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Sammanfattning 
På senare år har efterfrågan på kylning ökat i takt med urbaniseringen i storstäder. 1992 
introducerades fjärrkyla i Sverige, sedan dess har tekniken utvecklats och spridits till allt fler 
anläggningar över hela landet. Kallt vatten skickas från frikällor i naturen till en värmeväxlare och 
därifrån vidare till de anläggningar som behöver kylas ner. I de fall där en tank används separeras 
varmt och kallt vatten på grund av densitetsskillnad, kallt vatten kan således pumpas ut 
oberoende av det varma.  

Syftet med denna rapport är genom användning av diffusorer skapa ett laminärt utflöde ur 
perforerade rör. Diffusorer kan minimera termoklinet och direkt öka kapaciteten av fjärrkyla. 
Med hjälp av tidigare forskning inom området har sex olika diffusordesigner tagits fram. Dessa 
har sedan genom inledande beräkningar i MatLAB kombinerats med simulationer i COMSOL 
Multiphysics för att erhålla resultat. Antaganden som gjorts för detta arbete är uniformt flöde 
genom tryckrören med försummad tryckförlust och endast en urladdningsprocess. 

En känslighetsanalys har genomförts där diffusorradie, höjd över inloppet, massflöde och 
inloppstemperatur har varierats. Resultatet visade att den avrundade och i toppen perforerade 
diffusorn gav upphov till tunnast termoklin på 3,26m och relativ hög höjd över tankens botten 
vilket innebär hög kapacitet för kylvattenlagret vilket uppfyller målen.  
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Abstract 
In recent years, the demand for cooling has increased with urbanization. District cooling as a 
technique started in Sweden in 1992 and has been steadily evolving ever since. The technology is 
now available in several facilities throughout the country. Cold water is sent from a deep water 
source found in nature to a heat exchanger and led into a facility in need of cooling. The flow of 
hot water that returns to the tank is separated from the cold because of the difference in density. 
Cold water can thus be pumped out independently of the hot until the entire tank consists of hot 
return water.  

The purpose of this report is to create laminar flow out of the perforated pipes by using diffusers 
and thereby maintaining the separation of hot and cold water. Diffusers can help minimize the 
thermocline thickness and thus increase the cooling capacity of the tank. By studying previous 
research in the area six diffuser designs have been proposed. The proposals have then been 
tested using calculations in MatLAB combined with flow simulations in COMSOL Multiphysics 
to achieve results. The assumptions for this study are uniform flow throughout the pressure pipe 
with neglected pressure losses along and only taking one discharge process into consideration. 

A sensitivity analysis has been carried out where the diffuser radius, height above the inlet, mass 
flow and the inlet temperature has varied.  The results showed that the rounded and perforated 
diffuser led to the thinnest thermocline of 3.26m with a relatively high height above the bottom 
of the tank which satisfies the goals.  
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1 Introduktion 
Allteftersom större städer växer i takt med urbanisering har efterfrågan på kylning ökat avsevärt. 
Anläggningar som till exempel kontor, butiker och datorhallar kräver fjärrkyla då de alstrar värme 
från teknisk utrustning och behöver hålla en jämn inomhustemperatur för en behaglig och 
funktionell miljö. Lagar kring arbetsmiljöer kan komma att beröra ämnet kring kylning varför 
vissa kontor kräver bättre tillförsel av kylning i byggnader för ergonomisk vinning. Det är dock 
relativt ovanligt med användning av fjärrkyla i bostäder. Vissa lagervaruhus kan tänkas behöva 
effektiv kylning av produkter där fjärrkyla kan vara en alternativ lösning 
(Energimarknadsinspektionen, 2013).  

Denna rapport behandlar ett oljelager beläget under marken i Sundbyberg, Stockholm som ska 
omvandlas till ett kylvattenlager för distribuering av fjärrkyla från Norrenergi AB. Kylvattenlagret, 
eller tanken, ska skicka ut kallvatten via rör under marken som sedan kyler fastigheterna och leds 
tillbaka in i tanken på ovansidan i form av varmt vatten. På grund av densitetsskillnader flyter det 
varma vattnet ovanpå det kalla och ett språngskikt bildas mellan vattenmassorna, även kallat 
termoklin när det gäller temperatur specifikt. Vid dessa förhållanden definieras tanken som ett 
stratifierat vattenlager vars kapacitet bestäms främst av tjockleken på termoklinet.  

De olika teknikerna för minimering av tjockleken presenteras i senare kapitel i form av 
litteraturstudie. Tryckrören, som är perforerade, är placerade på toppen och botten av tanken och 
har som uppgift att leda vattnet in- respektive ut ur tanken. I denna studie undersöks möjligheten 
att använda diffusorer för att minska hastigheten på det inkommande varma vattnet och därmed 
även begränsa störande effekter på termoklinet. Diffusorerna placeras ovanför varje perforering 
och hela urladdningsprocessen simuleras i COMSOL Multiphysics varpå resultaten presenteras. 

Inledningsvis tas det även upp olika kyltekniker samt marknaden för fjärrkyla och dess utveckling 
sedan början på 90-talet för en bredare förståelse av problemet. 
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2 Problemformulering 
I denna studie ligger fokus på att utveckla och designa olika tekniker för att bevara termoklinet i 
tanken. Varmvatten med en temperatur på 14 ºC flödar in i turbulent form genom tre tryckrör 
längs den övre delen av tanken och leds via perforeringar in i tanken. Ett maximalt massflöde på 
500 kg/s delas upp bland dessa rör vilket även blir det massflöde designen ska dimensioneras 
mot. I den nedre delen av tanken finns tre ytterligare rör med samma dimensioner och 
perforeringar vars uppgift är att leda ut det kalla vattnet som har en temperatur på 5 ºC för vidare 
distribuering. För att säkerställa bevarandet av termoklinet krävs det att det varma vattnet flödar 
in i tanken med låg hastighet och under kontrollerad form. 

Denna rapport undersöker möjligheten att använda diffusorer ovanför varje perforering för att 
minska den inkommande fluidens hastighet och leda ut vattnet uniformt i tanken. Diffusorer 
används inom en rad olika områden såsom luftventilationssystem där uppgiften är att minska den 
inkommande hastigheten samt att jämna och sprida ut luftflödet i olika riktningar.  
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3 Syfte och mål 
På uppdrag av Norrenergi AB görs denna studie med syfte att undersöka huruvida diffusorer är 
en möjlig lösning för att uppnå en stratifierad tank.  

Målet är att med hjälp av en optimal diffusordesign minska det inkommande vattnets hastighet 
och uppnå följande resultat:  

• minimera termoklintjocklek 
• maximera kapaciteten i kylvattenlagret 
• hitta den bästa diffusordesignen.  
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4 Litteraturstudie 
I denna sektion av rapporten kommer det tas upp information kring olika kyltekniker, TES-
system, termoklin och dess betydelse. Motivering av diffusorvalet härleds och marknaden kring 
fjärrkyledistribution diskuteras och analyseras. 

4.1  Fjärrkyla 
Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme vilket innebär att en större central sköter 
kylbehovet för berörda anläggningar i hela området. Fördelen med detta, jämfört med flertalet 
mindre kylcentraler, är såväl ekonomiskt som bra för miljön. Genom att lagra energi i form av 
kylvatten under lågbehovstimmar kan toppbelastningen av el minskas drastiskt för att på så sätt 
ligga på en jämnare nivå (Li, o.a., 2012). I många fall används värmepumpar för att kyla vattnet 
men det är också vanligt att pumpa upp kallvatten från sjöbottnar för att sedan leverera det till 
kunderna. I flera eldrivna kylstationer återfinns även miljöskadliga köldmedier i processen vilket 
elimineras med användandet av fjärrkyla samt att underhållningen av systemet underlättas genom 
att ha en central station som ansvarar för driften (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

4.2  Kyltekniker 
Ett antal olika tekniker existerar på marknaden för att framställa kyla till kundens behov. Nedan 
presenteras och beskrivs skillnaderna bland de fyra huvudsakliga kylteknikerna. 

4.2.1 Kompressorkyla 
Den mest förekommande tekniken är kompressorkyla. Kylskåp och värmepumpar är exempel på 
produkter som delar samma metod som kompressormaskiner vilket innebär användandet av ett 
köldmediums förångningsvärme vid olika tryckpunkter i processen. Kylan framställs då genom 
att värmeenergin förflyttar sig från ett kallt förvaringskärl till ett varmare 
(Energimarknadsinspektionen, 2013). 

I Figur 1 nedan ges en översikt av cykeln för en kompressormaskin som består av fyra 
grundläggande processer. Det första steget består av tryck- och temperaturförhöjning av 
köldmediet i själva kompressorn, som då befinner sig i gasform, och detta sker genom drivning 
av el som i sin tur leder till tillförsel av arbete. Därefter transporteras vattnet vidare till 
kondensorn vilket innebär en övergång från gas till vätskeform och överskottvärmen sker mot en 
värmesänka. Slutligen genomgår köldmediet en tryck- och temperatursänkning i en ventil för att 
sedan passera förångaren som ser till att värme från en källa ges till mediet. Därmed kyls vattnet i 
systemet som senare kan användas för distribuering i fjärrkylenätet 
(Energimarknadsinspektionen, 2013). 
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Figur 1: Principen för en kompressormaskin (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

4.2.2 Kylvärmepumpar 
Som tidigare nämnt delar kompressorkylmaskiner och kylvärmepumpar samma teknik i den 
mening att värmen som uppstår i drift utnyttjas av kondensorn, se Figur 1. Det finns 
huvudsakligen två betydelsefulla typer av kylvärmepumpar som uppmärksammas. Den ena är 
värmepumpsystem och den andra är kompressorkyla med återbruk av värme. Skillnaden de två 
emellan är att i värmepumpssystemet sker produktionen mot ett behov av värme där den 
kvarvarande kylan ses som ett nyttigt restavfall medan i kompressorsystemet sker det motsatta.  

I kompressorsystemet sker produktionen mot kyla, men värmen ses som en nyttig biprodukt då 
den kan användas som värmetillförsel. Vanligtvis räcker den varma luften i byggnaden till för att 
värmepumpen ska få upp värmen till en lämplig nivå men ibland kan det även behövas en 
värmekälla för att göra jobbet. Skillnaden mellan värmepumpar och kompressorkylmaskiner blir 
även mer tydlig vid granskning av köldfaktorn. Vid drift uppstår en temperaturskillnad mellan 
faserna förångning och kondensation. Värmepumpar tenderar att ha en lägre faktor än i 
konventionella kylmaskiner. En fördel med värmepumpar är också att de kan anpassas efter det 
behov som uppstår vid olika årstider vilket betyder att under sommartid kan pumpen ställas in så 
att den endast pumpar ut kyla (Energimarknadsinspektionen, 2013).  

4.2.3 Absorptionskyla 
Utöver kompressorkylmaskiner och kylvärmepumpar finns det absorptionkyla som även den 
delar sin teknik med kompressorkylan. Absorptionskylsystemet drivs av el medan 
kompressorkylan drivs av värme. En absorbator har lagts till i detta system. 
(Energimarknadsinspektionen, 2013).  

I Figur 2 nedan ges en principskiss över hur absorptionskylmaskin fungerar teoretiskt. Från den 
går det att se att kylvattnet transporteras från förångaren vidare till absorbatorn där vattnet 
absorberas av en saltlösning samt att värme avges vid denna punkt. Precis som med 
kompressormaskinen sker en tryckförhöjning i kombination med att vattnet nu är utspätt med 
salt innan det skickas vidare till generatorn. Generatorn ser till att vattnet förångas och 
koncentreras för att sedan ledas bort mot kondensorn. Efter en trycknedsänkning leds 
saltlösningen, som numera är koncentrerad, tillbaka till absorbatorn 
(Energimarknadsinspektionen, 2013). 
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Figur 2: Funktion hos en absorptionskylmaskin (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

4.2.4 Frikyla 
Frikyla innebär utnyttjandet av närliggande sjöar och vattendrag för att framställa och distribuera 
kyla i nätet. Det går även att utvinna frikyla ur exempelvis luft, snö och grundvatten. En fördel 
med användningen av frikyla ligger i dess enkla teknik som i stort sett endast kräver dragning av 
rör, pumpar och en värmeväxlare om det skulle behövas. Det tyngsta vattnet lägger sig i botten 
av en sjö och håller en konstant temperatur året om vilket gör det tillgängligt vid alla tider. 
Vattnet från sjöbotten pumpas upp och leds via rör till fastigheten om det håller rätt temperatur. 
Annars skickas vattnet vidare till en värmeväxlare för att sedan kylas ned ytterligare innan det 
vidaredistribueras i nätet (Energimarknadsinspektionen, 2013). Frikyla är även den teknik som 
används för kylvattenlagret i denna rapport gällande fjärrkyla. Vid de tillfällen intemperaturen är 
för hög används även värmeväxlare för ytterligare kylning ner till önskad temperatur. 

4.3 Termisk energilagring 
Termisk energilagring, även kallad TES, är en teknik som blir allt populärare på marknaden då 
den innehar många fördelar. Den största av dessa är förmågan att kunna lagra energi genom 
uppvärmning eller nedkylning av ett lagringsmedium som i sin tur kan användas vid en senare 
tidpunkt. Oftast är behovet av kyla eller värme olika från dag till dag vilket kan underlättas genom 
ett TES-system i och med en utjämning av elförbrukningen. Bakgrunden till detta ligger i att 
vattenlagret laddas upp under lågbehovstimmar, oftast under nattetid, för att sedan användas 
under dygnet (Design guide for cool thermal storage, 1995). Det är mer kostsamt att toppa 
elbehovet några gånger under dygnet än att hålla det på en jämn nivå dagen ut varför TES anses 
som en bra investering av många företag. Utöver detta anses TES leda till en utökning av den 
hållbara energimixen som blir allt viktigare i dagens progressiva miljösamhälle. 

Över åren har andra typer av TES-system dykt upp vilket har delat upp tekniken i tre olika 
kategorier: 

1. Lagring av termisk energi genom uppvärmning eller nedkylning av en vätska eller fasta 
substanser. Denna typ heter Sensible Thermal Storage på engelska (STS). 

2. Latent värmelagring genom fasskiftsmaterial, även kallad Phase Change Materials på 
engelska (PCM). 

3. Thermo-Chemical Storage (TCS), utnyttjandet av kemiska reaktioner för att lagra energi. 
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Av dessa tre typer är den första den allra vanligaste och oftast den mest ekonomiska jämfört med 
PCM- och TCS-system och innehar också förmågan att användas inom industrier, fjärrkylesystem 
samt inom privata hushåll. De lagringsmedium som värms upp eller kyls ner i STS-system kan 
vara t.ex. stenar, sand eller vatten som är den mest förekommande bland dessa. Till skillnad från 
PCM och TCS-system har STS en lägre energidensitet som oftast leder till ett behov av större 
volymer medium, exempelvis vatten (International Renewable Energy Agency (IRENA), 2013).  

Systemet för fjärrkyla innebär distribuering av kallt vatten från en tank till fastigheter för kylning 
varför denna rapport behandlar den första tanktypen, nämligen STS.  

4.4 Tanken och termoklinet 
Som tidigare nämnt fungerar systemet genom bland annat utnyttjandet av frikyla vilket innebär 
att vatten pumpas från naturliga tillgångar via en värmeväxlare till fjärrkylenätet. Det kalla vattnet 
leds i rör genom byggnaderna och används som kylmedel till dess att det har uppnått en högre 
temperatur. Då det värmts upp skickas vattnet åter till tanken genom ett tryckrör som leder till 
övre delen av kylvattentanken. Rören är placerade på både toppen och botten av tanken för 
laddning respektive urladdning, enligt Figur 3 nedan.  

 
Figur 3: Vy från kortsidan av tanken med rörens placering utmärkta.  

Vid urladdning av tanken skickas det kalla vattnet ut i distribueringsnätet genom de nedre rören 
varvid det uppvärmda returvattnet flödar in i tanken via de övre rören vilket innebär att tanken 
håller konstant volym. Precis som beteendet av vatten i sjöar och andra vattendrag lägger sig det 
varma vattnet ovanpå det kalla i kylvattentanken som beror på de densitetsskillnader som uppstår 
i samband med de olika temperaturerna.  

Mellan det varma och kalla vattnet uppstår ett språngskikt av temperaturdifferens som definieras 
som ett termoklin. I detta termoklin är temperaturgradienten högre än det varma och kalla vattnet 
och en separation mellan de två fluiderna uppstår. Då målet med tanken är att kunna leverera så 
mycket kylvatten som möjligt spelar termoklinets tjocklek en betydande roll i hur stor kapaciteten 
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är. På grund av detta är ett tunnare termoklin att föredra då kapaciteten ökar i samband med dess 
tjocklek. Dock är det en svår process att kontrollera då många parametrar är inblandade.  

Det är därför viktigt att inte bryta upp termoklinet och ett sätt att säkerställa det är att kontrollera 
utflödet av varmvatten in i tanken. Då tryckröret levererar varmvatten i form av turbulent flöde 
in i tanken finns det en stor risk att termoklinet upplöses. En diffusor kan därför vara en möjlig 
lösning för att laminärisera utflödet av varmvattnet. Diffusorn har som uppgift att sänka 
hastigheten på fluiden som passerar igenom perforeringen. Detta sker genom att leda fluiden på 
ett kontrollerat sätt så att utloppet blir jämnt åt alla håll vilket i sin tur leder till ett mer stabilt 
flöde som kan anses som laminärt när det väl når tanken.  

Hoffmann m.fl. (2016) undersökte hur olika partikelstorlekar av solid massa samt variationen av 
massflödet hos det inkommande vattnet påverkade termoklinets tjocklek i en tank. Termoklinets 
beteende kontrollerades genom experimentella data för olika temperaturprofiler och tanken 
arbetade i temperaturintervallet 160-210 ºC med en urladdningstid på fem timmar. Ett optimalt 
massflöde på 0,3 kg/s resulterade i en urladdningseffektivitet på 75 %. Denna 
urladdningseffektivitet definierades som kvoten mellan tankens energiinnehåll vid urladdning och 
energiinnehållet initialt. I rapporten accepterades också teorin om att ett lägre massflöde gav 
upphov till en högre värmeförlust samt att den maximala tjockleken i termoklinet minskades vid 
användandet av de mindre partiklarna. Sammanställningsvis minskade det optimala massflödet i 
samband med mindre solida partiklar som visas i Figur 4 nedan.  

 

 
Figur 4: Urladdningseffektivitet och optimalt massflöde för olika partikeldiametrar (Hoffman, o.a., 2016). 

Liknande studier för jämnt utflöde av vatten från tryckrör till tank har gjorts av Wollblad (2015) 
där förhållandet mellan håldiameter i tryckrör och delningen mellan dem undersöktes. I 
rapporten användes koncentriska rör med små hål längs hela röret för att leda ut vattnet i tanken 
på ett stabilt sätt och på så vis bevara termoklinet. I studierna bevisades det att med en 
håldiameter på 5 mm och en delning på 390 mm erhölls det optimalt flöde ut i tanken då utflödet 
blev jämnt längs hela rörets längd. För att undvika störning av termoklinet rekommenderas det 
även att ha ett säkert avstånd från termoklinet till de övre rören. Tanken i Wollblads studier är 
identisk med kylvattenlagret som behandlas i denna rapport. 
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Al-Marafie (1987) genomförde en studie för nedskärning av elkostnader för luftkonditionering 
genom utnyttjandet av en STS-tank med kallvatten. Tanken har en volym på 7,5 m3 med en 
laddning- och urladdningstemperatur på 12 ºC respektive 6 ºC. Genom experimentella studier 
uppmättes den totala urladdningseffektiviteten till 86-91 % och det fastslogs att kylvattenlager är 
att föredra angående minskade kostnader för elanvändning. Rapporten sammanställde också att 
flödet av vattnet in i tanken, på ovansidan, är avgörande för bevarandet av termoklinet medan 
temperaturen av det hade liten effekt. 

4.5 Diffusor 
Baines (1982) m.fl. föreslog att det inkommande flödet i tanken ska spridas horisontellt för att 
förhindra mixning av det varma och kalla vattnet och på så sätt bevara termoklinet.  Med detta 
som stöd har diffusorernas design i denna rapport konstruerats så det mesta av vattnet sprids åt 
sidorna. Cirkulära plattor är att föredra som diffusor då de har förmågan att leda vattnet 
horisontellt ut i tanken (On the Design of Stratified Thermal Storage Tanks, 1982). R.L. Cole 
(1982) m.fl. testade fem olika diffusorer för påverkan på termoklinet och sammanfattade även de 
att cirkulära plattor är effektivast i deras experimentella undersökningar.  

4.6 Marknaden i Sverige 
I Sverige har fjärrkyla funnits på marknaden i ungefär 25 år, men kylprocessen har funnits i andra 
länder under en längre period. Den första anläggningen i Sverige introducerades i Västerås 1992 
vilket betyder att fjärrkyla som energi är en förhållandevis ny teknik. Med åren har behovet av 
kylprocesser ökat och således även marknaden för fjärrkyla som presenteras nedan. Fjärrkyla är 
fortfarande idag en växande produkt inom energisektorn som i ett allt mer urbant samhälle fått 
flera företag att finna lösningar inom området och hitta kunder med stora behov av kylning 
(Energimarknadsinspektionen, 2013).  

4.6.1  Aktörer och utveckling  
Den största tillväxten inom fjärrkylesektorn skedde mellan år 1996 till början på 
millenniumskiftet vilket tydliggörs genom översikten av siffror för olika år. Exempelvis levererade 
11 företag 71 GWh sammanlagt till kunder under 1996 medan en större skara på 37 olika företag 
levererade omkring 900 GWh år 2012. I en rapport från Energimarknadsinspektionen 
producerades det cirka 0,9 TWh kyla per år till ungefär 1000 kunder i Sverige. Detta till en 
omsättning omkring 440 miljoner kronor vilket är en bråkdel av omsättningen för fjärrvärme som 
gick upp emot 29 miljarder kronor under år 2013 (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

Årligen har fjärrkylenätet ökat med ungefär två anläggningar sedan 1996 med fokus på 
Stockholmsområdet där 57 % av all produktion ligger (Energimarknadsinspektionen, 2013). I 
Figur 5 nedan illustreras tillväxten av distributionsnät från 1996 fram till 2012. 
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Figur 5: Antal nät med fjärrkyla (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

Vanligtvis levererar mindre företag under 10 GWh per år medan större leverantörer så som 
Fortum Värme har kapacitet att leverera så mycket som 421 GWh per år. Tillsammans med 
Stockholm Stad verkar Fortum Värme i området Stockholm/Nacka och var under 2013 det enda 
företaget med en kapacitet över 100 GWh fjärrkyla per år som framgår av Figur 6. Den totala 
produktionen av fjärrkyla uppnådde 898 GWh under 2012 och den genomsnittliga ökningen av 
producerad GWh var 4 % mellan 2003 och 2012. På grund av tillträdandet av nya aktörer på 
marknaden har sektorn utvecklats positivt mellan åren 2009 och 2013 
(Energimarknadsinspektionen, 2013).  

 
Figur 6: Leveranser av fjärrkyla per nät (Energimarknadsinspektionen, 2013). 
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4.6.2 Kunder och behov 
På grund av fjärrkylans relativt korta existens på marknaden är det dock ett begränsat antal 
kunder som företagen faktiskt levererar till. Hur mätningen av antalet kunder går till skiljer också 
mellan varje organisation där en kund kan vara skriven på flera olika abonnemang hos samma 
företag. Av denna anledning råder det viss osäkerhet kring det faktiska antalet kunder. Enligt 
Energimarknadsinspektionen hade Fortum Värme 350 kunder registrerade under 620 olika 
abonnemang under 2013. Idag beräknas det verkliga antalet kunder ligga omkring 1000 stycken 
(Energimarknadsinspektionen, 2013). I Figur 7 nedan visas utvecklingen av antalet kunder mellan 
åren 1996 och 2011.  

 
Figur 7: Antalet kunder som har fjärrkyla (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

Främst finns det två olika behov som berör kunden varav den ena är processkyla och den andra 
är komfortkyla. Processkyla är kyla som är tänkt för exempelvis datorhallar medan komfortkyla 
kan tänkas vara för privatkunder som vill ha svalare luft inomhus. En allmängiltig definition av 
ett kylbehov består av både energibehovet och effektbehovet. Kunder som efterfrågar 
komfortkyla har oftast ett kylbehov som ändras med årstiderna och temperaturerna vilket i sin tur 
leder till stor skillnad mellan effektbehovet under vintern och sommaren. Detta innebär att 
differensen mellan medeleffekten och den effekten som toppas, vid exempelvis den varmaste 
tiden på dagen, är generellt sett större hos kunder som kräver komfortkyla 
(Energimarknadsinspektionen, 2013).  
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5 Metod 
Efter bakgrund- och litteraturstudier bestämdes det att sex olika fall skulle undersökas. Förutom 
cirkulära plattor undersöks även modifikationer där flödet styrs såväl uppåt som nedåt. Dessa 
illustreras nedan i Figur 8 genom geometrier ritade i Solid Edge ST8 (Siemens PLM Software, 
2015).  

 
Figur 8: CAD-geometrier över de sex olika fallen (Siemens PLM Software, 2015). 

Fall 4 är baserat på Fall 1 där en del av flödet istället tillåts strömma upp mot tankens tak och 
oljelager. På samma sätt är Fall 5 och Fall 6 baserade på Fall 2 och Fall 3. Diffusorerna placeras 
ovanför varje perforering i respektive tryckrör. 

5.1 Dimensionering 
För att påbörja simulering av de olika diffusorerna gavs ett antal givna parametrar. Dessa var: 

•  ṁ  = 500  [kg/s] 
• Tin  = 14 [°C] 
• Tut  = 5 [°C] 
• h  = 15 [m] 
• b  = 14 [m]  
• L  = 135  [m]  
• D  = 0,5  [m] 

Oljelagret som föreslås användas till det stratifierade lagret har dimensioner enligt Figur 9 nedan. 

 
Figur 9: Dimensioner på tanken. 
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De tre tryckrörens position för inflöde av varmt vatten representeras i Figur 10 nedan. 

 
Figur 10: Tanken med tillhörande tryckrör för inflöde. 

Massflödet ṁr genom varje tryckrör ges av 

 ṁ𝑟𝑟ö𝑟𝑟 =
ṁ
𝑛𝑛𝑟𝑟ö𝑟𝑟

 (1) 

där nrör är antalet rör och ṁ är det totala massflödet in i tanken. Vidare beräknas arean A för varje 
tryckrör till 

 𝐴𝐴 =
 π𝐷𝐷2 

4
. (2) 

Flödeshastigheten v genom varje tryckrör kan då beräknas till 

 
𝑣𝑣 =

ṁ𝑟𝑟ö𝑟𝑟

𝐴𝐴𝜌𝜌𝑣𝑣
 

där 𝜌𝜌𝑣𝑣 är vattnets densitet.  
(3) 

Med hjälp av arean och hastigheten för tryckröret tas sedan volymflödet Vf per tryckrör fram till 

 𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝑣𝑣. (4) 

Genom att beräkna Reynolds tal Re kontrollerades sedan flödets tillstånd 

 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
ρ𝑣𝑣𝑣𝑣𝐷𝐷
µ

 (5) 

där Re>2000 motsvarar turbulent flöde vid rörströmning och μ  är vattnets dynamiska viskositet 
(Karlsson, 2007).  

Tryckrörets perforeringar har utformats med en konformad design enligt Figur 12 med anledning 
av att reducera hastigheten från perforeringarnas botten till dess att vattnet flödar ut i tanken 
enligt kontinuitetsekvationen (Karlsson, 2007).  
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Figur 11: Utformning av en perforering i ett tryckrör, sett från långsidan. 

I Figur 12 nedan visas en sektion av hur perforeringarna på tryckröret placeras. 

 
Figur 12: Perforeringar i ett tryckrör. 

Inledningsvis beräknas arean A2 för vid perforeringarnas botten  

 𝐴𝐴2 =
π 𝑑𝑑22

4
 (6) 

och A3 vid utflödet till tanken 

 𝐴𝐴3 =
π 𝑑𝑑32

4
 (7) 

där d2  är perforeringarnas diameter vid botten och d3 diametern vid utflödet till tanken.  
Avståndet mellan perforeringarna ansätts sedan till Lperforering. Det totala antalet perforeringar per 
rör n ges således av 

 𝑛𝑛 =
𝐿𝐿

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
. (8) 

 

d2  

d3  

Perforering 
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Den totala arean Atot  vid perforeringarnas botten beräknas sedan till 

 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝐴𝐴2. (9) 

Hastigheten som flödar i perforeringarnas botten v2 ges av det totala volymflödet Vf  för 
tryckröret genom perforeringarnas totala area Atot  enligt   

 𝑣𝑣2 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡

. (10) 

Vidare antas i denna rapport ett konstant flöde genom tryckröret utan tryckförlust, vilket medför 
att hastigheten kan beräknas i botten av varje perforering då perforeringarnas totala area är känd. 
Kontinuitetsekvationen (Karlsson, 2007) säger då att  

 𝑣𝑣3 = 𝑣𝑣2
𝐴𝐴2
𝐴𝐴3

. (11) 

 

Flödets tillstånd kontrolleras även med hjälp av Reynolds tal Re2 i perforeringarnas botten  

 𝑅𝑅𝑅𝑅2 =
ρ𝑣𝑣𝑣𝑣2𝑑𝑑2

µ
, (12) 

respektive utflödet till tanken Re3 

 𝑅𝑅𝑅𝑅3 =
ρ𝑣𝑣𝑣𝑣3𝑑𝑑3

µ
 (13) 

där återigen Re>2000 motsvarar turbulent flöde vid rörströmning. Detta görs för att bestämma 
vilken flödesmodell som ska användas vid simulering. Hela tanken har volymen  

 𝑉𝑉 = 𝑏𝑏ℎ𝐿𝐿, (14) 

och tiden t för en urladdningscykel är således  

 𝑡𝑡 =
𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑓𝑓

. (15) 

 

För att kunna simulera har ett antal antaganden gjorts för tanken. Flödet simuleras för varje 
enskild diffusor, och därtill blir systemgränsens bredd för kontrollarean ekvivalent med Lperforeringr. 
Vidare simuleras flödet genom hela tankens vertikala led vilket resulterar i att systemgränsens 
höjd för kontrollarean är ekvivalent med tankens höjd h. Resultatet blir då en enhetscell som 
motsvarar en fraktion av tanken enligt Figur 13.  
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Figur 13: Enhetscell för simulering. 

För att få ett resultat som efterliknar verkliga förhållanden har en 2D-axisymetrisk ritning 
används där radien motsvarar halva kontrollareans bredd. Kontrollvolymen för simuleringen blir 
då i form av en cylinder som illustreras i Figur 14.  

 
Figur 14: Cylindrisk kontrollvolym för simulering. 

Som kan ses från Figur 14 kommer detta antagande innebära att en del av enhetscellen inte 
innefattas av kontrollvolymen vilket också utgör en del av systemgränsen. Detta innebär att den 
antagna kontrollvolymen kommer fyllas upp av inkommande massflöde på en kortare tid. Tiden 
för kontrollvolymens urladdningscykel beräknas fram i följande steg, där cylinderns radie rc ges av 
halva avståndet mellan perforeringarna Lperforering 

 𝑟𝑟𝑐𝑐 =
𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

2
, (16) 
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volymen för kontrollvolymen tillika cylindern Vc beräknas sedan till,  

𝑉𝑉𝑐𝑐 =  𝜋𝜋𝑟𝑟𝑐𝑐2ℎ 

där h är tankens höjd. Varje enhetscell innehåller tre cylindrar och simulering ska ske för 
en enskild cylinder, sett från långsidan. Således blir volymen av den fraktion enhetscell 
som innehåller en cylinder  

(17) 

 
𝑉𝑉𝐸𝐸 =

𝑏𝑏ℎ𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
3

. 

Differensen mellan dessa volymer Vdifferens tas fram   
(18) 

 
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑 =

𝑉𝑉𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑐𝑐

, 

vilken används för att slutligen erhålla tiden för kontrollvolymens urladdningscykel 
tkontrollvolym.  

(19) 

 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑡𝑡

𝑉𝑉𝐷𝐷𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 
. (20) 

Flödet utanför cylinderns kontrollvolym antas vara så pass litet att det inte påverkar termoklinet 
under urladdningsprocessen. För att kontrollera detta kommer simuleringar även att utföras sett 
från tankens kortsida där hela enhetscellen inkluderas. Simuleringarna vid kortsidan kontrollerar 
även hur stor inverkan de olika tryckrören har på varandra gällande termoklinet. 

5.2 Simulering i COMSOL Multiphysics 
Simuleringar för de olika diffusorerna kommer att genomföras med hjälp av COMSOL 
Multiphysics, en mjukvara som använder finita elementmetoden för att modellera fysikaliska 
problem. Programmet valdes då det är kapabelt till att simulera hastighetsflödet tillsammans med 
värmeöverföringen. Geometrin från de två valda sidorna av tanken, kort- respektive långsida, 
med tillhörande diffusor ritas upp med COMSOL Multiphysics egna inbyggda ritverktyg. Vidare 
skapas ett beräkningsnät av noder (en mesh) från inbyggda funktioner, där noderna fungerar som 
fixa punkter i geometrin i vilka beräkningarna utförs. Genom att förse COMSOL Multiphysics 
med indata som ingångshastighet och materialegenskaper beräknas sedan förbestämda 
differentialekvationer för varje fysikaliskt fall numeriskt. Ekvationerna i detta kapitel beräknas 
numeriskt i COMSOL Multiphysics för simulering av varje fall.  

Diffusorernas geometri för alla fall i COMSOL Multiphysics presenteras i Figur 15 nedan med 
diffusor och perforeringens övre diameter utmarkerade. Eftersom simulering sker via 2D-
axisymmetriska geometrier har endast halva diffusorn samt perforeringen ritats intill 
symmetriaxeln, vid y=0m.  
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Figur 15: Geometri för de sex olika fallen. 

För att påvisa ett exempel på hur simuleringarna för kortsidan genomfördes presenteras 
geometrin för Fall 6 i Figur 16. Kortsidan simuleras endast i en 2D-modell där geometrins 
symmetri möjliggör spegling runt y=6,5m. 

 

 
Figur 16: T.v. Simulering vid kortsida. T.h. Förstorad bild på inlopp och diffusor. 

För värmeöverföringen valdes modulen ”Heat Transfer in Fluids” där COMSOL utförde 
följande beräkningar:  

perforering 

diffusor 

z 

y 

z 

y 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Fall 4 Fall 5 Fall 6 
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 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+  𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝𝒗𝒗 ∙ 𝛻𝛻𝜕𝜕 +  𝛻𝛻 ∙ 𝒒𝒒 = 𝑸𝑸 (21) 

   

 

där ρ är densiteten, Cp den specifika värmekapaciteten, v är fluidens hastighetsfält och Q är 
värmemängden. För varje iteration i Ekvation 21 beräknas   

𝒒𝒒 =  −𝑘𝑘∇𝜕𝜕 

där den termiska konduktiviteten betecknas k. 

(22) 

Eftersom flödet ur perforeringarna antas vara turbulent valdes en turbulent simuleringsmodul.  
”Turbulent Flow, k-ε” är en modul från COMSOL Multiphysics som passar väl till simulering av 
inkompressibla flöden med höga Reynolds tal och låga Mach-tal. Ekvationerna som ingår i 
modellen är av typen Reynolds-Average Navier-Stokes (RANS), och består av 
kontinuitetekvationen och ekvationer för bevarande av moment, k och ε representerar den 
turbulenta kinetiska energin respektive skingringens hastighet. Dessa konstanter valdes enligt 
Tabell 1 som innefattas av standardvärden från COMSOL Multiphysics (COMSOL AB, 2015).  

Tabell 1: Standardvariabler vid simulation av turbulent flöde (COMSOL AB, 2015). 

Ingående benämningar  Variabel Inlopp 

Turbulent kinetisk energi k0 0,005 

Turbulent skingringshastighet ε0 0,005 

 

Hastighetsflödet räknas sedan ut enligt RANS 

 𝜌𝜌
𝜕𝜕𝒗𝒗
𝜕𝜕𝑡𝑡 

+ 𝜌𝜌𝒗𝒗𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ ∇𝒗𝒗𝑝𝑝+1 =  −𝑝𝑝𝑝𝑝 +  ∇  ∙ �𝜇𝜇(∇𝒗𝒗𝑝𝑝+1 + (∇𝒗𝒗𝑝𝑝+1)𝑇𝑇)� + 𝑭𝑭. (23) 

Vidare beräknas Poissons ekvation för att ta hänsyn till tryckskillnaderna som uppstår  

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑝𝑝∆(𝑝𝑝𝑝𝑝+1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝) =  −∇ ∙ 𝜌𝜌𝒗𝒗𝑝𝑝+1 (24) 

där timestep är varje iteration. Slutligen presenteras hastigheten i varje punkt med hjälp av  

 𝒗𝒗𝑝𝑝𝑝𝑝+1 = 𝒗𝒗𝑝𝑝+1 −
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑝𝑝

𝜌𝜌
(𝑝𝑝𝑝𝑝+1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝). (25) 

För att koppla de två fallen samman används modulen ”Non-Isothermal flow” från COMSOL 
Multiphysics, ett gränssnitt som passar till simuleringar där flödet hos en fluid är beroende av 
temperaturen. När RANS-modellen används gäller följande för värmeöverföring genom ledning  

 

 𝑄𝑄𝑝𝑝 =  𝛼𝛼𝑝𝑝 �
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝒗𝒗 ∙ ∇𝑝𝑝� (26) 

där αp är den termiska diffusiviteten och Qp är värmeflödet vid tryckförändring samt 

𝑞𝑞 = −(𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑇𝑇)∇𝜕𝜕                 (27) 

där det turbulenta värmeledningstalet kT  skrivs som 
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 𝑘𝑘𝑇𝑇 =
𝜇𝜇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑇𝑇 

. (28) 

Här definieras μT som vattnets dynamiska viskositet vid turbulent flöde, och PrT som det 
turbulenta Prandtl-talet. 

Varje fall har simulerats under förutsättningarna att maximal kapacitet av kyla tas ut. Vid 
tillfredställande resultat antas även flöde av mindre kapacitet uppfylla målen. För att jämföra de 
sex olika fallen mot varandra mättes termoklinets tjocklek mellan 280K och 285K (6,85°C och 
11,85°C) upp. Mätningarna genomfördes i COMSOL och utfördes vid åtta olika tidpunkter i 
tömningsprocessen, från 12 % till 96 % av tkontrollvolym med jämna steg om 12 % tömning. Genom 
att skära en endimensionell vy av kontrollvolymen som visas i Figur 17 kunde termoklinets övre 
och undre temperatur fastställas till en höjdmeter. 

 
Figur 17: Exempel på endimensionell vy av cylindern med termoklinet. 

Termoklinet tjocklek samt höjd över botten tabellerades sedan för att fastställa vilket av de sex 
olika fallen som presenterade lämpligast resultat för vidare undersökning.  
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5.3 Känslighetsanalys 
Följande parametrar varieras i känslighetsanalysen för att undersöka termoklinpåverkan 

• diffusorns radie  
• diffusorns höjd över utloppet  
• massflöde varmvatten  
• temperatur varmvatten. 

Diffusorns radie bestämmer hur mycket av det inkommande vattenflödet som dispergerar 
horisontellt ut i tanken. En förändring på ±25 % kontrolleras för att undersöka effekten på 
termoklinet. Större förändringar skulle leda till att radien överskrider kontrollvolymens 
systemgräns rc. 

Diffusorns höjd över utloppet avgör hur mycket spridning kan ske innan vattenflödet når 
diffusorn och varieras mellan ±50 %. 

Massflödet på det inkommande varma vattnet är direkt relaterad till fluidhastigheten genom 
perforeringen där ett större massflöde ger upphov till högre hastighet och varieras mellan ±50 %.  

Enligt litteraturstudien har temperaturen på det inkommande vattnet en liten effekt på 
termoklinets tjocklek. För att se huruvida simuleringarna stämmer överens med litteraturstudien 
varieras intemperaturen mellan ±25 %. 
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6 Resultat 

6.1 Beräkningsnät 
Beräkningsnätet av noder illustreras i Figur 18 nedan, där varje fall visas kronologiskt.  

 
Figur 18: Beräkningsnätet för alla sex fall. 

I Tabell 2 nedan presenteras kvaliteten på beräkningsnätet av noderna för de sex olika fallen vid 
långsidan. Kvaliteten på beräkningsnätet är direkt relaterad till beräkningarnas 
konvergenshastighet och precision (COMSOL AB, 2015). Beräkningsnätet för de olika fallen vid 
kortsidan visas i Bilaga 1.1. 

Tabell 2: Kvalitet av beräkningsnätetet för de olika fallen vid långsidan. 

Fall Typ av 
beräkningsnät 

Medelkvalitet per element 

1 Fine 86 % 

2 Fine 86 % 

3 Fine 86 % 

4 Fine 86 % 

5 Fine 86 % 

6 Fine 99 % 
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6.2 Värmeöverföring och termoklin 
De olika designernas påverkan på termoklinet under dess urladdningsprocess visas nedan i 
Figurerna 19-24 med hjälp av skärmdumpar från COMSOL Multiphysics. Urladdningsprocessen 
ökar succesivt från vänster till höger i respektive bild medan termoklinet åskådliggörs mellan det 
röda och det blåa området i cylindern. Termoklinet sjunker uniformt genom tanken samtidigt 
som det växer i tjocklek. De fyra intilliggande cylindrarna representerar 12, 36, 60 och 96 % av 
urladdningsprocessen i respektive figur. 

 
Figur 19: Urladdning av Fall 1, från 12 % till 96 % urladdning. 

 
Figur 20: Urladdning av Fall 2, från 12 % till 96 % urladdning. 

Temperatur [K] 

Temperatur [K] 
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Figur 21: Urladdning av Fall 3, från 12 % till 96 % urladdning. 

 

 
Figur 22: Urladdning av Fall 4, från 12 % till 96 % urladdning. 

 

 

Temperatur [K] 

Temperatur [K] 
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Figur 23: Urladdning av Fall 5, från 12 % till 96 % urladdning. 

 
Figur 24: Urladdning av Fall 6, från 12 % till 96 % urladdning. 

De tre tryckrörens gemensamma påverkan på termoklinet är även det uniformt och följer samma 
mönster som simuleringarna för varje enskild diffusor. För varje fall korrelerar simuleringarna för 
kort- respektive långsida med avseende på termoklinet, därför presenteras endast Fall 3 i Bilaga 
1.2. Vidare presenteras även kortsidans hastighetsflöde för Fall 3 i Bilaga 1.3. 

 

 

 

 

 

Temperatur [K] 

Temperatur [K] 
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I Tabell 3 nedan presenteras termoklinets höjd över tankens botten för alla fall vid åtta olika 
tidpunkter under urladdningsprocessen. Ur Tabell 3 avläses att i Fall 1 respektive Fall 5 finns 
termoklinets högsta punkt på 1,36m över tankens botten. Även Fall 2 och Fall 4 visar på ett 
termoklin högt benäget från botten.  

Tabell 3: Termoklinets höjd över tankens botten. 

Urladdnings
procent 

Höjd [m] 

% Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

12 12,95 13,04 12,93 13,02 12,81 13,05 

24 11,27 11,40 11,32 11,30 11,34 11,36 

36 9,63 9,65 9,71 9,63 9,59 9,62 

48 7,96 7,98 8,00 7,97 7,90 7,95 

60 6,29 6,39 6,18 6,39 6,27 6,28 

72 4,66 4,67 4,32 4,74 4,63 4,52 

84 3,06 2,88 2,60 3,16 3,02 2,77 

96 1,36 1,30 0,80 1,27 1,36 1,05 

 

Vidare presenteras termoklinets tjocklek under samma tidpunkter av urladdningsprocessen i 
Tabell 4 nedan. Här kan det avläsas att Fall 4 har tunnast termoklin på 3,26m vid 
urladdningsprocessens slut.  

Tabell 4: Termoklinets tjocklek i tanken. 

Urladdnings
procent 

Tjocklek [m] 

% Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

12 0,59 0,76 0,81 0,73 0,92 0,72 

24 1,10 1,12 1,07 1,27 1,17 1,15 

36 1,49 1,76 1,36 1,67 1,75 1,72 

48 1,91 2,17 1,87 2,08 1,80 2,17 

60 2,32 2,41 2,66 2,31 2,50 2,55 

72 2,67 2,95 3,43 2,67 2,91 3,13 

84 2,93 3,59 3,92 2,88 3,16 3,71 

96 3,46 3,76 4,57 3,26 3,56 4,24 

 

I Bilaga 1.4 presenteras termoklinets tjocklek samt höjd över tankens botten i grafform för att 
underlätta jämförelsen fallen emellan.  
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6.3 Hastighetsprofil 
I Figur 25 presenteras hastighetsprofilen ovanför diffusorn i Fall 4. Eftersom att diffusorn har 
öppningar i toppen flödar vattnet åt alla riktningar från utloppet sett. Resterande fall presenteras i 
Bilaga 1.5.  

 

Figur 25: Hastighetsprofil för axisymmetriska simulationen av Fall 4. 

6.4 Känslighetsanalys 
Då resultatet från samtliga sex fall visar på uniformt flöde har känslighetsanalysen utförts för Fall 
3. Detta av anledning att en simpel design underlättar förändring av parametrar i COMSOL 
Multiphysics samt att det leder till en snabbare simuleringsprocess.  

6.4.1 Diffusorns radie  
Diffusorernas originalradie på 12cm förändrades med ±25 % och motsvarar således 15cm och 
9cm. Resterande parametrar är densamma som för simuleringen av Fall 3. Resultatet presenteras i 
Figur 26 nedan, ur vilken kan avläsas att resultaten för radieförändringarna sammanfaller med 
Fall 3. 
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Figur 26: Termoklinets tjocklek vid olika diffusorradier. 

6.4.2 Diffusorns höjd över utloppet  
Diffusorernas originalhöjd över utloppet på 8cm förändrades med ±50 % och motsvarar således 
12cm och 4cm. Resterande parametrar är densamma som för simuleringen av Fall 3. Resultatet 
presenteras i Figur 27 nedan, ur vilken kan avläsas att resultaten för höjdförändringen 
sammanfaller med Fall 3 precis som vid förändring av diffusorernas radie. 

 

Figur 27: Termoklinets tjocklek vid olika höjder mellan diffusor och utlopp. 

6.4.3 Massflöde inlopp 
Varmvattnets massflöde med ett originalflöde på 500kg/s förändrades med ±50 % och 
motsvarar således 750kg/s och 250kg/s. Resterande parametrar är densamma som för 
simuleringen av Fall 3. Resultatet presenteras i Figur 28 nedan, ur vilken kan avläsas att vid 60 % 
av urladdningsprocessen har det ökade massflödet lett till att termoklinet nått tankens botten och 
en tjocklek på 5m. Det minskade flödet har i stället vid urladdningsprocessens slut endast en 
termoklintjocklek på 2m.  
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Figur 28: Termoklinets tjocklek vid olika massflöden. 

 

6.4.4 Inloppstemperatur 
Varmvattnets originaltemperatur på 14°C förändrades med ±25 % och motsvarar således 17,5°C 
och 10,5°C. Resterande parametrar är densamma som för simuleringen av Fall 3. Vid lägre 
temperatur har ett termoklin på 5,85°C till 8,85°C använts till skillnad från mätningarna i Fall 3 
och vid högre temperatur har termoklinet mätts mellan 6,85°C-11,85°C. Resultatet presenteras i 
Figur 29 nedan. 

 

Figur 29: Termoklinets tjocklek vid olika inloppstemperaturer. 

Vidare presenteras termoklinets höjd över botten av tanken för alla fyra parametrar i Bilaga 1.6 
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7 Diskussion 
Resultatet som har erhållits är positivt då termoklinet förflyttas nerför tanken uniformt genom 
hela urladdningsprocessen samt att det bevaras genom hela tidsintervallen för alla sex fall vilket 
visas genom Figur 19-24. Vid inspektion av termoklintjockleken ur Tabell 4 visar Fall 4 bäst 
resultat då ett tunnare termoklin innebär en högre tankeffektivitet ur kapacitetssynpunkt. Vidare 
kan det också påvisas att värdena från Tabell 3 som beskriver termoklinets höjd över botten, 
istället visar att Fall 1 och Fall 5 fungerar bäst dock med liten marginal mot Fall 4.  

Simuleringarna från Tabell 3 och Tabell 4 baseras endast på en urladdningsprocess. Vid 
kontinuerlig användning av kylvattenlagret kommer effekten av diffusorernas påverkan vid varje 
urladdningsprocess summeras till varandra. Detta innebär att ett mindre termoklin är fördelaktigt 
framför en högre höjd över tankens botten vid slutet av den första urladdningsprocessen. Detta 
sammanfaller med rapportens mål. Eftersom Fall 4 visar på tunnast termoklin och relativt hög 
höjd över tankens botten är det därför av författarnas mening att vidare undersökning bör utföras 
för att få ett mer precist resultat för det specifika fallet. Fortsättningsvis är det en fråga om 
huruvida termoklinets tjocklek eller dess längd till botten har störst påverkan på kylvattenlagrets 
totala kapacitet.  

Fall 4-6 är modifieringar av Fall 1-3 med öppningar på toppen och dessa förutsattes prestera 
bättre i simuleringarna med motiveringen att det inkommande varma vattnet skulle spridas över 
en större yta och således ge upphov till en lägre hastighet. På grund av det oljeskikt som flyter 
ovanpå det varma vattnet måste hastighetsflödet ovanför diffusorerna vara så pass lågt att 
oljeskiktet inte bryts upp. Detta visar på att Fall 3 skulle kunna vara möjlig diffusor om oljeskiktet 
visar sig vara ömtåligt. Däremot ger Fall 3 den lägsta höjden över tankens botten vid 
urladdningsprocessens slut vilket begränsar tankkapaciteten. 

I denna rapport har uniformt flöde utan tryckförlust utmed röret förutsatts som kan ge upphov 
till missvisande resultat. I ett verkligt fall hade tryckförlusten inneburit ett avtagande flöde där 
perforeringarna i början av tryckröret skulle utsättas för ett högre massflöde än de senare. 
Känslighetsanalysen gällande ett ökande massflöde är då ytterst relevant vid jämförelse av de 
effekter som uppstår i de första perforeringarna vid ett verkligt fall. Som förväntat enligt 
litteraturstudie ökade termoklintjockleken vid ökat massflöde och tvärtom vid minskat. 

Känslighetsanalysen visar på att avståndet mellan perforeringarna i tryckröret och diffusorn inte 
påverkar termoklinet nämnvärt vilket kan behövas testas vidare. Vattnet hinner spridas bredare 
om diffusorn ligger högt över perforeringen och således bör en högre höjd leda till mindre 
horisontellt flöde och störning av termoklin. 

Inte heller gällande diffusorernas radie påvisade känslighetsanalysen en större förändring av 
termoklinet vilket kan tolkas som rimligt då så länge perforeringen täcks av radien leds vattnet 
korrekt.  

Litteraturstudien menade att inloppstemperaturen skulle ha en begränsad påverkan av 
termoklinet. Känslighetsanalysen utförd i denna rapport säger dock att inloppstemperaturen har 
en relativ stor påverkan, vilket är motsägelsefullt jämfört med litteraturstudien. Ur Figur 29 kan 
avläsas att om ett varmare inflöde används så är termoklinet mycket tunnare än i Fall 3. Vid lägre 
inloppstemperatur når termoklinet tankens botten innan urladdningsprocessens slut som kan 
avläsas ur Bilaga 1.6. Resultatet från det kallare inflödet visar enligt Figur 29 att termoklinets 
tjocklek sammanfaller med Fall 3. På grund av inloppstemperaturens låga värde var dock 
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referenstemperaturerna som användes vid uppmätning tvungna att ändras, vilket också gör att 
resultatet värde bör beaktas som osäkert.  

I övrigt handlar det också om en ren produktionsfråga då mer komplexa designer generellt sett 
blir dyrare att framställa med tanke på maskinutrustning, produktionstid, kompetens samt 
material. Ur denna synpunkt är Fall 3 mer ekonomiskt hållbart än den urhålade diffusorn i Fall 4. 
Med ekonomisk hållbarhet tillkommer även möjligheten att sprida tekniken bland fler kunder och 
på så sätt tillfredsställa en bredare grupp i samhället. Med tanke på den ökande pressen på 
arbetsgivare gällande ergonomiska arbetsmiljöer kan detta ses som ett steg i positiv riktning. 

Från Bilaga 1.3 kan det läsas att hastighetsflödets utbredning genom tanken växer under hela 
urladdningsprocessen, men endast påverkar tankens översta 5m vid urladdningsprocessens slut. 
Hastighetsflödet är näst intill regelbundet över kortsidans längd och håller ett förhållandevis lågt 
värde jämfört med utloppshastigheten. Detta sammanfaller med termoklinets uniforma 
förflyttning under urladdningsprocessen.  
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8 Slutsatser och framtida arbete 
Sammanfattningsvis beror valet av diffusor på fyra olika faktorer: 

• Termoklintjocklek 
• Termoklinets höjd över tankens botten 
• Oljeskikt 
• Hållbar produktion. 

Med denna rapport i åtanke rekommenderas att ytterligare simuleringar görs av Fall 4.  

Rapportens simuleringar har genomförts med tvådimensionella axisymmetriska geometrier som 
har baserats på en rad antaganden och därför är det av vikt att beakta förtroendegraden hos 
dessa. Tredimensionella simuleringar av hela tanken med tillhörande tryckrör och diffusorer har 
möjlighet att visa en mer realistisk bild av systemet och bör således vara huvudfokus i ett framtida 
arbete. 

Ytterligare finns det utrymme för att optimera storleken på öppningarna i Fall 4. Detta för att 
skapa en design mer lämpad för produktion samt att lägga mindre belastning på det oljeskikt som 
kan tänkas vara bräckligt. Det kan även vara av vikt att simulera kylvattenlagrets drift under en 
hel vecka, med innefattande urladdning- och laddningsprocesser.  

Vidare analys av antalet diffusorer som krävs för att behålla termoklinet bör också undersökas då 
ett högt antal diffusorer är inte bara ekonomiskt ohållbart men även en belastning på miljön. 
Färre diffusorer innebär kortare produktionstid, mindre materialåtgång och enklare 
systemunderhåll om någon diffusor skulle fallera. Med avseende på känslighetsanalysen gällande 
diffusorns höjd över inloppet bör diffusorerna placeras på en höjd som passar bäst ur 
produktionssynpunkt. 

Slutligen bör det beaktas att denna rapport endast har behandlat urladdning av en kylvattentank. I 
det verkliga fallet utsätts kylvattenlagret för både laddning- och urladdning vilket innebär att de 
framtagna diffusorerna endast har testats för urladdning. Kravet för att tanken ska fungera som 
tänkt är att processen ska kunna reverseras och betyder då att vattnet sugs in i diffusorerna 
istället.   
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1 Bilagor 

1.1 Beräkningsnät, kortsida  

 
Figur 30: Beräkningsnät kortsida för alla sex fall. 

 
Tabell 5: Kvalitet av beräkningsnätet för de olika fallen vid kortsidan. 

Fall Typ av 
beräkningsnät 

Medelkvalitet per 
element 

1 Fine 85 % 

2 Fine 85 % 

3 Finer 87 % 

4 Fine 85 % 

5 Extremely Fine 94 % 

6 Fine 83 % 

 
. 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Fall 4 Fall 5 Fall 6 
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1.2 Värmeöverföring, kortsida  

 
Figur 31: Fall 3, termoklinförflyttning sett från kortsidan av tanken. 

1.3 Hastighetsflöde, kortsida 

 
Figur 32: Fall 3, hastighetsprofil sett från kortsidan av tanken, urladdningsprocessen från start till slut från vänster till höger. 
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1.4 Termoklin, resultat 

 
Figur 33: Termoklinets tjocklek under urladdningsprocessen för alla sex fall. 

 

 
Figur 34: Termoklinets höjd över tankens botten för alla sex fall. 
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Figur 35: Termoklinets höjd över botten för alla sex fall, förstorat vid urladdningsprocessens slut. 

 

1.5 Hastighetsprofil vid diffusor, långsida  

 
Figur 36: 2D-axisymmetrisk hastighetsprofil vid diffusor för Fall 1. 

 



-V- 
 

 
Figur 37: 2D-axisymmetrisk hastighetsprofil vid diffusor för Fall 2. 

 
Figur 38: 2D-axisymmetrisk hastighetsprofil vid diffusor för Fall 3. 
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Figur 39: 2D-axisymmetrisk hastighetsprofil vid diffusor för Fall 5. 

 
Figur 40: 2D-axisymmetrisk hastighetsprofil vid diffusor för Fall 6. 
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1.6 Termoklin, känslighetsanalys  

 
Figur 41: Termoklinets höjd över botten vid olika diffusorradier. 

 
Figur 42: Termoklinets höjd över botten vid olika höjder mellan diffusor och utlopp. 
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Figur 43: Termoklinets höjd över botten vid olika massflöden. 

 
Figur 44: Termoklinets höjd över botten vid olika inloppstemperaturer. 
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