
. .

Inst. För matematik

naturvetenskap och teknik
Högskolan Dalarna

. 781 88 Borlänge

Tel: +46 23 778000
Tel: +46 23 778701

Besöksadress/Street adress:
Forskargatan 6
Borlänge

ISSN 1401 - 7555
ISRN DU-SERC--80--SE
Juni 2003

.

SERC

KONVERTERING AV ELVÄRMDA HUS

Solar Energy Research Center
Centrum för solenergiforskning

Tomas Persson

TILL PELLET- OCH SOLVÄRME

Beskrivning av datormodell för byggnader och system



 

 

 

3

SAMMANFATTNING 

 
Ett forskningsprojekt med målsättningen att undersöka hur elvärmda hus kan konverteras till pellet 
och solvärme (PESTO) har drivits vid SERC. I ett av dessa delprojekt har systemsimuleringar av 
hus och system med pellet och sol genomförts. Denna rapport beskriver i detalj de datormodeller för 
hus och system som skapats inom detta delprojekt. 
 
Fem typiska elvärmda hus, varav tre med direktverkande el och två med vattenburen el har identifi-
erats inom projektet Tre av dessa hustyper har modellerats och simulerats i TRNSYS. Planlösning-
ar, väggkonstruktioner och inmatade data redovisas i detalj. Husen har delats upp i många olika 
zoner och värmeöverföring mellan olika rum genom öppna dörrar har simulerats. Teori för värme-
överföring genom öppna dörrar sammanställs i rapporten. Vidare har interna laster, ventilation och 
infiltration simulerats i detalj. En modell för beräkning av infiltrationsflöden i husen beroende på 
utetemperatur och vindhastighet redovisas i rapporten. 
 
Sexton systemkoncept med pellet och solvärme redovisas i rapporten. Av dessa är det tretton sy-
stem med pelletkaminer varav två system pelletkamin utan vattenmantel och elva system med vat-
tenmantlade kaminer. Tre olika system med pelletpannor redovisas också. Systemlösningarna utgår 
från konventionella produkter som finns på marknaden idag 
 
Inom projektet har en ny TRNSYS modell för simulering av pelletbrännare och pelletkaminer tagits 
fram (type 210). Modellen tar hänsyn till dynamiken, start och stopeffekter, samt emissioner. Tre 
pelletkaminer och två pelletpannor har mätts i laboratorium och parametrar för att simulera pellet-
kaminer och pelletbrännare med TRNSYS type 210 redovisas. Dessutom redovisas parametrar för 
simulering av sju olika ackumulatortankar och tre olika varmvattenberedare  med TRNSYS type 
140 (tankmodell). 
 
Teori för simulering av termostatventiler som tar hänsyn till dödtid, tidskonstant ,värmeöverföring 
mellan radiator och känselkropp samt hysteres beskrivs och en modell baserad på ekvationer redo-
visas. Vidare beskrivs hur övriga komponenter som solfångare, pumpar, rörledningar, styrventiler 
radiatorer och shuntar modellerats. 
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1 INLEDNING 

Under senare år har effektbrist uppkommit i det svenska elnätet under kalla vinterperioder. Ett sätt 
att minska dessa problem är att övergå från uppvärmning med el till andra energislag. 35% av alla 
1,5 miljoner småhus i landet värms med enbart el (fritidshus och jordbruksfastigheter undantagna). 
Ett forskningsprojekt med målsättningen att undersöka hur elvärmda hus kan konverteras till pellet 
och solvärme (PESTO) har pågått vid SERC. I ett av dessa delprojekt har systemsimuleringar av 
hus och system med pellet och sol genomförts. Denna rapport beskriver i detalj de datormodeller för 
hus och system som skapats inom detta delprojekt.   
 
Fem typiska elvärmda hus, varav tre med direktverkande el och två med vattenburen el har identifi-
erats inom projektet Utifrån dessa hustyper har ett antal systemlösningar med pellet och solvärme 
tagits fram. Systemlösningarna utgår från konventionella produkter som finns på marknaden idag. 
Datormodeller av systemen och av husen med direktverkande el har byggts upp med simulerings-
programmet TRNSYS (Klein et al 2000). Tre Pelletkaminer, en pelletbrännare och en panna har 
mätts i laboratorium och nya datormodeller som tar hänsyn till dynamiken, start och stopeffekter, 
samt emissioner har skapats av Nordlander (2003). Övriga systemkomponenter och byggnaderna 
har modellerats med befintliga modeller inom TRNSYS. Simuleringsförutsättningar, antaganden 
och parameteridentifiering redovisas i denna rapport. 
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2 TYPISKA ELVÄRMDA HUS 

 
Nygren (2003) har genomfört en inventering av det svenska småhusbeståndet utgående från Statis-
tiska centralbyråns underlag om landets byggnadsbestånd beträffande energianvändning, byggande 
och levnadsförhållanden. Det statistiska underlaget har hämtats från statistiskt meddelande EN 16 
SM 0003 ”Energistatistik för småhus 1999” producerat av Statistiska centralbyrån på uppdrag av 
Statens energimyndighet.  
 
Fem typiska elvärmda hus, varav tre med direktverkande el och två med vattenburen el har identifi-
erats som representerar en stor del av beståndet. Tabell 2.1 nedan visar statistik för befintlig värme-
källa och färdigställandeår för svenska småhus. De uppvärmningssätt som är relevanta för denna 
studie är 268 000 hus med direktverkande el och 220 000 hus med vattenburen el. De huskategorier 
som ligger till grund för val av hustyp har markerats med fet stil och är: 
 
• 39 000 hus med direktverkande el byggda före 1940 
• 73 000 hus med direktverkande el byggda mellan 1941 och 1970 
• 160 000 hus med direktverkande el byggda mellan 1971 och 1980 
• 63 000 hus med vattenburen el byggda mellan 1981 och 1990 
 
Tabell 2.1. Antal småhus 1999 efter befintlig värmekälla och färdigställandeår (1000-tal) (Nygren 2003). 
Markering med fet stil anger den kategori som de valda hustypen tillhör. 

Befintlig vär-
mekälla 

-1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1999 Samtliga 

Direktverkande 
el 

39 8 30 160 26 5 268 

Vattenburen el 
 

30 37 36 33 63 21 220 

Panna för 
olja/ved/el 

149 164 104 59 3 0 479 

Panna för 
ved/el 

130 32 28 79 38 10 317 

Värmepump 
 

6 4 4 6 2 2 24 

Fjärrvärme 
 

12 10 31 40 12 4 109 

Annat 
 

27 11 26 18 13 8 103 

Samtliga 
 

393 266 259 395 157 50 1520 

 
 
Hustyperna valdes så att de representerar en ”typisk” byggteknik och en typisk planlösning från den 
tidsperiod som hustypen representerar. Fem olika hustyper har identifierats. Kriterierna för val av 
hustyp har varit att husen skall representera ett så stort antal av det elvärmda småhusbeståndet som 
möjligt, samt att de skall vara lämpade för att demonstrera hur de olika systemalternativen kan in-
tegreras i de olika husen. Tre av de utvalda hustyperna har direktverkande elradiatorer och två av 
husen har ett vattenburet värmesystem men bara ett av dessa har ett pannrum. Nedan redovisas 
planlösningar av de olika hustyperna. 
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Figur 2.1. Planritningar över hustyp H1. Källa: Furkert (2002). 

 
 
Hustyp H1 (figur 2.1) representerar ca 39 000 småhus byggda före 1940, där ursprungligt uppvärm-
ningssystem utgjordes av kakelugnar och vedspisar, men som senare har konverterats till direktver-
kande el. Nedan redovisas data för hustyp H1: 
 
Tidsperiod:  -1940  
Antal plan:  11/2 plan 
Grundläggning: torpargrund 
Ytterväggar:  massivträväggar timmer / plank 
Fasadmaterial: träpanel / puts 
Yta:  3rok, 80 m2 

Planlösning:  korsvägg 
Ventilationssystem:  självdrag  
Ursprungligt  
uppvärmningssystem:  fast bränsle kakelugnar, kaminer / fasta bränslen 
Befintlig värmekälla:  direktverkande el 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2. Planritningar över hustyp H2. Källa: Furkert (2002) 
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Hustyp H2 (figur 3.2) representerar ca 73 000 småhus byggda mellan 1941 och 1970 som vanligtvis 
byggdes med pannrum för oljepanna i källaren, men som sedan har konverterats till vattenburen el. 
Nedan redovisas data för hustyp H2: 
 
Tidsperiod  1941-1970 
Antal plan:  1 plan / 11/2 plan 
Grundläggning: källare  
Ytterväggar:  träregelväggar isolerade med kutterspån eller mineralull 
Fasadmaterial: träpanel 
Yta:  3-4 rok, 90 m2 

Planlösning:  långvägg 
Ventilationssystem:  självdrag  
Ursprungligt  
uppvärmningssystem:  vattenburen centralvärme för fasta bränslen eller olja 
Befintlig värmekälla:  vattenburen el  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
Figur 2.3. Planritningar över hustyp H3. Källa: Furkert (2002) 

 
 
Hustyp H3 och H4 (figur 2.3 och 2.4) representerar tillsammans ca 160 000 direktelvärmda hus som 
byggdes under 70-talet. Hustyp H3 har en öppen planlösning i ett plan medan hustyp H4 är ett 1½-
planshus med en mer sluten planlösning. 
 
I dessa hus med direktverkande el får husens planlösning en avgörande betydelse om de konverteras 
med pelletkamin, eftersom värmespridningen varierar kraftigt med olika planlösningar. Av denna 
anledning väljs två olika hus med olika planlösningar Nedan redovisas data för hustyp H3 och 4: 
 
Tidsperiod  1971-1980  
Antal plan:  1 plan  eller 11/2 plan 
Grundläggning: platta på mark / krypgrund  
Ytterväggar:  träregelväggar isolerade med mineralull  
Fasadmaterial: träpanel 
Yta:  4-5-6 rok, 120-145 m2 

Planlösning:  öppen 
Ventilationssystem:  självdrag eller mekanisk frånluft  
Ursprungligt  
uppvärmningssystem:  direktverkande el  
Befintlig värmekälla:  direktverkande el  
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Figur 2.4. Planritningar över hustyp H4. Källa: Furkert (2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5. Planritningar över hustyp H5a. Källa: Furkert (2002) 

 
Hustyp H5 (figur 2.5) representerar ca 63 000 småhus byggda på 80-talet med vattenburen elvärme. 
Vanligtvis förekommer också någon energibesparande åtgärd i dessa hus. Det kan vara till och från-
luft, med värmeåtervinning sk FTX, eller en uteluftvärmepump. Nedan redovisas tekniska data om 
huset.  
 
Tidsperiod:  1981-1990 
Antal plan:   1 plan / 11/2 plan 
Grundläggning: platta på mark / krypgrund  
Ytterväggar:  träregelväggar isolerade med mineralull  
Fasadmaterial: träpanel  
Yta:   5-6 rok,  
Planlösning:  öppen, långvägg 
Ventilationssystem:  mekanisk till- och frånluft  
Ursprungligt  
uppvärmningssystem:  vattenburen centralvärme med panna för el  
Befintlig värmekälla:  vattenburen el  
Biutrymmen:  Ibland friliggande förråd eller garage 
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I tabell 2.2 redovisas total elförbrukning för hus med enbart elvärme efter färdigställandeår sam-
manställt av Nygren (2003). Anmärkningsvärt är att den totala elanvändningen i ett hus från 90-talet 
inte är särskilt mycket lägre än i ett hus från 70-talet, trots att stora ansträngningar gjorts för att 
minska uppvärmningsbehovet. Elbesbaringen vid en konvertering kan således bli lika stor i ett mo-
dernt hus, som i ett äldre hus från 70-talet. Lönsamheten för en konvertering är ju beroende av hur 
mycket el som kan ersättas och av hur komplicerad installationen blir. Därför är det troligt att de 
hus som har störst värmebehov först kommer att konverteras. Enligt statistiken är det hus byggda 
mellan 1940 och 1960, som har högst elanvändning och de har dessutom ett befintligt vattenburet 
värmesystem och ett pannrum. Det är denna kategori av hus som hittills främst har konverterats och 
där det finns stora ekonomiska vinster för brukaren med en konvertering.  
 
Tabell 2.2. Total elanvändning  för värme varmvatten och hushållsel för hus med enbart elvärme efter fär-
digställandeår (Nygren 2003). 

färdigställandeår Total elanvändning 
(kWh/m2år) 

-1940 186
1941-1960 195
1961-1970 168
1971-1980 148
1981-1990 147
1991-1999 140
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3 SYSTEMLÖSNINGAR MED PELLET OCH SOL 

I detta kapitel redovisas de olika systemprinciper och dess reglerstrategier som undersökts i arbetet. 
Systemen har uppdelats i system med pelletkaminer, system med vattenmantlade pelletkaminer och 
system med pelletpannor.   
 
 
 

3.1  Referenssystem 

Som referenssystem i detta projekt avses husens ursprungliga värmesystem, men med en modern 
varmvattenberedare på 100 liter och oljefyllda elradiatorer med elektronisk termostat. Referenssy-
stemet benämns system S0. 
 
 
 

3.2  System med enbart solvärme 

 
 

Kallvatten

Solfån
gare

VVB
280 liter

Varmvatten

Elradiator

Elradiator

Elradiator

 
 
Figur 3.1. System S1 med solvärmd varmvattenberedare (s.k. tappvattensystem). 

 
Figur 3.1 visar system S1 med solvärmd varmvattenberedare (ett s.k. tappvarmvattensystem), och 
befintliga elradiatorer. Solfångaren på 5 m2 kopplas till en varmvattenberedare på i detta fall 280 
liter via en värmeväxlare i beredarens botten. I beredarens övre del finns en elpatron som garanterar 
att tillräcklig mängd tappvarmvatten alltid finns tillgängligt. Varmvattentemperaturen styrs av en 
blandningsventil för att undvika skållningsrisker. Solvärmesystemet ger ett bidrag till varmvatten-
produktionen. Uppvärmningen klaras med de befintliga elradiatorerna. 
 
 
 

3.3  System med pelletkaminer 

Figur 3.2 visar system S2 med en pelletkamin och befintliga elradiatorer och befintlig varmvatten-
beredare. Pelletkaminen installeras centralt i huset för bästa möjliga värmespridning. Om det inte 
finns en befintlig skorsten som kan användas måste också en ny skorsten installeras. Befintlig 
varmvattenberedare och befintliga elradiatorer bibehålls. Temperaturen i rummet där kaminen är 
placerad regleras av kaminens termostat. I övriga rum regleras temperaturen av de befintliga elradi-

S1 



 

 

 

13

atorerna. Figur 3.3 visar system S3 som är en kombination av System S1 och S2. Systemet har en 
pelletkamin och en solvärmd varmvattenberedare på 280 liter. Solfångarens area är 5 m2. 
 
 
 

Pelletkamin

VVB
100 liter

Kallvatten

Varmvatten

Elradiator

Elradiator

Elradiator

 
Figur 3.2. System S2 med pelletkamin, be-
fintlig varmvattenberedare och befintliga 
elradiatorer. 
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Figur 3.3. System S3 med pelletkamin, solvärmd 
varmvattenberedare och befintliga elradiatorer. 

 
 

3.4 System med vattenmantlade pelletkaminer 

Den vattenmantlade pelletkaminen har en inbyggd värmeväxlare för värmedistribution via ett vat-
tenburet uppvärmningssystem. Detta möjliggör ökad värmespridning i huset och även beredning av 
varmvatten.  
 
Vattenmantlad pelletkamin kopplad till varmvattenberedare 
I system S4 (figur 3.4) är kaminen ansluten till en varmvattenberedare via en intern kamflänsrörs-
värmeväxlare. I system S5 (figur 3.5) har system S4 kompletterats med solvärme. Varmvattenbere-
daren är då utrustad med ytterligare en värmeväxlare. Med dessa systemkopplingar begränsas vär-
memängden som kan avges till rummet av tappvattenförbrukningen. I hus med normal tappvarm-
vattenförbrukning kan man förvänta sig överhettning i kaminens vattenvärmeväxlare, eftersom 
energibehovet för varmvatten är relativt litet jämfört med uppvärmningsbehovet. I avsnitt 6.4 redo-
visas simuleringsresultat som visar att kaminen inte levererar tillräcklig värmemängd till rummet 
utan att vattenkretsen överhettas. Systemet kan därför inte rekommenderas, utom möjligen i extremt 
välisolerade hus eller om tappvarmvattenförbrukningen är mycket hög. För ”vanliga” hus som avses 
att konverteras inom detta projekt måste någon eller några vattenradiatorer anslutas. 
 
 
 
 

Vattenmantlad
Pelletskamin

Elradiator

Elradiator

Elradiator

 
Figur 3.4. System S4 med vattenmantlad 
pelletkamin kopplad till varmvattenbereda-
re via värmeväxlare samt befintliga elra-
diatorer.  
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Figur 3.5. System S5 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till solvärmd varmvattenberedare 
samt befintliga elradiatorer.  

S2 S3 

S4 S5 
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Vattenmantlad pelletkamin kopplad till vattenradiatorer 
I system S6 (figur 3.6) är den vattenmantlade kaminen kopplad mot vattenburna radiatorer som är 
placerade i rum som inte värms direkt av kaminen. Befintliga elradiatorer används som tillsatsvär-
me i samtliga rum. Tappvarmvattnet bereds i befintlig varmvattenberedare. I system S7 (figur 3.7) 
har System S6 kompletterats med solvärme genom att en varmvattenberedare med värmeväxlare för 
solfångarkretsen installerats.  
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VVB
100 liter
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Elradiator

Elradiator
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Figur 3.6. System S6 med vattenmantlad 
pelletkamin kopplad till vattenradiatore 
samt, befintlig varmvattenberedare och 
befintliga elradiatorer. 
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Figur 3.7. System S7 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till vattenradiatorer, samt sol-
värmd varmvattenberedare och befintliga elradia-
torer. 

 
 
Kaminen styrs på rumstermostat, men för att undvika överhettning i vattenkretsen får inte alla 
termostatventiler på radiatorerna vara strypta. Styrning på vattentemperaturen i radiatorkret-
sen i kombination med kraftigt strypta vattenradiatorer kan orsaka många starter och stopp av 
pelletkaminen, eftersom värmekapaciteten i radiatorkretsen är liten. En form av tidsfördröjd 
återstart vid överhettning skulle kunna fungera. Injustering av radiatorerna skall göras så att 
rätt flöde genom varje radiator erhålls utan termostatventiler. 
 
Cirkulationspumparna styrs av en inbyggd termostat i kaminen och i simuleringarna startar 
pumparna när vattentemperaturen i kaminen överstiger 70°C och stannar när temperaturen 
understiger 60°C. Den självverkande ventilen håller inloppstemperaturen till kaminen vid 
55°C, för att undvika kondens i kaminens konvektionsparti. 
 
Med system S6 och S7 förutsätts att både en vattenradiator och den befintliga elradiatorn pla-
ceras i samma rum. Det kan vara svårt att på ett estetiskt tilltalande sätt placera två radiatorer i 
samma rum, såvida inte elradiatorerna kan placeras framför vattenradiatorerna under fönstren. 
 
System S8 (figur 3.8) liknar system S6, men utan elradiatorer, där en elpatron i radiatorkret-
sen utgör tillsatsvärmekälla. Elpatronen är påslagen under hela uppvärmningssäsongen och 
den motorstyrda trevägsventilen reglerar framledningstemperaturen så att rumstemperaturen 
blir som lägst 19ºC i ett av sovrummen. En befintlig varmvattenberedare svarar för tappvat-
tenuppvärmningen. System S9 liknar S8, men har kompletterats med solvärmd varmvattenbe-
redare. 
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Figur 3.8. System S8 med vattenmantlad 
pelletkamin kopplad till vattenradiatorer 
med elpatron i radiatorkretsen samt befint-
lig varmvattenberedare. 
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Figur 3.9. System S9 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till vattenradiatorer med elpatron i 
radiatorkretsen samt solvärmd varmvattenbereda-
re. 

 
 
Vattenmantlad pelletkamin kopplad till varmvattenberedare och vattenradiatorer 
I system S10 (figur 3.10) är den vattenmantlade pelletkaminen kopplad både till en varmvat-
tenberedare via en värmeväxlare och till vattenradiatorer. Vattnet från kaminen värmer först 
varmvattenberedaren och resterande värme leds ut till radiatorerna. Det är absolut nödvändigt 
att värmeväxlaren i varmvattenberedaren är placerad under elpatronen för att skapa en buffert 
av kaminvärmt vatten som förflyttas upp i den elvärmda delen av tanken, när en tappning 
sker. Det är svårt att hitta en ”vanlig” varmvattenberedare på marknaden med korrekt placerad 
värmeväxlare, varför en varmvattenberedare för solvärme har använts. Detta innebär att den 
av kaminen uppvärmda volymen blir onödigt stor. Befintliga elradiatorer används som till-
satsvärme i samtliga rum, men det kan vara svårt att på ett estetiskt tilltalande sätt placera 
både en vattenradiator och en elradiator i samma rum. 
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Figur 3.10. System S10 med vattenmantlad 
pelletkamin kopplad till varmvattenbereda-
re och vattenradiatorer. Befintliga elradia-
torer bibehålls. 
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Figur 3.11. System S11 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till solvärmd varmvattenberedare 
och vattenradiatorer. Befintliga elradiatorer bi-
behålls. 
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System S11 (figur 3.11) har kompletterats med solvärmd varmvattenberedare. Solfångaren ansluts 
till kamflänsröret i varmvattenberedarens botten, medan den vattenmantlade kaminen ansluts till en 
extra värmeväxlare som skall vara placerad i tankens mitt strax under elpatronen. På marknaden 
finns ett fåtal varmvattenberedare som kan beställas med en extra värmeväxlare, men möjligheten 
att få denna värmeväxlare rätt placerad undersöktes inte. 
 
Kaminen styrs på en rumstermostat och cirkulationspumparna startar när vattentemperaturen i ka-
minen överstiger 70°C och stannar när temperaturen understiger 60°C. Den självverkande ventilen 
håller inloppstemperaturen till kaminen vid 55°C för att undvika kondens i kaminens konvektions-
parti. Kaminen kan bli överhettad om alla termostatventiler är strypta. 
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Figur 3.12. System S12 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till varmvattenberedare och vat-
tenradiatorer med elpatron i radiatorkretsen. 
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Figur 3.13. System S13 med vattenmantlad pellet-
kamin kopplad till solvärmd varmvattenberedare 
och vattenradiatorer med elpatron i radiatorkret-
sen.

 
System S12 (figur 3.12) liknar S10, men elradiatorerna har tagits bort och en elpatron i radiatorkret-
sen utgör tillsatsvärmekälla. Elpatronen är påslagen under hela uppvärmningssäsongen och den mo-
torstyrda trevägsventilen reglerar framledningstemperaturen så att rumstemperaturen blir som lägst 
19ºC i ett av sovrummen. System S13 (figur 3.13) liknar S12, men har kompletterats med en sol-
värmd varmvattenberedare. Se S10 och S11 för detaljerad beskrivning av systemutformning och 
reglering. 
 
Pelletkamin kopplad till kombisystem 
Hjärtat i system S14 (figur 3.14) är en ackumulatortank till vilken solfångare (5 m2), pelletkamin 
och radiatorer kopplas. Tillgängligt utrymme bestämmer tankens storlek som kan vara mellan 300 
och 1 000 liter. I detta arbete undersöks sex olika konfigurationer med en volym på 330 liter samt 
en variant med en volym på 750 liter. Tappvarmvatten värms i interna kamflänsrörvärmeväxlare i 
den konfiguration som normalt simuleras, men andra varianter av värmeväxlare förekommer också. 
Utgående varmvattentemperatur styrs av en blandningsventil. Pelletkaminen är ansluten strax under 
elpatronen, eftersom vattnet från kaminen ibland kan ha lägre temperatur än vattnet i det elvärmda 
området.  
 
Radiatorkretsens framledningstemperatur styrs av en bivalent shunt (fyrvägsventil) som i första 
hand tar värmen från den del av tanken som är uppvärmd av kaminen. I andra hand spetsas med 
värme från tankens elvärmda området. Framledningstemperaturen är utekompenserad i systemsimu-
leringarna, men kan också vara innekompenserad. En extra trevägsventil är placerad i radiatorkret-
sen för att kunna begränsa värmeuttaget från den övre delen av tanken. Genom att ställa trevägsven-

S12 S13
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tilen så att vatten kan tas från den övre delen av tanken (komfortläget) kan den bivalenta shunten 
alltid justera in önskad framledningstemperatur. Om trevägsventilen ställs i det andra läget (elspar-
läget) kan endast vatten uppvärmt med sol eller pellet shuntas ut till radiatorerna. I dessa simule-
ringar förutsätts att denna ventil styrs automatiskt så att en rumstemperatur av lägst 19ºC alltid er-
hålls i sovrummet. 
 
 

Kallvatten

Varmvatten

Vattenmantlad 
pelletkamin

ACK2

 
Figur 3.14. System S14 med vattenmantlad pelletkamin kopplad till traditionellt kombisystem med solfånga-
re och vattenburen radiatorkrets. 

 
Radiatorsystemet förutsätts vara fullt utbyggt och inga elradiatorer används. Cirkulationspumpen är 
därför i drift under hela uppvärmningssäsongen. Ackumulatortanken är en komponent i ett värme-
system som möjliggör flexibilitet och en framtida möjlighet att byta värmekälla, utan att byta ac-
kumulatortank. Ackumulatortanken kan kopplas mot panna, kamin, värmepump, elpatron, solfånga-
re och fjärrvärme, om fjärrvärmeföretaget accepterar en sådan lösning. Den stora flexibiliteten gör 
också att komplexiteten blir större och risken är stor att tanken inte ansluts på bästa sätt och därför 
inte utnyttjas optimalt. Det är inte alltid självklart hur man på bästa sätt skall ansluta olika kompo-
nenter till tanken. Lorenz (2001) har simulerat ackumulatortankar i TRNSYS och redovisar hur till-
satsvärmebehovet i ett villasolvärmesystem påverkas av olika tankkonstruktioner och olika inkopp-
lingsprinciper. I detta arbete görs inga optimeringar på detaljnivå, men erfarenheterna från Lorenz 
utnyttjas för att skapa goda systemlösningar. Den avsedda funktionen kontrolleras sedan med simu-
leringar. Tankens utformning beskrivs mer detaljerat i avsnitt 5.2.12. 
 
 
 

3.5 System med pannor 

Pelletpanna med inbyggd tappvattenslinga kopplad till radiatorkretsen (System S15) 
 
I System S15 används en pelletpanna med inbyggd varmvattenväxlare eller beredare. Pannan kopp-
las till radiatorsystemet och ett pelletförråd anordnas. System S15 innebär en totalkonvertering från 
el till pellet och det förutsätter ett fullt utbyggt vattenburet värmesystem. Dessutom måste det finnas 
ett lämpligt utrymme för placering av pannan.  
 

S14 
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Systemet är mest lämpat för hustyp H2 som har både pannrum och vattenburet värmesystem. Om 
systemet skall användas i hustyp H1, 3 och 4 måste ett nytt vattenburet radiatorsystem installeras 
och troligen måste pannan placeras i varmgarage, tvättstuga eller i annan varmbonad tillbyggnad. 
 

Kallvatten

Varmvatten

Pelletsförråd
Panna

 
Figur 3.15. Pelletpanna med inbyggd tappvattenslinga kopplad till radiatorkretsen (System S15). 

 
 
Pelletpanna med större volym med inbyggd solvärme- och tappvattenväxlare kopplad till radia-
torkretsen (System S16) 
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Figur 3.16. Pelletpanna med större volym och inbyggd solvärme- och tappvattenväxlare. Pannan är kopplad 
till radiatorkretsen (System S16). 

 
 
För att möjliggöra tillkoppling av solenergi i systemprincip 14 krävs att pannan har en större volym, 
samt att den har försetts med en solslinga. Det finns ännu bara ett fabrikat på marknaden, och pan-
nan är relativt skrymmande och endast avsedd att placeras i ett pannrum. En annan panna med sol-
krets tillverkad som prototyp har utvärderats av Dalenbäck (1999) och Albers (1999).  
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Systemet är mest lämpat för hustyp H2 som har pannrum och ett vattenburet värmesystem. Om nya 
pannor utvecklas som är kompakta och renliga kan de också placeras i tvättstugan och systemet kan 
då också tillämpas för hustyp H5. I hustyp H1, 3 och 4 måste ett vattenburet radiatorsystem installe-
ras.  
 
Pelletpanna kopplad till traditionellt kombisystem med solfångare och vattenburen radiatorkrets 
(System S17) 
System S17 liknar System S14, men den vattenmantlade pelletkaminen är ersatt av en pelletpanna 
och radiatorsystemet förutsätts vara fullständigt utbyggt. Systemet är med dagens komponenter rela-
tivt utrymmeskrävande och därför mest lämpat för hustyp H2 som har ett vattenburet värmesystem 
och ett pannrum. I övriga hustyp, måste panna och ackumulatortank placeras i varmgarage eller i 
annan tillbyggnad och i hustyp H1, 3 och 4 måste ett vattenburet värmesystem installeras. 
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Figur 3.17. Pelletpanna kopplad till ackumulatortank med solfångare och vattenburen radiatorkrets (System 
S17). 
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4  MODELLERING AV HUSTYPERNA 

Simulering av värmesystem och hus har i detta arbete utförts med TRNSYS 15, vilket är ett modul-
ärt simuleringsprogram som tillåter dynamisk simulering av komplicerade system med små tidssteg 
(Klein et al., 2000). TRNSYS är ett flexibelt simuleringsprogram som gör det möjligt att simulera 
komplicerade system sammankopplade av många olika delkomponenter. Exempel på system som 
kan simuleras är solvärmesystem, uppvärmningssystem, kylsystem, värmepumpsystem eller elekt-
riska PV-system. 
 
Komponentmodeller 
Inom TRNSYS finns ett stort antal färdiga modeller som matematiskt beskriver olika komponenters 
funktion. De olika modellerna kallas för Type:s och är matematiska subrutiner som kan kopplas 
samman till ett komplett system. Exempel på olika modeller är ackumulatortank (Type 140), rör-
ledning (Type 31) vattenradiator (Type 162) och PID-regulator (Type 120). Ett stort antal modeller 
följer med som standard inom TRNSYS, men det finns också ett stort antal icke standard modeller 
som utvecklats inom olika projekt världen över. Många av dessa modeller kan köpas separat eller 
laddas ner kostnadsfritt. Inom ett parallellt projekt har en ny modell för simulering av pelletkami-
ner/pelletbrännare (Type 110) utvecklats och modellen har använts inom detta projekt (Nordlander, 
2003). 
 
Parameteridentifiering 
De olika modellernas egenskaper kan modifieras genom att modellens parametervärden ändras. För 
t.ex. tankmodellen (Type 140) finns parametrar som beskriver volym, värmeförluster, värmeväxlar-
nas UA-värde och placering, etc. För pelletkaminmodellen (Type 110)  finns parametrar som be-
skriver kaminens effektavgivning och värmekapacitet. För att modellen skall efterlikna en verklig 
komponent måste parametrarna anpassas (identifieras) så att modellens egenskaper stämmer över-
ens med en verklig komponents egenskaper. För mycket noggranna simuleringar måste detta göras 
genom att utföra mätningar på komponenten under olika driftsfall och sedan simulera samma mät-
sekvens varpå parametervärdena justeras tills god överensstämmelse mellan mätningar och simule-
ringar uppnås. Om modellen har många parametrar och om mätdata består av många olika mätse-
kvenser kan parameteridentifiering med hjälp av ett speciellt datorprogram krävas (Huber, 1998). 
Om komponentens egenskaper är relativt välkända och om noggrannhetskraven är lägre kan det 
räcka att utgå från produktdatablad för att bestämma modellens parametervärden. 
 
Validering 
För att resultaten från en simuleringsmodell skall vara pålitligt bör beräkningsmodellen med identi-
fierade parametrar valideras (jämföras mot andra mätdata som inte använts vid parameteridentifie-
ringen). Ofta genomförs parameteridentifieringen med mätdata där man försöker att testa fram en 
parameter i taget. Som valideringssekvens används sedan andra mätdata än för parameteridentifie-
ringen, där komponenten har en naturlig driftsituation. Eftersom parameteridentifiering och valide-
ring är en mycket tidskrävande process har det inte genomförts någon parameteridentifiering inom 
detta projekt. Parameteridentifiering av pelletkaminerna har däremot skett inom ett annat delprojekt 
(Nordlander, 2003). Parameteridentifiering av ackumulatortankar har tidigare skett vid avdelningen 
(Bales, 2002) och erfarenheter från detta arbete utnyttjas då ackumulatortankar och varmvattenbe-
redare modelleras i detta projekt.  
 
Presim 
Presim (Lindberg, 1998) är ett program som underlättar skapandet av den textfil som TRNSYS an-
vänder för att simulera systemet. Detta sker genom att ett grafiskt flödesschema upprättas där kom-
ponenter sammankopplas till ett system.  
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Tidssteg 
I dessa simuleringar används ett tidssteg på 1,5 minuter. Vid val av tidssteg görs en avvägning mel-
lan noggrannhet och simuleringstid. Små tidssteg ger längre simuleringstid men gör det möjligt att 
simulera mer detaljerat. För att kunna ta hänsyn till dynamik och värmekapacitet hos ingående 
komponenter, måste simuleringens tidssteg vara mindre än komponenternas tidskonstant. Ett tids-
steg på 1,5 minuter är tillräckligt litet för att kunna ta hänsyn till dynamiska effekter hos radiatorer, 
kaminer, rörledningar och ackumulatortankar, samt start och stoppsekvensen hos pelletkaminerna. 
Men med detta tidssteg blir det mycket långa simuleringstider på omkring två dygn för ett års simu-
lering. Med hänsyn till den långa simuleringstiden har därför inga systemoptimeringar kunnat 
genomföras, eftersom detta kräver många upprepade simuleringar.  
 
 
 

4.1  Datormodell för husen 

I system med pelletkaminer blir huset en del av värmesystemet och olika planlösningar och brukar-
nas beteende påverkar systemfunktionen i hög grad. För att system med lokalt placerade kaminer 
och ett fåtal vattenradiatorer skall fungera bra krävs att värmen kan spridas i huset genom öppna 
dörrar. Bedömningar av hur mycket el som kan ersättas med olika systemlösningar blir beroende av 
husets planlösning och brukarnas beteende. Dessa hus har modellerats i detalj. 
 
Av de fem typhus som presenterats i föregående kapitel är typhus H1, H3 och H4 direktelvärmda 
och har därför modellerats i detalj och används i denna studie med pelletkaminer. Husen har simule-
rats med TRNSYS Type 56 (Klein et al., 2000). Husen har indelats i många olika zoner och värme-
spridningen mellan zonerna modellerats i detalj. I byggnadsmodellen Type 56 antas att varje zon 
har en homogen temperatur dvs. lufttemperaturen i zonen är lika i alla punkter. Modellen är icke-
geometrisk och beräknar strålningstillskottet mellan rumsytorna endast genom att vikta de olika 
ytornas areor. Det förutsätts att samtliga rumsytor är riktade mot varandra och ingen hänsyn tas allt-
så till väggytornas verkliga orientering. Genom fönstren infallande diffust solljus fördelas mellan de 
olika ytorna efter ytornas absorptans och area. Infallande direkt solljus kan fördelas mellan ytorna 
genom att ansätta en koefficient för respektive yta. Värmeöverföring mellan luften och rummets 
ytor bestäms av värmeövergångskoefficient som i dessa simuleringar är konstant för alla ytor. För 
ytterligare information om modellen hänvisas till TRNSYS manualen (Klein et al., 2000).  
 
 
 

4.2  Byggnadsstommen 

Materialegenskaper 
Materialens egenskaper (värmeledningsförmåga, värmekapacitet och densitet) för samtliga ingåen-
de byggnadsmaterial anges och väggar byggs upp genom att välja material i olika skikt och ange 
skikttjockleken för varje ingående material. Värmetransmission räknas enbart endimensionellt. Re-
gelväggar och liknande konstruktioner har delats upp i flera delar och den del som innehåller reglar 
har givits högre värmeledningsförmåga och högre värmekapacitet. I tabell 4.1 redovisas värden på 
materialegenskaperna. 
 
För varje zon i byggnaden anges volym, värmekapacitet för luft och möbler, samt areorna av de 
väggar som angränsar mot zonen. Dessutom definieras om väggarna är interna, angränsar mot en 
annan zon, mot uteluften eller mot en yta med definierad temperatur (platta på mark). Om väggen är 
en yttervägg anges väderstreck, samt vinkelkoefficienten mot himlen.  
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Tabell 4.1. Byggnadsmaterialens egenskaper. 

 

 Värmekonduktivitet Värmekapacitet Densitet
 (W/m⋅K) (kJ/h⋅m⋅K) (kJ/kg⋅K) (kg/m3)

Betong 1) 1,700 6,12 1) 0,92 1) 2 300
Cellplast 1) 0,040 0,14 3) 1,40 1) 20
Gipsskiva 2) 0,220 0,80 1) 1,09 1) 900
Makadam, natursingel 1) 0,840 3,02 6) 0,80 1) 1 550
Markskiva 2) 0,036 0,13 6) 1,00 6) 40
Mineralull 2) 0,036 0,14 3) 1,00 3) 30
Morän 1) 2,000 7,20 6) 0,85 1) 2 250
Murtegel 1) 0,700 2,52 3) 0,84 1) 1 700
Natursten, (Granit) 1) 3,500 12,60 4) 0,75 1) 2 700
Plastmatta, golv 5) 0,080 0,29 6) 1,40 5) 769
Porös träfiberskiva 1) 0,050 0,18 6) 2,30 1) 300
Puts 6) 0,650 2,34 3) 0,88 1 800
Spånskiva 1) 0,140 0,50 6) 2,30 1) 600
Sågspån, (Packade) 1) 0,080 0,29 6) 2,30 1) 200
Takpapp 1) 0,800 2,88 6) 1,00 1) 2 100
Taktegel 6) 0,700 2,52 3) 0,84 3) 1 500
Trä 1) 0,140 0,50 3) 2,30 1) 500
Träfiberskiva 1) 0,130 0,50 6) 2,30 1) 600
Västkustskiva 2) 0,033 0,12 6) 1,00 6) 30
 
1) VVS-Tekniska Föreningen (1974) 
2) Hamrin (1990) 
3) Avén (1982) 
4) Liber Förlag (1983) 
5) Forbo Forshaga (2001) 
6) Antagna värden (i relation till övriga värden) 
 
 
Konvektiv värmeövergångskoefficient 
Beräkningen av värmeöverföringen mellan väggytorna och luften i en zon och på husets utsida styrs 
av angiven konvektiv värmeövergångskoefficient. I modellen är den konvektiva värmeöverföringen 
den enda kopplingen mellan luften och de värmemagasinerande väggarna. Värmeövergångskoeffi-
cienten på husets insida påverkar hur snabbt lufttemperaturen i rummet ökar vid intern konvektiv 
värmeavgivning. Den konvektiva värmeövergångskoefficienten kan därför påverka hur ofta pellet-
kaminen startar och stoppar.  
 
Ett verkligt rum har möbler växter och gardiner som inte modelleras och i verkligheten sker kon-
vektiv värmeöverföring till dessa föremål, som sedan kan överföra värme med hjälp av strålning till 
väggar golv och tak. Eftersom dessa föremål inte modelleras kan en något högre värmeövergångs-
koefficient än teoretiska värden ge mer verklighetstrogna resultat. Teoretiska värden vid egenkon-
vektion som har beräknats enligt empiriska formler från Incropera och DeWitt 1996) redovisas i 
figur 4.1 och 4.2. 
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På invändiga väggytor har en konstant värmeövergångskoefficient av 2,1 W/m2⋅K på väggar, golv 
och tak antagits. Värdet representerar ett medelvärde av värmeövergångskoefficienten för en lodrät 
vägg vid en temperaturskillnad på mellan 0°C och 8°C. Då värmeövergångskoefficienten är kraftigt 
beroende av bl.a. temperaturskillnaden mellan ytan och luften samt ev inverkan av påtvingad kon-
vektion är det en grov förenkling, men förenklar modelleringsarbetet så pass mycket att det bör ac-
cepteras. Normalt används variabla värmeövergångskoefficienter endast vid modellering av golv-
värmesystem.  
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Figur 4.1. Medelvärmeövergångskoefficienten pga. egenkonvektion för en 2,4 m hög vägg som funktion av 
temperaturskillnaden mellan luft och väggyta (Incropera och DeWitt, 1996). 
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Figur 4.2. Medelvärmeövergångskoefficienten pga. egenkonvektion för en kvadratisk varm golvyta eller kallt 
tak på 20 m2 som funktion av temperaturskillnaden mellan luft och yta (Incropera och DeWitt, 1996). 

 
På utsidan av huset blir värmeövergångskoefficienten högre, eftersom den påverkas av vindhastig-
het och vindriktning. I ett välisolerat hus har den yttre värmeövergångskoefficienten liten betydelse 
och ett konstant värmeövergångstal för konvektion av 17,8 W/m2⋅K har använts vilket är rekom-
menderat utgångsvärde i byggnadsmodellen Type 56. 
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Geometriska data 
I figur 4.3 nedan visas planlösning, zonindelning och väggtyper för hustyp H1. Golvkonstruktionen 
är kryputrymme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3. Planlösning, zonindelning, vägg- och golvkonstruktion för typhus H1. Värmeöverföring genom 
öppna dörrar redovisas av pilar på planritningen. Observera att mellan zon 3 och zon 10 kan värmeöverfö-
ring på grund av luftrörelser genom trappan endast ske åt ett håll, dvs. nerifrån och upp. Husets orientering 
redovisas av norrpil på planritningen. Taklutningen är 36°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4. Planlösning, zonindelning, tak och väggkonstruktion för typhus H3 Pilarna visar värmeöverfö-
ringen som sker mellan zonerna vid öppna dörrar och andra öppningar. Husets orientering redovisas av 
norrpil på planritningen. Taklutningen är 14°. 
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I figur 4.4 visas planlösning, zonindelning, tak och väggkonstruktion för hustyp H3. och i figur 4.5 
visas motsvarande för hustyp H4. Golvkonstruktionen i hustyp H3 och H4 är platta på mark med en 
underliggande markisolering på 70 mm och 250 mm makadam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5. Planlösning, zonindelning och väggkonstruktion för typhus H4. Observera att mellan zon 10 och 
zon 7 kan värmeöverföring på grund av luftrörelser genom trappan endast ske åt ett håll, dvs. nerifrån och 
upp. Husets orientering redovisas av norrpil på planritningen. Taklutningen är 45°. 

 
 
 

4.3 Väderdata 

Klimat 
Klimatet runt byggnaden modellerades med en väderdatafil (Stockholmtry) som är sammansatt av 
verkliga månader hämtade från perioden 1983-1993 (SMHI, 1995). Valet av månader har skett så 
att klimatet blir så likt ett medelår för den tillgängliga 11-årsperioden som möjligt enligt en metod 
av (Skartveit et al., 1994). I skarven mellan månaderna har värdena under natten interpolerats för att 
få en realistisk övergång. Solinstrålningsvärden, vindhastighet, vindriktning och luftfuktighet redo-
visas i datafilen som timvärden. I figur 4.6 redovisas dygnsmedeltemperaturen i väderdatafilen. 
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Figur 4.6. Dygnsmedel av utetemperaturen i väderdatafilen ”Stockholmtry” (SMHI, 1995). Årsmedeltempe-
raturen är 6,9ºC. 

 
Solinstrålning 
Solinstrålningsdata från väderdatafilen räknas om till de riktningar som husets olika väg och takytor 
representerar med en TRNSYS komponent (solar radiation processor, Type 16; Klein et al., 2000). 
Dessa omräknade solinstrålningsdata levereras sedan till byggnadsmodellen (Type 56) för dess oli-
ka fasad- och takorienteringar, samt för horisontalplanet. I figur 4.7 redovisas dygnsvis instrålad 
solenergimängd per m2 yta med 45º lutning rakt mot söder 
 
Solinstrålning mot huset absorberas av ytterväggar och innerväggar genom att den passerar genom 
fönster. Det diffusa ljuset som infaller genom fönstren fördelas lika över rummets alla ytor. Det 
genom fönstren infallande direkta solljuset fördelas på samma sätt som det diffusa ljuset, om inga 
fördelningsvärden anges. Genom att ange fördelningsvärden för de invändiga golv- och väggytorna 
kan den direkta solstrålningen procentuellt omfördelas till valfria ytor.  
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Figur 4.7. Dygnsvis instrålad solenergi mot 10m2 solfångare med lutningen 45º rakt mot söder. 
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Det är komplicerat att beräkna exakt på vilka ytor som den direkta solstrålningen infaller i ett rum, 
då detta inte automatiskt beräknas av Byggnadsmodellen i TRNSYS (Type 56). För rum med be-
tonggolv och stora fönsterareor mot söder kan utnyttjandet av denna gratisenergi variera kraftigt 
beroende på om det direkta solljuset träffar betonggolvet med hög värmekapacitet, eller någon an-
nan yta med lägre värmekapacietet (Athienitis och Chen, 2000).  
 
I zoner med södervända fönster och betonggolv har en yta av golvet motsvarande 1,5 gånger fönst-
rens area definierats separat och getts fördelningsvärdet 0,7. Övriga golvytan har värdet 0,1. En 
innervägg mitt emot fönstren har fördelningsvärdet 0,2. I zoner som inte har betonggolv och inga 
södervända fönster har inga fördelningsvärden angetts, och därmed fördelas det direkta ljuset på 
samma sätt som det diffusa. Ingen hänsyn har tagits till skuggning av fönster från intilliggande träd 
och byggnader. Marken antas vara plan och ha en konstant markreflektans av 0,2 hela året. 
 
Daggpunktstemperaturen anges i väderdatafilen och används tillsammans med lufttemperaturen för 
att beräkna luftfuktigheten med TRNSYS Type 33. Himlens temperatur används av byggnadsmo-
dellen för att beräkna värmestrålningsförluster från huset. Himlens temperatur saknas i väderdata 
och beräknas från våt och torr temperatur samt horisontell solinstrålning av TRNSYS Type 69. 
 
 
 

4.4  Värmeförluster till marken 

Husets golvkonstruktion modelleras precis som övriga ytterväggar, dvs. uppbyggda av de olika ma-
terialskikten. Temperaturen i marken under golvet varierar med årstiden och med avståndet från 
ytterkanten. En beräkningsmodell av Hagentoft (2001) möjliggör beräkning av medeltemperaturen 
under golvet med hänsyn till husets geometri, golvkonstruktionens och markens värmemotstånd 
samt utetemperaturvariationerna under året. Medeltemperaturen under golvet beräknas enligt  

BL
R)t(P

T)t(T g
gigu ⋅

⋅
−=   (ekv 4.1) 

där giT  är årsmedeltemperaturen på golvets insida, P(t) är värmeflödet genom golvet som funktion 
av tiden, Rg är golvkonstruktionens värmemotstånd = 1/Ug, L är husets längd och B är husets bredd. 
Enligt Hagentoft (2001) kan värmeflödet genom golvet P(t), beräknas med en statisk del och en 
tidsberoende del enligt 

)t(PP)t(P ps +=   (ekv 4.2) 

där Ps medelförlusten under året i watt och Pp(t) är den tidsberoende värmeförlusten. För en rek-
tangulär platta med konstant isolertjocklek blir den stationära värmeförlusten 

( ) sugims hLTTP ⋅⋅−⋅= λ   (ekv 4.3) 

där λm är markens värmeledningsförmåga, uT är årsmedeltemperaturen utomhus, hs är en värmeför-
lustfaktor som beror på husets längd och bredd samt golvkonstruktionens värmemotstånd, Rg och 
λm. Diagram för att bestämma hs redovisas av Hagentoft (2001). Den periodiska komponenten Pp(t) 
beräknas enligt: 

( ) ( )( )[ ]00 3655113222 pdagpammp /,tsinhBLT)t(P φπλ −−⋅⋅⋅+⋅⋅−=   (ekv 4.4) 

där Tam är amplituden av månadsmedeltemperaturen under året och tdag är dagens nummer räknad 
från årets början. 0

ph och 0
pφ är en funktion av det periodiska penetreringsdjupet dp och konstanten 
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d. Diagram för att bestämma 0
ph och 0

pφ redovisas av Hagentoft (2001). Uttrycket ”2π” byts mot 

360° om grader skall användas istället för radianer. Det periodiska penetreringsdjupet i ett homo-
gent material kan beräknas enligt 

πα /pmp td ⋅=   (ekv 4.5) 

där αm är markens termiska diffusivitet, och tp är periodtiden för svängningen i sekunder = 
31536000 s, dvs. antalet sekunder på ett år beräknat i TRNSYS. Termiska diffusiviteten för marken 
kan beräknas enligt 

mm

m
m c⋅

=
ρ

λ
α   (ekv 4.6) 

där ρm är markens densitet och cm är markens värmekapacitet. 
 
Ovanstående teorier gäller under förutsättning att temperaturen på golvets insida, Tgi är konstant. 
Dock kan man acceptera vissa svängningar om golvkonstruktionen är tjock. För att på bästa sätt 
modellera de dynamiska effekterna av kortvarigare rumstemperatursvängningar skall golvkonstruk-
tionen vara så tjock att svängningarna inte fortplantar sig ända ner till den beräknade marktempera-
turen. Detta kan åstadkommas genom att lägga till ett markskikt till golvkonstruktionen i bygg-
nadsmodellen Type 56. I bilaga 1 redovisas de indata som används för att beräkna temperaturvaria-
tionerna under golvet i de olika typhusen. I figur 4.8 redovisas Simulerad månadsmedeltemperatur i 
marken under golvkonstruktionen. 
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Figur 4.8. Simulerad månadsmedeltemperatur i marken under golvkonstruktionen i typhus H1, H3 och H4. I 
typhus H1 simuleras kryputrymmet som en separat zon, vilket förklarar ”golvets” höga U-värde i bilaga 1. 
Marktemperaturen är beräknad 1 meter under markytan för typhus H1 med krybutrymme. I typhus H3 och 
H4 med platta på mark är marktemperaturen beräknad under golvkonstruktionen som består av 3 mm plast-
matta, 120 mm betong, 70 mm markskiva, 250 mm makadam och 70 mm morän. 
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4.5  Ventilation och infiltration 

Luftomsättningen modelleras dels som konstant ventilation, där luften tillförs sovrum och allrum 
och bortförs i kök och badrum. Dessutom modelleras infiltration som ett direkt luftutbyte mellan 
zonen och uteluften.  
 
Ventilation 
För varje zon anges flöden av utifrån kommande luft samt överluftflöden mellan zonerna. Den ut-
gående luftens temperatur antas alltid vara lika med lufttemperaturen i zonen och påverkar därför 
inte energibalansen. 
 
Typhus H1 antas ha självdragsventilation, medan typhus H3 och H4 antas ha frånluftsystem. För 
typhus H1 har relativt små ventilationsflöden valts, medan infiltrationsflödet är större. Infiltrations-
luftflödet varierar beroende på vindhastighet och temperaturskillnad mellan ute- och inomhusluft. I 
bilaga 2 redovisas ventilations- och överluftsflöden för typhus H1, H3 och H4.  
 
Infiltration 
Walker och Wilson (1990) presenterar en modell för att uppskatta infiltrationsförluster från huset. 
Denna modell beskriver infiltrationsförlusterna på ett mycket detaljeras sätt (Martinac, 1990). En 
betydligt mer förenklad modell presenterades av Sherman och Grimsrud (1980). I denna studie har 
modellen från Sherman och Grimsrud ansetts vara tillräckligt noggrann. Enligt denna modell beräk-
nas det totala infiltrationsflödet 

22
stigvindinf VVV &&& +=   (ekv 4.7) 

där V& vind är vindberoende infiltrationsflöde i m3/s och V& stig är temperaturberoende infiltrationsflöde 
Infiltration pga. vindhastigheten V& vind beräknas enligt 

vAfV ovvind ⋅⋅=&   (ekv 4.8) 

där fv är en konstant, Ao är total läckarea för huset och v är vindhastigheten. Vindhastigheten kan 
korrigeras för om uppmätt vindhastighet sker på ett ställe med annorlunda vindförhållanden, men då 
det är osäkert hur vindhastigheten har mätts i väderdatafilen och hur det simulerade huset är place-
rat försummas dessa korrelationer. Koefficienten fv beräknas enligt 

( ) 311 /
v R'Cf −⋅=   (ekv 4.9) 

där C’ är en koefficient som beror på hur vindskyddat husets läge är. C’ = 0,25 motsvarar ett medel-
skyddat läge. R är andelen effektiva läckareor i golv och tak och beräknas enligt 

o

gt

A
AA

R
+

=   (ekv 4.10) 

där At är effektiv läckarea i taket och Ag är effektiv läckarea i golvet. Den totala läckarean (Ao) kan 
beräknas från mätdata enligt 
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⋅
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2

&
  (ekv 4.11) 

där V& m är uppmätt läckflöde vid tryckfallet ∆P och ρl är luftens densitet = 1,185 kg/m3. Gustén och 
Johansson (1978) redovisar resultat från trycksättningsmätningar vid differenstrycket 50 Pa för 33 
olika hus byggda på 70-talet. Läckflödet för husen var i medel 5,2 m3/h· m2. Typhus H3 har en om-
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slutningsarea på ca 227 m2 (exkl. platta mot mark) vilket motsvarar ett luftflöde av ca 0,33 m3/s för 
detta hus. För typhus H4 har samma läckflöde antagits och med en omslutningsarea på ca 227 m2 
(exkl. platta mot mark) blir luftflödet 0,36 m3/s. För typhus H1 som är byggt kring sekelskiftet antas 
ett betydligt högre läckflöde av 10 m3/h· m2. Typhus H1 har en omslutningsarea på ca 281 m2 inklu-
sive golvet mot kryputrymmet, vilket motsvarar ett luftflöde av ca 0,78 m3/s för detta hus. 
 
Om inga uppgifter om fördelningen av läckflödet finns kan effektiv läckarea i taket för ett hus med 
kryprumsgrund beräknas genom areaviktning enligt 

o
takvägggolv

tak
t A

AAA
A

A ⋅
++

=   (ekv 4.12) 

där Atak är takets area Agolv är golvets area och Avägg är väggarnas area. Effektiv läckarea i golvet för 
ett hus med kryprumsgrund kan förenklat beräknas enligt 

o
takvägggolv

golv
g A

AAA
A

A ⋅
++

=   (ekv 4.13) 

 
För ett hus med platta på mark antas läckflödet vara noll genom golvet och golvets effektiva läcka-
rea Ag sätts lika med noll. Takets effektiva läckarea för ett hus med platta på mark beräknas enligt: 
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tak
t A

AA
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A ⋅
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=   (ekv 4.14) 

 
Infiltration pga. luftens stigkrafter (V& stig) beräknas enligt 

i
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osstig T

TT
HgAfV

−
⋅⋅⋅=&   (ekv 4.15) 

där fs är en konstant, Ao är total läckarea för huset, g är jordaccelerationen, H är byggnadens inre 
höjd, Ti är innetemperatur och Tu är utetemperatur. Konstanten fs beräknas enligt 
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Koefficienten R beräknas enligt 

o

gt

A
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R
+

=  

Koefficienten X beräknas enligt 

o

gt

A
AA

X
−

=   (ekv 4.17) 

I tabell 4.2 redovisas de ingångsvärden som används vid beräkning av infiltrationsflödena. Simule-
ring av typhusen med elradiatorer och elvärmd varmvattenberedare ger ventilations- och infiltra-
tionsförluster för husen enligt tabell 4.3. Vid eldning i pelletkaminer antas att luftväxlingen ökar 
motsvarande den luftmängd som orsakas av förbränningsluftflödet. 
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Tabell 4.2. Parametrar för beräkning av infiltration i typhusen. 

Beteckn.  Typhus H1 Typhus H3 Typhus H4  

 Uppmätt läckflöde vid tryckfallet 50 Pa 1) 10 2) 5,2 2) 5,2  m3/h⋅m2 

Atak Takets area 64 112 89  m2 
Agolv Golvets area mot mark 64 112 89  m2 
Avägg Väggarnas area 153 115 160  m2 
V& m 

 
Uppmätt läckflöde vid tryckfallet 50 Pa 
omräknat till respektive typhus 

0,78 0,33 0,36  m3/s 

fv 

Konstant för infiltration pga. vindhastig-
het  

0,204 0,199 0,216  - 

fs Konstant för infiltration pga. stigkraft  0,409 0,332 0,353  - 
Ao Totala läckarean 0,085 0,036 0,039  m2 
C’ 
 

Koefficient som beror på hur vindskyd-
dat husets läge är 

1) 0,25 1) 0,25 1) 0,25  - 

H Byggnadens inre höjd 4,9 2,4 4,9  m 

1) Antagna värden 
2) Från mätningar på 33 hus byggda under 70-talet (Gustén och Johansson, 1978)  
 
 
Tabell 4.3. Simulerade ventilations och infiltrationsförluster för typhusen med elradiatorer och elektrisk 
varmvattenberedare (referenssystem). 

 Typhus H1 
(kWh/år) 

Typhus H3 
(kWh/år) 

Typhus H4 
(kWh/år) 

Ventilationsförluster 2 020 3 210 3 910
Infiltrationsförluster 11 220 4 840 5 990

Totalt 13 240 8 050 9 900

 
 
 
 

4.6  Dörrröppningar 

Byggnadsmodellen Type 56 beräknar värmeöverföring mellan zonerna endast som värmeledning 
genom innerväggarna. I de värmesystem som skall studeras är värmespridningen genom öppna dör-
rar mycket viktig att simulera. Eftersom vi inte är intresserade av att beräkna fukttillståndet i huset 
anges överförd konvektiv effekt orsakad av det lufutbyte som sker mellan zonerna Drivkraften för 
värmeöverföringen är densitetsskillnader hos luften i rummen. Densiteten är beroende av lufttempe-
raturen och således vill man beskriva överförd effekt som funktion av temperaturskillnaden mellan 
rummen. 
 
Det har gjorts många undersökningar av värmeöverföring genom vertikala öppningar, och resultaten 
från många olika undersökningar har sammanställts av Barakat (1987) som rekommenderar följan-
de korrelation 

PrGrCNu .
DD ⋅⋅= 50   (ekv 4.18) 
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Konstanten C och exponenten är beroende på hur lufttemperaturskillnaden definieras. Om tempera-
turskillnaden mellan rummen anges som skillnaden i rummens medeltemperatur anges skall kon-
stanten C vara mellan 0,22 och 0,33. De dimensionslösa talen definieras enligt Holman (1992) 

k
DhNuD

⋅
=   (ekv 4.19) 

där h är värmeövergångskoefficienten, D är öppningens höjd och k är luftens värmeledningsförmå-
ga 
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Gr mm
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⋅−⋅⋅
=   (ekv 4.20) 

där g är jordaccelerationen, β är expansionskoefficienten, Tm1-Tm2 är temperaturskillnaden mellan 
medeltemperaturen i rummen och ν är luftens kinematiska viskositet.  

k
c

Pr p µ⋅
=   (ekv 4.21) 

där cp är luftens värmekapacitet och µ är luftens dynamiska viskositet. Insättning av ekvation 4.19 
t.o.m. 4.21 i ekv 4.18 ger efter viss förenkling. 
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Värmeövergångskoefficienten h kan också tecknas 
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där P är överförd värmeeffekt och B är öppningens bredd. Under antagande att luft är en ideal gas 
gäller dessutom att β = 2/(Tm1+Tm2) (Incropera och DeWitt, 1996). 
 
Insättning av ekvation 4.22 i ekv 4.23 samt införandet att densiteten ρ = µ/ν och att β = 2/(Tm1+Tm2) 
ger efter viss förenkling 
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Ekvation 4.18 rekommenderas också av Said et al. (1993), och problemen med att bestämma koef-
ficienten C behandlas ytterligare. Said konstaterar att C varierar kraftigt beroende på hur man defi-
nierar T1 och T2. Om T1 och T2 mäts mitt i rummet (mitt emellan golv och tak) ger koefficienten C = 
0,222 en god överensstämmelse med uppmätta data. I TRNSYS finns dock ingen möjlighet att be-
räkna temperaturen på en viss höjd i rummet, varför man måste använda sig av rummets medeltem-
peratur. Temperaturgradienten i rummet är alltså en osäkerhetsfaktor i denna beräkning. 
 
Senare undersökningar av värmeöverföring i vertikala öppningar är utförda av bl.a. Pelletret och 
Khodr (1990) och Bilgen (2000). Pelletret och Khodr redovisar också ekv 4.18, men anger koeffici-
enten C till hela 0,4 vid användande av rummens medeltemperatur. Ekvationen anses validerad för 
1,8·109 < GrD < 2,5·109 och för D/H > 0,84 där D är öppningens höjd och H är takhöjden. I simule-
ringarna har en koefficient av 0,222 använts för att inte överskatta värmeöverföringen i öppna dör-
rar. 
 
Pelletret och Khodr (1990) anger också att en temperaturskillnad av 1ºC mellan rummen genererar 
ett luftflöde av ca 390 m3/h över en dörröppning på 0,9· 2 m vid samma temperaturgradient i rum-
men (temperaturskillnaden mellan golv och tak). Det konstateras också att temperaturgradienten 
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kraftigt påverkar luftflödet. Vid samma medeltemperatur i rummen, men med en temperaturgradient 
av 1º/m i det ena rummet och 2º/m i det andra rummet blir luftflödet ca 200 m3/h. I simuleringsmo-
dellen tas ingen hänsyn till temperaturgradienten i rummen. Detta medför en osäkerhet i resultaten, 
men är inte möjligt att beräkna med TRNSYS.  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 1 2 3 4 5 6 7 8
∆ T  (Cº)

P
 (W

)

 
Figur 4.9. Överförd värmeeffekt P genom egenkonvektion för en dörröppning på 2· 0,68 m som funktion av 
temperaturskillnaden mellan rummen ∆T för olika värden på kontraktionskoefficienten C (C = 0,222 i simu-
leringarna). 

 
 
Då Byggnadsmodellen (Type 56) betraktar hela zonen som en enda nod, ger simuleringen ingen 
information om temperaturgradienten i zonen. Av erfarenhet vet man att relativt små temperatur-
gradienter erhålls med golvvärme och radiatorer under fönstren. Dvs. lufttemperaturen i alla delar 
av zonen är ungefär lika med medeltemperaturen i zonen. För uppvärmning med lokalt placerade 
värmekällor kan temperaturgradienterna bli betydligt större, vilket gör att noggrannheten kan bli 
sämre. 
 
I trapphus i typhus H1 och H4 har samma ekvationer som för dörröppningar tillämpats. Minsta ver-
tikala öppningsarea har använts vid beräkningen. Brown (1962) redovisar mätningar och teori för 
horisontella öppningar, men Blomqvist och Sandberg (2002) visar att en trappa kan ha stor inverkan 
på luftrörelserna. Då geometrierna för de simulerade husen är sådana att den minsta öppningen mel-
lan våningsplanen är den vertikala öppningen och inte den horisontella bedöms resultaten från 
Brown inte kunna ge någon ökad noggrannhet.  
 
Simuleringsförutsättningar 
Vid simuleringarna redovisas vanligtvis två fall, ett där alla innerdörrar alltid är stängda och ett där 
alla dörrar utom dörren till badrum och WC är öppna hela tiden. Eftersom badrummet håller en 
högre temperatur än övriga huset hålls dörren dit alltid stängd, utom i typhus H1 då den antas vara 
öppen när tvättmaskin och torktumlare är i drift. I typhus H1 är tvättmaskin och torktumlare place-
rade i badrummet 
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4.7  Interna värmetillskott 

I modellen har hänsyn tagits till värme från personer, apparater, belysning och solinstrålning mot 
fasader och genom fönster. Ingen hänsyn har tagits till värme- och fuktavgivning orsakade av dusch 
och vattentappningar. Värmetillskott från solinstrålning beräknas automatiskt av byggnadsmodel-
len. Dock har skuggning från andra byggnader, träd, takfot och snö inte beaktats i simuleringen. I 
följande kapitel beskrivs de olika värmetillskotten, samt hur de angivits. 
 
Personvärme 
Samtliga typhus antas vara bebodda av två vuxna och två barn. Uppehållstiden i huset antas vara 
lika i alla hus, men fördelningen mellan zonerna varierar beroende på planlösning. Det antas att 
samtliga personer alltid avger 60 W sensibel värme och 40 W latent värme, vilket motsvarar värme-
avgivningen hos en stillasittande person (Klein et al., 2000). Det sensibla värmetillskottet från per-
soner är 1 410 kWh/år i de olika husen. I bilaga 3 redovisas tabeller över hur det antagits att perso-
nerna vistats i de olika zonerna. I tabell 4.6 redovisas det årliga värmetillskottet från personer. 
 
Internvärme från maskiner 
1986 uppgick förbrukningen av hushållsel för en villa i genomsnitt till ca 4 700 kWh per år. År 
2000 hade denna siffra ökat till 5 800 kWh per år (SCB, 2001). Det har således varit en klar trend 
mot en ökad hushållselanvändning. Enligt Bokalders och Block (1997) fördelas förbrukningen en-
ligt tabell 4.4. I denna studie har det antagits att hushållselanvändningen är mellan 4 640 och 4 830 
kWh/år för de olika typhusen (tabell 4.6). Den lägre siffran motiveras med att en del av hushållselen 
används utomhus som utebelysning, frånluftfläkt, motorvärmare, kupevärmare och elverktyg, som 
inte inkluderas i dessa simuleringar.  
 
Elanvändningen för hushållsel avgår delvis som värmeförluster till rummet, delvis direkt till om-
givningen genom att t.ex. varmt vatten från disk och tvättmaskin spolas ut i avloppet. Tabell 4.5 
visar utnyttjandegraden för några olika interna värmelaster enligt Lövehed (1995). Med utnyttjan-
degrad menas den del av elanvändningen som kommer huset tillgodo i form av värme. Av bilaga 4 
framgår hur de interna värmetillskotten från elektrisk utrustning simulerats. Dessa förutsätts vara 
lika i alla typhus, förutom el till belysning som varierar med planlösningen. 
 
 
Tabell 4.4. Förbrukning av hushållsel enligt Bokalders och Block (1997). De lägsta siffrorna anger förbruk-
ning vid användning av de effektivaste maskinerna på marknaden 1997. 

Användning av hushållsel 
 

Elanvändning 
(kWh/år) 

Kyl och frys 400 till 1 400
Spis och ugn 550 till 1 000
Tvättmaskin, torktumlare, tork-
skåp 550 till 1 000
Belysning 320 till 900
Diskmaskin 250 till 500
Övrigt: tv, dator, dammsugare, 
mm 500 till 700
Totalt 2 570 till 5 500

 
 
 
 



 

 

 

36

Tabell 4.5. Utnyttjandegraden för några olika värmekällor (Lövehed, 1995). 

Utnyttjandegraden

Matförvaring (kyl, frys) 100%
Matlagning 30%
Disk 20%
Tvätt 20%
Tork 100%
Belysning 100%
Övrigt 100%

 
 
Internvärme från belysning 
Samtliga belysningskällor antas avge 40% av värmen som strålning och 60% som konvektion.  Be-
lysning i WC, badrum och tvättstuga styrs genom tidsschema. Övrig belysning styrs genom input 
och styrs då av både solljuset och tidur. Med detta förfarande kommer belysningsstyrkan att variera 
för de olika typhusen beroende på planlösning och antalet rum.  
 
Den totala belysningsstyrkan i typhusen, samt styrning och energianvändning framgår av bilaga 5 
Belysningen startar med halv effekt när horisontell solinstrålning understiger 100 W/m2. När solin-
strålningen understiger 20 W/m2 ökar belysningsstyrkan till full effekt. Dessutom begränsas belys-
ningen med tidstyrning så att den som längst kan vara i drift mellan 16.00 och 23.00 på kvällen och 
mellan 06.00 och 08.00 på morgonen. Den totala elanvändningen för apparater och belysning och 
det totala värmetillskottet redovisas i tabell 4.6. 
 
 
Tabell 4.6. Total elanvändning för apparater och belysning och värmetillskott från dessa för typhusen, samt 
värmetillskott från personer. 

  Elanvänd-
ning hushåll-
sel (kWh/år) 

Värmetillskott 
från elutrustning 

(kWh/år) 

Värmetillskott 
från personer 

(kWh/år) 

Typhus H1 4 640 3 310 1 410 
Typhus H3 4 680 3 350 1 410 
Typhus H4 4 830 3 500 1 410 
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5  MODELLERING AV VÄRMESYSTEMEN 

 

5.1 Pelletkaminer 

Pelletkaminen är en kamin för eldning av biobränslepellet som automatiskt doserar bränsle och luft. 
Kaminen kan placeras i vardagsrum, hall eller annat utrymme som möjliggör att värmen från kami-
nen lätt kan spridas till hela huset. Kaminen behöver enbart fyllas med pellet och reglerar sedan 
rumstemperaturen automatiskt.  
 
Det finns också vattenmantlade kaminer som har en inbyggd vattenvärmeväxlare så att värmen från 
förbränningen avges både till rummet och till vattenvolymen som omger eldstaden. Varmvattnet i 
kaminen kan cirkuleras i ett radiatorsystem för uppvärmning av andra rum i huset eller värmeväxlas 
till tappvarmvatten. 
 
De flesta kaminer tänder och startar automatiskt på en rumstermostat och håller därigenom rums-
temperaturen inom komfortintervallet. Dock behöver pellet fyllas på regelbundet, som mest en gång 
per dygn, under de kallaste dagarna. Rengöring av brännarutrymmet och asktömning skall vanligt-
vis ske en gång per vecka. Vid längre tids bortavaro under vintern, krävs alltså att elradiatorer träder 
in om kaminen stannar, eller att någon granne sköter kaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1. Pelletkamin med inbyggt pelletförråd (Källa: Scand-Pellet AB). 

 
 
Pelletkaminen uppfanns i USA i början av 80-talet och har under de senaste åren blivit mycket po-
pulär även i Sverige. På den svenska marknaden finns idag över 30 modeller att välja bland (Bio-
energi Villa, 2003) varav 10 modeller har, eller kan fås med vattenmantel för tillkoppling till ett 
vattenburet värmesystem. Cirkapriserna varierar från 20 000 upp till 52 000 kr inklusive moms för 
kaminer utan vattenmantel. 
 
Cirkapriset för en vattenmantlad kamin varierar mellan 28 000 och 66 000 kr inklusive moms. An-
delen värme som avges till vattnet anges vid konstant drift på högsta effekt och varierar kraftigt 
mellan olika kaminer från ca 33% upp till 90%. 
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5.1.1 Reglerstrategier för pelletkaminer 
I detta avsnitt genomförs en inventering av verkliga och möjliga reglerstrategier för pelletkaminer. 
En pelletkamin utan vattenmantling regleras vanligtvis via rumstemperaturen där kaminen är place-
rad, men sättet att reglera kaminen kan variera mellan olika fabrikat. En av kaminerna som testats i 
detta projekt reglerar effekten steglöst mellan maximal och minimal effekt för att upprätthålla en 
konstant rumstemperatur. Vid övertemperatur i rummet stänger kaminen inte av utan går på lägsta 
effekt. Andra kaminer som har manuell tändning har också en reglerstrategi med underhållsfyr ef-
tersom kaminen inte får slockna.  
 
Den vanligaste reglerstrategin bland dagens kaminer med elektrisk tändning är att kaminen tänder 
och går på inställd effekt vid en lägsta inställd rumstemperatur och därefter stänger av helt när den 
högre inställda rumstemperaturen har uppnåtts. Ibland finns möjlighet till en alternativ reglering på 
dessa kaminer som innebär att kaminen alltid går på minst underhållsfyr, men då rumstemperaturen 
blir för låg kopplar den över till en högre effekt tills en högre rumstemperatur har uppnåtts, varefter 
kaminen återgår till underhållsfyr. Det finns också kaminer som har manuell inställning av effekten 
och kaminens effekt måste alltså anpassas manuellt till rummets effektbehov.  
 
I tabell 5.1 beskrivs ett antal reglerstrategier som behandlas i denna rapport. A1, A2, A3 och A5 är 
reglerstrategier som förekommer på marknaden, medan reglerstrategi A6 är en kombination av stra-
tegi A2 och A5 som undersöks med simuleringar. 
 
Tabell 5.1. Möjliga reglerstrategier för effektstyrning av pelletkaminer. 

A1 Manuell inställning av effekten (bränslematningen) 
A2 Automatisk växling mellan drifteffekt och helt avstängd (on/off-reglering) 
A3 Automatisk växling mellan drifteffekt och underhållsfyr 
A4 Automatisk växling mellan drifteffekt och underhållsfyr med automatisk start och 

stoppfunktion vid för hög rumstemperatur eller för hög tanktemp 
A5 Automatisk steglös effektreglering eller automatisk effektreglering i flera steg 
A6 Automatisk steglös effektreglering eller automatisk effektreglering i flera steg med 

automatisk start och stoppfunktion vid för hög rumstemperatur eller för hög tanktemp 

 
Reglerstrategi A1 innebär att kaminens effekt justeras för hand och att ingen automatisk styrning 
förekommer. Reglerstrategi A2 innebär att kaminen styrs av en termostat som bestämmer när kami-
nen skall starta och stoppa. 
 
Reglerstrategi A3 liknar A2, men istället för att kaminen stängs av styrs den ned på underhållsfyr.  
Detta innebär att växling sker mellan lägsta effekt (underhållsfyr) och inställd drifteffekt, vilket 
eliminerar start- och stoppfaserna. Dessvärre avger kaminen fortfarande värme under perioder med 
övertemperatur i rummet om den inte stoppas manuellt. 
 
Reglerstrategi A4 liknar A3, men den har kompletterats med en funktion som stänger av kaminen 
om rumstemperaturen stiger, trots att kaminen går på lägsta effekt. Som exempel växlar kaminen 
från underhållsfyr till högre effekt vid en rumstemperatur av 21°C. När rumstemperaturen når 23°C 
går kaminen ner på underhållsfyr igen. Om rumstemperaturen skulle bli 23,5°C, trots att kaminen 
går på underhållsfyr stänger kaminen av och återstartar då rumstemperaturen är 21°C.  
 
Reglerstrategi A5 innebär att kaminens effekt varieras automatiskt mellan maximal effekt och lägsta 
effekt så att rumstemperaturen hålls konstant vid 22°C. Kaminen avger dock fortfarande värme un-
der perioder med övertemperatur i rummet om den inte stoppas manuellt.  
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Reglerstrategi A6 innebär att kaminens effekt varieras automatiskt mellan maximal effekt och lägsta 
effekt för att upprätthålla en rumstemperatur av 22ºC. Om rumstemperaturen stiger över 23ºC, trots 
att kaminen går på lägsta effekt stängs kaminen av helt. Kaminen återstartar sedan automatiskt när 
rumstemperaturen understiger 21ºC. 
 
Simulerad reglerstrategi för system S2 t.o.m. S13 
Grundförutsättningen för reglerstrategi A2 t.o.m. A6 är att kaminen styrs på rumstemperaturen. I 
simuleringarna styrs system S2 t.o.m. S13 på enbart rumstemperaturen. Vattenmantlade kaminer 
som kopplas till en ackumulatortank kan förutom att styras på rumstemperaturen också styras på 
temperaturen i ackumulatortanken eller på både tanktemperatur och rumstemperatur, dvs. både 
rumstermostaten och tanktermostaten måste kalla på värme innan kaminen startar. I tanken måste 
två givare placeras på olika höjd för att erhålla tillräcklig drifttid av kaminen. Användning av endast 
en givare eller placering av de båda givarna på nästan samma höjd, rekommenderas inte, eftersom 
gångtiderna för kaminen kan bli mycket kort. 
 
En vattenmantlad kamin ansluten till en ackumulatortank förtjänar lite extra eftertanke vid val av 
reglerstrategi. Om kaminen styrs på rumstemperaturen är det inte säkert att tillräcklig värmemängd 
avges till ackumulatortanken, och där elpatronen i så fall startar. Kaminen kan också avge så myck-
et värme till ackumulatortanken att kaminen överhettas. Å andra sidan kan en kamin som enbart 
styrs på tanktemperaturen ge alldeles för hög rumstemperatur och dålig komfort. Endast kaminer 
som avger en mycket hög andel av värmen till vattenkretsen bör därför styras på rumstemperaturen. 
Kaminer med låg andel värme till vattenkretsen kan styras på rumstemperaturen. Det säkraste ur 
både komfortsynpunkt och överhettningssynpunkt är förstås att styra kaminen på både tanktempera-
tur och rumstemperatur. 
 
Simulerad reglerstrategi för system S14 
I simuleringarna av system S14 styrs pelletkaminen på både rumstemperatur och tanktemperatur i 
kombination med strategi A2. Både rumsgivare och tankgivare måste kalla på värme för att kami-
nen skall starta. I tanken placeras två givare på olika höjd. Den övre givaren placeras på samma 
höjd som känselkroppen för elpatronen och den undre givaren placeras vid tankutloppet till kami-
nen. Kaminen ges startsignal när temperaturen vid den övre givaren understiger 70ºC och när rums-
temperaturen går under 21°C. Kaminen stoppas sedan av rumsgivaren vid 23°C, eller när den undre 
givaren överstiger 70ºC. Styrning på både tanktemperatur och rumstemperatur kan kombineras med 
strategi A2, A4 och A6 (tabell 5.1).  
 
Tändsystem 
Det finns kaminer både med automatisk och manuell tändning. Kaminer med automatisk tändning 
är utrustade med ett elektriskt tändelement. Under uppstartperioden som varar i ungefär 15 minuter 
regleras pelletmatning och luftflöde enligt ett förprogrammerat schema. Därefter övergår kaminen 
till att reglera på rumstermostaten. Vid nedsläckning är fläkten i drift så att inga rökgaser kommer 
in i rummet, om det skulle vara undertryck i huset. Kaminer med automatisk tändning kan förses 
med reglerstrategi A2 t.o.m. A6. Kaminer som har manuell tändning måste tändas manuellt med 
tändvätska eller liknande och sedan hållas igång. Kaminer med manuell tändning kan vara termo-
statstyrda med reglerstrategi A3 eller A5. 
 
Start och driftförloppet 
En kamin med elektrisk tändning har ett ganska komplicerat startförlopp som pågår i ungefär 15 
minuter. Sekvensen är förprogrammerad och består av: 
1. Tillförsel av startdos med pellet 
2. Tändning av pellet med el 
3. Ökad lufttillförsel och gradvis ökad tillförsel av pellet 
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4. Övergång till termostatstyrning. 
Under driften sker renblåsning av förbränningskoppen med jämna mellanrum (45 till 60 minuter) 
genom att förbränningsluftfläkten eller rökgasfläkten varvar upp till högsta läget. 
 
Stoppförloppet 
När kaminen släcker ner avbryts pellettillförseln och luftfläkten hålls i drift tills glöden brunnit ut, 
vilket brukar ta ca en halv timme.  
 
 
 

5.1.2  Ny TRNSYS modell 
En ny TRNSYS modell (Type 210) för simulering av pelletbrännare och pellletkaminer har utveck-
lats inom ett parallellt projekt (Nordlander, 2003; Nordlander och Persson, 2003). Modellen kan 
användas för att simulera pelletbrännare och pelletkaminer med och utan vattenmantel. Modellen 
beräknar pelletförbrukning och det förbränningsgasflöde som skapas vid förbränningen. Förbrän-
ningsluftflöde vid drift, läckflöde vid avstängd brännare, elanvändning, antal start och stopp och 
utsläpp av kolmonoxid (CO) beräknas också av modellen. Modellen beräknar också uppstart- och 
nedsläckningsfasen i detalj.  
 
Kaminens värmekapacitet modelleras med två termiska massor, där den första representerar värme-
innehållet i kaminens stålkonstruktion och luftvärmeväxlare och den andra värmeinnehållet i kami-
nens vattenvärmeväxlare. Figur 5.2 är en schematisk bild av den matematiska uppbyggnaden av 
modellen och visar värmeöverföring mellan rökgasen, de olika termiska massorna, den omgivande 
luften och vattenvärmeväxlaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2. Schematisk beskrivning av modellen för pelletkamin och pelletbrännare (Nordlander, 2003). 
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Värmen från de heta rökgaserna med temperaturen Tg0 överförs till två inbyggda termiska massor 
m1 och m2. Rökgasen lämnar sedan kaminen med temperaturen Tg2. Värmen i termisk massa m1 
överförs i sin tur till den omgivande luften och värmen i massa m2 överförs till vattenkretsen. Vär-
meöverföringen mellan rökgasen, de termiska massorna, rumsluften och vattenkretsen styrs av UA-
värden som i modellen bestäms av ett konstant värde och ett effektberoende värde. För ytterligare 
detaljer om modellen hänvisas till Nordlander (2003). 
 
Parameteridentifiering 
Tre olika typer av pelletkaminer har simulerats, en kamin utan vattenmantling (K1) och två kaminer 
med vattenmantling (K2 och K3). Skillnaden mellan de vattenmantlade kaminerna är att K2 har en 
värmeavgivning till vattenkretsen som motsvarar ca 40% av den avgivna effekten och K3 har en 
värmeavgivning på ca 75% av den till rummet avgivna effekten till vattenkretsen. Dessa värden 
gäller vid stationär drift på högsta effekt.  
 
 
 

                        

Figur 5.3. Pitekaminen under mätning i förbrän-
ningslaboratoriet vid SERC/Högskolan Dalarna. 
Pelletförbrukningen mäts genom att hela kaminen 
har placerats på vågceller. I skorstenen mäts rök-
gastemperatur, CO-halt, syrgashalt och rökgas-
flöde. 

 
 
Modellens parametrar har identifierats genom mätningar på kaminer. Nordlander (2003), Nordlan-
der och Persson (2003) och Nordlander (2004) beskriver det arbete som genomförts. Parametrarna 
för kamin K1 har identifierats genom mätningar på Pitekaminen (figur 5.3) som tillverkas och säljs 
av Nordisk Miljöenergi AB. Mätningarna genomfördes våren 2002. Parametrarna för kamin K3 har 
identifierats genom mätningar på Wodtke Smart som säljs av Narvells. Mätningarna på denna ka-
min genomfördes under hösten 2002 och mätdata för kaminen redovisas i figur 5.7 som visar att 
värmeavgivningen till vattenkretsen är ca 75% av den till rummet avgivna effekten. 
 
Parametrarna för kamin K2 har tagits fram genom att UA-värdena i modellen justerats, så att ande-
len värme till vattenkretsen minskar till 40%, med bibehållen verkningsgrad. Övriga parametrar är 
identiska med parametrarna för kamin K3. 
 
Vid tiden för parametridentifieringsarbetet var inte den slutliga modellen av pelletkaminen (Type 
210) färdigställd och föregående variant av modellen (Type 209) har använts. Källkoden för Type 
209 redovisas i bilaga 18. De slutliga parametervärdena för Pitekaminen (kamin K1) och Wodtke 
Smart (kamin K3) har tagits fram med Type 210 och redovisas av (Nordlander, 2004). Vissa av de 
slutliga parametrarna skiljer sig något från de parametervärden som använts i detta arbete. 
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5.1.3  Pitekaminen (kamin K1) 
Pitekaminen är utrustad med en automatisk steglös effektreglering, som varierar effekten mellan 
min och max för att upprätthålla en konstant rumstemperatur. Kaminen har elektrisk tändning, men 
kaminen måste startas med en knapptryckning. Kaminen stänger inte av om rumstemperaturen blir 
för hög, utan brinner på lägsta effekt (underhållsfyr). I simuleringarna har kamin K1 däremot simu-
lerats med reglerstrategi A2 (on/off-reglering).  
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Figur 5.4. Simulerade och uppmätta värden för Pitekaminen (Kamin K1) under stationär drift vid olika för-
bränningseffekter Ppellet. Jämförelser mellan uppmätta och simulerade data redovisas för kaminens värmeav-
givning till rumsluften, värmeförlusten till skorstenen, samt kaminens verkningsgrad. 
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Figur 5.5. Simulerade prestanda för kamin K1 som funktion av förbränningseffekten Ppellet med konstant 
rumstemperatur på 22ºC och luftfaktor enligt bilaga 6. 
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Då kamin K1 startar tar det ca 4,5 minuter innan kaminen tänder (modelleras med 3 tidssteg) Däref-
ter sker förbränning med effekten 4 460 W i ytterligare 16,5 minuter (11 tidssteg). Därefter övergår 
kaminen att drivas enligt termostatstyrningen. Kaminens förbränningseffekt under drift är 75% av 
maximal effekt på 5 980 W. Den värme som avges till rumsluften måste fördelas mellan konvektion 
och strålning. Inga mätningar har utförts för att ta reda på denna fördelning. Andelen strålningsvär-
me från kaminen har antagits vara konstant 30%. Kamin K1 antas förbruka 105 W eleffekt under 
startsekvensen på 21 minuter och därefter 25 W under drift. Under nedsläckningsfasen antas att 
ingen el förbrukas av kaminen. 
 
Kamin K1 har modellerats med Type 209 och modellens parametervärden redovisas i bilaga 6. Ka-
minmodellens överensstämmelse med uppmätta data under stationära driftfall redovisas i figur 5.4. 
Dessa mätvärden har använts för att bestämma UA-värdena i kaminmodellen. Figuren visar på en 
god överensstämmelse med simulerade data inom hela effektområdet. Vid denna jämförelse an-
vänds uppmätt rumstemperatur och luftfaktor i beräkningen. I figur 5.5 redovisas kaminens egen-
skaper vid en konstant rumstemperatur på 22ºC och en luftfaktor enligt bilaga 6. 
 
Överensstämmelsen med uppmätta data under en dynamisk simulering redovisas i figur 5.6 Den 
avgivna energimängden till rumsluft och rökgas under 88 timmar redovisas. Resultaten visar god 
överensstämmelse mellan modell och mätresultat. Under första driftperioden körs kaminen vid en 
låg förbränningseffekt och under den andra driftperioden är förbränningseffekten högre. Den beräk-
nade rökgastemperaturen är något för hög vid lägre förbränningseffekt. 
 
 
 

 
Figur 5.6. Jämförelse beräknad och uppmätt värmeavgivning vid dynamisk simulering för Pitekaminen (ka-
min K1). På den högra axeln redovisas uppmätt och beräknad rökgastemperatur.  
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5.1.4  Wodtke smart (kamin K3) 
Wodtke Smart (kamin K3) är utrustad med en on/off-reglering enligt reglerstrategi A2 (avsnitt 4.2), 
men kan kopplas om till reglerstrategi A3 om man så önskar, men då går kaminen på underhållsfyr, 
även om det blir för varmt i rummet. I simuleringarna har kamin K3 simulerats med reglerstrategi 
A2 (on/off-reglering). Kamin K3 har modellerats med Type 209 och modellens parametervärden 
redovisas i bilaga 6. 
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Figur 5.7. Uppmätta och beräknade data för Wodtke Smart (kamin K3) under stationär drift vid olika för-
bränningseffekter Ppellet. Jämförelser mellan uppmätta och simulerade data redovisas för kaminens verk-
ningsgrad, värmeavgivning till vatten och rumsluft, samt andelen av nyttig  värme som avges till vattenkret-
sen. 
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Figur 5.8. Simulerade prestanda för kamin K3 som funktion av förbränningseffekten Ppellet vid en rumstem-
peratur på 22ºC, ingående vattentemperatur på 55ºC, ett vattenflöde på 0,111 kg/s och luftfaktor enligt bila-
ga 6. 
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Då kamin K3 startar tar det ca 4,5 minuter innan kaminen tänder (modelleras med 3 tidssteg) Däref-
ter sker förbränning med effekten 3 410 W i ytterligare 16,5 minuter (11 tidssteg). Därefter övergår 
kaminen att drivas enligt termostatstyrningen. Kaminens förbränningseffekt under drift är 75% av 
maximal effekt på 11 590 W. Andelen strålningsvärme från kaminen har antagits vara konstant 
30%. Elanvändningen för kamin K3 antas vara 105 W under startsekvensen på 21 minuter och där-
efter 25 W under drift. Under nedsläckningsfasen antas att ingen el förbrukas av kaminen. 
 
Kamin K3 (Wodtke smart) har modellerats med Type 209 och modellens parametervärden redovi-
sas i bilaga 6. Kaminmodellens överensstämmelse med uppmätta data under stationära driftfall vid 
olika förbränningseffekter redovisas i figur 5.7. Dessa mätvärden har använts för att bestämma UA-
värdena i kaminmodellen. Diagrammet visar en relativt god överensstämmelse med simulerade data 
inom hela effektområdet. Det något hackiga utseendet beror på att mätningarna är gjorda vid olika 
tidpunkter och att rumstemperaturen samt vattentemperaturen och vattenflödet i kaminen är olika i 
de olika mätpunkterna. Dessutom används i detta diagram de luftfaktorer som uppmätts vid det ak-
tuella mättillfället. I simuleringarna har luftöverskottet sedan beräknats med ett linjärt samband. 
Dessutom kan kaminens renhetsgrad variera vid de olika mättillfällena. Den uppmätta verknings-
graden för kamin K2 ligger kring 80%, vilket är något lägre än för Pitekaminen. I figur 5.8 redovi-
sas kaminens prestanda med en lufttemperatur på 22ºC, en vattentemperatur på 60ºC, ett vattenflöde 
på 0,111 kg/s och med luftöverskott enligt bilaga 6. 
 
Överenstämmelsen med uppmätta data under en dynamisk simulering redovisas i figur 5.9. Energi-
tillförseln till vattenkrets och kvarvarande värme i rökgasen under 112 timmars varierande drift 
redovisas. Resultaten visar god överensstämmelse mellan modell och mätresultat. Den beräknade 
energimängden till vattenkretsen är näst intill identisk med den uppmätta. Den beräknade energi-
mängden till rökgaser är något lägre än uppmätt. 
 
 

 
 
Figur 5.9. Jämförelse av simulerad och uppmätt värmebalans vid varierande förbränningseffekt för Wodtke 
Smart (kamin K3).   
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5.1.5  Kamin K2 
Kamin K2 är identisk med kamin K3, med undantag för UA-värdena, som har modifierats, så att 
värmeavgivningen till vattenkretsen blir lägre (ca 40% jämfört med ca 75% för kamin K3). Para-
metrar för kamin K2 redovisas i bilaga 6. I figur 5.10 redovisas kaminens egenskaper under statio-
när drift med en lufttemperatur av 22ºC, en vattentemperatur på 60ºC, ett vattenflöde på 0,111 kg/s 
och ett luftöverskott enligt bilaga 6.  
 
De parametrar som har allra störst osäkerhet i kaminmodellerna är luftfaktorn vid förbränningen 
och självdragsflödet vid stillestånd. Luftfaktorn (bränsle luftblandningen) påverkas kraftigt av hur 
kaminen är injusterad och kan även påverkas av väder och vind, husets beskaffenhet samt skor-
stenstyp. Mätvärdena visar ganska spridda värden och en linjär interpolering av luftfaktorn är en 
grov förenkling. Också mätningarna har en del brister. T.ex. har inte inverkan av vattentemperatur 
och vattenflöde undersökts på ett systematiskt sätt för de vattenmantlade kaminerna. 
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Figur 5.10. Simulerade prestanda för kamin K2 som funktion av förbränningseffekten Ppellet vid en rumstem-
peratur på 22ºC, ingående vattentemperatur på 55ºC, ett vattenflöde på 0,111 kg/s och luftfaktor enligt bila-
ga 6. 

 
 
 

5.2 Pelletpannor och pelletbrännare 

En pelletpanna är att likna vid en oljepanna och levererar energi till varmvatten och ett vattenburet 
värmesystem. Dock krävs något mera skötsel i form av bränslepåfyllning, sotning och uraskning. I 
Sverige är det vanligt att pelletbrännaren säljs separat och monteras i en befintlig olje- eller vedpan-
na. I sådana fall är det mycket viktigt att brännaren injusteras på plats för att rätt luft-
bränsleblandning, bästa verkningsgrad och lägsta utsläpp skall erhållas. Det finns också pelletpan-
nor på marknaden, där brännare, varmvattenberedning, värmeshunt, mm är monterade till en enhet.  
 
Det finns två huvudtyper av pelletbrännare: undermatade och övermatade brännare. I övermatade 
brännare faller pelleten ned ovanpå eldhärden och i undermatade brännare matas pelleten in under-
ifrån. Den undermatade funktionen möjliggör att driftintervallen utan uraskning kan bli större, efter-
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som slagg och aska i förbränningskoppen trycks över kanten. Den övermatade pelletbrännaren bör 
askas ur en gång per vecka, medan den undermatade brännaren kan klara sig i ca fyra veckor mellan 
uraskningarna. Sotningsintervallet beror på pananns konstruktion, men i nya pannor är det relativt 
enkelt att sota och det brukar rekommenderas att det sker varannan till var fjärde vecka. Det finns 
också pelletpannor på den europeiska marknaden, som har helautomatisk sotning och uraskning och 
därför behöver en askbehållare endast tömmas några enstaka gånger per år.  
 
Pelletförrådet för en panna utgörs vanligen av ett förråd, som räcker några dagar, upp till en vecka 
och som måste fyllas manuellt, men det är även möjligt att anordna automatisk fyllning från ett sä-
songsförråd till det mindre förrådet. Precis som med pelletkaminen måste någon titta till pannan och 
fylla på pellet vid längre tids bortavaro under vintern, alternativt, måste en el-patron träda in om 
pannan stannar, eller om pelleten tar slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.11. a) Ny pelletbrännare  installerad i gammal panna.b) Ny pelletpanna (Thermia), c) Pelletpanna 
med ackumulatorvolym för solvärme (Scand-Pellet AB). 

 
 

5.2.1  Reglerprinciper 
Brännaren i en pelletpanna tänds i regel med el. Antingen med en elspiral i direkt anslutning till 
pelleten eller också med elvärmd het luft som blåses in på pelleten. Brännaren i en pelletpanna re-
gleras vanligtvis på temperaturen i pannvattnet. Vanligtvis slår brännaren på vid tex 70ºC och 
stänger av vid en vattentemperatur av ca 80ºC. För att erhålla längre gångtider för brännaren kan 
temperaturskillnaden mellan till- och frånslag ökas. Två temperaturgivare på olika höjd enligt sam-
ma princip som för pelletkaminen kopplad mot tank ger också längre drifttider. Gångtiderna kan 
också förlängas genom att pelletbrännarens effekt minskas och anpassas till lasten eller genom att 
öka den uppvärmda vattenvolymen.  
 
PellX brännaren kan förses med en reglering som innebär att brännaren drivs med två olika effekt-
lägen. Brännaren startar med full effekt vid en tanktemperatur på 60ºC. Vid 70ºC går brännaren ner 
på halv effekt. Vid en tanktemperatur på 80ºC stänger brännaren av. 
 
Startförloppet 
Pelletbrännare och pelletpannor har ofta samma förprogrammerade startsekvens som pelletkaminer. 
Under mätningarna med PellX brännaren monterades en ny tändning med varmluft. 

a b c 
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1. Tillförsel av startdos med pellet 
2. tändning av pellet med varmluft 
3. Ökad lufttillförsel och gradvis ökad tillförsel av pellet 
4. Övergång till drifteffekt. 
 
Stoppförloppet 
När kaminen släcker ner avbryts pellettillförseln och luftfläkten eller rökgasfläkten fortsätter blåsa 
för att bränna slut på pellethärden. Fläkten stänger av efter en viss tid. 
 
Parameteridentifiering 
Mätningar har utförts på två olika pelletpannor: 
1. Pelletpanna Biosolpannan från Stocksbroverken med pelletbrännare PellX 20 kW från Scand-

Pellet AB, (hösten 2001) 
2. Pelletpanna Thermia Biomatic+, (våren 2003) 
 
En modell av Biosolpannan med PellX-brännaren har tagits fram. Däremot har ännu ingen modell 
av Thermia Biomatic + tagits fram, men mätningarna skall möjliggöra framtagning av en modell i 
framtiden. 
 
Biosolpannan med PellX-brännaren 
Pannan från Stocksbroverken är egentligen en ackumulatortank med en integrerad brännkammare 
och konvektionsparti i tankens övre del. I tankens nedre del är en kamflänsrörvärmeväxlare monte-
rad som möjliggör inlagring av solenergi. Dessutom finns dubbla kamflänsrör för varmvattenbered-
ning. Figur 5.4 nedan visar Biosolpannan i genomskärning. 
 
 
 

 
Figur 5.12. Biosolpannan i genomskärning (Scand-Pellet AB) 
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5.2.2  PellX-brännaren 
Vid tiden för modelleringsarbetet var inte den slutliga modellen (Type 210) tillgänglig och en tidi-
gare variant av modellen. (Type 207) som inte har samtliga funktioner inbyggda har använts för att 
modellera PellX brännaren. Bland annat modelleras inte start och stoppförloppet i detalj. Källkoden 
för Type 207 redovisas i bilaga 16. I bilaga 7 redovisas identifierade parametrar för PellX bränna-
ren. Olika reglerprinciper har modellerats med ekvationer. 
 
Värmeförluster pga självdrag genom skorstenen 
Då brännaren inte är i drift kan värmeförluster orsakas av självdrag genom pannan och skorstenen. 
Många moderna oljebrännare har ett spjäll som stänger och minskar luftläckaget, men det har nor-
malt inte pelletbrännare. Luftflödet genom brännaren drivs genom att luften värms genom pannans 
konvektionsparti och stiger, eftersom den då får lägre densitet än uteluften. Det finns dock många 
faktorer som kan påverka detta luftflöde: 
 
• friktionen genom panna, brännare och skorsten 
• skorstenens temperatur och höjd 
• pannans temperatur relativt utetemperaturen 
• ev förekomst av draglucka 
• tryckskillnaden mellan pannrummet och ute samt ev. vindpåverkan 
 
Att utreda alla dessa faktorers inverkan på självdraget genom skorstenen inom detta projekt har inte 
varit möjligt, så självdragsflödet har modellerats mycket förenklat som ett konstant värde av 4 kg/h. 
Inverkan av olika skorstenar, olika utetemperatur, och olika tryckförhållanden har därigenom för-
summats.  
 
 
 

5.2.3 Biosolpannan 
Pannan med konvektionsparti, vattenvolym och värmeväxlare modelleras med type 140. Vid para-
meteridentifiering av ackumulatortankar rekommenderas testmetoder enligt CEN-metoden (CEN 
1997, CEN 1999, och CEN 2000) eller förenklade metoder av Bales (2000) och Bales (2002). Pa-
rameteridentifiering bör göras med identifieringsprogrammet FITTRN (Huber 1998). I detta arbete 
har en mycket förenklad metod tillämpats, som bygger på tidigare erfarenheter och geometriska 
data från tanken. 
 
Pannans volym 
Pannans volym beräknades utifrån geometriska data från konstruktionsritningen till 0,631 m3. Den 
interna volymen för förbränningskammare och konvektionsparti har då räknats bort. Metallens vo-
lym tas med i volymberäkningen, då värmekapaciteten per volymsenhet för stål är nästan samma 
som för vatten. Vatten har en värmekapacitet av 4178 kJ/m3K och stål ca 3900 kJ/m3K. Den effek-
tiva höjden för pannan blir 1,428 m eftersom pannans tvärsnittsarea är 0.4418 m2.  
 
Relativa höjder 
Relativa höjder för olika komponenter, hrel har beräknats utifrån de geometriska höjderna enligt 
följande formel 

total

under
rel V

V
h =   (ekv 5.1) 
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där Vunder är volymen under komponenten och Vtotal är pannans totala volym. Tabell 5.2 nedan visar 
en sammanställning av de höjder som har beräknats för Biosolpannan. 
 
 
Tabell 5.2. Relativa höjder beräknade för Biosolpannan från geometriska data. 

 relativ höjd
övre radiator framledning 1.000
övre varmvatten VVX ut 0.972
överkant tubpaket 0.923
övre varmvatten VVX in 0.730
termostat elpatron och panna 0.866
elpatron 0.708
underkant tubpaket 0.708
överkantl brännkammare 0.708
framledning golvvärme 0.614
underkant brännkammare (Ändrades efter identifiering) 0.540
givare för sol 0.266
rad retur övre 0.501
rad retur nedre 0.077
undre varmvattenVVX ut 0.512
undre varmvattenVVX in 0.186
solVVX in 0.406
solVVX ut 0.028
 
 
Värmeväxlare 
Värmeväxlarna för sol och tappvarmvatten utgörs av kamflänsrör. Värmeöverföring för kamfläns-
rörvärmeväxlare har tidigare identifierats vid SERC och dessa värden har använts även för dessa 
värmeväxlare. I de fall värmeväxlarnas längd har avvikit ifrån varandra har UA-värdet räknats om 
proportionellt mot längdavvikelsen. 
 
Värmeförluster från pannan 
Pannans värmeförluster har identifierats med hjälp av mätningar och en förenklad identifieringspro-
cess. Värmeförlusterna delas upp i olika komponenter för olika delar av tanken. Övre delen av pan-
nan har högre värmeförluster än undre delen genom den stora serviceluckan och skorstensstosen. 
Det förekommer också värmeförluster till uteluften pga självdrag genom pannans konvektionsparti 
och skorstenen. Ytterligare värmeförluster till rummet uppstår då brännaren är i drift, eftersom ser-
vicelucka, brännare och stos då blir mycket heta. Följande delförluster skall identifieras för biosol-
pannan: 
 
1. Transmissionsförluster från övre mantel och från tankens topp 
2. Transmissionsförluster från nedre mantel och från tankens botten 
3. Transmissionsförluster från brännare, stos och servicelucka vid eldning 
4. Läckluftflöde genom brännaren och pannan under perioder utan eldning kyler pannrummet 

och pannan 
5. Förbränningsluftflödet genom brännaren under perioder med eldning kyler pannrummet  
 
Värmeförluster genom pannans hölje 
Beräkningen av pannas värmeförlustkoefficient kompliceras av att förlusterna är ojämnt fördelade. 
Detta beror bl.a på att värmeisoleringen vid brännkammaren och vid skorstensstosen är sämre än på 
övriga ställen. Därigenom kan man misstänka att pannans värmeförluster är högre i den övre delen 
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än i den undre delen. I tankmodellen (Type 140) som används för att modellera pannan har man 
möjlighet att dela upp värmeförlusterna från höljet i olika delar genom att ange olika värmeförlust-
koefficienter i olika områden. Figur 5.5 nedan visar en förenklad bild av värmebalansen för Biosol-
pannan om man antar att värmeförlusterna delas upp i två delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.13. Värmebalans för Biosolpannan under perioder utan eldning och utan skorstensförluster. Den 
streckade linjen visar det tänkta gränsskiktet mellan den övre och undre delen av pannan som antas ha olika 
värmeförlustkoefficient. Gränskiktet antas ligga i höjd med brännkammarens underkant på en relativ höjd av 
ca 0,54. ∆Qö och ∆Qu är ändringen i energiinnehåll i övre resp undre delen av pannan. Qvfö och Qvfu är vär-
meförlusten från övre resp undre delen av pannan och Qlö-u är värmeledning från övre till undre delen av 
pannan.  

 
 
11 st temperaturgivare har monterats i pannan för att kunna mäta temperaturen och beräkna energi-
innehållet i pannan. Givarnas relativa placering i höjdled har beräknats och dessutom har den andel 
av pannans volym som representeras av varje givare beräknats. Dessa koefficienter används för 
viktning av givaren när pannans medeltemperatur beräknas. Resultaten redovisas i tabell 5.3 nedan. 
 
 
Tabell 5.3. Relativ höjd och tillhörande volymandel för resp temperaturgivare. 

 relativ höjd volymandel
Temperaturgivare 10 0.978 0.0477
Temperaturgivare 9 0.927 0.0554
Temperaturgivare 8 0.867 0.0818
Temperaturgivare 7 0.763 0.1003
Temperaturgivare 6 0.667 0.0929
Temperaturgivare 5 0.577 0.1013
Temperaturgivare 4 0.464 0.1222
Temperaturgivare 3 0.333 0.0987
Temperaturgivare D-tank 0.266 0.0648
Temperaturgivare 2 0.203 0.0952
Temperaturgivare 1 0.076 0.1397
 
 

Qvfö 

Qvfu 

∆Qö 

∆Qu 

Qlö-u 
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Mätsekvenser 
Värmeförlusterna från pannans hölje (transmissionsförlusterna) som avges till pannrummet har i 
detta fall bestäms genom två olika mätningar. I mätning 1 värms hela pannan till en homogen tem-
peratur genom att köra brännaren samtidigt som pannan blandas om med en extern cirkulationskrets 
kopplad mellan topp och botten. När hela pannan kommit upp i en jämn temperatur stoppas bränna-
ren och cirkulationspumpen. När glöden slocknat proppas pannans skorsten för att eliminera skor-
stensförlusterna genom självdrag. Pannan lämnas sedan orörd så att pannan får svalna. Temperatu-
ren i pannrummet hålls konstant genom ett el-element. 
 
Under avsvalningsförloppet mäts temperaturen på två nivåer i rummet och temperaturen i pannan 
mäts med termoelement innanför pannans isolering på 11 olika nivåer.   
 
Mätning 2 genomförs på samma sätt, men pannan blandas inte så att endast övre delen av pannan 
värms upp. Pannans värmeförluster är således lika för övre panndelen i båda fallen, men i mätning 1 
förekommer även värmeförluster i pannans undre del. På så sätt ger skillnaden i värmeförluster 
uppgift om värmeförlustkoeficienten i undre delen av pannan UAu: 

ötotu UAUAUA −= 1   (ekv 5.2) 

där UAtot1 är värmeförlustkoefficienten för hela pannan beräknad från mätning 1 med hela pannan 
uppvärmd. UAö är värmeförlustkoefficienten för övre delen av pannan.  
 
Under antagande att tanken har en jämn temperatur kan värmeförlusten i en viss tidpunkt under 
avsvalningsförloppet beräknas enligt följande ekvation: 

( )
dt

dT
cmTTUAP ktan

prktanförlust ⋅⋅=−⋅=   (ekv 5.3) 

Där Pförlust är värmeeffekten som avgår, Ttank är tankens temperatur, Tr är Rummets temperatur, m är 
tankvattnets massa, cp är värmekapaciteten, dTtank/dt är temperaturändringen i tanken per tidsenhet. 
Integrering över hela avsvalningsförloppet ger följande ekvation: 
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där m är pannvattnets massa = 631 kg, cp är vattnets värmekapacitet = 4186 J/kgK, t1 är tidsåtgång-
en för mätning 1 = 507240 sekunder, Tmstart1 är pannvattnets medeltemperatur vid start av mätning 1 
= 74,2°C, Tmslut1 är pannans medeltemperatur vid mätningens slut = 36,6°C och Tr1 är rummets me-
deltemperatur under mätning 1 = 27.6°C. Ekvation 5.18 ger UAtot1 = 8,58 W/K. Ekvationen gäller 
under förutsättning att pannans temperatur är homogen och att värmeförlustkoefficienten är kon-
stant över hela den omslutande arean. Dessutom skall omgivningens temperatur skall vara konstant 
under hela mätningen.  
 
UA-värdet för den övre panndelen kan beräknas från mätning 2 enligt: 
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UA   (ekv 5.5) 

där t2 är tidsåtgången för mätning 2 = 147600 sekunder, Tmöstart2 är medeltemperaturen i övre delen 
av pannan vid start av mätning 2 = 72,9°C, Tmöslut2 är medeltemperaturen i övre delen av pannan vid 
mätningens slut = 50,4°C och Trö2 är medeltemperaturen i rummets övre del under mätning 2 = 
30,3°C.  Eftersom både värmeledning till undre delen av pannan och värmeförlusterna påverkar 
vattnets temperatur kan vi tänka oss att en del av vattnet avger sin energi till den undre panndelen 
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och en del av vattnet (möeff ) avger värmen som värmeförluster till omgivningen. Den del av vatten-
massan som avger värme till omgivningen blir då: 

2

2

ö

vfö
ööeff Q

Q
mm

∆−
⋅=    (ekv 5.6) 

där mö är massan av vattnet i övre delen av pannan = 302,5 kg. ∆Qö2 är energiändringen i övre delen 
av pannan för mätning 2 och beräknas enligt 

( )222 möstartmöslutpöö TTcmQ −⋅⋅=∆   (ekv 5.7) 

Qvfö2 är värmeförlusten genom isoleringen för övre delen av pannan under mätning 2 och beräknas 
enligt 

222 ulöövfö QQQ −−∆−=   (ekv 5.8) 

där Qlö-u2 är värmeledningen från pannans övre del till pannans undre del i mätning 2. Qlö-u2 kan 
beräknas: 

222 uvfuulö QQQ ∆+=−   (ekv 5.9) 

där Qvfu2 är totala värmeförlusten från den undre panndelen i mätning 2. ∆Qu2 är ändringen av ener-
giinnehållet i den undre delen av pannan i mätning 2 och beräknas enligt: 

( )222 mustartmuslutpuu TTcmQ −⋅⋅=∆   (ekv 5.10) 

där mu är vattnets massa i undre delen av pannan = 328,5 kg, Tmustart2 är medeltemperaturen i undre 
delen av pannan vid start av mätning 2 = 30,3°C och Tmuslut2 är medeltemperaturen i undre delen av 
pannan vid mätningens slut = 33,0°C. 
 
Under antagande att UA-värdet för den undre delen av pannan är känd och att medeltemperaturen i 
pannans undre del är relativt konstant kan värmeförlusten från den undre delen av pannan Qvfu2 för-
enklat beräknas enligt: 

( ) 2222 tTTUAQ rumuuvfu ⋅−⋅=   (ekv 5.11) 

där Tmu2 är Medeltemperaturen i undre panndelen under hela mätning 2 = 32,3°C, Tru2 är medeltem-
peraturen i undre delen av rummet under mätning 2 = 27,0°C.  
 
Ovanstående system av ekvationer kan lösas genom att anta ett värde för UAu och sedan iterera fram 
en lösning. Beräkningen ger UAö = 4,98 W/K och UAu = 3,55 W/K. 
 
Uppdelning av UA-värdet mellan mantel och gavlar 
Värmeförlustkoeficienterna för pannans övre resp undre del bör ytterligare delas upp mellan man-
telyta och gavlar för att öka noggrannheten i modellen. Uppdelning av värmeförlustkoefficienten 
från övre delen av pannan mellan mantel och gavel kan beräknas genom att teoretiskt uppskatta 
värmeförlustkoefficienten för pannans övre gavel och därefter multiplicera med en koefficient för 
att värmeförlusten i praktiken alltid är större. Av erfarenheter från tidigare tester vid SERC och 
inom Task 26-samarbetet har man kommit fram till att en faktor på 1,7 ger bra överensstämmelse 
med verkligheten. Bland annat finns en rör anslutning i pannans topp, som ökar förlusterna. UA-
värdet för tankens topp kan således beräknas: 

71,
H
V

d
UA

eff
top ⋅⋅=

λ
  (ekv 5.12) 
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där λ är isoleringens värmeledningsförmåga = 0,04 W/mK, d är isolertjockleken =  0,09 m, V är 
volymen. 
 
 
pannans effektiva volym = 0,631 m3 och Heff är effektiv tankhöjd = 1,43m. Ekv 5.26 ger UAtop = 
0,68 W/K. UA-värdet för övre manteln kan sedan beräknas enligt: 

topömö UAUAUA −=   (ekv 5.13) 

Ekv 5.27 ger UAmö = 4,98 - 0,68 = 4,29 W/K. 
 
Uppdelning av värmeförlustkoefficienten från undre delen av pannan mellan undre mantel och bot-
ten är svår att göra med en teoretisk beräkning, eftersom värmeförlusterna från botten beror på hur 
mycket vattnet blandas om i det understa vattenskiktet. Erfarenheter från tidigare mätningar och 
parameteridentifieringar visar att UA-värdet för tankens botten har relativt liten betydelse för vär-
meförlusterna och ligger mellan 0,5 och 1,5 W/K för de flesta tankar. Undersökningarna visar också 
att totala UA-värdet för tanken alltid är mindre än summan av UA-värdena för respektive del. Erfa-
renhetsmässigt sätts därför UA-värdet för tankens botten, UAbot till 1W/K och UA-värdet för undre 
manteln beräknas erfarenhetsmässigt: 

50,UAUAUA botumu +−=   (ekv 5.14) 

Ekv 5.28 ger Uamu = 3,55-1+0,5 = 3,05 W/K. 
 
Samtliga parametrar som identifierats för biosolpannan redovisas i bilaga 8. 
 
 
 

5.3  Elradiatorer 

En del av husen med direktverkande el kan förväntas ha gamla radiatorer med dåligt fungerande 
bimetalltermostater. När bimetalltermostater åldras ökar hysteresen, dvs. temperaturdifferensen 
mellan till- och frånslagstemperatur ökar. Detta får till följd att regleringen blir dålig med dålig 
komfort som följd. I dessa simuleringar antas att nya oljefyllda elradiatorer med elektronisk termo-
stat används i hela huset. För att simulera radiatorernas tidskonstant kan följande formel användas 
(Thomas, 1992) 
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  (ekv 5.15) 

där Put,t=ts är avgiven effekt för nuvarande tidssteg, tstep är tidssteget för simuleringen (1,5 min) och 
K är radiatorns tidskonstant. Pin,t=ts-1 är eleffekten vid föregående tidssteg och Put,t=ts-1 den avgivna 
effekten vid föregående tidssteg.  
 
Tidskonstanten definieras som den tid det tar för radiatorn att uppnå 63% av maximal avgiven ef-
fekt vid konstant eleffekt. I figur 5.14 har mätningar av en oljefylld radiators uppvärmnings- och 
avsvalningsförlopp genomförts. Under antagande att den avgivna effekten är proportionell mot ra-
diatorns temperatur har tidskonstanten beräknats för både uppvärmningsförlopp och avsvalningsför-
lopp. Figuren ger att K = 12,5 minuter för uppvärmningsförloppet och 20 min för avsvalningsför-
loppet. För att förenkla modelleringsarbetet antas att tidskonstanten är 15 minuter för både upp-
värmningsförloppet och avsvalningsförloppet.  
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Figur 5.14. Mätning av uppvärmningsförlopp, samt avsvalningsförlopp för en oljefylld elradiator. 

 
Dimensioneringen av husens effektbehov genomfördes vid en utetemperatur av -18ºC, en tempera-
tur under golvet på 5ºC (0°C i typhus H1 med kryputrymme) och en ventilation av = 0,5 oms/h. 
Bilaga 9 visar dimensionerande effekt samt valda elradiatorer för typhus H1, H3 och H4.  
 
Reglering 
Radiatorerna förutsätts vara försedda med moderna elektroniska termostater, som bygger på princi-
pen att före varje tidsperiod (var 30:e eller 40:e sekund) kontrollera hur stor del av kommande peri-
od som elelementet skall vara tillslaget. För att modellera elradiatorernas reglersystem används en 
s.k. PID-regulator (Thomas, 1992) som kan simuleras med TRNSYS Type 120. En PID-regulator 
justerar elementets effekt så att den på termostaten inställda temperaturen uppnås exakt. 
 
Simuleringsförutsättningar 
Termostatinställningen för elradiatorerna är olika i olika rum och framgår av tabell 5.4. I köket är 
termostaten inställd på 20°C. I sovrum och tvättstuga är temperaturen 19°C och i bad WC och 
dusch är temperaturen 22°C. I vardagsrummet är temperaturinställningen 21°C för referenssyste-
met, men i övriga system antas kaminen vara placerad i detta utrymme, varvid elradiatorn är avsla-
gen. I typhus H4 finns två vardagsrum, (zon 1 och zon 7. I detta hus placeras kaminen  på bottenvå-
ningen i zon 1 och där är elradiatorn avstängd. I vardagsrummet på övervåningen (zon 7) är elradia-
torn inställd på 20°C. I system S8, S9, S12, S13 samt S14 förekommer inga elradiatorer. 
 
Tabell 5.4. Temperaturinställning på elradiatorerna för de  
olika rumstyperna (i de fall elradiatorer förekommer). 

Kök 20°C 
Sovrum 19°C 
Tvättstuga 19°C 
Badrum, WC, Dusch 22°C 
Vardagsrum *21°C 

* Radiator avstängd om pelletkaminen är placerad i zonen.  
   I typhus H4 i zon 7 är temperaturinställningen 20°C. 
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5.4  Vattenradiatorer 

Vattenradiatorerna modelleras med en icke standard modell, (Type 162). Som underlag för att be-
stämma modellens parametrar har radiatorerna dimensionerats för en framledningstemperatur av 
55ºC och en returtemperatur av 45ºC. Dimensionerande effektbehov i de olika zonerna är samma 
som vid dimensioneringen av elradiatorerna.  
 
I radiatormodellen (Type 162) skall radiatoreffekten anges vid en driftmedeltemperatur av 80ºC. 
Eftersom vattenradiatorerna dimensioneras för en drifttemperatur av 55/45°C, måste effekterna om-
räknas till den ”nominella” driftmedeltemperaturen av 80ºC, Omräkning av effekten sker enligt 
Thermopanel (2001) 

28,1
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∆
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⋅=  (ekv 5.16) 

där P är radiatorns dimensionerande effekt vid driftmedeltemperaturen 50ºC, ∆T är den logaritmiska 
medeltemperaturdifferansen mellan radiator och rum vid radiatormedeltemperaturen 50ºC och 
∆Tnom är den logaritmiska medeltemperaturskillnaden mellan radiator och rum vid en nominell radi-
atortemperatur av 80ºC. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen beräknas enligt 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−

−
=

rumretur

rumfram

returfram

TT
TT

ln

TT
T∆   (ekv 5.17) 

där Tfram är framledningstemperaturen och Tretur är returtemperaturen. Lämpliga radiatorer ur effekt- 
och utrymmessynpunkt valdes ur Thermopanels produktkatalog (Thermopanel, 2001) samt värden 
på värmeavgivning, vikt och volym användes för att beräkna parametrarna till Type 162. I bilaga 10 
redovisas valda radiatorer, samt erforderliga parametrar för radiatormodellen Type 162.  
 
 
 

5.5  Termostatventiler 

Termostatventilen på radiatorn reglerar vattenflödet genom radiatorn så att flödet minskar vid sti-
gande rumstemperatur. Flödet genom radiatorn beror på många olika faktorer som lufttemperatur, 
vattentemperatur, radiatorstorlek, dynamik, vattentryck, mm. Bland TRNSYS-komponenterna sak-
nas en realistisk modell för termostatventilen på vattenradiatorer. Vanligtvis används PID-regulator 
Type 120 för simulering av termostatventiler, men modellen kan inte ta hänsyn till alla de faktorer 
som påverkar flödet genom radiatorn. Matematiskt kan man dela upp termostatventilens funktion på 
följande sätt: 

1. Dödtid 
2. Tidskonstant 
3. Värmeöverföring från ventilhus 
4. Hysteres 
5. Ickelinjär P-bredd, dvs. flödet är inte proportionellt mot ventilläget och temperaturändringen. 
 
Med Type 120 kan endast punkt 4 modelleras. Kaminens drifttid är beroende av temperaturen i in-
tilliggande rum, som i en del system styrs av självverkande ventiler. Termostatventilens förmåga att 
reglera inställd temperaturnivå bedöms därför kunna påverka kaminens driftförutsättningar och en 
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realistisk termostatventil är därför en viktig komponent i systemmodellen. En ny modell som tar 
hänsyn till de olika punkterna ovan har utvecklats inom projektet. Dock har inga mätningar och 
ingen validering av modellen kunnat genomföras inom projektet.  
 
Dödtid 
Dödtiden är tiden det tar för termostaten att börja reagera, dvs. den tid det tar från att lufttemperatu-
ren ändras tills ventilkäglan börjar röra sig. Denna tid är så liten att den med största sannolikhet kan 
försummas, men fördelen med att använda en dödtid i simuleringen är att man undviker cirkelrefe-
renser och iterationer i simuleringen som kan ge konvergensproblem. Dödtiden modelleras genom 
att lufttemperaturen från föregående tidssteg används som input till termostatventilen. Det betyder 
att flödet alltid baseras på lufttemperaturen från föregående tidssteg, och därför kommer inte radia-
torflödet att variera under iterationsprocessen.  
 
Tidskonstant 
Tidskonstanten är tiden det tar för ventilen att ändra flödet med 63% av slutflödet, vid en stegänd-
ring av rumstemperaturen. Enligt produktblad från MMA Markaryd (MMA, 2001) är tidskonstanten 
ca 24 minuter. Tidskonstanten för radiatorventilen modelleras på samma sätt som för elradiatorn 

( ) ( ) )1t(tk
t/t

)1t(l
t/t

tk TeTe1T kstepkstep
−

−
−

− ⋅+⋅−=  (ekv 5.18) 

där Ttk är temperaturen på känselkroppen korrigerad för tidskonstanten, tstep är tidssteget för simule-
ringen, tk är känselkroppens tidskonstant, Tl(t-1) är lufttemperaturen från föregående tidssteg och Ttk(t-

1) är temperaturen på känselkroppen korrigerad för tidskonstanten för föregående tidssteg. 
 
Värmeöverföring mellan radiator och känselkropp 
Värmeledning mellan ventilhus och känselkropp bestämmer hur mycket vattnets temperatur påver-
kar ventilläget. Enligt produktblad för termostatventiler från företaget MMA Markaryd (MMA, 
2001) påverkar värmeledning mellan radiator och ventil rumstemperaturen med högst 0,5ºC. Föl-
jande ekvation används för att kompensera för värmeledningen från radiatorn: 

( ) ledntkframtkledn kTTTT ⋅−+=  (ekv 5.19) 

där Tledn är temperaturen på känselkroppen korrigerad för värmeöverföringen mellan radiator och 
känselkropp, Ttk är temperaturen på känselkroppen korrigerad för tidskonstanten, Tfram är framled-
ningstemperaturen, kledn är en koefficient som beskriver ledningsförmågan = 0,01. 
 
Hysteres 
Beroende på om ventilen håller på att öppna eller stänga kommer käglans läge att vara förskjuten 
mot det teoretiska ventilläget. Genom vaxets utvidgning och friktion i mekaniken blir ventilkäglans 
läge inte lika om ventilen är på väg att öppna som om den är på väg att stänga. Detta orsakar en 
hystereseffekt och kan påverka rumstemperaturen som mest med 0,3 till 0,5ºC (MMA, 2001). För 
att efterlikna denna hysteres hos radiatorventilen användes logiska funktioner. Temperaturen som är 
kompenserad för hysteresen Thysres blir således: 

Thysres = Ahys+Chys+Dhys  (ekv 5.20) 

där 

Ahys = MIN(Thys(t-1) ,Tledn)·LT(Tledn,Tledn(t-1))  (ekv 5.21) 

Chys = MIN(Thys(t-1),Tledn) ·EQL(Tledn,Tledn(t-1))  (ekv 5.22) 

 
Dhys = (Thys(t-1) ·LT(Bhys, Thys(t-1))+Bhys· (GT(Bhys, Thys(t-1))+ 
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EQL(Bhys, Thys(t-1)))) ·GT(Tledn,Tledn(t-1))  (ekv 5.23) 

där Tledn är temperaturen på känselkroppen korrigerad för värmeöverföringen mellan radiator och 
känselkropp för nuvarande tidssteg och Tledn(t-1) är temperaturen på känselkroppen korrigerad för 
värmeöverföringen mellan radiator och känselkropp för föregående tidssteg. Thys(t-1) är temperaturen 
som är kompenserad för hysteresen (Thysres) från föregående tidssteg. Logiska funktioner enligt 
TRNSYS-manualen (Klein et al. 2000). Bhys beräknas enligt 

Bhys = (Tledn-Thys) ·GT(Tledn,Tledn(t-1) )  (ekv 5.24) 

För dessa simuleringar har antagits att hysteresen Thys = 0,2ºC. 
 
P-bredd 
P-bredden är den temperaturskillnad som krävs för att ventilkäglan skall förflytta sig från helt öppet 
till helt stängt läge och är för en radiatorventil ca 2ºC. Ju mindre radiator (mindre flöde) desto mind-
re P-bredd. Flödet är dock inte direkt proportionellt mot temperaturen utan följer snarare en expo-
nentiell funktion. Det gäller alltså att beskriva radiatorflödet som funktion av ventilläget som följer 
känselkroppens temperatur. Radiatorflödet anges som en faktor (Yrad) mellan 0 och 1. Följande ek-
vation har använts för att beräkna relativa radiatorflödet Yrad som funktion av termostatventilens 
temperatur, Thysres 

exp
breddhysressetrad )/PT-(T  Y =   (ekv 5.25) 

där Tset är inställd radiatortemperatur, P-bredden Pbredd är enligt MMA (2001)  ca 2ºC och exponen-
ten exp är 0,4. Ingen hänsyn tas således till hur radiatorns storlek påverkar P-bredden.  
 
Termostatventilens termiska tröghet, hysteres, P-bredd och värmeledning från radiatorn har model-
lerats omsorgsfullt. Emellertid finns ytterligare faktorer som kan ha stor inverkan på reglerfunktio-
nen. Ickehomogen lufttemperatur i rummet kan inte beaktas, eftersom TRNSYS inte tas hänsyn till 
detta. Kallras från fönster och varmluft från en kamin eller radiator kan ge stora lokala temperatur-
avvikelser i ett och samma rum. En osäkerhetsfaktor är således att medeltemperaturen i rummet kan 
avvika från temperaturen i den punkt där termostatventilen är placerad. Radiatorventilerna har ock-
så en inbördes påverkan på varandra som beror på att trycket i systemet varierar beroende på hur 
många ventiler som är öppna. Flödet genom en radiator beror alltså också på flödet genom de andra 
radiatorerna, något som inte heller har beaktats i modellen. 
 
Simuleringsförutsättningar 
Inställningen av vattenradiatorernas termostatventiler är komplicerad, eftersom vattenflödet genom 
radiatorn är beroende av rumstemperaturen. Inställd temperatur på vattenradiatorn anger temperatu-
ren då ventilen är helt stängd. Då rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen öppnas 
termostatventilen successivt för att vara helt öppen vid en temperatur som är två grader lägre än den 
inställda temperaturen.  
 
Termostaternas inställning för de olika systemtyperna och de olika typhusen framgår av tabell 5.5 
t.o.m. 5.7. Generellt har badrummen högt inställda termostater, medan trapphus, hall och tvättstuga 
har lägre inställda temperaturer. I system S6 t.o.m. S13 har sovrummen en relativt hög temperatur-
inställning, eftersom det alltid måste finnas avsättning för värmen från pelletkaminen för att undvi-
ka överhettning i vattenkretsen. Kaminen styrs enbart på rumstermostaten i det rum där kaminen är 
placerad. Flödet genom vattenradiatorn vid fullt öppen termostatventil framgår av bilaga 10. 
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Tabell 5.5. Inställd temperatur på vattenradiatorernas termostatventiler i typhus H1 för de olika zonerna 
och de olika systemvarianterna. Temperaturen avser helt stängd termostatventil. Ventilen är fullt öppen vid 
en temperatur som är ca två grader lägre. 

Typhus H1 Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7 Zon 8 Zon 9 Zon 
10 

S6, K2, färre rad * * 21 * 24 * 23 23 * * 
S7, K2,  färre rad * * 21 * 24 * 23 23 * * 
S7, K2 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S7, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S8, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S9, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S10, K2, färre rad * * 21 * 24 * 23 23 * * 
S11, K2, färre rad * * 21 * 24 * 23 23 * * 
S11, K2 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S11, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S12, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S13, K3 av 22 21 23 24 * 23 23 * * 
S14, K2 av 21 20 20 23 * 20 20 * * 
S14, K3 av 21 20 20 23 * 20 20 * * 

* anger att vattenradiator saknas i denna zon 
 
 
 
Tabell 5.6. Inställd temperatur på vattenradiatorernas termostatventiler i typhus H3 för de olika zonerna 
och de olika systemvarianterna. Temperaturen avser helt stängd termostatventil. Ventilen är fullt öppen vid 
en temperatur som är ca två grader lägre. 

Typhus H3 Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7

S6, K2, färre rad * 22 22 22 24 * * 
S7, K2, färre rad * 22 22 22 24 * * 
S7, K2 21 22 22 22 24 21 av 
S7, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S8, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S9, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S10, K2, färre rad * 22 22 22 24 * * 
S11, K2, färre rad * 22 22 22 24 * * 
S11, K2 21 22 22 22 24 21 av 
S11, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S12, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S13, K3 23 23 23 23 24 21 av 
S14, K2 21 20 20 20 23 20 av 
S14, K3 21 20 20 20 23 20 av 

* anger att vattenradiator saknas i denna zon 
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Tabell 5.7. Inställd temperatur på vattenradiatorernas termostatventiler i typhus H4 för de olika zonerna 
och de olika systemvarianterna. Temperaturen avser helt stängd termostatventil. Ventilen är fullt öppen vid 
en temperatur som är ca två grader lägre. 

Typhus H4 Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7 Zon 8 Zon 9 Zon 
10 

S6, K2, färre rad * * 21 * 24 * 22 * 23 * 
S7, K2, färre rad * * 21 * 24 * 22 * 23 * 
S7, K2 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S7, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S8, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S9, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S10, K2, färre rad * * 21 * 24 * 22 * 23 * 
S11, K2, färre rad * * 21 * 24 * 22 * 23 * 
S11, K2 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S11, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S12, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S13, K3 av 22 21 23 24 21 22 23 23 * 
S14, K2 av 21 20 20 23 20 21 20 23 * 
S14, K3 av 21 20 20 23 20 21 20 23 * 

* anger att vattenradiator saknas i denna zon 
 
 
 

5.6  Radiatorshunt 

I ett vattenburet radiatorsystem regleras vanligtvis framledningstemperaturen till radiatorerna bero-
ende på utetemperaturen eller i vissa fall på en givare placerad centralt i huset. Termostatventiler på 
radiatorerna reglerar vattenflödet beroende på rumstemperaturen. På så sätt kompenseras värmeav-
givningen till huset både på utetemperatur och interna laster i form av solinstrålning och personlas-
ter. 
 
Radiatorerna i dessa simuleringar har dimensionerats för en framledningstemperatur av 55/45°C vid 
DUT (dimensionerande utetemperatur). Framledningstemperaturen skall således vara ca 55°C vid 
DUT för att täcka värmebehovet. När det är varmare ute skall framledningstemperaturen vara lägre. 
Interna värmelaster, solinstrålning och överdimensionerade radiatorer kan dock göra så att framled-
ningstemperaturen kan hållas något lägre än beräknat. 
 
Injustering av värmesystem 
Tillvägagångssättet för att injustera ett värmesystem är följande. Samtliga termostatventiler kopplas 
bort, så att radiatorn alltid arbetar med ett konstant flöde. Varje radiator ställs in på ett beräknat fö-
rinställningsvärde (KV-värde) så att ungefär det beräknade flödet genom radiatorn erhålls. Enligt 
Thermopanel (2001) beräknas KV-värdet 

p
qKV ∆⋅

=
100

  (ekv 5.26) 

där q är det beräknade vattenflödet genom radiatorn i l/h och ∆p är den beräknade tryckdifferensen 
över radiatorn i kPa. Tryckdifferensen bestäms genom att beräkna tryckförlusterna i hela systemet 
och att se till att den radiator som ligger längst bort får tillräckligt stort tryckfall. Därefter väljs en 
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lämplig pump och utgående från pumpkurvan som ger tillgängligt tryck i systemet beräknas tryck-
fallet över samtliga radiatorer. 
 
Efter att de beräknade radiatorflödena justerats in ställs en reglerkurva in, som man tror passar för 
det aktuella värmesystemet. Därefter provkörs systemet under en period med varierande utetempe-
ratur för att kontrollera att rumstemperaturen blir korrekt. Under injusteringsperioden blir rumstem-
peraturen för hög vid interna värmelaster, eftersom inga radiatorventiler stryper värmetillförseln. 
 
Om temperaturen blir ojämn i huset justeras flödet genom radiatorerna upp eller ner. Om Tempera-
turen inomhus generellt är för hög eller låg justeras framledningstemperaturen. När temperaturen i 
de olika rummen är tillfredsställande kan man åter montera termostatventilerna. Dessa bör sedan 
maximibegränsas vid en maximalt önskad rumstemperatur. Det finns också termostatventiler som är 
maximibegränsade från fabrik. 
 
Av ovanstående beskrivning är det uppenbart att en korrekt injustering av ett villasystem aldrig 
genomförs. Av kostnadsskäl är det omöjligt att lägga ner den tid som krävs för att beräkna och in-
justera systemet i detalj. Det vanliga är nog att termostatventilerna får sköta regleringen och att vil-
laägaren själv skruvar på reglercentralen tills denne blir nöjd. Det är också möjligt att ansluta en 
rumstermostat till reglercentralen som sänker framledningstemperaturen om det blir för varmt i hu-
set. En sådan reglering minskar risken med energislöseri på grund av dåligt inställda termostatventi-
ler, men kan istället ge upphov till för låg rumstemperatur i vissa rum. 
 
Även om korrekt injustering inte alltid genomförs, förutsätter simuleringarna att detta gjorts. Shunt-
ventilen antas kunna reglera framledningstemperaturen så att den följer kurvan exakt, utan tidsför-
dröjning och svängningar. Figur 5.15 visar den reglerkurva som valts för simuleringarna av system 
S14. I avsnitt 5.13 redovisas hur denna framledningstemperatur styrs i simuleringarna av system 
S14. 
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Figur 5.15. Vald reglerkurva för framledningstemperaturen och dess ekvationer. 
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5.7 Styrventiler 

En vattenmantlad kamin kräver en styrventil i vattenkretsen som förhindrar att för kallt vatten 
kommer in i kaminens värmeväxlare. Kallt vatten i värmeväxlaren kan bl.a. orsaka kondensation av 
rökgaserna. Kamintillverkarna brukar föreskriva att inloppstemperaturen skall hållas mellan 50ºC 
och 60ºC. För höga temperaturer kan resultera i att kaminen löser ut på överhettningsskyddet. Ven-
tilen återcirkulerar vattnet genom kaminen till dess att vattentemperaturen är tillräckligt hög. Venti-
len säkerställer också att en tillräckligt hög vattentemperatur lämnar kaminen. Figur 5.21 nedan 
visar två olika inkopplingsprinciper för en kamin kopplad mot en ackumulatortank. Inkopplings-
princip 1 visar en vanlig blandningsventil för tappvarmvatten och princip 2 visar en termisk ventil 
464 från ESBE. 
 
 

Vattenmantlad 
pelletkamin

Vattenmantlad 
pelletkamin

A
BB

A

 
Figur 5.16. Två olika inkopplingsalternativ för vattenmantlad kamin mot ackumulatortank. 

 
 
Den ventil som användes under mätningarna var en trevägs termisk ventil från ESBE kompletterad 
med en injusteringsventil STAD från TAC (inkopplingsprincip 2). Det visade sig vara mycket vik-
tigt att injusteringsventilen justeras rätt. Om ventilen är fullt öppen eller helt stängd blir kaminen 
överhettad. Port B är alltid öppen och ventilen reglerar enbart port A. För att vatten skall tvingas 
genom ackumulatortanken när port A öppnas måste porten B strypas med injusteringsventilen. Om 
strypningen är för kraftig blir flödet genom kaminen för lågt. Således får inte strypventilen vara 
vare sig för lågt eller för högt ställd för att det skall fungera. Det är absolut nödvändigt att tre ter-
mometrar monteras enligt figuren för att möjliggöra korrekt injustering av ventilen. 
 
Även en vanlig blandningsventil för tappvarmvatten kan användas, men livslängden för en sådan 
ventil kan vara kortare (figur 5.16, inkopplingsprincip 1). Injusteringen för en sådan ventil är betyd-
ligt enklare, eftersom man bara ställer in önskad returtemperatur till kaminen. 
 
Karakteristiskt för alla självverkande ventiler är att det krävs en temperaturändring ut från ventilen 
för att käglan skall förflytta sig. Temperaturen efter en självverkande ventil kommer därför att vari-
era beroende på temperaturen på ingående vatten. Två olika självverkande ventiler modellerades i 
TRNSYS, men vid provsimuleringar uppstod konvergensproblem. Konvergensproblemen kunde 
elimineras genom att gå över till en modell av en ideal reglerventil (TRNSYS Type 11). Detta inne-
bär att inloppstemperaturen till kaminen alltid hålls vid exakt 55ºC, såvida inte returtemperaturen 
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från tanken överstiger 55ºC. Denna förenkling har troligen ringa betydelse för energibalansen för 
kaminen. Däremot påverkar den utloppstemperaturen från kaminen, vilket kan inverka på tempera-
turskiktningen i tanken och på elpatronens till- och frånslag. 
 
Reglerproblematik 
Cirkulationspumpen var under mätningarna ansluten till den i kaminen inbyggda vattentermostaten 
som enligt mätdata startade pumpen vid en vattentemperatur på ca 55ºC. Ett problem som konstate-
rades under mätningarna var att om tanken laddades så att vattentemperaturen in till kaminen var 
över avslagstemperaturen innan kaminen stängde av, så hölls cirkulationspumpen igång och kami-
nen hölls varm, tills tanken hade kylts av. Detta försämrar systemets funktion och effektivitet, efter-
som en del av den värme som laddas tillbaka till kaminen från ackumulatortanken ventileras bort 
genom självdragsflödet genom kaminen. I simuleringarna startades pumpen vid en vattentemperatur 
på 70°C och stoppades vid 60ºC. 
 
 
 

5.8  Cirkulationspumpar 

Pumpar i systemet modelleras med TRNSYS Type 3, som gör det möjligt att ange pumpens eleffekt 
och andel el som omsätts till värme och rörelseenergi i rören. Övrig elenergi antas avgå som värme 
till luften och denna värmemängd tillförs den aktuella zonen som ett extra värmetillskott. Verk-
ningsgraden för en liten cirkulationspump för villabruk ligger normalt på mellan 10 och 20%. Vid 
låga flöden kan verkningsgraden bli ännu lägre. Pumpen är normalt oisolerad, och andelen energi 
som kommer att tillföras eller bortföras vid pumpen kommer att variera kraftigt beroende på väts-
kans temperatur. 
 
I dessa simuleringar har det antagits att samtliga pumpars verkningsgrad är 15%. Detta innebär att 
15% av elenergin tillförs som rörelseenergi, som sedan blir friktionsvärme i rör och ventiler. Dess-
utom antas att 30% av den övriga elanvändningen tillförs vätskan som värme och resterande 55% 
avges som värme från pumphus till rummet. Det har alltså antagits att 45% av elenergin tillförs som 
värme till vätskan. Ovanstående är en grov förenkling, eftersom värmeförlusten från pumpen varie-
rar med temperaturen hos vätskan. I tabell 5.8 redovisas valda pumpeffekter. 
 
 
Tabell 5.8. Pumpeffekter för de olika pumparna i systemet (Asof är solfångarytan). Tappvarmvattenautoma-
ten beskrivs i avsnitt 5.13. 

Pumpeffek (W)

Radiator 60
Tappvarmvattenautomat 100
Kamin 50
Solfångare 80⋅Asol/10
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5.9  Rörledningar 

För att modellera rörledningar används Type 31. I denna modell anges rörets innerdiameter, längd 
och värmeförlustkoefficient h i W/m2⋅K baserad på rörets innerarea. Värmeförlusten måste alltså 
räknas om till rörets innerarea enligt 

( )lvi

isol

TTOL
P

h
−⋅⋅

=   (ekv 5.27) 

där Pisol är värmeförlusten genom rörisoleringen i [W], L är rörets längd, Oi är rörets inre omkrets, 
Tv är vätskans temperatur och Tl är den omgivande luftens temperatur.  
 
Isolerade rör 
Värmeförlusten beräknas utifrån isolermaterialets värmeledningsförmåga enligt Incropera och De-
Witt (1996) 

( )
( )iy

yi
isol rrln

TTL
P

−

−⋅⋅⋅
=

πλ 2
  (ekv 5.28) 

där λ är rörisoleringens värmeledningsförmåga, Ti är temperaturen på insidan av rörisoleringen, Ty 
är yttemperaturen på utsidan av rörisoleringen, ry är rörisoleringens ytterradie och ri är rörisolering-
ens innerradie. I simuleringen har isoleringen antagits vara cellplastisolering med värmelednings-
förmågan 0,04 W/m⋅K. 
 
Temperaturen på rörisoleringens inner och yttersida är dock inte känd, och beror på värmemotstån-
det på insidan av röret, värmemotståndet på utsidan av rörisoleringen och på värmemotståndet hos 
själva röret. För ett isolerat rör är temperaturskillnaden mycket liten mellan vätskan och rörets utsi-
da och dessa delar i värmebalansen kan därför ignoreras. Däremot måste den yttre värmeövergångs-
koefficienten beaktas. Värmeöverföringen på utsidan av isoleringen består av strålning och konvek-
tion. Den värmebalans som måste uppfyllas kan tecknas 

ksisol PPP +=   (ekv 5.29) 

där Pisol är värmeförlusten genom rörisoleringen, Ps är värmeförlusten genom strålning från röriso-
leringens utsida och Pk är värmeförlusten genom konvektion från rörisoleringens utsida. Strålnings-
förlusten från en liten yta i ett stort rum kan förenklat beräknas enligt (Alvarez, 1990) 

( )44
∞−⋅⋅⋅= TTAP yys εσ   (ekv 5.30) 

där σ är Stefan-Boltzmann:s konstant  = 5,67⋅10-8 W/m2⋅K4, ε är isoleringens emittans ≈ 0,9, Ay är 
rörisoleringens ytterarea, Ty är temperaturen på utsidan av rörisoleringen och T∞ de omgivande 
ytornas temperatur i Kelvin. Av förenklingsskäl antas att T∞ = Tl = lufttemperaturen. 
 
Konvektionsförlusterna från en horisontell cylinder kan enligt Incropera och DeWitt (1996) beräk-
nas 

( )lyykk TTAhP −⋅⋅=   (ekv 5.31) 

där h är värmeövergångskoefficienten pga. konvektion, Ay är rörisoleringens ytterarea, Ty är tempe-
raturen på utsidan av rörisoleringen och Tl är lufttemperaturen. För att lösa värmebalansen krävs 
passningsräkning. Ekvation 5.33, 5.35 och 5.36 sätts in i ekv 5.34 och temperaturen Ty justeras tills 
energibalansen överensstämmer dvs. tills Pisol = Ps + Pk. 
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Värmeövergångskoefficienten pga. konvektion, hk beräknas enligt: 

y

Dl
k D

Nu
h

⋅
=

λ
  (ekv 5.32) 

λl är luftens värmeledningsförmåga = 0,02557 W/m⋅K vid 22°C, NuD = Nusselt tal med diametern 
som karakteristisk längd, Dy är rörisoleringens ytterdiameter. Nusselt tal för egenkonvektion vid en 
horisontell cylinder kan beräknas enligt Incropera och DeWitt (1996) 
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D 10Ra ≤   (ekv 5.33) 

där RaD är Rayleigh tal med diametern som karakteristisk längd och Pr är Prandtl tal = 0,708 vid en 
lufttemperatur av 22°C. Rayleigh tal beräknas enligt 

( )
α⋅ν

⋅−⋅β⋅
=

3
yly

D

DTTg
Ra   (ekv 5.34) 

där g är jordaccelerationen = 9,81 m/s2, β är expansionskoefficienten som kan sättas till 2/(Ty + Tl) 
under antagande att luft är en ideal gas, Dy är ytterdiametern på isoleringen, ν är luftens kinematiska 
viskositet = 15,45⋅10-6 m2/s vid 22°C (295 K), α är luftens termiska diffusivitet = 21,84⋅10-6 m2/s 
vid 22°C (295 K). Beräknade värmeförlustkoefficienter för isolerade rör i W/m2⋅K, där arean är 
relaterad till rörets innerarea redovisas i bilaga 11.  
 
Oisolerade rör 
För oisolerade rör måste hänsyn tas till rörets emittans eftersom den varierar kraftigt mellan ett må-
lat och ett omålat kopparrör. Rörets värmeledningsförmåga är hög och bedöms därför fortfarande ha 
liten inverkan på värmeförlusten. Däremot kan värmemotståndet mellan vätska och rör vara av viss 
betydelse. Då detta till stor del beror på flödet, turbulensen och vätskans beskaffenhet väljs att för-
summa detta. Förlusten beräknas alltså för en viss yttemperatur för röret och vi antar att rörets yt-
temperatur = vätsketemperaturen. Således används ekvation 5.35 för att beräkna strålningsförlusten. 
För omålade rör antas ε = 0,15 och för målade rör antas ε = 0,9. Den konvektiva värmeförlusten 
beräknas med ekvation 5.36 t.o.m. 5.39. Beräknade värmeförlustkoefficienter för oisolerade rör i 
W/m2⋅K, där arean är relaterad till rörets innerarea redovisas i bilaga 12.  
 
 

5.10  Skorsten 

I typhus H1 finns en befintlig murad skorsten, som bör kunna användas vid anslutning av en kamin. 
Om skorstenen är i dåligt skick kan en ny pipa dras i den befintliga skorstenen. En murad skorsten 
har en hög värmekapacitet, som kan lagra energi från rökgaserna som sedan avges under lång tid i 
alla rum som angränsar mot skorstensstocken. I dessa simuleringar har ingen hänsyn tagits till den-
na uppvärmning av skorstensstocken. 
 
I typhus H3 och H4 måste en ny skorsten installeras. I de typhus där man installerar en ny skorsten 
används i regel en plåtskorsten som har en mycket liten värmekapacitet. För att modellera en lätt 
plåtskorsten används en vanlig rörledning (Type 31). Dess effektiva värmeförlustkoefficient kan 
uppskattas med en beräkning av endimensionell värmeledning, eftersom isolertjockleken är relativt 
liten jämfört med rördiametern. Innerdiametern är 120 mm och isolertjockleken är 30 mm. Under 
antagande att isoleringens värmeledningsförmåga är 0,036 W/m⋅K blir värmeförlusten ca 1,2 
W/m2⋅K hänfört till skorstenens innerarea. 
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5.11 Solfångare 

Solfångarmodellen som används är TRNSYS Type 132. Parametrarna har ställts in för att motsvara 
prestanda för en plan, enkelglasad solfångare med selektiv absorbator enligt Weiss (2003). Använda 
parametervärden för solfångarmodellen Type 132 redovisas i bilaga 13. 
 
Endast solvärmesystem av högflödestyp har simulerats i detta arbete. Solfångarflödet m& sol varieras 
med solfångarytan enligt följande ekvation:  

10
140 sol

sol
A

,m ⋅=&   (ekv 5.35) 

där Asol är solfångarytan. Formeln är empirisk och ger ca 10°C temperaturhöjning vid klart väder 
(Lorenz, 2002).   
 
 
 

5.12  Varmvattenberedare 

Solvärmesystem för tappvarmvattenvärmning har blivit effektivare och billigare under senare år 
bl.a. tack vare den teknikupphandling som genomförts, men det är fortfarande stor skillnad i effek-
tivitet mellan olika system. Statens provningsanstalt har på uppdrag från konsumentverket testat tio 
olika solvärmesystem (Kovács, 2002) som visar stor spridning i prestanda. 
 
För att modellera varmvattenberedare i systemen används Type 140 (Drück och Pauschinger, 1996). 
I Type 140 modelleras varmvattenberedaren som en cylinder som delas in i många lika stora delvo-
lymer (noder). Varje delvolym antas ha en homogen temperatur. En varmvattenberedare delas in i 
mellan 10 och 100 noder beroende på komplexiteten. Röranslutningar och värmeväxlares placering 
anges som relativ höjder mellan 0 och 1, där 0 motsvarar varmvattenberedarens botten. Data från 
tillverkare och erfarenhetsvärden har legat till grund för parameteridentifieringen. 
 
I simuleringarna används 3 st olika varmvattenberedare, en beredare på 100 liter (VVB1), en varm-
vattenberedare på 280 l med solvärmeslinga (VVB2) och en beredare på 280 l med både solvärme-
slinga och en extra värmeväxlare placerad i tankens övre del (VVB3). De olika beredarnas principi-
ella utseende redovisas i figur 5.17. 
 

VVB2
280 liter

VVB3
280 literVVB1

100 liter

Kamin

SolSol

VV VV VV

KVKV

KV

 
Figur 5.17. Varmvattenberedare som användes i simuleringarna. En beredare på 100 liter (VVB1), en 
varmvattenberedare på 280 l med solvärmeslinga (VVB2) och en beredare på 280 l med både solvärme-
slinga och en extra värmeväxlare placerad i tankens mellersta del (VVB3). 
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Modelleringen har inte utgått från detaljerade konstruktionsritningar då dessa inte kunnat erhållas 
från tillverkarna. De simulerade varmvattenberedarna kan därför skilja sig från de som är tillgängli-
ga på marknaden på flera väsentliga punkter, t.ex. placering av värmeväxlare och isolerförmåga. 
Parametrar för TRNSYS Type 140 för de simulerade beredarna framgår av bilaga 14. 
 
 
 

5.13 Ackumulatortankar 

Mätningar på ackumulatortankar av Lorenz et al. (1995) visar att ackumulatortankens utförande är 
av stor betydelse för solvärmetillskottet. Simuleringar av ackumulatortankar och solvärmesystem i 
TRNSYS och systemoptimeringar av Lorenz (2001) visar att det inte alltid är självklart hur man på 
bästa sätt skall ansluta en komponent till en ackumulatortank. T.ex. är det ofta bäst att ansluta retur-
ledningen från radiatorsystemet en bra bit upp i tanken för att tappvattnet skall kunna kyla ner tan-
kens botten. I detta arbete görs inga optimeringar på detaljnivå, men erfarenheterna från Lorenz 
(2001) utnyttjas för att designa goda systemlösningar. 
 
Olika tankkonfigurationer 
Det finns tre olika metoder för tappvarmvattenberedning i ackumulatortankar. Det är varmvattenbe-
redning i förrådsberedare (tank i tank), varmvattenberedning med kamflänsrör och varmvattenbe-
redning med tappvarmvattenautomat (se figur 5.2). Val av tappvarmvattenberedningsmetod påver-
kar var elpatronen skall placeras, vilken temperaturnivå som krävs i tanken för att klara ett visst 
tappvarmvattenbehov och hur övriga komponenter skall anslutas till tanken. 
 
Tappvarmvattenkomforten, dvs. den temperatur, det flöde och den tappvolym som önskas kunna 
tappas vid ett och samma tillfälle påverkas av ackumulatortankens utformning, av hur elpatronen 
(tillsatsvärmekällan) placeras och av vilken temperaturnivå som upprätthålls i ackumulatortanken. 
Generellt gäller att ju högre temperatur som upprätthålls i tanken och ju större volym som är upp-
värmd, desto större blir den varmvattenvolym som kan tappas vid ett och samma tillfälle. Dessvärre 
sjunker solvärmetillskottet med ökad uppvärmd vattenvolym och högre tanktemperatur (Lorenz, 
2001). Hög varmvattenkomfort står alltså i motsats till högt solvärmeutnyttjande. 
 
Förrådsberedare 
Tappvarmvattenberedning med förrådsberedare i ackumulatortankar innebär att tappvattnet värms 
och lagras i en tank som är placerad inuti ackumulatortanken (se figur 5.23). Förrådsberedaren ka-
rakteriseras av att höga flöden kan tappas utan att varmvattentemperaturen sjunker, eftersom varm-
vattnet finns lagrat i beredaren. Denna princip möjliggör varmvattenberedning vid relativt låga 
tanktemperaturer, men ofta blir ackumulatortankens skiktning sämre än då varmvatten bereds med 
tappvarmvattenautomat eller kamflänsrör. (Lorenz et al., 1995; Lorenz et al., 1997; Persson et al., 
1996). En annan nackdel är (precis som för solvärme tappvarmvattensystem) att lagring av tapp-
varmvatten kan medföra legionellatillväxt, speciellt om varmvattentemperaturen understiger 55ºC 
och vattnets uppehållstid i beredaren är lång (Stålbom och Kling, 2002). De säkerhetsföreskrifter 
som ges av Stålbom och Kling är generella och skiljer inte mellan stora och små system. Inte heller 
behandlas solvärmesystem specifikt, vilket gör att reglerna är svåra att tillämpa. Enligt Stålblom 
och Kling skall vattnet vara uppvärmt till 60ºC i minst 4 timmar för att man skall vara säker på att 
alla bakterier har dött. För att någorlunda uppfylla säkerhetskraven utförs alla simuleringar med 
förrådsberedare med en temperaturinställning på elpatronen på 60ºC. För ackumulatortankar med 
andra varmvattenberedningsprinciper justeras elpatronens temperatur så att komfortkraven som 
anges i avsnitt 5.14 uppnås. Denna temperatur framgår av bilaga 15, där samtliga parametrar för 
ackumulatortanken redovisas. 
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Kamflänsrör 
Kamflänsrör är kopparrörslingor med flänsar som monteras i ackumulatortanken. Varmvattnet 
värms när det strömmar genom kamflänsröret och det uppstår då en temperaturskillnad mellan vatt-
net i tanken och tappvattnet som beror på tappflödet och kamflänsrörets längd, Temperaturen i tan-
ken måste därför hållas högre än den önskade varmvattentemperaturen. För att erhålla en skiktad 
tank och därmed högre solvärmetillskott skall två kamflänsrör användas. Det undre kamflänsröret 
placeras med kallvatteninloppet så nära tankens botten som möjligt för att kyla tankens botten och 
det övre placeras i tankens topp ovanför elpatronen (Lorenz, 2001).  
 
Tappvarmvattenautomat 
Varmvattenberedning med tappvarmvattenautomat  (figur 5.18, ACK3) kännetecknas av att tanken 
erhåller en mycket god skiktning och följaktligen ett högt solvärmeutnyttjande (Persson et al., 1996; 
Persson, 2002; Lorenz et al., 2000; Lorenz et al., 1997; Lorenz et al., 1999; Bales och Persson, 
2003), men säljs ännu i mycket liten omfattning pga. ett högt pris och relativt få återförsäljare i Sve-
rige. Tappvattnet värms av tankvattnet i en extern plattvärmeväxlare. Tankvattnet pumpas genom 
värmeväxlaren med en pump och flödet regleras av en ventil eller varvtalsstyrd pump så att varm-
vattentemperaturen blir den önskade. Tappvarmvattenautomater avsedda för värmepannor skall inte 
kopplas mot tank, eftersom deras konstruktion inte ger låg returtemperatur.  
 
Eftersom den stillastående varmvattenvolymen är liten kan tappvarmvattenautomater precis som 
kamflänsrör minska risken för legionellatillväxt i själva beredaren. Enligt VVS-Installatörerna 
(2003) ökar dock risken för legionellatillväxt i systemet med denna typ av värmeväxlare, eftersom 
vattnets uppehållstid i värmeväxlaren är så kort att inte alla bakterier hinner avdödas. I de delar av 
rörsystemet där vattnet sedan står still och svalnar av kan bakterietillväxt förekomma. 
 
Simulerade tankar 
De olika ackumulatortankar som har simulerats inom projektet redovisas i figur 5.18. Solvärmeväx-
laren i samtliga ackumulatortankar utgörs av ett kamflänsrör på 10 meter placerat i tankens botten. 
Beroende på de övriga komponenternas placering används kompaktlindade kamflänsrör i ACK1, 
ACK4 och ACK5 och spirallindade kamflänsrör i ACK2, ACK3 och ACK6. 
 
ACK1 
ACK1 är en standardiserad ackumulatortank som säljs idag. Tanken har tre interna värmeväxlare på 
vardera 10 meter. Kamflänsröret i botten av tanken nyttjas som solvärmeväxlare och de övriga för 
tappvarmvattenuppvärmning. Då ackumulatortanken är relativt liten och kamflänsrören är relativt 
korta, måste elpatronen placeras lågt för att tillräcklig varmvattenkomfort skall uppnås. Elpatronens 
avslagstemperatur är 64ºC för att uppnå den tappvarmvattenkomfort som beskrivs i avsnitt 5.14. 
Framledningstemperaturen styrs av utetemperaturen och regleras av en vanlig trevägs radiatorshunt. 
Framledningen från den vattenmantlade kaminen är ansluten mot tankens topp och returledningen 
mellan kallvatteninlopp och radiatorretur. 
 
ACK2 
ACK2 har samma principiella konstruktion som ACK1, men en rad förändringar för att uppnå bätt-
re systemfunktion har genomförts. För att klara tappvarmvattenkomforten med lägre temperaturin-
ställning på elpatronen används ett kamflänsrör på hela 15 meter. Elpatronen har flyttats uppåt, men 
trots detta är elpatron inställningen endast 61ºC (tre grader lägre än för ACK1). Det undre kam-
flänsröret för tappvarmvattenberedning har sträckts ut och börjar i tankens botten och slutar strax 
under elpatronen. Detta förbättrar skiktningen och ger effektiv förvärmning av tappvarmvattnet. 
Lorenz (2001) har visat att förvärmningsslingan ovillkorligen skall börja i tankens botten för högsta 
solvärmeutnyttjande.  
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Figur 5.18. Ackumulatortankar som simulerats inom projektet. Tank på 330 liter med tre kamflänsrör 
(ACK1 och ACK2). Tank på 330 liter med kamflänsrör och tappvarmvattenautomat (ACK3), Tank på 330 
liter med förrådsberedare på 200 l och kamflänsrör (ACK4), tank på 330 liter med förrådsberedare på 100 l 
(ACK5), och tank på 330 liter med förrådsberedare på 100 l och två kamflänsrör (ACK6). 

 
 
Kaminens anslutningar har flyttats ner i ACK2 för att minska risken för att tankens topp kyls av 
kaminen. Framledningen från kaminen monteras 50 mm under elpatronen och kaminens kalla retur-
ledning monteras ytterliggare 100 mm lägre. Detta säkerställer att elpatronen inte startar ifall kami-
nens inloppstemperatur skulle vara lägre än elpatronens temperaturinställning. Utloppstemperaturen 
från kaminen kan variera mellan 50 och 70ºC beroende på den självverkande ventilens reglering 
och kaminens avgivna effekt. 
 
Framledningstemperaturen i radiatorkretsen styrs av en bivalent shunt (fyrvägsventil). Trevägsven-
tilen som är monterad ovanför fyrvägsventilen gör det möjligt för brukaren att begränsa värmeutta-
get från den övre delen av tanken. I dessa simuleringar styrs trevägsventilen på temperaturen i ett av 
sovrummen så att värme från det elvärmda området enbart tas om rumstemperaturen i detta sovrum 
understiger 19ºC. Den övre radiatoranslutningen är placerad strax ovanför elpatronen vilket gör att 
framledningstemperaturen till radiatorkretsen sjunker vid stora varmvattentappningar och därmed 
prioriteras tappvarmvattenproduktionen. Observera att den undre framledningen till radiatorkretsen 
är placerad 50 mm under kaminens framledning. Detta gör att uppvärmning av tankens övre del 
prioriteras och att ett eventuellt överskott tillförs radiatorkretsen. Radiatorreturledningen är placerad 
50 mm under kaminens undre anslutning. Tankens undre del skall kylas av kallvattnet för att uppnå 
bästa skiktning och högsta solvärmeutnyttjande. Lorenz (2001) har visat att radiatorreturen skall 
anslutas en bit upp i tanken, för att tankens botten skall kunna kylas av kallvattnet.  
 
ACK3 
I ACK3 bereds varmvattnet i en tappvarmvattenautomat. Vattnet i ackumulatortankens topp pumpas 
genom en plattvärmeväxlare som värmer varmvattnet. Rätt varmvattentemperatur upprätthålls ge-
nom styrning av vattenflödet i tankkretsen. I den simulerade varianten styrs flödet av en elektronisk 
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reglercentral som mäter varmvattentemperaturen och reglerar flödet med hjälp av en varvtalsstyrd 
pump. Även andra konstruktioner förekommer där en självverkande ventil styr tankflödet (Persson 
et al., 1996). Tappvattenautomaten utnyttjar kolvströmning i tanken precis som varmvattenbereda-
ren, vilket innebär att varmvatten kan beredas ur en mindre mängd varmt tankvatten. Elpatronens 
uppvärmda volymen kan minskas kraftigt utan att varmvattenkomforten försämras. Genom att elpa-
tronen flyttas uppåt finns det en större volym som kan utnyttjas för lagring av solenergi. Elpatronen 
har placerats så att det finns en uppvärmd volym av 100 liter ovanför elpatronen. För att klara kom-
fortkravet enligt avsnitt 5.14 skall elpatronen vara inställd på 61°C. Tappvarmvattenautomaten ska-
par dessutom en kraftig skiktning i tanken som ytterligare ökar solvärmetillskottet (Persson et al., 
1996; Persson, 2002; Bales och Persson, 2003). 
 
ACK4 
I ACK4 bereds varmvattnet i en inbyggd förrådsberedare på 200 liter. Elpatronen kan ha en högre 
placering än i en tank med kamflänsrör, utan att varmvattenkomforten blir försämrad, men elpatro-
nen kan inte monteras från sidan, då det inte finns utrymme mellan tank och varmvattenberedare. I 
dessa system är det vanligt att elpatronen placeras i varmvattenberedaren instucken uppifrån. En 
nackdel med detta är att elpatronen är mer utsatt för korrosion och kalkavlagringar om elpatronen är 
monterad i varmvattenberedaren, som innehåller syresatt vatten. Om elpatronen behöver bytas, mås-
te tanken demonteras och lutas för att en ny elpatron skall kunna monteras. En möjlighet är att mon-
tera elpatronen i självcirkulation utanför ackumulatortanken. Rörledningens diameter måste då vara 
tillräckligt stor för att självcirkulationen skall bli tillräcklig. Elpatronens överhettningsskydd monte-
ras i dykröret vid elpatronen och elpatronens termostat monteras i tanken 50 mm över utloppet till 
elpatronen. För att värmeförlusterna inte skall öka drastiskt, måste elpatron och rörledningar isole-
ras omsorgsfullt. Elpatronen har placerats på en sådan höjd, så att en volym på 100 liter av förråds-
beredarens 200 liter värms av elpatronen. I dessa simuleringar har elpatronen hållits vid minst 60ºC 
för att inte riskera legionellatillväxt i varmvattenberedaren (Stålbom och Kling, 2002). 
 
ACK5 
Varmvattenberedarens volym i ACK5 är enbart 100 liter och elpatronen kan därför placeras under 
varmvattenberedaren instucken från sidan. I ACK5 förvärms inte vattnet i den undre delen av tan-
ken. Av denna anledning har radiatorkretsens returledning anslutits i tankens botten. Övriga kom-
ponenter är placerade på exakt samma sätt som i ACK4. Mätningar på olika tankkonfigurationer av 
Lorenz et al. (1995) visar att en ackumulatortank med varmvattenberedare placerad i tankens övre 
del erhåller dålig skiktning och inte utnyttjar solvärmen på ett optimalt sätt. Om däremot temperatu-
ren på elpatronen kan sänkas kan detta kompensera för den försämrade skiktningen.  
 
ACK6 
I ACK6 eftersträvas att förbättra skiktningen i tanken jämfört med ACK5 genom förvärmning av 
tappvattnet i ett kamflänsrör placerat i tankens nedre del. Av denna anledning ansluts nu radiator 
returledningen högre upp i tanken. För övrigt är konstruktionen identisk med ACK5. 
 
ACK7 
ACK7 är en variant av ACK3 med en tankvolym på hela 750 liter. I denna tank har den av elpatro-
nen uppvärmda volymen bibehållits, vilket gjort att tankens tillgängliga volym för lagring av sol-
värme har ökat kraftigt. Parametervärden för ACK7 redovisas i bilaga 15. 
 
Parameter identifiering 
Ackumulatortankarna modelleras med TRNSYS Type 140 (Drück och Pauschinger, 1996). Tidigare 
erfarenheter från mätningar på ackumulatortankar och värmeväxlare samt tillhörande parameter-
identifiering är till stor hjälp när parametrar för en ny tank skall identifieras (Dahm et al., 1996;  
Dahm et al., 1998; Bales, 2000; Bales, 2001; Bales, 2002; Persson, 2001; Persson, 2002). Metodi-
ken för att identifiera parametrar för ackumulatortankar har standardiserats enligt CEN-metoden 



 

 

 

71

(CEN, 1997; CEN, 1999; CEN, 2000). CEN-metoden innebär att man först gör ett stort antal mät-
ningar där varje krets undersöks separat. Med ett dataprogram (Huber, 1998) varieras parametrarna 
i modellen tills modellen överensstämmer med mätdata. För att validera modellen görs ytterligare 
en mätning med verklighetstrogna driftfall och samma sekvens simuleras. Skillnaden mellan modell 
och mätning ger då ett mått på modellens noggrannhet. Genom dessa arbeten har en stor erfarenhet 
byggts upp och en databank av validerade parametervärden för både värmeväxlare och ackumula-
tortankar har byggts upp. Metoder att förenkla testmetodiken utan att försämra simuleringsresulta-
ten har undersökts av Bales (2000) och Bales (2002). 
 
Inom detta projekt har det inte funnits utrymme att identifiera alla parametrar enligt CEN-metoden 
för alla ackumulatortankar som simuleras inom projektet, men genom den erfarenhet som erhållits 
från tidigare modelleringsarbeten har det visat sig att modeller med hygglig överensstämmelse kan 
tas fram enbart med geometriska data om olika tankar. Parametervärden för de simulerade tankarna 
redovisas i bilaga 15. 
 
 
 

5.14  Tappvarmvattenlasten 

Aronsson (1996) som mätt varmvattenförbrukningen i småhus och flerfamiljshus konstaterar att 
mer varmvatten per lägenhet används i småhusen, men att förbrukningen per m2 uppvärmd golvyta 
är ca 30 kWh/m2⋅år i båda hustyperna. Omräknat till våra typhus motsvarar denna siffra 3 900 
kWh/år för typhus H1, 3 360 kWh/år för typhus H3 och 4 710 kWh/år för typhus H4. 
 
I en äldre undersökning av småhus av Gaunt (1985) redovisas en årlig varmvattenförbrukning på 5 
350 kWh/år, men detta är inte uppmätta värden utan beräknade värden. I denna summa ingår 590 
kWh/år som uppvärms med el i tvättmaskinen och 760 kWh/år för en varmvattenansluten diskma-
skin. Höglund et al. (1990) har å andra sidan uppmätt så låga varmvattenlaster som 1 400 respektive 
1 900 kWh/år i två villor. 
 
Inom det internationella samarbetet med kombisolvärmesystem (SHCP Task 26, ”Solar combisy-
stems”) utvecklades tappvattenlast-filer med olika flöden och energimängder utgående från statis-
tiska data om varmvattentappningar (Jordan och Vajen, 2000; Weiss, 2003). Vid framtagningen av 
lastfilerna beaktades sannolikheten för en tappning av en viss storlek beroende på tidpunkten på 
dygnet och på årstiden. 
 
Tappvarmvattenlasten som har använts i detta arbete består av 6-minuters tappningar av olika flö-
den som motsvarar en årlig energianvändning av ca 3 100 kWh/år (högsta enskilda tappflöde som 
förekommer är 15,2 l/min). Detta är i underkant av vad Aronsson och Gaunt anger. Dessvärre miss-
gynnar en för låg värmelast solvärmesystemens energitillskott och ekonomin med solvärmen blir 
sämre. För att studera inverkan på solvärmetillskottet av varmvattenbehovet har en högre tappvat-
tenlast tagits fram, genom att lägga till två tappningar per dygn. Dessa tappningar är på 6,1 l/min 
och pågår 10 minuter. Tappningen på morgonen är mellan 07:00 och 07:10 och tappningen på kväl-
len är mellan 18:00 och 18:10. Då denna lastprofil adderas till den ursprungliga tappvattenprofilen 
begränsas flödet som tidigare till maximalt 15,2 l/min. Den högre tappvattenlasten motsvarar ca 5 
100 kWh/år. 
 
Figur 5.19  visar daglig tappvarmvattenlast samt ingående kallvattentemperatur under året. En si-
nusformad kurva för kallvattentemperaturen används i simuleringen som beräknas enligt följande 
formel (CEN, 2000) 

( )( )[ ]87602425273360 /D,tsinTTT offKVaKVmKVKV ⋅−+⋅⋅+=  (ekv 5.36) 
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där TmKV är kallvattnets årsmedeltemperatur som enligt CEN (2000) är 8,5ºC för Stockholm. TaKV är 
amplituden och är enligt CEN (2000) 6,4ºC för Stockholm, t är tiden i timmar och DoffKV är tidsför-
skjutningen = 80 dygn (CEN, 2000). 
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Figur 5.19. Daglig tappvarmvattenlast (WVV) samt ingående kallvattentemperatur (TKV) under året. 

 
 
Komfortkrav 
I simuleringsmodellen måste tanken eller varmvattenberedaren justeras in så att de största varmvat-
tentappningar klaras utan att varmvattentemperaturen blir för låg. Kriteriet som de olika systemen 
måste klara är en tappning med 15  l/min i 6 minuter av 45-gradigt varmvatten vid en kallvatten-
temperatur av 2,1°C.  
 
För att tillse att alla system klarar testet simuleras systemen varpå elpatronens tillslagstemperatur 
justerades in så att kriteriet precis uppnås. Testet utföres så att tanken simuleras med en starttempe-
ratur av 35ºC. I de fall en radiatorkrets är tillkopplad är returtemperaturen 35ºC, och flödet regleras 
så att en effekt av 5 kW tas ut. Simuleringen startas och elpatronen värmer upp tanken. Tappningen 
utföres efter att elpatronen slagit av och precis skall slå på igen. För att uppfylla kravet skall varm-
vattentemperaturen vara minst 45°C i början på tappningen och inte understiga 44°C vid tappning-
ens slut. 
 
 
 

5.15  Reglerstrategier 

Då de flesta kaminer tillämpar on/off-reglering (Strategi A2 i tabell 4.1) har detta varit utgångs-
punkten i simuleringarna. I system S2 t.o.m. S13 styrs kaminen på rumstemperaturen i det rum den 
är placerad. Kaminen startar vid en rumstemperatur på 21°C och stannar då temperaturen stigit till 
23°C. I system S14 med ackumulatortank styrs kaminen även på både rumstemperaturen och på två 
givare placerade i ackumulatortanken. Kaminen tillåts gå enligt rumstermostaten tills den undre 
givaren i ackumulatortanken överstiger 70°C. Kaminen återstartar sedan inte förrän den övre giva-
ren i tanken understiger 70°C. Den övre givaren är placerad på samma höjd som elpatronens tempe-
raturkännare och den undre givaren är placerad på samma höjd som utloppet till kaminen (se bilaga 
15). 
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5.16 Uppvärmningssäsongen 

Uppvärmningssäsongen är den tid då värmesystemet är påslaget. Övrig tid slås cirkulationspumpen 
i radiatorkretsen av för att spara energi. En pump bör dock motioneras regelbundet för att inte bli 
förstörd. Uppvärmningssäsongen styrs av brukaren genom att denne stänger av cirkulationspumpen 
och ställer regulatorn så att ingen värme shuntas ut oavsett utetemperatur. Harrysson (1997) konsta-
terar efter en enkätundersökning att långt ifrån alla villaägare stänger av sitt värmesystem under 
sommaren. Uppvärmningssäsongens längd bestäms alltså främst av villaägaren själv, men också av 
utetemperaturen, husets isolerstandard och hur mycket interna laster och solinstrålning som utnytt-
jas i huset. 
 
Uppvärmningssäsongens längd för typhusen i simuleringarna bestäms genom att köra en simulering 
med elradiatorer och dygnsvis registrera elanvändningen för radiatorerna. När elanvändningen för 
uppvärmning är mindre än 5 kWh/dygn skall uppvärmningssystemet vara avstängt. 
 
För Typhus H1 är detta från dag 169 t.o.m. 237. Värmesystemet slås av dag 169 (18 juni) kl 07.00 
dvs. vid simuleringstiden 4 039 timmar. Värmesystemet slås på dag 237 (25 augusti) kl 18.00 dvs. 
vid tiden  
5 682 timmar. 
 
För Typhus H3 är detta från dag 161 t.o.m. 238. Värmesystemet slås av dag 161 (10 juni) kl 07.00 
dvs. vid simuleringstiden 3 847 timmar. Värmesystemet slås på dag 238 (26 augusti) kl 18.00 dvs. 
vid tiden  
5 706 timmar. 
 
För Typhus H4 är detta från dag 161 t.o.m. 237. Värmesystemet slås av dag 161 (10 juni) kl 07.00 
dvs. vid simuleringstiden 3 847 timmar. Värmesystemet slås på dag 237 (25 augusti) kl 18.00 dvs. 
vid tiden  
5 682 timmar. 
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NOMENKLATUR 

Ag effektiv läckarea i golvet [m2] 
Agolv golvets area [m2] 

Ao total läckarea [m2] 
Asol solfångararea [m2] 

At effektiv läckarea i taket [m2] 
Atak takets area [m2] 

Avägg väggarnas area [m2] 
Ay rörisoleringens ytterarea [m2] 
B husets bredd, dörröppningens bredd [m] 

cm specifik värmekapacitet för marken [J/kg⋅K] 
cp specifik värmekapacitet [J/kg⋅K] 
C konstant för beräkning av värmeöverföring i dörröppning [-] 

C’ koefficient som beror på hur vindskyddat husets läge är [-] 
d produkten av markens värmeledningsförmåga och golvkonstruktionens värmemotstånd (λm⋅Rg) [m] 
d isolertjocklek [m] 

dp periodiska penetreringsdjupet [m] 
D dörröppningens höjd, diameter [m] 

DCO0 koefficient för beräkning av CO-emissioner [g/MJ] 
DCO1 koefficient för beräkning av CO-emissioner [g/MJ] 

DoffKV tidsförskjutningen av kallvattentemperaturen jämfört med utetemperaturen [dygn] 
Dy rörisoleringens ytterdiameter [m] 

ELBG elbesparingsgraden [%] 
fluft luftfaktor [-] 

fs konstant vid beräkning av infiltration pga. luftens stigkrafter [-] 
fv konstant vid beräkning av ventilationsflöde [-] 
g jordaccelerationen [m/s2] 

GrD Grashof tal med D som karrakteristisk längd [-] 
h värmeövergångskoefficient, värmeförlustkoefficient beräknad på rörets innerarea [W/m2⋅K] 

hk konvektiv värmeövergångskoefficient [W/m2⋅K] 
0
ph  koefficient vid beräkning av värmeförluster mot mark [-] 

hs värmeförlustfaktor [-] 
H takhöjd, byggnadens inre höjd [m] 

Heff effektiv tankhöjd [m] 
I investeringskostnad [kr] 
k värmeledningsförmåga [W/m⋅K] 

kledn koefficient som beskriver värmeledningen mellan ventilhus och radiator  [-] 
K konstant för beräkning av värmeöverföring i dörröppning [-], tidskonstant [s] 

Kv Kv-värde [m3/h] 
L längd, husets längd, rörlängd [m] 

L1 rummets längd [m] 
m1 termisk massa 1 (kamin/luftvärmeväxlare) [J/K] 
m2 termisk massa 2 (vattenvärmeväxlare) [J/K] 

m& sd självdragsflöde genom kaminen då den är avstängd [kg/h] 
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m& sol solfångarflöde [kg/s] 
mu vattnets massa i undre delen av pannan [kg] 
mö massan av vattnet i övre delen av pannan [kg] 

möeff den del av pannvattnet som avger värmen till omgivningen [kg] 
n ekonomisk livslängd [år] 

NuD Nusselt tal med diametern D som karakteristisk längd [-] 
LNu  medelvärdet av Nusselt tal med L som karakteristisk längd [-] 

Oi rörets inre omkrets [m] 
∆p tryckfall [Pa], [kPa] 
P effekt [W] 

Pbredd P-bredden [°C] 
Pförlust Tankens värmeförlust [W] 

Pin,t=ts-1 effekten vid föregående tidssteg [W] 
Pisol värmeförlusten genom rörisoleringen [W] 

Pk värmeförlusten genom konvektion från rörisoleringens utsida [W] 
Pmax maximal förbränningseffekt [W] 
Pnom radiatorns avgivna effekt vid drift temperatur 80ºC [W] 
Pp(t) tidsberoende värmeförlust [W] 
Ppellet förbränningseffekt [W], [kW] 

Pr Prandtl tal [-] 
Ps värmeförlust genom strålning från rörisoleringens utsida [W], medelvärmeförlusten under året [W] 

P(t) medelvärmeförlust [W] 
Put,t=ts avgiven effekt för nuvarande tidssteg [W] 

Put,t=ts-1 avgiven effekt vid föregående tidssteg [W] 
q vattenflödet genom radiatorn [l/h] 

Qlö-u2 värmeledningen från pannans övre del till pannans undre del i mätning 2 [J] 
∆Qu2 ändringen av energiinnehållet i den undre delen av pannan i mätning 2 [J] 
Qvfu2 värmeförlusten från den undre panndelen [J] 
Qvfö2 värmeförlusten genom isoleringen för övre delen av pannan under mätning 2 [J] 
∆Qö2 energiändringen i övre delen av pannan för mätning 2 [J] 

r realränta [-] 
ri rörisoleringens innerradie [m] 
ry rörisoleringens ytterradie  [m] 
R andelen effektiva läckareor i golv och tak [-] 

Ra Rayleigh tal [-] 
RaD Rayleigh tal med D som karakteristisk längd [-] 
RaL Rayleigh tal med L som karakteristisk längd [-] 

Rg golvets värmemotstånd [m2⋅K/W] 
t tid [s], [h] 

t1 tidsåtgången för mätning 1 [s] 
t2 tidsåtgången för mätning 2 [s] 

tdag dag nummer (0 till 365) [-] 
tk känselkroppens tidskonstant [s] 
tp tidsperioden för svängningen [s] 

tstep tidssteg för simuleringen [s] 
∆T temperaturskillnad, logaritmisk medeltemperaturskillnad mellan radiator och rum [ºC] 
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TaKV amplituden av kallvattentemperaturens variation under året [ºC] 
Tam amplituden av månadsmedeltemperaturens variation under året [ºC] 

Tfram framledningstemperatur [ºC] 
Tg0 temperatur av förbränningsrökgaser efter brännkammare [ºC] 
Tg1 temperatur av förbränningsrökgaser efter rumsluftvärmeväxlaren [ºC] 
Tg2 temperatur av förbränningsrökgaser efter vattenvärmeväxlaren (utgående till skorstenen) [ºC] 

giT  årsmedeltemperatur på golvets insida [ºC] 

Tgu temperaturen i marken under golvet eller kryputrymmet [ºC] 
Thysres känselkroppens temperatur korrigerad för hysteresen [ºC] 

Ti innetemperatur, temperatur på rörisoleringens insida [ºC] 
TKV kallvattentemperatur [ºC] 

Tl lufttemperatur [ºC] 
Tl(t-1) lufttemperaturen från föregående tidssteg [ºC] 

Tm1 medeltemperatur i rum 1 [K], temperatur av termisk massa 1 [°C] 
Tm2 medeltemperatur i rum 2 [K], temperatur av termisk massa 2 [°C] 

TmKV kallvattnets årsmedeltemperatur [°C] 
Tmslut1 pannans medeltemperatur vid mätningens slut [ºC] 
Tmstart1 pannvattnets medeltemperatur vid start av mätning 1 [ºC] 

Tmu2 Medeltemperaturen i undre panndelen under hela mätning 2 [ºC] 
Tmuslut2 medeltemperaturen i undre delen av pannan vid mätningens slut [ºC] 

Tmustart2 medeltemperaturen i undre delen av pannan vid start av mätning 2 [ºC] 
Tmöslut2 medeltemperaturen i övre delen av pannan vid mätningens slut [ºC] 

Tmöstart2 medeltemperaturen i övre delen av pannan vid start av mätning 2 [ºC] 
∆Tnom logaritmisk medeltemperaturskillnad mellan radiator och rum vid nominell temperatudifferens [ºC] 

Tr rummets medeltemperatur [ºC] 
Tr1 rummets medeltemperatur under mätning 1 [ºC] 

Tretur returledningstemperatur [ºC] 
Tru2 medeltemperaturen i undre delen av rummet under mätning 2 

Trum rummets medeltemperatur [ºC] 
Trö2 medeltemperaturen i rummets övre del under mätning 2 
Tset inställd radiatortemperatur [ºC] 
Ttank tankens temperatur 
Ttk känselkroppens temperatur korrigerad för tidskonstanten [ºC] 

Ttk(t-1) temperaturen på känselkroppen korrigerad för tidskonstanten för föregående tidssteg [ºC] 
Tu utetemperatur [ºC] 
uT  årsmedeltemperaturen utomhus [ºC] 
Tv vätskans temperatur [ºC] 
Ty yttemperatur på rörets eller rörisoleringens utsida [K] 
T∞ omgivande ytors temperatur [K] 

UAgml UA-värde mellan rökgas och termisk massa 1 [W/K] 
UAgm2 UA-värde mellan rökgas och termisk massa 2 [W/K] 
UAml UA-värde mellan termisk massa 1 och rumsluften [W/K] 

UAmm UA-värde mellan termisk massa 1 och termisk massa 2 [W/K] 
UAmv UA-värde mellan termisk massa 1 och värmebäraren i vattenmanteln [W/K] 
UAtop värmeförlustkoefficienten för pannans övre gavel [W/K] 
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UAtot1 värmeförlustkoefficienten för hela pannan beräknad från mätning 1 [W/K] 
UAu värmeförlustkoeficienten i undre delen av pannan [W/K] 
UAö värmeförlustkoefficienten för övre delen av pannan [W/K] 

UAökorr Korrigerat UA-värde [W/K] 
Ug golvets U-värde [W/m2⋅K] 

v vindhastighet [m/s] 
V effektiv volym [m3] 

V& inf totalt infiltrationsflöde [m3/s] 
V& m uppmätt läckflöde vid täthetsprovning vid tryckfallet ∆p [m3/s] 

V& stig infiltrationsflöde orsakad av luftens stigkrafter [m3/s] 
V& vind vindberoende infiltrationsflöde [m3/s] 

W energi [J], [kWh] 
Welkonv elanvändningen efter konvertering [kWh/år] 

Welref elanvändning för referenshuset [kWh/år] 
Wpellet energiinnehållet i den förbrukade pelleten [MJ], [kWh], [kWh/år] 
Wrum avgiven värmemängd till rummet [kWh/år] 

Wvatten avgiven energi till vattenkretsen [kWh/år] 
WVV daglig varmvattenlast [kWh/dygn] 

X koefficient vid beräkning av infiltration pga. luftens stigkrafter [-] 
Yrad relativa radiatorflödet [-] 

  
Grekiska tecken  

α luftens termiska diffusivitet [m2/s] 
αk konvektiv värmeövergångskoefficient [W/m2⋅K] 
αm markens termiska diffusivitet [m2/s] 

β termisk expansionskoefficient [K-1] 
ε emittans [-] 
0
pφ  koefficient vid beräkning av värmeförluster mot mark [-] 

η pelletkaminens årsverkningsgrad [-] 
η0 solfångarens verkningsgrad vid temperaturskillnaden 0°C mellan absorbator och uteluft [-] 
λ isoleringens värmeledningsförmåga [W/m⋅K] 
λl luftens värmeledningsförmåga [W/m⋅K] 

λm markens värmeledningsförmåga [W/m⋅K] 
ν kinematisk viskositet [m2/s] 
ρl luftens densitet [kg/m3] 

ρm markens densitet [kg/m3] 
σ Stefan-Boltzmann:s konstant = 5,67⋅10-8 [W/m2⋅K4] 
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Tabell B1.  Beräknade parametervärden som används i beräkningen av temperaturvariationen under golvet.  

 
1) Kryputrymmet i typhus 1 modelleras som en egen zon. Värdet avser årsmedeltemperaturen på  
   markytan i kryputrymmet. 
2) Värdet avser U-värdet hos 1 meter mark med λm = 2 W/m⋅K. 
 

Beteckning Storhet Typhus H1 Typhus H3 Typhus H4 Enhet 
  Kryprum Platta på 

mark 
Platta på 

mark 
 

Tam amplituden av månadsmedeltemperaturen 19,9 19,9 19,9 °C 

uT  
årsmedeltemperaturen  
utomhus 6,87 6,87 6,87 °C 

giT  
antagen årsmedeltemperatur  
på golvets insida 1) 10,5 20,0 20,0 °C 

λm markens värmeledningsförmåga 2,0 2,0 2,0 W/m⋅K 
cm markens värmekapacitet 850 850 850 J/kg⋅K 
ρm markens densitet 2250 2250 2250 kg/m3 
αm termiska diffusiviteten 1,05·10-6 1,05·10-6 1,05·10-6 m2/s 
B husets bredd 8,0 7,5 9,5 m 
L husets längd 8,5 16,2 10,2 m 
Ug golvets U-värde 2) 2,0 0,420 0,420 W/m2⋅K 
Rg golvets värmemotstånd 0,50 2,38 2,38 m2⋅K/W 
D koefficient  1,0 4,76 4,76 m 
d/B  0,125 0,63 0,50 - 
L/B  1,06 2,16 1,07 - 
hs värmeförlustfaktor 2,85 1,08 1,33 - 

Ps 
medelvärmeförlusten  
under året 176 460 356 W 

tp (1 år) i sek 31536000 31536000 31536000 s 
dp periodiska penetreringsdjupet 3,24 3,24 3,24 m 
d/dp  0,309 1,47 1,47 - 

0
ph   

0,55 0,20 0,20  
0
pφ   

0,065 0,10 0,10  
tdag dagens nummer (0 till 365) 1 1 1  
Pp(t) 
 

tidsberoende värmeförlusteffekt  
för dag 1 

516 206 
 

171 W 
 

P(t) medelvärmeförlusteffekten dag 1 692 665 527 W 
Tgu temperaturen under golvet dag 1 5,4 7,0 7,1 ºC 
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Tabell B2.1. Till- och frånluftflöden i typhus H1. 

 Volym Uteluft Frånluft Uteluft Frånluft 
 (m3) (l/s) (l/s) (oms/h) (oms/h) 

Zon 1 Vardagsrum 37,0 4,0 0,39  
Zon 2 Kök 43,7 5,0 0,41 
Zon 3 Entre 23,5 3,0 0,46 
Zon 4 Sovrum 3 38,4 3,0 0,28  
Zon 5 Bad/WC/Tvättstuga 8,0 6,0 2,70 
Zon 6 Klädkammare  6,1  
Zon 7 Sovrum 1 51,0 4,0 0,28  
Zon 8 Sovrum 2 32,0 3,0 0,34  
Zon 9 Klädkammare  16,9  
Zon 10 Hall 17,0  

 
 
 
Tabell B2.2. Överluftflöden i typhus H1. 

Luft från Luft till  Överluftflöde (l/s)

Zon 4 Zon 2 3,0
Zon 3 Zon 2 2,0
Zon 1 Zon 3 4,0
Zon 10 Zon 3 1,0
Zon 10 Zon 5 6,0
Zon 7 Zon 10 4,0
Zon 8 Zon 10 3,0

 
 
 
Tabell B2.3. Till- och frånluftflöden i typhus H3. 

  Volym Uteluft Frånluft Uteluft Frånluft 
  (m3) (l/s) (l/s) (oms/h) (oms/h) 

Zon 1 Kök 78,6 7,0 0,32 
Zon 2 Sovrum 1 30,2 6,0 0,71  
Zon 3 Sovrum 2 20,2 4,0 0,71  
Zon 4 Sovrum 3 och 4 40,3 6,0 0,54  
Zon 5 Bad/WC 13,9 7,0 1,81 
Zon 6 Tvättstuga 20,6 7,0 1,22 
Zon 7 Vardagsrum 62,2 5,0 0,29  
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Tabell B2.4. Överluftflöden i typhus H3. 

Luft från Luft till  Överluftflöde (l/s) 

Zon 2 Zon 7 6,0
Zon 3 Zon 7 4,0
Zon 4 Zon 1 6,0
Zon 1 Zon 5 7,0
Zon 1 Zon 6 7,0
Zon 7 Zon 1 15,0

 
 
 
Tabell B2.5. Till- och frånluftflöden i typhus H4. 

  Volym Uteluft Frånluft Uteluft Frånluft 
  (m3) (l/s) (l/s) (oms/h) (oms/h) 

Zon 1 Vardagsrum 47,5 5,0 0,38  
Zon 2 Kök 45,4 7,0 0,56 
Zon 3 EntreE 17,3  
Zon 4 Sovrum 1 och 2 52,1 8,0 0,55  
Zon 5 Bad/WC 10,2 7,0 2,47 
Zon 6 Tvättstuga 11,0 5,0 1,64 
Zon 7 Allrum 58,0 5,0 0,31  
Zon 8 Sovrum 3 och 4 67,0 8,0 0,43  
Zon 9 WC/Dusch 12,8 7,0 1,97 
Zon 10 Hall 29,5  

 
 
 
Tabell B2.6. Överluftflöden i typhus H4. 

Luft från Luft till  Överluftflöde (l/s)

Zon 2 Zon 1 5,0
Zon 2 Zon 10 2,0
Zon 3 Zon 10 12,0
Zon 5 Zon 3 7,0
Zon 6 Zon 3 5,0
Zon 7 Zon 8 8,0
Zon 9 Zon 7 7,0
Zon 10 Zon 4 8,0
Zon 10 Zon 7 6,0
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Tabell B3.1 Närvaro av personer i typhus H1. 

   Från kl Till kl Antal personer

Zon 1 Vardagsrum må-fre 19:00 20:00 4 
  må-fre 20:00 22:00 2 
  lör-sön 11:00 16:00 2 
  lör-sön 17:00 23:00 2 

Zon 2 Kök må-fre 07:00 08:00 4 
  må-fre 18:00 19:00 4 
  lör-sön 09:00 11:00 4 
  lör-sön 16:00 17:00 4 

Zon 4 Sovrum 3 må-fre 22:00 07:00 1 
  lör-sön 23:00 09:00 1 

Zon 7 Sovrum 1 må-fre 23:00 06:30 2 
  lör-sön 24:00 09:00 2 

Zon 8 Sovrum 2 må-fre 22:00 07:00 1 
  lör-sön 23:00 09:00 1 

 
 
Tabell B3.2. Närvaro av personer i typhus H3. 

   Från kl Till kl Antal personer

Zon 1 Kök må-fre 07:00 08:00 4 
  må-fre 18:00 19:00 4 
  lör-sön 09:00 11:00 4 
  lör-sön 16:00 17:00 4 

Zon 2 Sovrum 1 må-fre 23:00 06:30 2 
  lör-sön 24:00 09:00 2 

Zon 3 Sovrum 2 må-fre 22:00 07:00 1 
  lör-sön 23:00 09:00 1 

Zon 4 Sovrum 3 och 4 må-fre 22:00 07:00 1 
  lör-sön 23:00 09:00 1 

Zon 7 Vardagsrum må-fre 19:00 20:00 4 
  må-fre 20:00 22:00 2 
  lör-sön 11:00 16:00 2 

  lör-sön 17:00 23:00 2 
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Tabell B3.3. Närvaro av personer i typhus H4. 

  Dag Från kl Till kl Antal personer

Zon 1 Vardagsrum må-fre 19:00 20:00 4 pers
  må-fre 20:00 22:00 2 pers
  lör-sön 11:00 16:00 2 pers
  lör-sön 17:00 23:00 2 pers

Zon 2 Kök må-fre 07:00 08:00 4 pers
  må-fre 18:00 19:00 4 pers
  lör-sön 09:00 11:00 4 pers
  lör-sön 16:00 17:00 4 pers

Zon 4 Sovrum 1 och 2 må-fre 23:00 06:30 2 pers
  lör-sön 24:00 09:00 2 pers

Zon 7 Allrum/TV-rum må-fre 20:00 23:00 2 pers
  lör-sön 17:00 24:00 4 pers

Zon 8 Sovrum 3 och 4 må-fre 22:00 07:00 2 pers
  lör-sön 23:00 09:00 2 pers
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Tabell B4. Elanvändning och utnyttjad värme från apparater i typhusen. Dessutom visas andel konvektion 
och drifttider för de olika apparaterna. 

 ZON 
Utnyttj 
Grad 

El- 
effekt 

Utnyttj
effekt Drifttid Drifttid

Elför- 
brukning

Utnyttj 
energi 

Varav 
konvek- 

tion 
Drifttider, (Tidta-
bell) 

   (W) (W) (h/dygn) (h/vecka) (kWh/år) (kWh/år)
(antagna 
värden)  

Kyl/frys Kök 1 110 110 24 964 964 0,9 Kontinuerlig 

Spis/Ugn Kök 0,3 1 700 510 1,5 931 279 0,5 

Mån-fre: 18:00-19:00 
och 22:00-22:30 
Lör-sön: 09:30-10:00 
och 15:00-16:00 

Disk- 
maskin Kök 0,2 900 180 1 329 66 0,6 

Mån-fre: 19:00-20:00 
Lör-sön: 20:00-21:00 

Tvätt-
maskin 

Tvättstuga 
Badrum 0,2 1 000 200 10 520 104 0,6 

Ons: 19:00-21:00  
Lör-sön: 13:00-15:00 
och 16:00-18:00 

Tork-
tumlare 

Tvättstuga 
Badrum 1 1 500 1 500 5 390 390 0,9 

Ons: 21:30-22:00  
Lör-sön 15:00-16:00 
och 18:00-19:00  

TV 

TV-rum  
Vardags-
rum 1 50 50 4 73 73 0,8 

Mån-fre: 19:00-23:00 
Lör-sön: 20:00-24:00 

Kaffe-
bryggare Kök 1 800 800 1 292 292 0,5 

Mån-Fre: 07:00-07:15 
och 20:00-20:45 
Lör-sön: 09:00-09:15, 
16:00-16:30 och  
22:00-22:15 

Dator Sovrum 1 140 140 1 51 51 - Dagligen 20:00-21:00

Mikro-
vågsugn Kök 1 1 000 1 000 0,5 183 183 0,9 

Mån-fre: 06:50-07:00, 
18:50-19:00 och  
22:20-22:30 
Lör-sön: 09:30-09:40, 
15:00-15:15 och  
11:00-11:05 

Utrustning 
i standby-
läge 

Vardags-
rum  
Allrum 1 5 5 24 44 44 0,8 kontinuerlig 

Damm-
sugare 

Kök 
Vardags-
rum  
Sovrum 1 1 500 1 500 1 78 78 1,0 

Lördagar 
Kök: kl 12:00-12:10 
Entre: kl 12:15-12:25 
Vardagsrum: kl 12:40-
13:05  
Sovr 13:15-13:30 

    summa 3 853 2 523   
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Tabell B5.1. Belysningsstyrka i de olika rumstyperna. 

Sovrum1 till 3 25 W 
Sovrum 4 20 W 
Kök 50 W 
Vardagsrum 100 W 
Allrum/TV-rum 100 W 
Hall 25 W 
Entre 25 W 
WC 60 W 
Tvättstuga 50 W 

 
 
 
Tabell B5.2. Total elanvändning för belysning. 

 WC och bad  
(styrd av tidur) 

Tvättstuga 
(styrd av tidur) 

Övrig 
belysning

Elanvändning 
(kWh/år) 

   WC  Tvätt  Övr. zoner    Totalt 

Typhus 
H1 

60 W  kl 6.30-7.30,  
18-18.30, 19-20, 21-
21.30 och 22 – 22.30 

Tvättstuga i bad-
rummet 

325 W 77 - 710 787

Typhus 
H3 

60 W kl 6.30-7.30,  
18-18.30 och 21-21.30 

50 W kl 19-20 och 
22-22.30 

345 W 44 27 754 825

Typhus 
H4 

120 W kl 6.30-7.30,  
18-18.30 och 21-21.30 

50 W kl 19-20 och 
22-22.30 

395 W 88 27 863 978
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Tabell B6.1. Använda parametervärden för de simulerade pelletkaminerna med TRNSYS Type 209 (Nord-
lander, 2003; Nordlander, 2004). 

Parametrar Kamin K1  Kamin K2 Kamin K3 Enhet 

1 Maximal förbränningseffekt (Pmax) 5 980 11 590 11 590 W 
2 Driftstrategi 1 1 1 - 
3 Teoretisk luftmängd 5,864 5,864 5,864 - 
4 Bränslets effektiva värmevärde 17480 17480 17480 kJ/kg 
5 UA värde, gas – massa 1, konstant 19,9 31,78 9,08 W/K 
6 UA värde, gas – massa 1, effektberoende  67,2 79,065 22,59 W/K 
7 UA värde, gas – massa 2, konstant 0,001 15,0043 28,31 W/K 
8 UA värde, gas – massa 2, effektberoende 0,001 37,3332 70,44 W/K 
9 UA värde, massa 1 – rum, konstant 19,4 10,2305 2,923 W/K 

10 UA värde, massa 1 – rum, effektberoende 78,3 3,955 1,13 W/K 
11 UA värde, massa 2 – vätska, konstant 0,001 242,154 456,9 W/K 
12 UA värde, massa 2 – vätska, effektberoende 0,001 0 0 W/K 
13 UA värde, massa 1 – massa 2, konstant 0,001 0,1 0,1 W/K 
14 UA värde, massa 1 – massa 2, effektberoende 0,001 0 0 W/K 
15 Termisk massa 1 32 16 16 kJ/K 
16 Termisk massa 2 0,001 12 12 kJ/K 
17 Efterglödtid 0,01 0,01 0,01 h 
18 Drifttid för fläkten under stoppfasen 0,1167 0,75 0,75 h 
19 Massflöde luft under stoppfasen 5 36 36 kg/h 

 
 
 
Tabell B6.2. Identifierade parametrar som modelleras externt med ekvationer (Nordlander, 2003; Nordlan-
der 2004). 

Parametrar Kamin K1  Kamin K2 Kamin K3 Enhet 

Lägsta förbränningseffekt (underhållsfyr) 2 040 2 000 2 000 W 
Förbränningseffekt under startfasen 4 460 3 410 3 410 W 
Andel strålningsvärme till rummet 30 30 30 % 
Andel konvektion till rummet 70 70 70 % 
Tid innan kaminen tänder 270 270 270 s 
Tid mellan tändning och startfasens slut 990 990 990 s 
Eleffekt under startfasen (1 260 sekunder) 105 105 105 W 
Eleffekt under drift 25 25 25 W 
Luftfaktor vid max förbränningseffekt *3,81 *2,7 *2,7 - 
Luftfaktor vid lägsta förbränningseffekt *3,67 *4,0 *4,0 - 
CO-emissioner vid start 0,50 2,0 2,0 g/start 
CO-emissioner vid stopp 1,35 1,2 1,2 g/stopp 
Emissioner kontant värde DCO0 0,3518 0,48 0,48 g/MJ 
Emissioner variabel DCO1 -0,0523 -0,078 -0,078 g/MJ 

* Luftfaktorn interpoleras linjärt mellan underhållsfyr och maximal förbränningseffekt. 
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Självdragsflödet i (kg/h) genom Pitekaminen (kamin K1) vid stillestånd beräknas enligt 

50
3 2 ug

sd
TT

m
−

⋅=&   

där Tg2 är temperaturen i rökröret ut från kaminen och Tu är utetemperaturen.  
 
Självdragsflödet i (kg/h) genom kamin K3 och den syntetisk kaminen K2 är: 

45
5 2 ug

sd
TT

m
−

⋅=&  

Specifika värmekapaciteten för rökgasen i (kJ/kg⋅K) beräknas enligt 

luft
p f

,,c 14454003171 +=  

där fluft är luftfaktorn. 
 
CO-emissioner under drift beräknas enligt 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅=

max
COCOpelletCO P

PDDWm 10  

där Wpellet är energiinnehållet i MJ av den förbrukade pelleten vid effekten P, DCO0 och DCO1 är ko-
efficienter från tabell B7.1 och Pmax är kaminens maximala förbränningseffekt. 
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Tabell B7 Identifierade parametrar för PellX brännaren med type 207. 

1 Maximal förbränningseffekt 57600 kJ/h 
2 Luftfaktor 2.2 - 
3 Andel värme till omgivningen med konvektion 0.01 - 
4 Andel värme till omgivningen med strålning 0.01 - 
5 Andel värme till vätska 0 - 
6 Brännarstrategi (1=termostat: on-off) 1 - 
7 Bränslets effektiva värmevärde 17460 kJ/kg 
8 Teoretisk luftmängd 5.862 - 
9 Rökgasens värmekapacitet 1.2 kJ/kg/K 

10 Start-temperatur brännare 65 ºC 
11 Stop-temperatur brännare 75 ºC 
13 Tidskonstant brännare 0.01 hr 
14 Tidskonstant värmeavgivning till omgivningen 0.1 hr 
15 Tidskonstant värmeavgivning till vätskan 0.2 hr 
16 Läckflöde vid avslagen brännare 4 kg/h 
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Tabell B8. Identifierade parametervärden för Biosolpannan med Type 140. 

Parametrar Biosolpannan enhet 

1 pannans höjd 1,428 m 
2 pannans volym 0,631 m3 
3 specifik värmekapacitet vattnet i pannan 4,186 kJ/kgK 
4 densitet vattnet i pannan 992 kg/m3 
5 effektiv vertikal värmeledning i pannan 1,4 W/mK 
8 värmeförlustfaktor botten 1 W/K 
9 värmeförlutfaktor topp 0,68 W/K 

10 relativ längd, zon 1 0,54 - 
11 värmeförlustfaktor från zon 1 3,05 W/K 
12 relativ längd, zon 2 0.46 - 
13 värmeförlustfaktor från zon 2 4,29 W/K 
17 relativ höjd inlopp radiator returledning 0,501 - 
18 relativ höjd utlopp radiator framledning 1 - 
21 relativ höjd inlopp radiator returledning 0,501 - 
22 relativ höjd utlopp radiator framledning 0,614 - 
58 relativ höjd givare solfångarreferens 0,266 - 
61 relativ höjd givare för pelletbrännare 0,866 - 
65 relativ höjd elpatron 0,708 - 
66 elativ höjd givare för elpatron 0,866 - 
67 avslags temperatur elpatron 69,0 C 
68 hysteres elpatron 5,0 C 
69 relativ höjd inlopp solvärmeväxlare 0,406 - 
70 relativ höjd utlopp solvärmeväxlare 0,028 - 
71 volym solvärmeväxlare -0,0028 m3 

72 specifik värmekapacitet vätska i sol VVX 3,78 kJ/kgK 
73 densitet vätska i sol VVX 1026 kg/m3 
74 UA-värde solvärmeväxlare 18,04 kJ/hK 
75 exponent beroende på massflödet 0 - 
76 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 - 
77 exponent beroende på medeltemperaturnivån 1,163 - 
82 relativ höjd inlopp nedre tappvatten VVX 0,186 - 
83 relativ höjd utlopp nedre tappvatten VVX 0,512 - 
84 volym nedre tappvatten VVX -0,0028 m3 
85 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 kJ/kgK 
86 densitet vätska i tappvatten VVX 992 kg/m3 
87 UA-värde nedre tappvatten VVX 6037 kJ/hK 
88 exponent beroende på massflödet 0,3086 - 
89 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 - 
90 exponent beroende på medeltemperaturnivån 5,64E-05 - 
95 relativ höjd inlopp övre tappvatten VVX 0,73 - 
96 relativ höjd utlopp övre tappvatten VVX 0,972 - 
97 volym övre tappvatten VVX -0,0028 m3 
98 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 kJ/kgK 
99 densitet vätska i tappvatten VVX 992 kg/m3 

100 UA-värde övre tappvattenvärmeväxlare 129,8 kJ/hK 
101 exponent beroende på massflödet 0,0878 - 
102 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 - 
103 exponent beroende på medeltemperaturnivån 0,9965 - 
108 relativ höjd inlopp konvektionsparti brännare 0,58 - 
109 relativ höjd utlopp konvektionsparti brännare 0,923 - 
110 volym konvektionsparti 0,05 m3 
111 specifik värmekapacitet gas i konvektionsparti 1,2 kJ/kgK 
112 densitet gas i konvektionsparti 1,2 kg/m3 
113 UA-värde konvektionsparti 2350 kJ/hK 
114 exponent beroende på massflödet 0,6 - 
115 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 - 
116 exponent beroende på medeltemperaturnivån 0 - 
121 noggrannhet vid beräkning av temperaturer 0,001 - 
122 noggrannhet för UA 10 - 
123 noggrannhet för blandningsprocessen 1⋅107 - 
125 antal noder 100 st 
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Tabell B9.1. Dimensionerande effektbehov för typhus H1 (128 m2), samt valda elradiatorer.  
Elradiatorerna antas avge 45% av värmen som värmestrålning och 55% som konvektion. 

Zonnummer 
 

Rumstyp 
 

Dim effekt 
(W)

Vald elradiator 
 

Effekt elradiator 
(W) 

Zon 1 Vardagsrum 1 085 2 st MEB-505 1 000 
Zon 2 Kök 1 216 MEB-505, MEB-508 1 300 
Zon 3 Entre 739 MEB-303, MEB-505 800 
Zon 4 Sovr3 1 071 2 st MEB-505 1 000 
Zon 5 Badrum/Tvätt 460 MEB-505 500 
Zon 6 Apparatrum 0 - - 
Zon 7 Sovrum1 1 245 MEB-505, MEB-508/2 1 300 
Zon 8 Sovrum2 811 MEB-508 800 
Zon 9 KLK/Förråd 0 - - 
Zon 10 hall 422 MEB-503 300 

Total effekt  7 049  7 000 

 
 
 
 
 
 
Tabell B9.2. Dimensionerande effektbehov för typhus H3 (112 m2), samt valda elradiatorer.  
Elradiatorerna antas avge 45% av värmen som värmestrålning och 55% som konvektion. 

Zonnummer 
 

Rumstyp 
 

Dim effekt
(W)

Vald elradiator 
 

Effekt elradiator 
(W) 

Zon 1 Kök 1 700
MEB-312/2, MEB-
303 1 500 

Zon 2 Sovrum 1 760 MEB-308/2 800 
Zon 3 Sovrum 2 506 MEB-305/2 500 
Zon 4 Sovrum 3 och 4 1 013 2 st MEB-308/2 1 600 
Zon 5 Bad/WC 331 2 st MEB-303 600 
Zon 6 Tvättstuga 562 MEB-305/2 500 
Zon 7 Vardagsrum 1 852 MEB-320/2 2 000 

Total effekt  6 724 7 500 
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Tabell B9.3. Dimensionerande effektbehov för typhus H4 (151 m2), samt valda elradiatorer.  
Elradiatorerna antas avge 45% av värmen som värmestrålning och 55% som konvektion. 

Zonnummer 
 

Rumstyp 
 

Dim effekt
(W)

Vald elradiator 
 

Effekt elradiator 
(W) 

Zon 1 Vardagsrum 1249 MEB-512 1200 
Zon 2 Kök 1080 2 st MEB-505 1000 
Zon 3 Entre 344 MEB-505 500 
Zon 4 Sovrum 1 och 2 1096 MEB-303, MEB-508 1100 
Zon 5 Bad /WC 283 MEB-503 300 
Zon 6 Tvättstuga 278 MEB-503 300 
Zon 7 Allrum 1070 MEB-310 1000 
Zon 8 Sovrum 3 och 4 1301 MEB-505, MEB-508/2 1300 
Zon 9 Dusch 380 MEB-505 500 
Zon 10 Hall 338 Läggs på zon 3 0 

Total effekt 7419  7200 
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Tabell B10.1. Valda vattenradiatorer, samt data om beräknat radiatorflöde, värmekapacitet och andel strål-
ning för typhus H1. 

  

Dim. 
Effekt 

 

Vald  
radiator 

 

Mass-
flöde vid 
∆T=10K1)

Effekt 
radiator 
55/45 

Nom effekt 
90/70 vid 

20°C 

Vikt 
radia-

tor 

Vikt 
vatten i 
radiator 

Termisk 
kapacitans 

 

Strålnings-
andel vid 
∆T=60K 

 (W)  (kg/s) (W) (W) (kg) (kg) (kJ/K) (-)

Zon 1 Vard 1 085 
2 st  
TP11-612 0,02591 1 180 2 891 40 8 55 0,35

Zon 2 Kök 1 216 
2 st  
TP21-510 0,02906 1 270 3 112 50 10 69 0,20

Zon 3 Entre 739 TP33-609 0,02774 1 190 2 916 47 9 63 0,10

Zon 4 Sovr 3 1 071 
2 st  
TP11-612 0,02560 1 180 2 891 40 8 55 0,35

Zon 5 
Badrum 
/Tvätt 460 TP22-610 0,02293 910 2 230 35 6 44 0,20

Zon6 KLK 0    

Zon 7 Sovr 1 1 245 
2 st  
TP21-510 0,02975 1 270 3 112 50 10 69 0,20

Zon 8 Sovr 2 811 TP22-609 0,01937 820 2 009 32 6 43 0,20

Zon 9 KLK 0    

Zon 10 Hall 422    Läggs på zon 3   

Totalt  7 049  0,18036 7 820 294 56 398  

1) motsvarar flödet vid fullt öppen termostatventil. 
 



Bilaga 10 

 

Dimensionerande flöden och valda vattenradiatorer 

99

Tabell B10.2. Valda vattenradiatorer, samt data om beräknat radiatorflöde, värmekapacitet och andel strål-
ning för typhus H3. 

 

  

Dim. 
Effekt 

 

Vald  
radiator 

 

Mass-
flöde vid 

∆T =10K1)

Effekt 
radiator 
55/45 

Nom effekt
90/70 

vid 20°C 

Vikt
radia-

tor 

Vikt 
vatten i 
radiator 

Termisk 
kapacitans 

 

Strålnings-
andel vid 
∆T =60K 

  (W)  (kg/s) (W) (W) (kg) (kg) (kJ/K) (-)

Zon 1 Kök 1 700 
TP11-507 
TP22-516 0,04061 1 765 4 324 57 11 77 0,20

Zon 2 Sovr 1 760 TP11-519 0,01818  790 1 936 26 5 35 0,35

Zon 3 Sovr 2 506 TP21-509 0,01211 570 1 397 23 5 33 0,20

Zon 4 
Sovr  
3-4 1 013 

TP21-519 
TP21-519 0,02421 1 140 2 793 46 10 67 0,20

Zon 5 WC 331 
TP22-507 
TP11-507 0,02032 835 2 082 31 566 40 0,35

Zon 6 Tvätt 562 TP21-509 0,01344 570 1 397 23 5 33 0,20

Zon 7 Vard 1 852 TP22-525 0,04424 1 945 4 765 74 14 99 0,20

Totalt  6 724  0,17309 7 615 280 53 384  

1) motsvarar flödet vid fullt öppen termostatventil. 
 
Tabell B10.3. Valda vattenradiatorer, samt data om beräknat radiatorflöde, värmekapacitet och andel strål-
ning för typhus H4. 

  

Dim. 
Effekt 

 

Vald 
radiator 

 

Mass-
flöde vid 

∆T =10K1)

Effekt 
Radiator 

55/45 

Nom effekt
90/70 

vid 20°C 

Vikt
radia-

tor 

Vikt 
vatten i 
radiator 

Termisk 
kapacitans 

 

Strålnings-
andel vid
∆T =60K 

  (W)  (kg/s) (W) (W) (kg) (kg) (kJ/K) (-)

Zon 1 Vard 1 249 TP22-516 0,02984 1 245 3050 47 9 63 0,20

Zon 2 Kök 1 080 
TP22-507 
TP22-507 0,02581 1 090 2671 42 8 56 0,20

Zon 3 Entré 344 TP22-507 0,01635 545 1335 21 4 28 0,20

Zon 4 
Sovr 1 
Sovr 2 1 096 

TP11-516 
TP11-509 0,02618 1 040 2548 35 6 44 0,35

Zon 5 
Bad/ 
WC 283 TP22-507 0,01154 545 1335 21 4 28 0,20

Zon 6 Tvätt 278 TP11-507 0,00665 290 711 10 2 14 0,35

Zon 7 Allrum 1 070 TP22-516 0,02557 1 245 3050 47 9 63 0,20

Zon 8 
Sovr 3 
Sovr 4 1 301 

TP22-509 
TP22-509 0,03107 1 400 3430 52 10 70 0,20

Zon 9 Dusch 380 TP22-509 0,01677 700 1715 26 5 35 0,20

Zon 10 Hall 338  Läggs på zon 3    

Totalt  7 419  0,18978 8 100  301 57 401  

1) motsvarar flödet vid fullt öppen termostatventil. 
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Tabell B11. Beräknade effektiva värmeförlustkoefficienter för kopparrör med olika diameter och isolertjock-
lek. Beräkningen är utförd för en temperatur på isoleringens insida av 50°C. Värmemotståndet mellan väts-
kan och rörets utsida har försummats. 

Kopparrörets 
 ytterdiameter 

Kopparrörets 
innerdiame-

ter 
Isolertjocklek

 

Värmeförlust 
per 

m2 rörinnerarea
(mm) (mm) (mm) (W/m2⋅K) 

10 8,4 9 7,2
10 8,4 13 6,2
12 10,0 9 6,7
12 10,0 13 5,8
15 13,0 9 5,9
15 13,0 13 5,0
15 13,0 19 4,3
18 16,0 9 5,4
18 16,0 13 4,6
18 16,0 19 3,8
18 16,0 25 3,4
18 16,0 32 3,0
22 20,0 9 5,0
22 20,0 19 3,4
22 20,0 25 3,0
22 20,0 32 2,7
28 25,6 13 3,8
28 25,6 25 2,7
28 25,6 32 2,4
35 32,0 13 3,6
35 32,0 25 2,5
35 32,0 32 2,2
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Tabell B12. Beräknade effektiva värmeförlustkoefficienter för oisolerade  
kopparrör med olika rördiameter. Värmemotståndet mellan vätskan och  
rörets utsida har försummats. 

 

Kopparrörets
ytterdiameter

(mm) 

Kopparrörets 
innerdiameter

(mm) 

Värmeförlust 
per 

m2 rörinnerarea
(W/m2⋅K) 

Målat rör 10 8,4 17,2
Målat rör 12 10,0 16,8
Målat rör 15 13,0 15,5
Målat rör 18 16,0 14,7
Målat rör 22 20,0 14,0
Målat rör 28 25,6 13,5
Målat rör 35 32,0 13,1
 
Omålat rör 10 8,4 11,3
Omålat rör 12 10,0 10,8
Omålat rör 15 13,0 9,7
Omålat rör 18 16,0 9,1
Omålat rör 22 20,0 8,5
Omålat rör 28 25,6 8,0
Omålat rör 35 32,0 7,7
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Tabell B13. Parametervärden för solfångarmodellen (Type 132). Grundläggande parametrar nr 2 t.o.m.  
5 för en plan enkelglasad solfångare med selektiv absorbator är hämtade från Weiss (2003). 

Parameter  Värde Enhet 

1 solfångarens area  5 – 10 m2 
2 verkningsgrad vid ∆T = 0°C (η0) 0,8 - 
3 infallsvinkelkoefficient för diffuse strålning 0,9 - 
4 värmeförlustkoefficient 3,5 W/m2⋅K 
5 temperaturberoende värmeförlustkoefficient 0,015 W/m2⋅K2 

6 vindberoende värmeförlustkoefficient (används ej) 0 J/m3⋅K 
7 beroende av långvågig strålning (används ej) 0 - 
8 solfångarens värmekapacitet 7000 J/m2⋅K 
9 vindberoende hos η0 0 s/m 

10 värmebärarens specifika värmekapacitet 3,78 kJ/kg 
11 solfångarens lutning Se fig º 
12 energibalansmodell 1 - 
13 vindfaktor (används ej) 0 - 
14 vinkelkoefficient mot himlen (används ej) 0 - 
15 beräkningsmodell för infallsvinkelberonede 1 - 
16 beräkning av infallsvinkelberoende hos η0 0,18 - 
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Tabell B14. Parametrar för de olika varmvattenberedarna  modellerade med Type 140 (Drück och  
Pauschinger, 1996). 

Parametrar  VVB1 VVB2 VVB3 enhet 

1 tankens höjd 0,796 1,457 1,457 m 
2 tankens volym 0,100 0,2793 0,2793 m3 

5 vertikal värmeledning i tanken 1,4 1,4 1,4 W/m· K 
8 värmeförlust genom botten 0,19 0,247 0,247 W/K 
9 värmeförlust genom toppen 0,09 0,091 0,091 W/K 

11 värmeförlust genom manteln 0,75 1,161 1,161 W/K 
17 relativ höjd kallvatten in 0,05 0,013 0,013 - 
18 relativ höjd varmvatten ut 1 0,987 0,987 - 
57 relativ höjd temperaturgivare sol - 0,095 0,095 - 
65 relativ höjd elpatron 0,05 0,617 0,617 - 
66 relativ höjd temperaturgivare elpatron 0,10 0,651 0,651 - 
67 temperatur elpatron (avslagstemperatur) 60,0 60,0 60,0 ºC 
68 hysteres, elpatron 5,0 5,0 5,0 ºC 
69 relativ höjd inlopp undre värmeväxlare - 0,095 0,095 - 
70 relativ höjd utlopp undre värmeväxlare - 0,054 0,054 - 
71 volym solvärmeväxlare - -0,0025 -0,0025 m3 
74 UA-värde solvärmeväxlare - 4,56 4,56 W/K 
75 exponent beroende på massflödet - 0 0 - 
76 exponent beroende på temperaturskillnaden  - 0 0 - 
77 exponent beroende på medeltemperaturnivån - 1,163 1,163 - 

108 relativ höjd inlopp övre värmeväxlare - - 0,603 - 
109 relativ höjd utlopp övre värmeväxlare - - 0,328 - 
110 volym övre värmeväxlare - - -0,0025 m3 
113 UA-värde övre värmeväxlare - - 1525 W/K 
114 exponent beroende på massflödet - - 0,3086 - 
115 exponent beroende på temperaturskillnaden  - - 0 - 
116 exponent beroende på medeltemperaturnivån - - 5,64⋅10-5 - 
121 noggrannhet vid beräkning av temperaturer 0,001 0,001 0,001 ºC 
122 noggrannhet för UA 10 10 10 - 
123 noggrannhet för blandningsprocessen 1⋅107 1⋅107 1⋅107 - 
125 antal noder 30 80 80 st 
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Tabell B15. Parametervärden för Type 140 (Drück och Pauschinger, 1996), som använts för att beskriva de 
olika ackumulatortankarna ACK1 t.o.m. ACK7. 

Parameter ACK1 ACK2 ACK3 ACK4 ACK5 ACK6 ACK7 enhet 
1 ackumulatortankens höjd 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,597 m
2 ackumulatortankens volym 0,3315 0,3315 0,3315 0,3315 0,3315 0,3315 0,7515 m3

3 specifik värmekapacitet vattnet i tanken 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 kJ/kg
4 densitet vattnet i tanken 992 992 992 992 992 992 992 kg/m3

5 effektiv vertikal värmeledning i tanken 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 W/mK
8 värmeförlustfaktor botten 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,49 W/K
9 värmeförlutfaktor topp 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,37 W/K

10 relativ längd, zon 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
11 värmeförlustfaktor från zon 1 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 3,02 W/K
17 relativ höjd inlopp tappvattenautomat -1 -1 0,025 -1 -1 -1 0,021 -
18 relativ höjd utlopp tappvattenautomat -1 -1 0,975 -1 -1 -1 0,954 -
21 relativ höjd inlopp radiator returledning 0,376 0,409 0,539 0,409 0,051 0,409 0,641 -
22 relativ höjd utlopp radiator framledning 0,702 0,702 0,832 0,702 0,702 0,702 0,860 -
33 relativ höjd inlopp från pelletkamin 1,000 0,507 0,637 0,507 0,507 0,507 0,735 -
34 relativ höjd utlopp till pelletkamin 0,272 0,441 0,572 0,441 0,441 0,441 0,672 -
37 relativ höjd inlopp radiator returledning -1 0,409 0,539 0,409 0,051 0,409 0,641 -
38 relativ höjd utlopp radiator framledning -1 0,474 0,604 0,474 0,474 0,474 0,703 -
57 relativ höjd givare solfångarreferens 0,116 0,181 0,181 0,110 0,110 0,181 0,171 -
59 relativ höjd givare (kamin av) 0,272 0,441 0,572 0,441 0,441 0,441 0,672 -
60 relativ höjd givare (kamin på) 0,474 0,572 0,702 0,572 0,572 0,572 0,797 -
65 relativ höjd elpatron 0,441 0,539 0,669 0,539 0,539 0,539 0,766 -
66 relativ höjd givare för elpatron 0,474 0,572 0,702 0,572 0,572 0,572 0,797 -
67 avslags temperatur elpatron 64,0 61,0 61,0 60,0 60,0 60,0 61,0 °C
68 hysteres elpatron 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 °C
69 relativ höjd inlopp solvärmeväxlare 0,110 0,311 0,311 0,110 0,110 0,311 0,297 -
70 relativ höjd utlopp solvärmeväxlare 0,071 0,051 0,051 0,071 0,071 0,051 0,046 -
71 volym solvärmeväxlare - - - - - - - m3

72 specifik värmekapacitet vätska i sol VVX 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 kJ/kg
73 densitet vätska i sol VVX 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 kg/m3

74 UA-värde solvärmeväxlare 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 W/K
75 exponent beroende på massflödet 0 0 0 0 0 0 0 -
76 exponent beroende på temperaturskillnaden 0 0 0 0 0 0 0 -
77 exponent beroende på medeltemperaturnivån 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 -
82 relativ höjd inlopp nedre tappvatten VVX 0,240 0,051 -1 -1 -1 0,051 -1 -
83 relativ höjd utlopp nedre tappvatten VVX 0,5 0,507 -1 -1 -1 0,507 -1 -
84 volym nedre tappvatten VVX - - 0 0 0 - 0 m3

85 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 4,186 0 0 0 4,186 0 kJ/kg
86 densitet vätska i tappvatten VVX 992 992 0 0 0 992 0 kg/m3

87 UA-värde nedre tappvatten VVX 1525 1525 0 0 0 1525 0 W/K
88 exponent beroende på massflödet 0,3086 0,3086 0 0 0 0,3086 0 -
89 exponent beroende på temperaturskillnaden 0 0 0 0 0 0 0 -
90 exponent beroende på medeltemperaturnivån 5,64E- 5,64E- 0 0 0 5,64E- 0 -
95 relativ höjd inlopp övre tappvatten VVX 0,682 0,552 -1 0,145 0,566 0,566 -1 -
96 relativ höjd utlopp övre tappvatten VVX 0,942 0,942 -1 1,000 1,000 1,000 -1 -
97 volym övre tappvatten VVX - - 0 -0,200 -0,100 -0,100 0 m3

98 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 4,186 0 4,186 4,186 4,186 0 kJ/kg
99 densitet vätska i tappvatten VVX 992 992 0 992 992 992 0 kg/m3

100 UA-värde övre tappvattenvärmeväxlare 32,78 49,17 0 477 257 257 0 W/K
101 exponent beroende på massflödet 0,0874 0,0874 0 0 0 0 0 -
102 exponent beroende på temperaturskillnaden 0 0 0 0 0 0 0 -
103 exponent beroende på medeltemperaturnivån 0,9965 0,9965 0 0 0 0 0 -
121 noggrannhet vid beräkning av temperaturer 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 °C
122 noggrannhet för UA 10 10 10 10 10 10 10 -
123 noggrannhet för blandningsprocessen 1⋅107 1⋅107 1⋅107 1⋅107 1⋅107 1⋅107 1⋅107 -
125 antal noder 100 100 100 100 100 100 100 st 
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      SUBROUTINE TYPE207(TIME,XIN,OUT,T,DTDT,PAR,INFO,ICNTRL,*) 
C************************************************************************ 
C AUXILIARY PELLET HEATER. 
C The model features: 
C Combustion of pellet with variable air factor 
C User-defined fractions of power delivered to exhaust gas, losses to ambient and  
C to a liquid stream 
C On-off thermostat control 
C No explicit thermal mass  
C Time constant for power to exhaust 
C Time constant for power to ambient 
C Time constant for power to liquid 
C User-defined air leak when burner is off 
C 
C 2002-05-07 -- SN Converted type 6 to pellet burner model 
C************************************************************************ 
C************************************************************************ 
      DOUBLE PRECISION XIN,OUT 
      REAL TIME,T,DTDT,PAR 
 INTEGER INFO, ICNTRL 
      DIMENSION XIN(23),OUT(14),T(1),DTDT(1),PAR(0),INFO(15) 
      CHARACTER*3 YCHECK(23),OCHECK(14) 
 
C      REAL DELT 
      COMMON /SIM/ TIME0, TFINAL, DELT,IWARN 
C COMMON /SIM/ DELT 
       
C INPUTS 
      REAL Qmax ! 1 Maximum combustion power  kJ/hr 
      REAL  Fair ! 2 Air/to fuel ratio. 1=theoretical air. 
      REAL  Xamcon ! 3 Fraction of power to ambient by convection 
      REAL  Xamrad ! 4 Fraction of power to ambient by radiation 
      REAL  Xliq ! 5 Fraction of power to liquid heat exchanger 
      REAL  Bmod ! 6 Burner control strategy (1=Thermostat on-off) 
      REAL  Efuel ! 7 Fuel combustion enthalpy  kJ/kg 
      REAL  Afuel ! 8 Air to fuel mass flows ratio at Fair=1  
      REAL  Cpexh ! 9 Exhaust gas heat capacity  kJ/kg/K 
      REAL  Tbstart ! 10 Temperature when burner starts  C 
      REAL  Tbstop ! 11 Temperature when burner stops  C 
      REAL  Tsensor ! 12 Temperature of sensor   C 
      REAL  tcexh ! 13 Time constant for power to exhaust gas hr 
      REAL  tcamb ! 14 Time constant for power to ambient hr 
      REAL  tcliq ! 15 Time constant for power to liquid  hr 
      REAL  mfleak ! 16 mass flow of air leak   kg/hr 
      REAL  Xpower ! 17 Fraction of max power 
      REAL  Tamb ! 18 Room temperature   C 
      REAL  Tfuel ! 19 Fuel temperature   C 
      REAL  Tcoair ! 20 Temperature of combustion air  C 
      REAL  mfliq ! 21 Liquid mass flow   kg/hr 
      REAL  Tliqi ! 22 Liquid inlet temperature  C 
      REAL  Cpliq ! 23 Liquid Cp    kJ/kg/K 
C 
C     OUTPUTS 
      REAL  Qtot ! 1 Combustion power   kJ/hr 
      REAL  Qamc ! 2 Power to ambient air by convection " 
      REAL  Qamr ! 3 Power to ambient air by radiation  " 
      REAL  Qliq ! 4 Power to liquid heat exchanger  " 
      REAL  Qexh ! 5 Power to exhaust gas   " 
      REAL  mffuel ! 6 Fuel mass flow   kg/hr 
      REAL  mfair ! 7 Combustion air mass flow  kg/hr 
C     REAL mfliq ! 8 Liquid mass flow (declared among inputs) kg/hr 
      REAL  Tliqo    ! 9 Liquid outlet temperature  C 
      REAL  mfexh ! 10 Exhaust gas mass flow   kg/hr 
      REAL  Texh ! 11 Exhaust gas temperature  C 
C      REAL Cpexh ! 12 Heat cap of exh gas (decl among inputs) kJ/kg/K 
      INTEGERNstcum ! 13 Cumulative number of starts 
      REAL  Qfucum !  14 Cumulative mass of fuel used  kg 
C 
C     Help variables  
      INTEGER Bstat ! Burner status, off=0, on=1, afterb=2 
      INTEGER Bstprv ! Previous state of burner 
 REAL Qfutstp ! Fuel used during timestep 
 REAL tstart ! Time when burner starts 
 REAL mfa1 ! Combustion air flow for bstat =1 
 REAL Qamcpr ! Convection to ambient in previous time step 
 REAL Qamrpr ! Radiation  to ambient in previous time step 
 REAL Qliqpr ! Power tro liquid in previous time step 
 REAL Qexhpr ! Power to exhaust in previous time step
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 REAL Qamc1 ! Power to amb conv, before heat cap 
 REAL Qamr1 ! Power to amb rad, before heat cap 
 REAL Qliq1 ! Power to liquid , before heat cap 
 REAL Qexh1 ! Power to exhaust, before heat cap 
 REAL Qamc1p ! Qamc1 previous time step 
 REAL Qamr1p ! Qamr1 previous time step 
 REAL Qliq1p ! Qliq1 previous time step 
 REAL Qexh1p ! Qexh1 previous time step 
 REAL fexp ! Time constant factor 
 REAL mfastop ! air flow just before burner stops 
 REAL mfapr ! air flow previous time step 
 REAL Qexhstop ! Power to exhaust gas just before burner stops 
 
       STATIC Nstcum, Qfucum, Qfutstp 
 STATIC Bstat, Bstprv, tstart, mfapr 
 STATIC Qamc1, Qamr1, Qliq1, Qexh1 
 STATIC Qcmb, Qcmbpr, Qcmb1, Qcmb1p 
  
 REAL    TLAST 
 STATIC  TLAST 
 
      IF (INFO(7).EQ.-1) THEN   ! First call in simulation 
  INFO(6)=14   ! Number of outputs 
  CALL TYPECK(1,INFO,23,0,0)  ! 20 inputs 
 
      DATA YCHECK/'PW1','DM1','DM1','DM1','DM1','DM1','SE1','DM1', 
 1   'CP1','TE1','TE1','TE1','TD1','TD1','TD1','MF1', 
 2   'DM1','TE1','TE1','TE1','MF1','TE1','CP1'/ 
       
 DATA OCHECK/'PW1','PW1','PW1','PW1','PW1','MF1','MF1','MF1', 
 1   'TE1','MF1','TE1','CP1','DM1','MA1'/ 
 
  CALL RCHECK(INFO,YCHECK,OCHECK) 
 
  TLAST=TIME 
  Bstat=0.0 
  Bstprv=0.0 
  Nstcum=0 
  Qfutstp=0. 
  Qfucum=0. 
  Qamc1=0. 
  Qamr1=0. 
  Qliq1=0. 
  Qexh1=0. 
  OUT(2)=0. ! initialize Qambcon calculation 
  OUT(3)=0. ! initialize Qambrad calculation 
  OUT(4)=0. ! initialize Qliq calculation 
  OUT(5)=0. ! initialize Qexh calculation 
  RETURN 1 
 END IF 
 
C    SET PARAMETER AND INPUT VARIABLES 
  
 Qmax  =xin(1 )  !  Maximum combustion power 
 Fair  =xin(2 )  !  Air/to fuel ratio. 1=theoretical air. 
 Xamcon  =xin(3 )  !  Fraction of power to ambient by convection 
 Xamrad  =xin(4 )  !  Fraction of power to ambient by radiation 
 Xliq  =xin(5 )  !  Fraction of power to liquid heat exchanger 
 Bmod  =xin(6 )  !  Burner control strategy 
 Efuel  =xin(7 )  !  Fuel combustion enthalpy 
 Afuel  =xin(8 )  !  Air to fuel mass flows ratio at Fair=1 
 Cpexh  =xin(9 )  !  Exhaust gas heat capacity 
 Tbstart  =xin(10)  !  Temperature when burner starts 
 Tbstop  =xin(11)  !  Temperature when burner stops 
 Tsensor  =xin(12)  !  Temperature of sensor 
 tcexh  =xin(13)  !  Time constant for power to exhaust gas 
 tcamb  =xin(14)  !  Time constant for power to ambient 
 tcliq  =xin(15)  !  Time constant for power to liquid 
 mfleak  =xin(16)  !  mass flow of air leak 
 Xpower  =xin(17)  !  Fraction of max power 
 Tamb  =xin(18)  !  Room temperature 
 Tfuel  =xin(19)  !  Fuel temperature 
 Tcoair  =xin(20)  !  Temperature of combustion air 
 mfliq  =xin(21)  !  Liquid mass flow 
 Tliqi  =xin(22)  !  Liquid inlet temperature 
 Cpliq  =xin(23)  !  Liquid Cp 
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      IF (INFO(7).EQ.0) THEN  ! First iteration in timestep 
  Qfucum=Qfucum+Qfutstp 
  IF ((Bstprv.EQ.0).AND.(Bstat.GT.0)) Nstcum=Nstcum+1 
          Bstprv=Bstat 
  mfapr=out(7) ! Air mass flow previous time step 
  Qamcpr=out(2) ! Convection to ambient in previous time step 
  Qamrpr=out(3) ! Radiation  to ambient in previous time step 
  Qliqpr=out(4) ! Power to liquid in previous time step 
  Qexhpr=out(5) ! Power to exhaust in previous time step 
  Qcmbpr=Qcmb 
  Qamc1p=Qamc1 ! Power to amb convection, before dynamics 
  Qamr1p=Qamr1 ! same for amb rad 
  Qliq1p=Qliq1 ! same for liquid 
  Qexh1p=Qexh1 ! same for exhaust 
  Qcmb1p=Qcmb1 
 END IF 
  
 Qtot=Qmax*Xpower      
 !Available power 
 IF ((INFO(8).GT.3).AND.(Tsensor.LT.Tbstart).AND. ! info8=tot calls 1
 (Qtot.GT.1)) THEN 
  IF (Bstat.EQ.0) tstart=TIME 
     Bstat=1  
 END IF 
 IF ((Tsensor.GT.Tbstop).OR.(Qtot.EQ.0.0)) THEN  
  Bstat=0 
 END IF 
  
 Qtot=Bstat*Qmax*Xpower     !Used power 
 Qcmb1=Qtot 
 fexp=exp(-DELT/tcexh)   !Power dynamics for combustion 
 Qcmb=(1-fexp)*Qcmb1p + fexp*Qcmbpr 
  
 Qamc1=Xamcon*Qcmb 
 Qamr1=Xamrad*Qcmb 
 Qliq1=Xliq*Qcmb 
 Qexh=Qcmb-Qamc1-Qamr1-Qliq1 
  
C Power dynamics 
 fexp=exp(-DELT/tcamb) 
 Qamc=(1-fexp)*Qamc1p + fexp*Qamcpr 
 Qamr=(1-fexp)*Qamr1p + fexp*Qamrpr 
 fexp=exp(-DELT/tcliq)  
 Qliq=(1-fexp)*Qliq1p + fexp*Qliqpr 
  
 mffuel=Qcmb/Efuel   ! mass flow of combusted pellet 
 mfair=mffuel*Fair*Afuel 
 mfexh=MAX(mfleak,mffuel+mfair) 
 
 IF (mfexh.EQ.0.) THEN 
  Texh=Tcoair 
 ELSE 
  Texh=Tcoair+Qexh/(mfexh*Cpexh) 
 END IF 
  
 IF (mfliq.EQ.0.) THEN  
  Tliqo=Tliqi 
 ELSE  
  Tliqo=Tliqi+Qliq/(mfliq*Cpliq) 
 END IF 
C    SET OUTPUTS 
 OUT(1)= Qtot 
 OUT(2)= Qamc 
 OUT(3)= Qamr 
 OUT(4)= Qliq 
 OUT(5)= Qexh 
 OUT(6)= mffuel 
 OUT(7)= mfair 
 OUT(8)= mfliq 
 OUT(9)= Tliqo 
 OUT(10)=mfexh 
 OUT(11)=Texh 
 OUT(12)=Cpexh 
 OUT(13)=Nstcum 
 OUT(14)=Qfucum 
C Set static vars for later use 
 Qfutstp=mffuel*DELT     
 RETURN 1 
      END 



Bilaga 17:1 

 

Källkod för pannmodell Type 208 

108

 
      SUBROUTINE TYPE208(TIME,XIN,OUT,T,DTDT,PAR,INFO,ICNTRL,*) 
C************************************************************************ 
C PELLET STOVE or burner. 
C The model features: 
C Combustion of pellet with variable air factor 
C On-off thermostat control 
C Power delivered to exhaust gas, losses to ambient and to 
C a liquid stream determined by fixed UA-values acting against  
C a single thermal mass.  
C Time constant for modelling of after-burning after stop 
C User-defined air leak when burner is off 
C 2002-12-13 -- SN Introduced one thermal mass, removed two time constants 
C 2002-05-07 -- SN Converted type 6 to pellet burner model type 207 
C************************************************************************ 
C************************************************************************ 
      DOUBLE PRECISION XIN,OUT 
      REAL TIME,T,DTDT,PAR 
 INTEGER INFO, ICNTRL 
      DIMENSION XIN(23),OUT(14),T(1),DTDT(1),PAR(0),INFO(15) 
      CHARACTER*3 YCHECK(23),OCHECK(14) 
 
C      REAL DELT 
      COMMON /SIM/ TIME0, TFINAL, DELT,IWARN 
C COMMON /SIM/ DELT 
       
C INPUTS 
      REAL Qmax ! 1 Maximum combustion power  kJ/hr 
      REAL  Fair ! 2 Air/to fuel ratio. 1=theoretical air. 
      REAL  UAgm ! 3 UA value from gas to mass 
      REAL  UAlm ! 4 UA value from liq to mass 
      REAL  UAma ! 5 UA value from mass to ambient 
      REAL  Bmod ! 6 Burner control strategy (1=Thermostat on-off) 
      REAL  Efuel ! 7 Fuel combustion enthalpy  kJ/kg 
      REAL  Afuel ! 8 Air to fuel mass flows ratio at Fair=1 
      REAL  Cpexh ! 9 Exhaust gas heat capacity  kJ/kg/K 
      REAL  Tbstart ! 10 Temperature when burner starts  C 
      REAL  Tbstop ! 11 Temperature when burner stops  C 
      REAL  Tsensor ! 12 Temperature of sensor   C 
      REAL  tcexh ! 13 Time constant for power to exhaust gas hr 
      REAL  mcpm ! 14 Thermal mass of stove    KJ/K 
      REAL  Tmstart ! 15 initial temp of thermal mass  C 
      REAL  mfleak ! 16 mass flow of air leak   kg/hr 
      REAL  Xpower ! 17 Fraction of max power 
      REAL  Tamb ! 18 Room temperature   C 
      REAL  Tfuel ! 19 Fuel temperature   C 
      REAL  Tcoair ! 20 Temperature of combustion air  C 
      REAL  mfliq ! 21 Liquid mass flow   kg/hr 
      REAL  Tlqi ! 22 Liquid inlet temperature  C 
      REAL  Cpliq ! 23 Liquid Cp    kJ/kg/K 
C 
C     OUTPUTS 
      REAL  Qtot ! 1 Combustion power   kJ/hr 
      REAL  Tm ! 2 Temp of thermal mass   C 
      REAL  Qamb ! 3 Power to ambient   kJ/hr 
      REAL  Qliq ! 4 Power to liquid heat exchanger  " 
      REAL  Qexh ! 5 Power to exhaust gas   " 
      REAL  mffuel ! 6 Fuel mass flow   kg/hr 
      REAL  mfair ! 7 Combustion air mass flow  kg/hr
  
C      REAL mfliq ! 8 Liquid mass flow (declared among inputs) kg/hr 
      REAL  Tlqo   ! 9 Liquid outlet temperature   C 
      REAL  mfexh ! 10 Exhaust gas mass flow   kg/hr 
      REAL  Texh ! 11 Exhaust gas temperature  C 
C      REAL Cpexh ! 12 Heat cap of exh gas (decl among inputs) kJ/kg/K 
      INTEGER Nstcum ! 13 Cumulative number of starts 
      REAL  Qfucum ! 14 Cumulative mass of fuel used   kg 
C 
C     Help variables  
      INTEGER Bstat !  Burner status, off=0, on=1, afterb=2 
      INTEGER Bstprv !  Previous state of burner 
 REAL Qfutstp !  Fuel used during timestep 
 REAL tstart !  Time when burner starts 
C  integral heat exchangers 
 REAL Tm0  ! T of th mass at beginning of timestep 
 STATIC Tm0 
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      STATIC Nstcum, Qfucum, Qfutstp 
 STATIC Bstat, Bstprv, tstart 
 STATIC Qcmb, Qcmbpr 
  
 REAL    TLAST, tstop, Qcmbstop 
 STATIC  TLAST, tstop, Qcmbstop 
 
      IF (INFO(7).EQ.-1) THEN   ! First call in simulation 
  INFO(6)=14     ! Number of outputs 
  CALL TYPECK(1,INFO,23,0,0)  ! 23 inputs 
 
 DATA YCHECK/'PW1','DM1','UA1','UA1','UA1','DM1','SE1','DM1', 
 1   'CP1','TE1','TE1','TE1','TD1','DM1','TE1','MF1', 
 2   'DM1','TE1','TE1','TE1','MF1','TE1','CP1'/ 
 DATA OCHECK/'PW1','TE1','PW1','PW1','PW1','MF1','MF1','MF1', 
 1   'TE1','MF1','TE1','CP1','DM1','DM1'/ 
  CALL RCHECK(INFO,YCHECK,OCHECK) 
 
  TLAST=TIME 
  Bstat=0 
  Bstprv=0 
  Nstcum=0 
  Qfutstp=0. 
  Qfucum=0. 
  mcpm=xin(14) 
  Tmstart=xin(15) 
  Tm0=Tmstart 
  Tm=Tmstart 
  RETURN 1 
 END IF 
 
C    SET PARAMETER AND INPUT VARIABLES 
  Qmax  =xin(1 )  !  Maximum combustion power 
 Fair  =xin(2 )  !  Air/to fuel ratio. 1=theoretical air. 
 UAgm  =xin(3 )  !  UA value from gas to mass 
 UAlm  =xin(4 )  !  UA value from liq to mass 
 UAma  =xin(5 )  !  UA value from mass to ambient 
 Bmod  =xin(6 )  !  Burner control strategy 
 Efuel  =xin(7 )  !  Fuel combustion enthalpy 
 Afuel  =xin(8 )  !  Air to fuel mass flows ratio at Fair=1 
 Cpexh  =xin(9 )  !  Exhaust gas heat capacity 
 Tbstart  =xin(10)  !  Temperature when burner starts 
 Tbstop  =xin(11)  !  Temperature when burner stops 
 Tsensor  =xin(12)  !  Temperature of sensor 
 tcexh  =xin(13)  !  Time constant for power to exhaust gas 
 mcpm  =xin(14)  !  Thermal mass of stove  
C Tmstart  =xin(15)  !  Initial temp of thermal mass 
 mfleak  =xin(16)  !  mass flow of air leak 
 Xpower  =xin(17)  !  Fraction of max power 
 Tamb  =xin(18)  !  Room temperature 
 Tfuel  =xin(19)  !  Fuel temperature 
 Tcoair  =xin(20)  !  Temperature of combustion air 
 mfliq  =xin(21)  !  Liquid mass flow 
 Tlqi  =xin(22)  !  Liquid inlet temperature 
 Cpliq  =xin(23)  !  Liquid Cp 
   
 Fair=MIN(16.0, MAX(0.0,Fair))       
  
 IF (INFO(7).EQ.0) THEN  ! First iteration in timestep 
  Qfucum=Qfucum+Qfutstp 
  IF ((Bstprv.EQ.0).AND.(Bstat.GT.0)) Nstcum=Nstcum+1 
          Bstprv=Bstat 
  IF (INFO(8).GT.2) Tm0=out(2)  !T of mass after previous time step 
  Qcmbpr=Qcmb 
 END IF 
  
 Qtot=Qmax*Xpower    !Available power 
 IF ((INFO(8).GT.3).AND.(Tsensor.LT.Tbstart).AND. ! info8=tot calls 
     1 (Qtot.GT.1)) THEN 
  IF (Bstat.EQ.0) tstart=TIME 
     Bstat=1  
 END IF 
 IF ((Tsensor.GT.Tbstop).OR.(Qtot.EQ.0.0)) THEN  
  IF (Bstat.NE.0) THEN 
   tstop=TIME 
   Qcmbstop=Qcmbpr 
  END IF 
  Bstat=0



Bilaga 17:3 

 

Källkod för pannmodell Type 208 

110

 
 END IF 
  
 Qtot=Bstat*Qmax*Xpower  
 Qcmb=Qtot 
 
 IF (Bstat==0) THEN 
  Qcmb=Qcmbstop*exp(-(TIME-Tstop)/(tcexh+0.001)) 
 END IF 
 
 mffuel=Qcmb/Efuel    ! mass flow of combusted pellet 
 mfair=mffuel*Fair*Afuel 
 mfexh=MAX(mfleak,mffuel+mfair) 
 mfair=mfexh-mffuel 
 Tcmb=Tcoair 
 IF (mfexh /= 0.) Tcmb=Tcoair+Qcmb/(mfexh*Cpexh) 
  
 Texh=Tcmb+(Tm-Tcmb)*exp(-mfexh*Cpexh/UAgm) 
 Tlqo=Tlqi+(Tm-Tlqi)*exp(-mfliq*Cpliq/UAlm) 
 Qgm=mfexh*Cpexh*(Tcmb-Texh) 
 Qlm=mfliq*Cpliq*(Tlqi-Tlqo) 
 Qamb=UAma*(Tm-Tamb) 
 Tm=Tm0+DELT*(Qgm+Qlm-Qamb)/mcpm 
 Qexh=Qcmb-Qgm 
 IF (TIME .GT. 123.) THEN 
 Tm=tm 
 END IF 
 
C    SET OUTPUTS 
 OUT(1)= Qcmb 
 OUT(2)= Tm 
 OUT(3)= Qamb 
 OUT(4)= -Qlm 
 OUT(5)= Qexh 
 OUT(6)= mffuel 
 OUT(7)= mfair 
 OUT(8)= mfliq 
 OUT(9)= Tlqo 
 OUT(10)=mfexh 
 OUT(11)=Texh 
 OUT(12)=Cpexh 
 OUT(13)=Nstcum 
 OUT(14)=Qfucum 
 
C Set static vars for later use 
 Qfutstp=mffuel*DELT     
 RETURN 1 
      END 
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      SUBROUTINE TYPE209(TIME,XIN,OUT,T,DTDT,PAR,INFO,ICNTRL,*) 
C************************************************************************ 
C PELLET STOVE with LIUID HEAT EXCHANGER or burner. 
C The model features: 
C Combustion of pellet with variable air factor 
C On-off thermostat control 
C Power delivered to ambient determined by UA-values and mass 1 
C Power delivered to liquid determined by UA-values and mass 2 
C UA values are linearly power dependent 
C Time constant for after-burning of pellet after stop 
C Modelling of fan operation after stop 
C User-defined air leak when burner is off 
C 2003-03-02 -- SN Type 209, with two thermal masses 
C 2002-12-13 -- SN Type 208, one thermal mass, removed two time constants 
C 2002-05-07 -- SN Converted type 6 to pellet burner model type 207 
C************************************************************************ 
C************************************************************************ 
      INTEGER NPAR, NINP, NOUT 
      PARAMETER (NPAR=19) 
      PARAMETER (NINP=14) 
      PARAMETER (NOUT=15) 
 
      DOUBLE PRECISION XIN,OUT 
      REAL TIME,T,DTDT,PAR 
 INTEGER INFO, ICNTRL 
      DIMENSION XIN(NINP),OUT(NOUT),T(1),DTDT(1),PAR(NPAR),INFO(15) 
      CHARACTER*3 YCHECK(NINP),OCHECK(NOUT) 
 
      REAL         TIME0, TFINAL, DELT,IWARN 
 COMMON /SIM/ TIME0, TFINAL, DELT,IWARN 
       
C PARAMS 
      REAL Qmax ! 1 Maximum combustion power  kJ/hr 
      REAL  Bmod ! 2 Burner control strategy (1=Thermostat on-off) 
      REAL  Afuel ! 3 Air to fuel mass flow ratio at Fair=1 
      REAL  Efuel ! 4 Fuel combustion enthalpy  kJ/kg 
      REAL  UAgm1f ! 5 UA value 
      REAL  UAgm1v ! 6 UA value 
      REAL  UAgm2f ! 7 UA value 
      REAL  UAgm2v ! 8 UA value 
      REAL  UAmaf ! 9 UA value 
      REAL  UAmav ! 10 UA value 
      REAL  UAmlf ! 11 UA value 
      REAL  UAmlv ! 12 UA value 
      REAL  UAmmf ! 13 UA value 
      REAL  UAmmv ! 14 UA value 
      REAL  mcpm1 ! 15 Thermal mass of stove    KJ/K 
      REAL  mcpm2 ! 16 Thermal mass of liq hx   KJ/K 
      REAL  tcexh ! 17 Time constant for power to exhaust gas hr 
      REAL tmfanst ! 18 Time for fan operation after stop  hr 
 
C INPUTS 
      REAL  Qpel ! 1 
      REAL  Fair ! 2 
      REAL  Cpexh ! 3 
      REAL  Tbstart ! 4 
      REAL  Tbstop ! 5 
      REAL  Tsensor ! 6 
      REAL  mfleak ! 7 
      REAL  Tamb ! 8 
      REAL  Tfuel ! 9 
      REAL  Tcoair ! 10 
      REAL  mfliq ! 11 Liquid mass flow   kg/hr 
      REAL  Tlqi ! 12 Liquid inlet temperature  C 
      REAL  Cpliq ! 13 Liquid Cp    kJ/kg/K 
      REAL Tout ! 14   Outdoor temp 
 
C     OUTPUTS 
      REAL  Qcmb ! 1 Combustion power   kJ/hr 
      REAL  Qamb ! 2 Power to ambient   " 
      REAL  Qliq ! 3 Power to liquid heat exchanger  " 
      REAL  Qexh ! 4 Power to exhaust gas   " 
      REAL  Tm1 ! 5 Temp of thermal mass   C 
      REAL  Tm2 ! 6 Temp of thermal mass   C 
      REAL  mffuel ! 7 Fuel mass flow   kg/hr 
      REAL  mfair ! 8 Combustion air mass flow  kg/hr
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C      REAL mfliq ! 9 Liquid mass flow (declared among inputs)kg/hr 
      REAL  Tlqo    ! 10 Liquid outlet temperature   
 C 
      REAL  mfexh ! 11 Exhaust gas mass flow   kg/hr 
      REAL  Texh ! 12 Exhaust gas temperature  C 
C      REAL Cpexh ! 13 Heat cap of exh gas (decl among inputs) kJ/kg/K 
      INTEGER Nstcum ! 14 Cumulative number of starts 
      REAL  Qfucum   ! 15 Cumulative mass of fuel used  kg 
C 
C     Help variables  
      INTEGER Bstat !  Burner status, off=0, on=1, afterb=2 
      INTEGER Bstprv !  Previous state of burner 
 REAL Qfutstp !  Fuel used during timestep 
 REAL tstart !  Time when burner starts 
 REAL Teg1, Tcmb, Qgm1, Qgm2, Qm1m2 ! 
 REAL UAgm1,UAgm2,UAma,UAml, UAmm 
 REAL mfairst 
 
      STATIC Nstcum, Qfucum, Qfutstp 
 STATIC Bstat, Bstprv, tstart 
 
 REAL Tm1p,Tm2p  ! T of th mass at beginning of timestep 
 STATIC Tm1p,Tm2p 
 REAL Qcmbpr 
 STATIC Qcmbpr, Qcmb 
 REAL    TLAST, tstop, Qcmbstop, mfairavg 
 STATIC  TLAST, tstop, Qcmbstop, mfairavg 
 
      IF (INFO(7).EQ.-1) THEN   ! First call in simulation 
  INFO(6)=NOUT    ! Number of outputs 
  CALL TYPECK(1,INFO,NINP,NPAR,0) ! No of inputs and params 
 
 DATA YCHECK/'PW1','DM1','CP1','TE1','TE1','TE1','MF1','TE1', 
 1   'TE1','TE1','MF1','TE1','CP1','DM1'/ 
 DATA OCHECK/'PW1','PW1','PW1','PW1','TE1','TE1','MF1','MF1', 
 1   'MF1','TE1','MF1','TE1','CP1','DM1','DM1'/ 
  CALL RCHECK(INFO,YCHECK,OCHECK) 
 
C PARAMS 
      Qmax =PAR(1)  ! 1 Maximum combustion power 
  kJ/hr 
 Bmod =PAR(2)  ! 2 Burner control strategy 
(1=Thermostat on-off) 
      Afuel =PAR(3)  ! 3 Air to fuel mass flow ratio at Fair=1 
      Efuel =PAR(4)  ! 4 Fuel heating value 
      UAgm1f=PAR(5)  ! 5 UA value 
      UAgm1v=PAR(6)  ! 6 UA value 
      UAgm2f=PAR(7)  ! 7 UA value 
      UAgm2v=PAR(8)  ! 8 UA value 
      UAmaf =PAR(9)  ! 9 UA value 
      UAmav =PAR(10)  ! 10 UA value 
      UAmlf =PAR(11)  ! 11 UA value 
      UAmlv =PAR(12)  ! 12 UA value 
      UAmmf =PAR(13)  ! 13 UA value 
      UAmmv =PAR(14)  ! 14 UA value 
      mcpm1 =PAR(15)  ! 15 Thermal mass of stove   KJ/K 
      mcpm2 =PAR(16)  ! 16 Thermal mass of liq hx  KJ/K 
      tcexh =PAR(17)  ! 17 Time constant for power to exhaust gas hr 
      tmfanst=PAR(18)  ! 18 Time for fan operation after stop  hr 
      mfairst=PAR(19)  ! 18 mass flow for fan operation after stop kg/hr 
 
  Qcmb=0 
  Qcmbpr=0 
  Bstat=0 
  Bstprv=0 
  Nstcum=0 
  Qfutstp=0. 
  Qfucum=0. 
  Tm1=20 
  Tm2=20 
  Tm1p=20 
  Tm2p=20 
  mfairavg=0. 
  RETURN 1 
 END IF 
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C    SET INPUT VARIABLES 
 TLAST=TIME 
 Qpel  =xin(1 )  ! Actual requested combustion power 
 Fair  =xin(2 )  ! Air/to fuel ratio. 1=theoretical air. 
 Cpexh  =xin(3)   ! Exhaust gas heat capacity 
 Tbstart  =xin(4)   ! Temperature when burner starts 
 Tbstop  =xin(5)   ! Temperature when burner stops 
 Tsensor  =xin(6)   ! Temperature of sensor 
 mfleak  =xin(7)   ! mass flow of air leak 
 Tamb  =xin(8)   ! Room temperature 
 Tfuel  =xin(9)   ! Fuel temperature 
 Tcoair  =xin(10)  ! Temperature of combustion air 
 mfliq  =xin(11)  ! Liquid mass flow 
 Tlqi  =xin(12)  ! Liquid inlet temperature 
 Cpliq  =xin(13)  ! Liquid Cp 
 Tout  =xin(14)  ! Outdoor temperature 
   
 Fair=MIN(100.0, MAX(0.0,Fair))       
  
 IF (INFO(7).EQ.0) THEN  ! First iteration in timestep 
  Qfucum=Qfucum+Qfutstp 
  mfairavg=0.95*mfairavg+0.05*out(8) ! moving average of last 20 timesteps 
  IF ((Bstprv.EQ.0).AND.(Bstat.GT.0)) Nstcum=Nstcum+1 
          Bstprv=Bstat 
  IF (INFO(8).GT.2) THEN 
     Tm1p=out(5)  !T of mass after previous time step 
     Tm2p=out(6)  !T of mass after previous time step 
  END IF 
  Qcmbpr=Qcmb 
 END IF 
  
 IF ((INFO(8).GT.3).AND.(Tsensor.LT.Tbstart).AND. ! info8=tot calls 
     1 (Qpel.GT.1)) THEN 
  IF (Bstat.EQ.0) tstart=TIME 
     Bstat=1  
 END IF 
 IF ((Tsensor.GT.Tbstop).OR.(Qpel.EQ.0.0)) THEN  
  IF (Bstat.NE.0) THEN 
   tstop=TIME 
   Qcmbstop=Qcmbpr 
C   mfairst=mfairavg 
  END IF 
  Bstat=0 
 END IF 
  
 Qcmb=Qpel 
 IF (Bstat==0) THEN 
  Qcmb=Qcmbstop*exp(-(TIME-Tstop)/(tcexh+0.001)) 
 END IF 
 
 UAgm1=UAgm1f+UAgm1v*Qcmb/Qmax 
 UAgm2=UAgm2f+UAgm2v*Qcmb/Qmax 
 UAma=UAmaf+UAmav*Qcmb/Qmax 
 UAml=UAmlf+UAmlv*Qcmb/Qmax 
 UAmm=UAmmf+UAmmv*Qcmb/Qmax 
 
 mffuel=Qcmb/Efuel    ! mass flow of combusted pellet 
 mfair=mffuel*Fair*Afuel 
 IF (Bstat==0) THEN  
  mfair=MAX(mfleak,mfair) 
  IF ((TIME-Tstop).LT.tmfanst) mfair=MAX(mfair,mfairst) 
 END IF  
 mfexh=mffuel+mfair 
 
 Tcmb=Tcoair 
 IF (mfexh /= 0.) Tcmb=Tcoair+Qcmb/(mfexh*Cpexh) 
  
 Tm1=Tm1p 
 Tm2=Tm2p 
 DO I=1,40 
  Teg1=Tcmb+(Tm1-Tcmb)*exp(-mfexh*Cpexh/UAgm1) 
  Texh=Teg1+(Tm2-Teg1)*exp(-mfexh*Cpexh/UAgm2) 
  Tlqo=Tlqi+(Tm2-Tlqi)*exp(-mfliq*Cpliq/UAml) 
  Qgm1=mfexh*Cpexh*(Tcmb-Teg1) 
     Qgm2=mfexh*Cpexh*(Teg1-Texh) 
  Qliq=mfliq*Cpliq*(Tlqo-Tlqi) 
  Qamb=UAma*(Tm1-Tamb) 
  Qm1m2=UAmm*(Tm1-Tm2)
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  Tm1=Tm1+DELT*(Qgm1-Qamb-Qm1m2)/mcpm1/40 
  Tm2=Tm2+DELT*(Qgm2-Qliq+Qm1m2)/mcpm2/40 
  Qexh=Qcmb-Qgm1-Qgm2 
 END DO 
 
 IF (TIME.GT.7.5) THEN 
    Tm1=Tm1+0.0 
 END IF 
 
C    SET OUTPUTS 
 info7=INFO(7) 
 OUT(1)= Qcmb 
 OUT(2)= Qamb 
 OUT(3)= Qliq 
 OUT(4)= Qexh 
 OUT(5)= Tm1 
 OUT(6)= Tm2 
 OUT(7)= mffuel 
 OUT(8)= mfair 
 OUT(9)= mfliq 
 OUT(10)=Tlqo 
 OUT(11)=mfexh 
 OUT(12)=Texh 
 OUT(13)=Cpexh 
 OUT(14)=Nstcum 
 OUT(15)=Qfucum 
 
C Set static vars for later use 
 Qfutstp=mffuel*DELT     
 RETURN 1 
      END 
 


