23,7 19,1 7,9 14,5 0,0991 0,1035 -1 913 2 887 2 400 33,8% 
8 34,6 15,6 10,4 25,9 0,0241 0,0233 -1 899 1 508 1 704 -25,9% 
9 34,8 18,8 10,2 25,2 0,0407 0,0393 -2 715 2 481 2 598 -9,5% 
5 35,2 17,2 9,5 25,3 0,0299 0,0314 -2 233 2 073 2 153 -7,7% 

29 35,3 25,9 8,0 16,2 0,2111 0,2092 -8 230 7 200 7 715 -14,3% 
2 36,4 22,3 7,9 19,3 0,1059 0,1044 -6 227 4 965 5 596 -25,4% 
1 29,9 22,8 7,8 15,1 0,1094 0,1085 -3 255 3 325 3 290 2,1% 
6 28,5 15,6 9,1 21,3 0,0306 0,0298 -1 638 1 522 1 580 -7,6% 

38 32,1 26,7 7,3 12,7 0,3840 0,3833 -8 690 8 797 8 743 1,2% 
32 33,5 26,9 7,2 13,7 0,3357 0,3388 -9 156 9 255 9 206 1,1% 
36 31,9 26,6 7,2 12,3 0,4758 0,4830 -10 346 10 399 10 373 0,5% 
7 31,9 26,6 7,2 12,5 0,4552 0,4538 -10 002 10 066 10 034 0,6% 
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