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Abstract 

Plate heat exchangers play an important role in today's society where they are used as evaporators 
and condensers in household heat pumps. By increasing the efficiency of plate heat exchanger 
large energy savings can be made which is beneficial from a sustainability perspective.  

 
This report presents a Bachelor Thesis at the Royal Institute of Technology. The aim has been to 
investigate the local heat transfer coefficient of a boiling refrigerant and how this varies 
depending on current level of vapor quality, heat flux and mass flow rate in a plate heat 
exchanger from SWEP. By dividing the brazed plate heat exchange (BPHE) into smaller 
segments which overlap each other slightly, it was possible to investigate the local heat transfer 
coefficient with respect to the current level of steam quality and heat flux. A test device was run 
under different operating conditions similar to those of ordinary residential heat pumps with 
different refrigerant mass flow and heat flux to obtain a result that is as complete as possible. In 
addition to this, an infrared camera was used to extensively study the water temperature profile 
inside the BPHE to make it possible to obtain the heat flux from the water side to the refrigerant 
side for each specified segment of the BPHE. The applied calculation method was the NTU   
method for calculating the overall heat transfer coefficient. A known correlation from the 
manufacturer behind the BPHE was used to find the local heat transfer coefficient on the water 
side. With the previous heat transfer numbers known it was possible to find the local heat 
transfer coefficient on the refrigerant side. 

 
The results obtained from the investigation are not entirely clear. There is some uncertainty 
surrounding these results because the size of the heat transfer coefficient varies between 6 
kW/m2K and 18 kW/m2K which can be regarded as high. A connection that was found from the 
study is that the heat transfer coefficient appeared to increase for a vapor quality greater than 45 
% and with an increasing heat flux. Yan and Lin (1999) also showed a similar result in another 
study. 

 
At the end of the project a surface diagram for the water temperature profile in the plate heat 
exchanger is discovered and the result showed that the water temperature does not decrease 
evenly horizontally along the plate heat exchanger as supposed in the calculation method. The 
temperature profile followed a sort of v-pattern similar to the Chevron angle patterns. This result 
was interesting but has also affected the used calculation model negative which could be an 
explanation of the sprawling results obtained in the study. Segmentation should rather follow the 
v-pattern of the water temperature profile instead of the rectangular segmentation. That would 
probably give a clearer and more consistent result.  
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Sammanfattning 

Plattvärmeväxlare fyller en viktig funktion i dagens samhälle där de bland annat används som 
förångare och kondensorer i villavärmepumpar. Genom att effektivisera plattvärmeväxlares 
prestanda kan stora energibesparingar göras vilket är fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.   
 
I denna rapport redovisas ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan där syftet 
har varit att undersöka värmeövergångstalet för ett kokande köldmedium och hur detta varierar 
beroende på rådande ånghalt, yteffekt och massflöde i en plattvärmevärmeväxlare från SWEP. 
Genom att dela in värmeväxlaren i mindre segment vilka överlappar varandra en aning kunde 
värmeövergångstalet bestämmas lokalt inuti värmeväxlaren med avseende på rådande ånghalt och 
avgiven yteffekt. En testanordning kördes under olika driftsförhållanden likt de för vanliga 
villavärmepumpar där köldmediemassflödet och avgiven yteffekt i testobjektet har varierats för 
att erhålla ett så heltäckande resultat som möjligt. Utöver detta har även en IR-kamera använts 
för att ingående studera vattentemperaturprofilen inuti värmeväxlaren för att på så vis möjliggöra 
att kunna räkna ut avgiven yteffekt från vatten till köldmedium i varje segment. I 
beräkningsmodellen användes NTU   metoden för att ta fram värmegenomgångstalet för 
värmeväxlaren och för vattnets värmeövergångstal användes en känd korrelation från tillverkaren 
bakom värmeväxlaren. Med värmegenomgångstalet och vattnets värmeövergångstal bestämt 
kunde sedan värmeövergångstalet för det kokande köldmediet tas fram. 
 
Resultatet som erhölls från undersökningen är inte helt entydigt utan det råder en viss osäkerhet 
kring detta då storleken på värmeövergångstalet varierar mellan 6 kW/m2K och 18 kW/m2K 
vilket kan ses som mycket. Ett samband som framkom från undersökningen är dock att 
värmeövergångstalet tycktes öka för en ånghalt större än 45 % och en ökande yteffekt. Ett 
liknande resultat påvisade även Yan och Lin (1999) i en annan likartad undersökning. 
 
I slutet av projektet togs ett ytdiagram fram för vattnets temperaturprofil i värmeväxlaren och 
resultatet av detta visade att vattentemperaturen inte avtar jämt i horisontalled längs med 
värmeväxlaren som det tidigare antagits i den framtagna beräkningsmodellen. Temperaturprofilen 
följde snarare ett sorts v-mönster likt det för Chevronvinkeln på plattorna. Detta resultat var 
intressant men har samtidigt påverkat den använda beräkningsmodellen negativt vilket kan vara 
en förklaring till det spretiga resultatet som erhölls från studien. Segmentindelningen borde 
snarare följa det påfunna v-mönstret för vattentemperaturprofilen istället för den rektangulära 
segmentindelningen. Då skulle troligtvis ett tydligare och mer jämnt resultat fås.  
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Nomenklatur 

SI-enheter har använts genom hela projektet. 

 
Benämning   Tecken  Enhet 

Area   A     2m    

Konstant    B
 
   - 

Medel av flödeskanalöppning b    m   

Värmekapacitetsflöde  C     / ( )J s K   

Specifik värmekapacitet  
pc

 
   / ( )J kg K   

Värmefaktor   1COP
 
   - 

Köldfaktor   2COP
 
   - 

Effektiv diameter  ed   m     

Massflödestäthet  G   
2/ (m )kg s     

Ångbildningsvärme  
fgh    /J kg   

Mättnadsentalpi  ånga  'h    /J kg  

Mättnadsentalpi vätska  ''h    /J kg   

Effektiv kanallängd  
effL   m     

Massflöde   m       

Konstant   n   -  
NTU   Number of  - 
   transfer units 

Nusselt-tal   Nu   -  

Tryck   p     Pa    

Prandtl tal   Pr     - 

Transporterad värme  q     /W kg   
Yteffekt   ´́q   2/W m     

Värmeeffekt   Q    W    

Reynoldstal   Re     - 

Temperatur   T     C    
Tjocklek   t     m    
Värmegenomgångstal  U   2/ (m )W K      

Flödeshastighet  v     /m s    

Volymflöde   V     3 /m s    
Ånghalt   x     - 

Värmeövergångstal        2/ (m )W K   

Chevronvinkel        

Arbete        /J kg    

Värmeöverföringseffektivitet      - 
 

Termisk konduktivitet     / ( )W m K  

Dynamisk viskositet     Pa s     

Ytförstoringsfaktor      - 

 

/kg s
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Index   
Vägg   w   

Köldmedium   ref   

Vatten   v   
Testobjekt   test   
Förvärmare   pre   

Varm fluid   h   
Kall fluid   c   
Yta   s   

Karakteristisk diameter  D   
Platta   p   
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1 Introduktion 

I dagens samhälle utgör värmeväxlare en viktig del av människans vardag utan många människors 
egentliga kännedom om detta. Hos en bil återfinns flera olika typer av värmeväxlare vars uppgift 
kan vara att t.ex. kyla ner motorn för att undvika överhettning eller att hålla en jämn temperatur 
inne i kupén. För en ingenjör är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur en 
värmeväxlare fungerar.  För att det ska vara möjligt att ta fram ännu effektivare värmeväxlare i 
framtiden krävs det att det sker en kontinuerlig forskning kring dessa. Detta för att förstå vilka 
parametrar som begränsar värmeväxlares effektivitet och hur dessa hinder kan passeras.  

 

1.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien ges först en allmän överblick över värmeväxlare med tillhörande teori i form av 
ε-NTU metoden, där alla presenterade ekvationer är tagna från ”Heat and Mass Transfer” 
(Çengel och Ghajar, 2015). I avsnitt 1.1.2 har ekvationerna sitt ursprung i ”Tillämpad 
Termodynamik” (Ekroth och Granryd, 2006). Efter den presenterade teorin riktas fokus mot 
plattvärmeväxlare och hur dessa fungerar där bland annat flödeskokning diskuteras. Till sist 
beskrivs de olika mjukvaruprogram som har använts i projektet.   
 

1.1.1 Värmeväxlare 

Värmeväxlare används i många olika tekniska sammanhang och detta medför att utformning och 
design varierar brett för att passa den tekniska tillämpningen. Rent generellt delas värmeväxlare in 
i de två huvudgrupperna rekuperativa respektive regenerativa värmeväxlare. Den typ som är 
vanligast är den förstnämnda i vilken de två strömmande medierna är åtskilda av en tunn vägg 
med ett högt värmeledningstal. Den typ av värmeväxlare som kartläggs i projektet är den 
rekuperativa för vilken teorin redovisas.  
 
Rekuperativa värmeväxlare kan i sin tur delas in i undergrupperna medströms- respektive 
motströmsvärmeväxlare där den sistnämnda är den mest effektiva. Det finns även andra 
utformningstyper såsom exempelvis korsströmsvärmeväxlare, där medierna strömmar vinkelrätt 
mot varandra (Ekroth och Granryd, 2006). 

 

1.1.1.1 Allmän teori motströmsvärmeväxlare 

I ett idealt fall för en motströmsvärmeväxlare, där det antas att det inte råder värmeförluster till 
omgivningen, gäller att all avgiven värmeeffekt från det medium med högst inloppstemperatur är 
lika med den upptagna värmeeffekten för det mediet med lägst inloppstemperatur. Värmeflödet 
mellan medierna ges av 
 

 , , , ,( ) ( )
h ch p h in h ut p c in c utQ m c T T m c T T        ,  (1) 

 
vilket kan ses som en ren energibalans. När en värmeväxlare ska dimensioneras finns det två 
huvudsakliga metoder som lämpar sig väl för uppgiften, nämligen ε-NTU och LMTD, där den 
förstnämnda används i projektet.   
 
När ett medium genomgår en så kallad fasändring i t.ex. en kondensor eller förångare ges den 
överförda värmeeffekten av 
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 fgQ m h   . (2) 

   
Vid en fullständig fasändring av en fluid upptar respektive avger den, beroende på om det är 
kokning eller kondensering, en stor mängd energi vid en konstant temperatur så länge som 
trycket inte ändras. För att detta ska vara möjligt måste värmekapacitetsflödet gå mot 

oändligheten för att temperaturen sånär ska vara konstant. Det vill säga, 
pC m c    då 

temperaturen är konstant, se Figur 1. (Çengel och Ghajar, 2015). 

 

 
Figur 1 – Kokning ( cC  ).  

 

1.1.1.2 ε-NTU metoden 

Den så kallade ε-NTU metoden är en användbar metod när det kommer till att räkna ut 
värmeeffekten och de olika temperaturerna efter värmeväxlaren. Den lämpar sig extra väl när 
fluidernas massflöden är kända och likaså värmeväxlarens storlek och sort (Çengel och Ghajar, 
2015). Metoden grundar sig på en dimensionslös parameter vid namn 
värmeöverföringseffektivitet och definieras enligt 
 

 
max

Q

Q
   . (3) 

 
    
I ε-NTU metoden finns det två olika samband för värmekapacitetsflödena och dessa är 
 

 
cc pC m c    (4) 

 
respektive  
 

 
hh pC m c   . (5) 

 
För att räkna ut den maximalt överförda effekten används följande samband 
 

 max min , ,( )h in c inQ C T T   , (6) 
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där minC  är det minsta värdet av cC  och hC . 

 
När värmeöverföringseffektiviteten och den maximalt överförda effekten är kända kan den 
aktuella överförda effekten räknas ut enligt 
 

 min , ,( )h in c inQ C T T    .  (7) 

 
Det förekommer flertalet olika korrelationer för att räkna ut värmeöverföringseffektiviteten   
beroende på vilken sorts värmeväxlare som studeras. För en värmeväxlare med dubbelrörs 
parallellflöde (double pipe parallel flow) definieras den enligt 
 

 
[ NTU(1 c)]1

1

e

c


 



  (8) 

 
och för en dubbelrörs motströmsvärmeväxlare (double pipe counterflow) definieras den enligt  
 

 
[ (1 )]

[ NTU(1 c)]

1

1

NTU ce

c e


 

 




 
, (9) 

 
där  

 

 min

max

C
c

C
 .  (10) 

 
I det fall då c antar värde 0 ges värmeöverföringseffektiviteten av 
 

 
max 1 NTUe     . (11) 

 

       
I ekv. (8), ekv. (9) och ekv.(11) förekommer en dimensionslös faktor, nämligen number of transfer 
units, NTU som definieras enligt 
 

 
min min( )

s s

p

U A U A
NTU

C m c

 
 


.  (12) 

 

1.1.2  Värmepump 

Plattvärmeväxlare förekommer i flertalet olika tekniska sammanhang däribland värmepumpar där 
de används som förångare och kondensorer. En värmepumps huvudsakliga funktion är att uppta 
värmeenergi från en omgivning med låg temperatur för att sedan avge värmeenergin till en 
omgivning med hög temperatur. Värmepumpen består av fyra centrala komponenter och dessa är 
kondensor, strypanordning, förångare och kompressor, se Figur 2. Mellan dessa fyra 
komponenter pumpas ett köldmedium runt vilket fungerar som en energibärare.  
I förångaren tillförs värmeenergin från omgivningen vilket leder till att köldmediet börjar koka. 
Detta är möjligt tack vare det låga tryck som råder där. Därefter komprimeras det gasformiga 
köldmediet i en kompressor vilket leder till att temperaturen på köldmediet ökar. I kondensorn 
kyls köldmediet till vätska vilket leder till att värmeenergi avges från kondensorn till den miljö där 
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värmetillförsel efterfrågas. För att upprätthålla en stor tryckskillnad 1 2(p p )  mellan kondensor 

och förångare används en strypanordning (Energimyndigheten, 2009). 
 

För att kunna jämföra värmepumpars verkningsgrad sinsemellan har en värmefaktor, 1COP  

definierats enligt    
 

 1

1

c

q
COP


 . (13)

  
För en kylmaskin finns det ett motsvarande godhetstal likt det för värmepumpen och det är 

köldfaktorn, 2COP  vilken definieras enligt 

 

 2
2

c

q
COP


 .  (14) 

 
Förhållandet mellan dessa godhetstal lyder 
 

 1 2 1COP COP  .  (15) 

    

1.1.2.1 Carnotvärmepump 

En Carnotvärmepump är en ideal process utan några förlusttermer medräknade. Med andra ord 
går det inte att efterskapa en sådan modell i verkligheten utan den bör snarare ses som en 
teoretisk modell (Ekroth, Granryd 2006). I Figur 2 åskådliggörs en principskiss av en 
Carnotvärmepump. 
 
Värmefaktorn för en Carnotcykel definieras enligt  
 

 1 1
1

1 2

C

c

q T
COP

T T
 


. (16) 

 
I ekv. (16) är det förutsatt att kondensorn och förångaren arbetar under isoterma förhållanden 

vid temperaturerna 1T  respektive 2T . Detta är fallet i en Carnotcykel men inte i en verklig 

värmepump ty där förekommer temperaturvariationer på grund av värmetillförsel respektive 
värmebortförsel. Därför räknas värmefaktorn ut på det sätt som anges i ekv. (13). För att erhålla 
en så stor värmefaktor som möjligt i en Carnotcykel betyder det att differensen mellan 
arbetstemperaturerna i kondensor och förångare skall vara minsta möjliga.  
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Figur 2 – Schematisk ritning av en Carnotvärmepump (Ekroth och Granryd, 2006). 

1.1.3  Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är numera mycket vanliga i kemiska processer och i andra industriella 
områden. Särskilt vanliga är plattvärmeväxlare i mat- och mejeriindustrin, detta på grund av att de 
är bra ur ett hygieniskt perspektiv i och med att de är lätta att rengöra. Plattvärmeväxlare har även 
utmärkta värmeöverföringsegenskaper och tillåter en mer kompakt design med en stor 
värmeöverföringsarea jämfört med traditionella ”tubpannor”-värmeväxlare. De ger även en stor 
flexibilitet i och med att det går att variera antalet plattor beroende på vilken värmeöverföring 
som önskas. 
 
Historiskt sett har värmeöverföring i värmeväxlare till största del skett när de båda medierna 
befinner sig i samma fas. På senare tid har det blivit allt mer vanligt att värmeväxlare används 
som förångare eller kondensor i värme- och kylsystem, vilket innebär att det sker en fasövergång 
(Longo och Gasparella, 2007). Detta projekt undersöker plattvärmeväxlares effektivitet då de 
används som förångare under olika förhållanden. 

Plattvärmeväxlare består av ett visst antal plattor som placeras intill varandra och på så vis formar 
parallella kanaler som fluiderna färdas genom, se Figur 3. Genom att variera antalet plattor som 
placeras intill varandra kan olika värmeeffekter erhållas. Vid montering av plattor är två metoder 
särskilt vanliga, nämligen användning av packning mellan varje platta eller att plattorna löds 
samman. I kyl- eller värmesystem är hårdlödda plattvärmeväxlare de mest vanliga eftersom de ger 
en bättre tätning samt att de tål ett högre operativt tryck (Abu-Khader, 2012). I denna rapport 
undersöks en hårdlödd plattvärmeväxlare med plattor av Chevrontyp. Den består av tre stycken 
plattor där vattnet strömmar mellan platta ett och två, sett från vänster och köldmediet mellan 
platta två och tre, enligt Figur 3. Se Bilaga 7.2 för produktblad för den aktuella värmeväxlaren. 
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Figur 3 – En plattvärmeväxlares utformning (Tranter, 2015). 

 
Vid tillverkning av plattor av Chevrontyp pressas plattorna så att korrugeringar uppstår. Dessa 
bildar en vinkel med avseende på flödesriktningen. Denna vinkel benämns Chevronvinkel. Vid 
montering av plattorna roteras varannan platta 180 grader i förhållande till föregående platta 
enligt Figur 4 (Claesson, 2004). 

 

 

Figur 4 – Montering av plattor (Claesson, 2004). 

Figur 5 visar en schematisk bild över en platta av Chevrontyp där Chevronvinkeln tillsammans 
med andra viktiga parametrar kan utläsas. En viktig parameter som inte åskådliggörs i Figur 5 är 
ytförstoringsfaktorn,   som beskriver förhållandet mellan plattans verkliga area och dess 

projicerade area. Den projicerade arean är produkten av plattans bredd, w  och dess effektiva 
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kanallängd, 
effL (Huang m.fl., 2012). Anledningen till att plattorna är veckade beror på att det 

skapar en turbulens i fluiderna då de färdas genom respektive kanal vilket leder till ett större 
värmeövergångstal och därmed en effektivare värmeväxlare (Alfa Laval, 2004). 
 

 

Figur 5 – Schematisk bild av en platta av Chevrontyp (Huang m.fl., 2012). 

 

1.1.3.1 Värmeövergångstal på vattensidan 

För värmeövergångstalet i plattvärmeväxlare har många undersökningar gjorts för att finna den 
bästa korrelationen. I de flesta fall korreleras värmeövergångstalet till en modifierad Dittus-
Boelter ekvation. Dittus-Boelter ekvationen är en explicit funktion för att bestämma Nusselt-talet 
och ges av 
 

 
4

50.023 Re Prn

D DNu      (17) 

 
där n  är en konstant vilken som varierar beroende på om det gäller uppvärmning eller 
nedkylning av fluiden (Çengel och Ghajar, 2015). 
 
Bogaert och Bölcs (1995) undersökte experimentellt värmeöverföring och tryckfall i en 
plattvärmeväxlare från SWEP och tog där fram en korrelation för Nusselt-talet där 
viskositetsförhållandet samt exponenten till Prandtl-talet inte är konstanta. Nusselt-talet ges av 
Bogaert och Bölcs som  
 

 

6.4

Pr
0.125

2

30

1

0.3
1 (Re 6)
3Re Pr

w

e
B

Nu B




  
    

 
,  (18) 

 
där 
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 .  (22) 

 

I ekv. (18) är 1B  och 2B  empiriska konstanter specificerade beroende på vilka plattor som 

används och inom vilket intervall Reynoldstalet befinner sig. I detta projekt undersöks en 
plattvärmeväxlare från SWEP vilket innebär att den tidigare nämnda korrelationen används i 
detta arbete för att bestämma värmeövergångstalet på vattensidan i värmeväxlaren. 

 

1.1.4  Flödeskokning 

Värmeöverföring genom kokning av ett medium kan beskrivas på två olika sätt. Dessa är 
kärlkokning (pool boiling) och flödeskokning (flow boiling). I kärlkokning sker 
värmeöverföringen genom en statisk vätska, (tänk kokning i en kastrull). Vid flödeskokning 
däremot har vätskan en hastighet relativt den uppvärmda ytan där värmeöverföringen sker. I 
detta fall undersöks en plattvärmeväxlare som opererar som en förångare. Därmed är vätskan i 
rörelse vilket medför att flödeskokning är den form av värmeöverföring som ska studeras. 
 
Teorin bakom kokning är komplicerad och många studier görs för att öka förståelsen för 
processen. Den större delen av den tillgängliga forskningen har gjorts baserat på empiriska 
experiment för släta rör. Förståelsen för förångningsprocessen i en plattvärmeväxlare försvåras 
ytterligare på grund av det turbulenta flöde som uppstår av plattornas geometri. Viktiga 
parametrar i kokningsprocessen är bland annat ånghalt, massflöde och temperaturskillnaden 
mellan köldmediet och den uppvärmda ytan (Claesson, 2004). 
 
Vid kokning är två kokningsregimer särskilt intressanta eftersom dessa två i kombination anses 
utgöra värmeöverföringen i flödeskokning. Den första av dessa är ’fri konvektiv förångning’ där 
värme överförs mellan vägg och köldmedium utan att bubblor bildas. Vätska nära väggen blir lätt 
överhettad och förångas i gränsskiktet mellan vätska och gas (SWEP, 2015). Konvektiv 
förångning liknar till stor del ordinär enfasig konvektionsvärmeöverföring så till vida att det 
huvudsakliga motståndet mot värmeöverföring uppstår vid den upphettade ytan (Claesson, 2004). 
Den andra regimen är kärnkokningsområdet vilket är det viktigaste kokningsområdet för tekniska 
applikationer. För att vätskan ska komma in i detta kokningsområde krävs en temperaturdifferens 
mellan vägg och vätska på minst 3°C. I detta område övervinner den överhettade vätskan 
ytspänningen vid väggen och det bildas ostabila ångbubblor som sedan kollapsar i kontakt med 
det underkylda köldmediet. Den turbulens som uppstår vid bildande och kollaps av bubblor ökar 
värmeöverföringen. En ökad temperaturdifferens mellan köldmedium och sekundärvätskan ökar 
värmeöverföringen till dess att den kritiska yteffekten uppnås. Efter denna punkt minskar 
värmeöverföringen (SWEP, 2015). Vid bestämning av värmeövergångstalet tas båda dessa 
kokningsregimer i åtanke med hjälp av viktning. Hur denna viktning sker varierar, vilken kan ses i 
den forskning som finns tillgänglig men den vanligaste metoden är att en korrektionsfaktor sätts 
in i de båda delarna (Claesson, 2004). 
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Tidigare undersökningar av bland andra Longo och Gasparella (2007) och Claesson (2004) har 
kommit fram till att kärnkokning är den dominerande kokningsformen under liknande 
förhållanden rådande vid denna undersökning, det vill säga kokning av köldmediet R134a i en 
plattvärmeväxlare. 
 
Värmeövergångstalet för kärlkokning har ett karakteristiskt utseende som påminner om det som 
illustreras i Figur 6. Grafen visar hur yteffekten varierar med temperaturskillnaden och allt 
eftersom temperaturdifferensen ökar så ökar även värmeöverföringen per areaenhet, alltså 
yteffekten. Denna ökning pågår fram till dess att den kritiska yteffekten uppnås. Vid denna 
kritiska yteffekt bildas ånga till den grad att den hindrar köldmediet från att nå den 
värmeöverförande ytan. Ytterligare ökning av temperaturskillnaden bidrar till att en gasfilm bildas 
och yteffekten kommer då att nå ett minimum. Därefter kommer värmeöverföringstalet att till 
stor del bero på strålning varvid en ökning av temperaturskillnaden inte kommer att påverka 
yteffekten nämnvärt fram till en temperaturskillnad över 800K. Vid dessa temperaturskillnader är 
plattvärmeväxlare inte lämpliga då dessa bör opereras under den kritiska yteffekten (SWEP, 
2015). 
 

 
Figur 6 – Yteffekt som funktion av temperatur (SWEP, 2015). 

 

1.1.4.1 Flödesmönster  

Vid tvåfasflöde karakteriseras flödet av ett antal olika flödesmönster precis som för enfasflöde 
där flödet antingen är laminärt eller turbulent. För tvåfasflöde finns dock än fler flödesmönster. 
Det finns till och med olika flödesmönster beroende på om flödet är horisontellt eller vertikalt. 
För vertikalt uppåtflöde i rör med vätska i två faser har fyra flödesmönster identifierats (Taitel 
m.fl., 1980). Dessa flödesmönster illustreras i Figur 7 och beskrivs nedan: 
 

1. Bubbelflöde (Bubble flow): Gasfasen är relativt jämnt fördelad i vätskefasen och 

bubblorna är små i storlek. 

2. Proppflöde (Slug flow): Den stora delen gas fördelas i stora kulformade bubblor med en 

diameter nära rörets diameter. Dessa bubblor rör sig likformigt uppåt längs röret och 

betecknas ibland Taylorbubblor. Mellan Taylorbubblorna finns mindre bubblor som 
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följer med flödet. Mellan rörväggen och Taylorbubblorna bildas en tunn vätskefilm som 

flödar i motsatt riktning. 

3. Churnflöde (Churn flow): Påminner på många sätt om proppflöde men med skillnaden 

att det är mycket mer oordnat och skummande. Formen på Taylorbubblorna dras ut och 

förvrängs. Kontinuiteten för vätskan mellan Taylorbubblorna förstörs upprepade gånger 

på grund av den lokalt höga gaskoncentrationen. Typiskt för churnflöde är oscillationer 

eller alternativa flödesriktningar av vätskan. 

4. Annulärt flöde (Annular flow): Karakteriseras av gasens kontinuitet längs rörets centrum. 

I detta flöde rör sig vätskefasen dels som en vågig vätskefilm längs rörväggen och dels 

som droppar inkapslade i gasfasen.   

 

 
Figur 7 – Flödesmönster vid vertikalt uppåtflöde (Taitel m.fl., 1980). 

 

Det ska noteras att ovanstående flödesmönster är härledda från flöden i cirkulära rör. Majoriteten 
av den forskning som finns på tvåfasflöde är gjorda på antingen cirkulära rör eller rektangulära 
kanaler. Dessvärre finns det inte mycket att finna för flödesmönster motsvarande den geometri 
som plattvärmeväxlare innehar. Det kan därför antas att dessa flödesmönster inte riktigt är 
applicerbara på den geometri som undersöks. 

 

1.1.5 Nödvändig mjukvara 

För att kunna analysera de bilder som tas med IR-kameran och för att utföra beräkningar på den 
stora mängd data som insamlas används diverse mjukvaruprogram som presenteras i detta 
avsnitt. 
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1.1.5.1 ThermaCAM Researcher Professional 

ThermaCAM Research Professional är det program som hör samman med den IR-kamera som 
används i detta projekt. Med hjälp av detta program kan momentana temperaturvariationer 
studeras ingående och detta är av intresse i projektet, då en specifik area av värmeväxlaren 
analyseras. Programmet tillåter lagring av temperaturprofiler i form av enstaka bilder och längre 
videosekvenser.  

 

1.1.5.2 Engineering Equation Solver, EES 

Engineering Equation Solver (EES) är ett ekvationslösningsprogram som möjliggör numerisk 
lösning av tusentals ickelinjära ekvationer samt differentialekvationer. Programmet tillåter även 
användaren att utföra optimeringar, känslighetsanalyser, konvertering av enheter samt mycket 
annat. Det huvudsakliga syftet för användning av detta program är för dess utmärkta förmåga att 
beräkna termodynamiska egenskaper för hundratals olika ämnen. 
 
I denna undersökning används EES för att bestämma köldmediets termodynamiska egenskaper 
baserat på uppmätta tryck och temperaturer. 

 

1.1.5.3 MATLAB® 

MATLAB är ett program som har mycket goda egenskaper när det kommer till att genomföra 
matematiska beräkningar. Programmet tillhandahåller verktyg för att analysera och visualisera 
data som sedan kan dokumenteras som ett resultat i form av grafer och rapporter. Den data som 
analyseras kan programmet importera från filer, databaser och externa enheter samt från diverse 
vanligt förekommande filformat som Microsoft Excel, text- och binärfiler. 
 
MATLAB har i detta projekt använts för ett flertal olika syften. Temperaturdata från IR-kameran 
importeras för att sedan användas vid beräkningar och likaså uppsamlad data från 
testutrustningen. En funktionsfil från IAPWS-IF97 (Wagner och Kruse, 1998) används för att 
bestämma vattnets termodynamiska egenskaper under de olika förhållanden som testerna utförs. 
IAPWS är en internationell ideell organisation som arbetar med termodynamiska egenskaper för 
vatten och ånga.  
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2 Problemformulering och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka värmeövergångstalet för ett kokande köldmedium och 
hur detta varierar beroende på rådande ånghalt, yteffekt och massflöde i en plattvärmeväxlare 
från Swep.   

Projektmålen är följande: 

 Att genom experimentella mätningar bestämma storleken på det lokala 
värmeövergångstalet i en plattvärmeväxlare. 

 Undersöka vattnets temperaturprofil inuti en plattvärmeväxlare för att på så vis finna 
klarhet i om den beräkningsmetod som används för att ta fram det lokala 
värmeövergångstalet är lämplig.  

Utrustningen som experimenten utförs på motsvarar typiska förhållanden som råder för 
villavärmepumpar. I projektet studeras värmetransporten mellan ett kokande köldmedium och 
vatten i en plattvärmeväxlare ingående eftersom det inte finns speciellt många studier på just 
denna typ av värmeöverföring. Köldmediet som används i detta system är R134a. Om 
värmeöverföringen sker mellan två vätskor som befinner sig i enfas (vätska eller gas), kan 
värmeöverföringen relativt enkelt bestämmas med hjälp av Reynolds tal, Prandtl-tal samt 
viskositetsförhållandet mellan vätska och vägg. När det däremot råder kokning av en vätska vid 
värmeöverföring tillkommer det ett antal variabler såsom ånghalt och yteffekt, vilket komplicerar 
beräkningarna jämfört med om de båda fluiderna befunnit sig i en specifik fas.   

Genom att förstå hur värmeövergångstalet hänger ihop med varierande ånghalt, yteffekt och 
massflöde är förhoppningen är att detta ska leda till en bättre förståelse för hur 
värmeöverföringen beter sig lokalt i värmeväxlaren för att mer effektiva plattvärmeväxlare ska 
kunna utvecklas i framtiden. Det finns en stor potential till energibesparingar då nära hälften av 
alla småhus i Sverige, 958000 stycken, är utrustade med någon form av värmepump 
(Energimyndigheten, 2013). Att då kunna effektivisera plattvärmeväxlares värmeöverföring skulle 
leda till mer effektiva värmepumpar vilket i sin tur leder till en minskad energianvändning.  

  



20 
 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras den lösningsmetod som används i projektet för att uppnå tidigare 
uppsatta mål. Antaganden presenteras här och även beräkningsmodellens ekvationer. En 
flödesmodell tas fram för att underlätta förståelsen för de genomförda delstegen och i vilken 
ordning de genomförs. 
 

3.1 Översiktsmodell 

I projektet är det huvudsakliga målet att bestämma det lokala värmeövergångstalet i en 
plattvärmeväxlare och det görs enligt de steg som visas Figur 8. 

 

 
Figur 8 – Översiktsmodell av arbetsgång. 

 

3.2 Begränsningar 

I beräkningsmodellen antas att det råder ett konstant tryck i köldmediet i både förvärmare och 
testobjekt. Detta är en förenkling av verkligheten eftersom det i själva verket råder ett tryckfall i 
de båda värmeväxlarna bland annat på grund av friktionen mellan det strömmande köldmediet 
och ytan på insidan av värmeväxlaren. I testanordningen mäts absoluttrycken på köldmediet 
endast på utgången från de båda värmeväxlarna och det är detta tryck som används vid 
beräkningar. Det förekommer flertalet olika korrelationer för tryckfall inuti värmeväxlare men att 
applicera och testa dessa ligger utanför projektets ramar. Ett annat antagande som görs i 
beräkningsmodellen är att det inte sker något värmeutbyte i form av förluster mellan strömmande 
medier och de rör som innesluter dessa. Med andra ord antas att allt värmeutbyte sker i de 
respektive värmeväxlarna. Detta anses rimligt då rören är isolerade. 



21 
 

3.3 Testanordningen och dess uppställning 

Testanordnigen består av flertalet olika tekniska komponenter som alla har en viktig funktion för 
att hela anordningen skall fungera, se Figur 9. Köldmediet, R134a, pumpas runt med hjälp av en 
pump från ISMATEC och värms först upp i förvärmaren där begynnande kokning sker. Den 
ånghalt som köldmediet kommer att ha efter förvärmaren beror på vilken effekt som sätts på 
elpatronen på vattensidan i förvärmaren. Därefter strömmar köldmediet vidare in i testobjektet 
där det värms upp ytterligare genom avgiven effekt från vatten. Beroende på upptagen effekt av 
köldmediet kan det t.ex. fås enbart ånga på utgången från testobjektet. Därefter kondenserar 
köldmediet till största del i en kondensor innan det kyls ner ytterligare i en underkylare. Det 
senare steget görs för att säkerställa att allt köldmedium befinner sig i vätskefas eftersom 
massflödesmätaren inte fungerar väl annars. Det är en Coriolis massflödesgivare från 
MICROMOTION som registrerar köldmediets massflöde. Testobjektet och förvärmaren är båda 
två plattvärmeväxlare från SWEP och absoluttrycken mäts med tryckgivare från DRUCK.  I de 
båda värmeväxlarna cirkulerar det förutom köldmedium även vatten vars uppgift är att ge en 
temperaturökning till köldmediet. I respektive vattenkrets mäts volymflödet med flödesmätare 
från SIEMENS, SITRANS FM Intermag 2 och vattnet värms upp av elpatroner. Mediernas 
temperatur mäts på 10 stycken olika utvald positioner på testanordningen, se Figur 9 för exakt 
utplacering.   

 

 
Figur 9 – Schematisk modell för hela testanordningen 

 

3.4 Kalibrering av mätutrustning 

För att säkerställa att önskad noggrannhet uppnås i mätningarna utförs en kalibrering av 
mätutrustningen. Den första kalibreringen görs på tryckgivarna i köldmediekretsen. För att 
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genomföra den kalibreringen fylls kretsen med kvävgas till ett övertryck på ungefär fem bar. 
Kvävgasen släpps sedan ut med jämna mellanrum vilket innebär en trycksänkning inuti kretsen 
och ett kalibreringsinstrument används för att jämföra det uppmätta trycket i loggarna med det 
tryck som instrumentet visar.  Med hjälp av denna kalibrering tas en ekvation fram för det 
kalibrerade trycket.  
 
Nästa steg är att utföra kalibrering av volymflödet i de två vattenkretsarna. Detta görs genom att 
de två flödesgivarna bortkopplas från testanordningen och istället ihopkopplas med ett rör likt en 
seriekoppling. En vattenslang kopplas sedan in till den ena änden och vatten strömmar genom 
flödesgivarna och ut i en hink som uppmäts till 10 liter. För att bestämma vattnets volymflöde 
genom flödesgivarna mäts hur lång tid det tar att fylla upp 10 liter med vatten. Det uppmätta 
volymflödet jämförs sedan på samma sätt som vid tryckkalibreringen med de uppmätta 
volymflödena från loggen vilket ger en ekvation för de kalibrerade volymflödena. 
 
Till sist utförs en temperaturkalibrering av termoelementen genom att alla termoelements 
temperaturer jämförs med olika referenstemperaturer. På så sätt kan det undersökas om 
termoelementen visar en korrekt temperatur.  
 

3.5 Beräkningsmodell 

I detta avsnitt presenteras den huvudsakliga beräkningsmodell som används vid uträkningar för 
att komma fram till värmeövergångstalet. I Figur 10 ges en översiktlig bild över de två 
värmeväxlarna med tillhörande temperaturer och entalpier.   

 

3.5.1 Förvärmaren 

I förvärmaren, vilken är en plattvärmeväxlare, strömmar vatten och R134a i separata kretsar. Då 
vattnet har en högre inloppstemperatur till värmeväxlaren än köldmediet sker en värmeövergång 
från vattnet till köldmediet och den överförda effekten beräknas enligt 
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Innan köldmediet når förvärmaren kommer det att vara underkylt och detta medför att entalpin 
innan förvärmaren bestäms som en funktion av temperatur och tryck enligt 
 

 (p,T)h f ,  (25) 

 
där programmet EES används för att bestämma entalpin baserat på rådande tryck och 
temperatur. Köldmediets entalpi innan förvärmaren används sedan för att bestämma 
motsvarande entalpi efter förvärmaren enligt 
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Entalpin efter förvärmaren används för att bestämma motsvarande ånghalt, som varierar 
beroende på vilken effekt som ställs in på elpatronen i vattenkretsen till förvärmaren. Sambandet 
mellan entalpi och ånghalt efter förvärmaren ges av 
 

 
'' '

, (1 x)pre uth x h h       (27) 

 

där ''h  är entalpi för mättad ånga för köldmediet och 'h  är entalpi för mättad vätska. Dessa 
entalpier utvärderas baserat på den temperatur som råder i den punkt som undersöks. Det är 
fördelaktigt att kunna bestämma den ånghalt som råder efter förvärmaren för att på så vis kunna 
ställa in elpatronen så att önskad ånghalt fås in i testobjektet. 

 

3.5.2 Testobjektet 

För testobjektet, vilken fungerar på samma sätt som förvärmaren, gäller att den överförda 
värmeeffekten ges av 
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och den maximalt avgivna effekten hos testobjektet beräknas enligt 
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Detta ger att testobjektets värmeöverföringseffektivitet blir 
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Kokning av köldmediet ger att maxC   vilket leder till att värmeöverföringseffektiviteten 

reduceras till 
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Om värmegenomgångstalet löses ut ur ekv. (32) fås att 
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Vidare gäller följande samband mellan värmegenomgångstalet och värmeövergångstalen för 
vattnet och köldmediet  
 

 
1 1 1

v ref

t
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   . (35) 

 
I ekv. (35) tillkommer en term för förhållandet mellan väggens tjocklek och väggens 
värmeledningsförmåga. 
 

Värmeövergångstalet på vattensidan, v , antar ungefär ett konstant värde längs med hela 

testobjektet. Detta värmeövergångstal bestäms genom att en given korrelation för Nusselt-talet 
används. Denna korrelation använder sig tillverkaren bakom värmeväxlaren av och ges enligt ekv. 
(18). 
 
Med Nusselt-talet bestämt kan värmeövergångstalet på vattensidan bestämmas enligt 
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Med värmegenomgångstalet bestämt enligt ekv. (34) och värmeövergångstalet för vatten bestämt 
enligt ekv. (36) kan värmeövergångstalet på köldmediesidan bestämmas genom en omskrivning 
av ekv. (35) vilket ger 
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Värmeövergångstalet för köldmediet beräknas inte ut i en specifik punkt utan testobjektet delas in 
i mindre segment för vilka värmeövergångstalet tas fram. Utöver detta räknas även entalpin ut för 
motsvarande segment eftersom detta möjliggör bestämning av rådande ånghalt. Entalpin i 
respektive segment beräknas enligt 
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där , , , ,v pre v test i ref iQ Q Q   är den upptagna effekten av köldmediet fram till segment i . Ånghalten 

i respektive segment beräknas enligt ekv. (27) med hjälp av den framtagna entalpin från ekv. (38). 
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Figur 10 – Modell över värmeväxlarna. 

   

3.6 Körning av testutrustning 

När testutrustningen körs, (se avsnitt 3.3 för beskrivning), kan diverse parametrar ställas in 
manuellt medan andra är förinställda och inte går att ändra. Det som kan ställas in manuellt är 
köldmediets massflöde, vattenkretsarnas volymflöden samt effekten på elpatronerna som värmer 
upp vattnet i de två kretsarna. Vid de mätningar som tas är vattnets volymflöde i testobjektet 
konstant medan volymflödet i förvärmaren varieras mellan två olika nivåer. Totalt genomförs 24 
stycken mätningar där effekterna på elpatronerna (s.k elpatroneffekt) i testobjekt respektive 
förvärmare varieras tillsammans med köldmediemassflödet, se Tabell 1. Efter varje genomförd 
mätning ändras kombinationen av de olika parametrarna vilket leder till en väntetid för att 
testanordningen ska uppnå ett stabilt tillstånd innan nästa mätning kan tas. I Bilaga 7.1 redovisas 
värdet på de olika parametrarna vid varje mätning. 
 
Genom att variera de manuella parametrarna för massflöden och elpatroneffekter kommer olika 
ånghalter och yteffekter att erhållas i testobjektet. Detta leder i sin tur till att olika värden på 
värmeövergångstalet erhålls och det blir då lättöverskådligt att se vad som händer med 
värmeövergångstalet på köldmediesidan då massflöden och elpatroneffekter varierar. Detta är 
den känslighetsanalys som genomförs i projektet.  
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Tabell 1 – Hur effekter och massflöden varierar över mätningar. 
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3.7 Kontroll av energibalans 

Förutom kalibrering av mätutrustning måste även en kontroll av energibalansen göras för att 
säkerställa att beräkningsmodellen fungerar, det vill säga avgiven effekt från vattnet ska vara lika 
med upptagen effekt för köldmediet. Om energibalansen går ihop indikerar detta att korrekta 
mätvärden från testanordningen erhålls.  
 
Den värmeeffekt köldmediet upptar i både förvärmaren och testobjektet ges av 
 

 , , , ,(h )ref ref ref ut test ref in preQ m h   .  (39) 

   
För att utföra denna kontroll av energibalansen krävs det att köldmediet är i enfastillstånd för att 
entalpierna ska kunna bestämmas. Före förvärmaren är köldmediet i underkyld vätskefas vilket 
gör det enkelt att bestämma entalpin. Efter testobjektet är sannolikheten stor att köldmediet 
befinner sig i tvåfastillstånd vilket betyder att all vätska inte har hunnit genomgå fasändring. När 
energibalansen görs sätts elpatronerna i de två vattenkretsarna på en hög effekt vilket föranleder 
att köldmediet lämnar testobjektet i överhettad ångfas. Därmed kan entalpin bestämmas i denna 
punkt. 

 

Den upptagna värmeeffekten i köldmediet ska som sagt motsvaras av de avgivna värmeeffekterna 
från vattnet i förvärmaren och testobjektet enligt 
 

 , ,ref v pre v testQ Q Q  ,  (40) 

 
där skillnaden mellan vänster- och högerledet i ekv. (40) skall ligga inom rimliga gränser. 

  

3.8 Databehandling 

Varje enskild mätning resulterar i tusentals olika mätvärden vilka tas ut för behandling och 
analysering. Denna sektion beskriver hur denna behandling går till och vilken mjukvara som 
används.  
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3.8.1 Matrisbearbetning 

IR-kameran används för att ta en serie bilder på värmeväxlaren i var och en av mätningarna. 
Dessa bilder tas på utsidan av testobjektet och innanför denna yta strömmar vatten. Hypotesen 
vid bildtagningen är att den uppmäta temperaturen på värmeväxlarens yta är väldigt nära 
temperaturen på vattnet. Denna hypotes antas rimlig med tanke på materialets goda 
värmeledningsförmåga, eftersom materialet i detta fall är rostfritt stål.  
 
De bilder som tas med kameran ger en temperaturprofil för vattnet som strömmar längs med 
värmeväxlaren. För att få ett statistiskt säkert underlag för vattentemperaturen tas totalt 50 
stycken bilder i en sekvens med en sekund mellan varje bild. Sekvensen med bilder importeras 
sedan till den tillhörande mjukvaran för IR-kameran, ThermaCam Research Professional. 
Programmet tillåter användaren att enbart studera den del av en bild som är av intresse. En 
specifik area av bilden plockas då ut, se Figur 11. I figuren kan det ses att vattnet strömmar in i 
det övre vänstra hörnet och ut i det nedre vänstra hörnet vilket hänger ihop med att vattnets 
temperatur avtar enligt figuren.  

 

 
Figur 11 – Den yta på värmeväxlaren som analyseras är inom den markerade rektangeln.  

 
Den markerade arean kan sedan sparas i Excel vilket resulterar i en temperaturmatris där varje 
element i matrisen motsvarar en temperatur i värmeväxlaren. Totalt fås 50 stycken 
temperaturmatriser för varje mätning. Dessa matriser importeras sedan till den MATLAB-kod 
som har skrivits för detta arbete, se Bilaga 7.3. Programmet summerar temperaturerna för varje 
element och beräknar ett medelvärde. Detta resulterar i en ny matris bestående av medelvärdet 
för alla temperaturer i varje element. Därefter delas värmeväxlaren in i ett bestämt antal segment 
där värmeövergångstalet beräknas. De olika segmenten är inte helt separata utan överlappar 
varandra, detta illustreras i Figur 12.  
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Figur 12 - Segmentindelning av värmeväxlaren. Segment 1 består av de rektanglar innehållande siffra 1, 
segment 2 av de rektanglar innehållande siffra 2 och så vidare. 
 

3.8.2  Mätdata från logg 

Testanordningen är tillsammans med all mätutrustning kopplad till en dator där ett program 
samlar in all mätdata. När en mätning genomförs betyder det att samtidigt som bilder tas med IR-
kameran så sparas testanordningens mätvärden till dataloggen. I Tabell 2 visas de parametrar som 
sparas i loggen och deras respektive enheter. 

 
Tabell 2 – Parametrar som sparas i loggen. 

Parameter Enhet 

T  C  

, ,v in testT  C  

,ut,v testT  C  

ref, ,in testT  C  

ref,ut,testT  C  

ref, ,preinT  C  

ref,ut,preT  C  

, ,prev inT  C  

,ut,prevT  C  

prep  mV  

testp  mV  

referensp  V  

refm  Hz  

,v preV  V  

,v testV  V  
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All data från loggen importeras sedan till MATLAB-programmet där ett medelvärde för 
respektive parameter beräknas. Från Tabell 2 kan det ses att tryck och flöden mäts i enheter som 
inte stämmer överens enligt SI-standard. För köldmediemassflödet gäller ett enkelt samband för 
att konvertera till rätt enhet. För att ta fram de verkliga absoluttrycken efter förvärmare och 
testobjekt sätts de uppmätta värdena in i den kalibreringsekvation som tagits fram gällande tryck. 
Samma tillvägagångssätt används då volymflöden räknas fram med tillhörande 
kalibreringsfunktion.  

 

3.9 Beräkningar 

Med all uppmätt data insamlad och sorterad kan beräkningarna inledas. I denna sektion 
presenteras tillvägagångssättet för att beräkna Nusselt-tal, vattnets värmeövergångstal, 
värmegenomgångstal, ånghalt och slutligen köldmediets värmeövergångstal.  

 

3.9.1 Nusselt-tal 

Nusselt-talet ges av ekv. (18) och beräknas för varje segment på vattensidan i värmeväxlaren. För 
att bestämma vattnets termiska egenskaper i vart och ett av segmenten beräknas ett medelvärde 
för vattentemperaturen. Med hjälp av vattnets tryck, som antas konstant och vattnets temperatur 
i varje segment kan diverse ämnesdata så som entalpi, termisk konduktivitet och specifik 
värmekapacitet bestämmas. Detta görs med hjälp av en MATLAB-kod från IAPWS som 
innehåller all ämnesdata för vatten vid olika förhållanden.  
 
När all ämnesdata för vatten är framtagen beräknas Prandtl-tal, exponenten till Prandtl-tal, 
massflöde samt Reynoldstal för varje segment. Den ekvation som används för beräkning av 
Reynoldstalet är en omskrivning av ekv. (19) och definieras enligt 
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. (41) 

 
Vidare antas att vattnets viskositet är densamma vid väggen som i det fria flödet vilket innebär att 

kvoten 
w





 
 
 

antar värde ett i ekv. (18). Konstanterna 1B  och 2B  beror av det rådande 

Reynoldstalet och sambandet mellan dessa är experimentellt framtaget av företaget bakom 
värmeväxlaren. 
 
Därmed är det nu möjligt att beräkna Nusselt-talet för varje segment. Med Nusselt-talet känt 
bestäms sedan värmeövergångstalet för vattnet enligt ekv. (36).  

 

3.9.2 Värmeövergångstal för köldmediet 

För beräkning av värmegenomgångstalet, U används temperaturprofilen som erhålls från bilderna 
tagna av IR-kameran. Temperaturmatrisen möjliggör att in- och uttemperatur för varje segment 
på vattensidan kan bestämmas. Köldmediets entalpi för respektive segment ger tillsammans med 
köldmediets tryck efter testobjektet motsvarande köldmedietemperatur i segmenten. Eftersom 
köldmediet kokar är dess temperatur konstant då det antas att det inte sker något tryckfall. 
Köldmediets entalpi i de olika segmenten tillsammans med entalpin för mättad vätska och mättad 
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gas medför att ånghalten i varje segment kan bestämmas enligt ekv. (27). Med framtagna 
temperaturer för varje segment beräknas värmeöverföringseffektiviteten enligt ekv. (31) varpå 
värmegenomgångstalet i sin tur bestäms enligt ekv. (34). 
 
Med kända värden för vattnets värmeövergångstal och framtaget värmegenomgångstal kan 
slutligen värmeövergångstalet för köldmediet i varje segment beräknas enligt ekv. (37). Det antas 
att den sista kvoten i ekv. (37) är försumbar då materialet har en utmärkt värmeledningsförmåga 
och samtidigt är väldigt tunt.  
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4 Resultat och diskussion  

I detta kapitel presenteras resultatet från studien där det lokala värmeövergångstalet för ett 
kokande köldmedium i en plattvärmeväxlare bestäms.   
 

4.1 Lokala värmeövergångstal  

Målet med projektet är att bestämma det lokala värmeövergångstalet för det kokande köldmediet 
R134a med avseende på ånghalt, köldmediemassflöde och yteffekt. Värmeövergångstalet räknas 
ut längs med hela värmeväxlaren i sex stycken olika segment som överlappar varandra en aning. 
För att möjliggöra detta och för att få ett så heltäckande resultat som möjligt har hela 
testanordningen körts under olika driftsförhållanden. Med det menas att den avgivna 
värmeeffekten i testobjekt och förvärmare har varierats och likaså köldmediemassflödet. I 
resultatet presenteras ingen separat känslighetsanalys utan den är inkluderad i de resultat som 
presenteras i Figur 13 och Figur 14.  
 
Resultatet presenteras i form av 12 stycken diagram där varje diagram motsvarar en avgiven 
effekt från testobjektet och en annan avgiven effekt från förvärmaren. I Figur 13a-c och Figur 14a-
c är elpatronen för vattenkretsen i testobjektet inställd på samma effekt medan elpatronen i 
förvärmarkretsen varierar för respektive figur. Samma tillvägagångssätt används i resterande 
diagram, det vill säga, för Figur 13d-f och Figur 14d-f varierar effekten i förvärmaren för varje 
diagram medan effekten i testobjektet är inställd på en och samma effekt. I Bilaga 7.1 ges en 
detaljerad beskrivning av de olika inställningarna för mätningarna. I Figur 13 och Figur 14 
presenteras resultatet av värmeövergångstalet för fyra stycken olika massflöden per areaenhet 
(massflödestäthet) för köldmediet. Figur 13 visar kopplingen mellan värmeövergångstalet och 
ånghalten och Figur 14 förhållandet mellan värmeövergångstalet och yteffekten.  
 
Den avgivna värmeeffekten i förvärmaren anpassas så att köldmediet ska ha börjat koka och 
antagit en ånghalt på ca 10-20 % när det strömmar ut från förvärmaren.  
 
Väl inne i testobjektet har ånghalten i de olika segmenten varierat mellan 10-95 % och det är för 
denna andel ånga som värmeövergångstalen tas fram. Totalt genomförs 24 stycken mätningar där 
det vid varje mätning antas att det råder ett stationärt tillstånd, det vill säga att det inte sker någon 
förändring över tiden hos de ingående parametrarna.  
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4.2 Värmeövergångstal och ånghalt 

I Figur 13 presenteras resultatet för hur värmeövergångstalet för köldmediet R134a varierar med 
avseende på aktuell ånghalt inuti plattvärmeväxlaren. I Bilaga 7.1 framgår det tydligt vilka 
inställningar som testanordningen har för respektive diagram i Figur 13.  
 

 
Figur 13 – Värmeövergångstalet för R134a med tillhörande ånghalt i diagram a-f. 

 
Genom att studera diagrammen i Figur 13 framgår att det finns ett visst samband mellan 
värmeövergångstalet och ånghalten. Sambandet säger att en ökande ånghalt i värmeväxlaren 
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resulterar i att värmeövergångstalet för R134a ökar, men sambandet är inte entydigt. Genom att 
jämföra diagrammen åt kan det urskiljas att värmeövergångstalet i de flesta fall avtar för de fyra 
segmenten med lägst ånghalt för vilka ånghalten ökar. Majoriteten av dessa värmeövergångstal är 
uträknade för ånghalter upp till 40 %. Genom att studera en av de fyra olika massflödestätheterna 
åt gången för varje diagram i Figur 13, i vilka ånghalten är större än 40 %, kan det dock ses att 
värmeövergångstalet i de flesta fall blir större i takt med en växande ånghalt.  
 
I Figur 13b framgår detta speciellt tydligt där det kan ses att värmeövergångstalen som hör 
samman med ånghalter lägre än 30 % ligger hoptrasslade om varandra för att sedan växa i takt 
med att ånghalten blir högre. Det visar sig även att värmeövergångstalen är större för större 
massflödestätheter då ånghalten som sagt är större än cirka 30 %. Ett exempel på detta kan ses då 
ånghalten är cirka 45 % då det lägsta värmeövergångstalet hör samman med den lägsta 
massflödestätheten och det näst lägsta värmeövergångstalet hör samman med den näst lägsta 
massflödestätheten och så vidare. Detta resultat, att större massflödestätheter leder till större 
värmeövergångstal, kom Yan och Lin (1999)  fram till i sitt arbete.   
 
Yan och Lin undersökte hur värmeövergångstalet varierar för en motströms plattvärmeväxlare 
med R134a som köldmedium, vilket även har gjorts i detta arbete. I experimentet upptäckte de 
att det inte råder någon nämnvärd skillnad av värmeövergångstalet för olika massflödestätheter 
för ånghalter lägre än 45 % för samma avgivna yteffekt som i det här fallet var 11 kW/m2. 
Massflödestätheterna var inställda på 55 kg/m2·s respektive 70 kg/m2·s och det tryck som rådde 
vid dessa mätningar var 0,675 MPa. Experimentet visade även att det sker en tydlig förändring av 
värmeövergångstalet för ånghalter större än 45 %. Värmeövergångstalet för den större 
massflödestätheten antar större värden jämfört med den lägre massflödestätheten. Vid det 
gällande trycket för experimentet har den andel av R134a som befinner sig i vätskefas en densitet 
som är 35 gånger större än för motsvarande ånga. De motiverade den kraftiga ökningen av 
värmeövergångstalet med att en snabbt växande ångvolym leder till en högre hastighet hos den 
rådande ångan vilket i sin tur leder till att denna ånga bryter upp det intilliggande lagret av 
vätskefilm som finns på innerplattan av värmeväxlaren till mindre köldmediedroppar. Dessa 
droppar fuktar kontinuerligt ned den intilliggande värmeöverföringsytan vilket reducerar 
motståndet mot värmeöverföringen och leder till att värmeövergångstalet ökar. Vid ett annat 
snarlikt experiment som genomfördes ändrades yteffekten till 15 kW/m2 och trycket till 0,8 MPa 
och resultatet visade att det finns en tydlig skillnad mellan värmeövergångstalen för de två olika 
massflödestätheterna, där värmeövergångstalet var större för den större massflödestätheten.  
 
En annan iakttagelse som kan göras utifrån Figur 13 är att kurvorna ser ut att bli mer utdragna i x-
led för en ånghalt som är större än cirka 30 %. En förklaring till detta avvikande beteende 
härstammar från den metod som används i projektet. När ånghalten räknas ut tas den fram i 
slutet av varje segment, med det menas att det inte är någon sorts medelvärdesånghalt för just det 
segmentet. Därför är ånghalten i Figur 13 en aning större än vad den egentligen är vilket förklarar 
det avvikande mönstret. Segmentens storlek har också en viss påverkan då större segment 
resulterar i att skillnaden mellan den lägsta momentana ånghalten och den högsta momentana 
ånghalten blir större. Anledningen till att detta mönster blir tydligare att skåda för större ånghalter 
har att gör med att det är större avgivna yteffekter i dessa områden. Om en sorts 
medelvärdessegmentånghalt hade använts hade kurvorna blivit mer ihopdragna i x-led.  
 
I ett par enstaka fall antar värmeövergångstalet orimliga värden då överhettning av köldmediet 
äger rum inuti värmeväxlaren eftersom beräkningsmodellen inte fungerar i dessa fall. Detta på 
grund av att värmeöverföringseffektiviteten då blir ett negativt tal vilket i sin tur ger ett negativt 
värmegenomgångstal. Dessa orimliga värden presenteras inte i resultatet. 
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4.3 Värmeövergångstal och yteffekt  

I Figur 14 presenteras resultatet för hur värmeövergångstalet för köldmediet R134a varierar med 
avseende på aktuell yteffekt inuti plattvärmeväxlaren. . I Bilaga 7.1 framgår det tydligt vilka 
inställningar som testanordningen har för respektive diagram i Figur 14. 
 

 
Figur 14 – Värmeövergångstalet för R134a med avseende på yteffekt. 

 
Figur 14 visar förhållandet mellan värmeövergångstalet för R134a och yteffekt där varje punkt i 
respektive diagram motsvarar ett segment för vilket ett värmeövergångstal och yteffekt har 
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räknats ut. De streckade linjer som binder samman mätvärdena motsvarar ordningen på 
segmenten i värmeväxlaren. 
 
Tidigare studier gjorda av bland andra Longo och Gasparella (2007) och Huang m.fl. (2011) visar 
att värmeövergångstalet för R134a till stor del beror på avgiven yteffekt. De två 
undersökningarna är båda gjorda på en plattvärmeväxlare som opererar som en förångare och 
resultatet visar att ökad yteffekt leder till större värmeövergångstal. Det som skiljer dessa 
undersökningar från denna rapport är bland annat andra beräkningsmodeller och dessutom 
används ingen IR-kamera för att bestämma vattnets temperaturprofil. Trots dessa skillnader 
undersökningarna emellan förväntas ett liknande resultat för förhållandet mellan 
värmeövergångstal och yteffekt i denna rapport.    
 
Den yteffekt som avges för respektive segment i värmeväxlaren är inte konstant, vilket kan 
avläsas längs med x-axeln i Figur 14. Detta borde bidra till att värmeövergångstalet är större för de 
segment där yteffekten är större, vilket till viss del motsäger de resultat som erhålls eftersom inget 
klart samband går att finna mellan yteffekt och värmeövergångstal för segmenten i respektive 
diagram i Figur 14. Det är först för segmenten med högst yteffekt i respektive diagram som detta 
samband blir tydligt. Figur 14b visar det bästa helhetsresultatet bland alla diagram i Figur 14 
eftersom värmeövergångstalet växer i rätt riktning för större yteffekter.  
 
När experimenten utfördes var vattnets massflöde i testobjektet inställt på samma värde vid 
samtliga mätningar. Det använda massflödet resulterade i att intervallet för yteffekten blev relativt 
litet. Om vattnets massflöde istället varierar för varje mätning fås ett större yteffektsintervall. 
Detta skulle leda till ett mer heltäckande resultat av förhållandet mellan yteffekt och 
värmeövergångstal och troligtvis ge en mer rättvis bild för hur de två parametrarna beror av 
varandra.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att i de resultat som presenteras i Figur 13 och Figur 14 är det 
intressanta att se hur trenderna för värmeövergångstalen ser ut för skiftande ånghalt och yteffekt. 
Det är därför inte av så stort intresse att analysera specifika värden på värmeövergångstalet. 
 

4.4 Temperaturprofil för vatten i testobjektet 

Utifrån de medelvärdesmatriser som tagits fram från mätningarna med IR-kameran används 
Excel för att ta fram ytdiagram som visar temperaturprofilen för vattnet i testobjektet. Något 
som direkt noterades var hur väl temperaturprofilen följer Chevronvinkeln i den övre delen av 
värmeväxlaren. Det var mycket oväntat att flödesmönstret skulle se ut på detta sätt. Det som på 
förhand förväntades var att temperaturen skulle avta relativt jämnt i breddled längs med 
värmeväxlaren. I Figur 15 visas två temperaturprofiler med olika massflöden för vattnet i 
testobjektet. Inloppskanalen där vattnet strömmar in i värmeväxlaren ligger i de båda bildernas 
övre vänstra hörn. Detta kan dock inte ses då inloppet ligger strax ovanför den del av 
värmeväxlaren som Figur 15 visar. Utloppet för vattnet ligger på vänster sida av värmeväxlaren 
strax under den del som Figur 15 visar. I det övre högra hörnet i respektive bild går det att urskilja 
utloppet för köldmediet.  
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Figur 15 – Vattnets temperaturprofil i testobjektet för två olika massflöden. 

 
Det framgår tydligt i Figur 15 att sambandet mellan temperaturprofilen och Chevronmönstret 
ökar med ett lägre massflöde för vattnet. Det massflöde som vattnet har i de resultat som 
presenteras i föregående sektion är samma som det i Figur 15a. Jämförelser mellan 
Chevronvinkeln på plattan och vinklarna på temperaturprofilerna i de båda bilderna i Figur 15 
visar att vinkeln i princip är densamma för den övre vänstra halvan av värmeväxlaren. Den övre 
högra halvan av värmeväxlaren visar på en något mindre vinkel på temperaturprofilen jämfört 
med Chevronvinkeln. Den mindre skillnaden i vinkel mellan vänster och höger sida kan 
eventuellt förklaras genom att vattnet strömmar in i värmeväxlaren på vänster sida och antar då 
snabbare ett mer ordnat flöde.  
 
Att temperaturprofilen så tydligt följer plattornas korrugeringar är inte helt enkelt att förklara 
men en teori är att de relativt låga Reynoldstalen medför att vattnet färdas längs med vecken i 
plattan som är närmast omgivningen, alltså den platta som filmas med IR-kameran. Detta 
motsvaras i Figur 15 av ett enskilt temperaturintervall. I denna del uppstår ett närmast isotermt 
tillstånd vilket temperaturintervallen i figuren visar. När vattnet sedan når mitten av plattan och 
möjligheten att följa samma veck försvinner fortsätter vattnet istället längs ett veck på den 
mellersta plattan, alltså den som skiljer vattnet och köldmediet åt. I denna del får vattnet och 
köldmediet mer kontakt vilket leder till en högre värmeöverföring. Detta syns dock inte som en 
temperaturskillnad för än vattnet når en av kanterna på värmeväxlaren och återigen färdas längs 
ett veck på plattan närmast omgivningen. Anledningen till att temperaturökningen inte syns i 
denna del är för att vattnet är koncentrerat till veck på den yta som inte filmas med IR-kameran. 
Figur 16 visar denna teori om vattnets flödesriktning. 
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Figur 16 – Teori om vattnets flöde i värmeväxlaren. 

 
En annan noterbar detalj som framkommer vid granskningen av plattorna i Figur 15 är att de 
flesta temperaturintervall är utdragna vid kanterna på respektive platta. Detta indikerar att vattnet 
hittar en väg att färdas relativt ostört längs med kanterna på grund av plattans utformning, vilket 
skulle kunna innebära en mindre turbulens varpå värmeöverföringen försämras. Denna tes går att 
styrka genom att studera profilen, särskilt vid högre massflöde. 

 

4.4.1  Temperaturprofilens inverkan på modellen 

Ett viktigt antagande som användes i modellen för att bestämma de lokala värmeövergångstalen 
var att temperaturen hos vattnet skulle avta relativt jämnt i breddled längs med värmeväxlaren. 
Valet av segmentens utformning var baserat på det antagandet. Det var först i ett sent skede av 
projektet som det upptäcktes hur temperaturprofilen i själva verket såg ut. Den ursprungliga 
tanken var att ha mindre segment vilka var helt åtskilda från varandra och då räkna ut ett 
värmeövergångstal för varje segment. Efter att ha studerat temperaturprofilen bestämdes att 
istället använda större segment som överlappar varandra enligt Figur 12. Detta för att på så vis 
försöka korrigera den ojämna temperaturfördelningen i horisontell led i värmeväxlaren.  
 
De grafer som presenterats i Figur 13 och Figur 14 visar på relativt spretiga resultat och det är inte 
helt enkelt att se några direkta samband mellan enskilda grafer. Hypotesen till detta är att den 
valda beräkningsmodellen och valet av segmentindelning inte lämpar sig för den temperaturprofil 
som råder i värmeväxlaren. In- och utloppstemperaturer för vattnet i varje segment har bestämts 
genom att beräkna ett medelvärde av två rader på motsvarande positioner i den 
medelvärdesmatris som tas fram i varje mätning. Studeras Figur 15 kan det ses att en horisontell 
linje kan innehålla upp till tre stycken temperaturintervall. Det blir med andra ord en stor 
osäkerhet i de in- och utloppstemperaturer som beräknas. När sedan 
värmeöverföringseffektiviteten beräknas enligt ekv. (31) fås tämligen stora variationer i 
uträkningen vilket leder till relativt stora skillnader i värmeövergångstalet för köldmediet. 
 
Ett annat antagande som användes i projektet var att det inte råder något tryckfall för de 
strömmande medierna i värmeväxlaren. I och med att det i själva verket råder ett tryckfall 
kommer detta leda till att köldmediets kokningstemperatur inte är konstant utan den istället 
varierar längs med värmeväxlaren vilket kommer att påverka värmeöverföringseffektiviteten. 
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5 Slutsats 

De resultat som erhållits är tvetydiga och det är svårt att finna några direkt heltäckande samband 
över hur värmeövergångstalet påverkas av massflöde, yteffekt och ånghalt. Vissa tendenser går 
dock att urskilja, som att värmeövergångstalet ökar med ökande yteffekt och med ånghalt, för 
ånghalter större än cirka 45 %. En grundlig undersökning har gjorts för att komma fram till vad 
det är som gör resultaten otydliga. Att mätutrustningen skulle vara orsaken till de osäkra 
resultaten bedöms som osannolik då en noggrann kalibrering har utförts samt att en kontroll av 
systemets energibalans har gjorts. Att värmeövergångstalet på vattensidan i testobjektet är 
felberäknad bedöms inte heller troligt. Detta eftersom en IAPWS-industristandard har använts 
vid bestämning av vattnets termodynamiska egenskaper. Det är även noga kontrollerat att alla 
ekvationer och enheter stämmer i den kod som använts vid beräkningar.  
 
Slutsatsen blir således att det är beräkningsmodellen med tillhörande segmentindelning som ger 
det osäkra resultaten. Att temperaturprofilen såg ut som den gjorde var mycket oväntat men 
samtidigt oerhört intressant. Att detta upptäcktes så sent i projektets gång medförde att ingen tid 
fanns för att undersöka temperaturprofilen mer ingående för att försöka korrigera 
beräkningsmodellen och segmentindelningen. En annan slutsats som kan dras utifrån att studera 
temperaturprofilerna i Figur 15 är att sämre värmeöverföring erhålls längs med kanterna på 
värmeväxlaren. Detta framgår tydligare vid högre massflöden för vattnet. 
 

5.1 Förslag till framtida arbete 

Plattvärmeväxlare används i stor utsträckning av både privatpersoner och företag i form av 
förångare och kondensorer i värme- och kylsystem. Detta medför att det finns möjlighet till stora 
energibesparingar. Det är därför av stor vikt att utföra vidare studier om plattvärmevärmeväxlare 
för att effektivisera värmeöverföringen.   
 
Förslag på framtida studier kan vara att i detalj försöka studera den temperaturprofil som uppstår 
på vattensidan i testobjektet och att relatera temperaturprofilen till vattnets flöde och vilken 
påverkan det har på värmeöverföringen. Vidare rekommenderas att en liknande studie har den 
rådande temperaturprofilen i åtanke för att förbättra beräkningsmodellen och 
segmentindelningen. Ett spännande alternativ för att göra detta är att använda sig av de tydligt 
förekommande vinklarna som visas i Figur 15 för att på så viss ta fram ett segment för varje 
mindre temperaturintervall. På så vis skulle temperaturfördelningen mellan in- och utlopp i varje 
segment bli stabilare, vilket förhoppningsvis ger mer korrekta värmeövergångstal för köldmediet.  
 
Ett annat förslag på framtida arbete är att utföra tester av plattvärmeväxlare innehållande plattor 
med olika Chevronvinklar, olika korrugeringsmönster samt med olika köldmedier för att på så vis 
undersöka vilken kombination som ger den mest effektiva värmeöverföringen. 
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7 Bilagor 

I detta kapitel presenteras de bilagor som kan vara av intresse för läsaren. Här återfinns bland 
annat ingående parametervärden vid mätningar och den MATLAB-kod som har använts vid 
beräkningar. 

 

7.1 Inställningar på testutrustning vid mätningar 

I Tabell 3 presenteras ingående parametervärden för de mätningar som har tagits.  

 
Tabell 3 – Ingående parametervärden vid samtliga mätningar. 

Mätning Diagram 
,v testQ  

[kW]  

,el testQ   

[%] 

,preelQ   

[%] 

refm   

[kg/s] 

refG   

[kg/(m2·s)] 

,testvm  

[kg/s] 

,v prem   

[kg/s]  
 

testp   

[Bar] 

1 Figur 13a 
Figur 14a 

0.99 80 55 0.008 35.17 0.084 0.185 5.22 

2 Figur 13a 
Figur 14a 

0.98 80 55 0.013 55.29 0.084 0.186 5.46 

3 Figur 13a 
Figur 14a 

0.98 80 55 0.018 75.95 0.084 0.187 5.57 

4 Figur 13a 
Figur 14a 

0.98 80 55 0.023 97.18 0.085 0.188 5.68 

5 Figur 13b 
Figur 14b 

0.98 80 40 0.008 35.17 0.086 0.188 5.73 

6 Figur 13b 
Figur 14b 

0.97 80 40 0.013 55.29 0.085 0.188 5.71 

7 Figur 13b 
Figur 14b 

0.98 80 40 0.018 75.95 0.086 0.189 5.68 

8 Figur 13b 
Figur 14b 

0.99 80 40 0.023 97.18 0.085 0.187 5.65 

9 Figur 13c 
Figur 14c 

1 80 25 0.008 35.17 0.085 0.188 5.52 

10 Figur 13c 
Figur 14c 

1 80 25 0.013 55.29 0.085 0.188 5.45 

11 Figur 13c 
Figur 14c 

1.01 80 25 0.018 75.95 0.085 0.189 5.36 

12 Figur 13c 
Figur 14c 

1.02 80 25 0.023 97.18 0.084 0.188 5.29 

13 Figur 13d 
Figur 14d 

0.75 60 55 0.008 35.17 0.083 0.186 4.78 

14 Figur 13d 
Figur 14d 

0.76 60 55 0.013 55.29 0.084 0.187 4.95 

15 Figur 13d 
Figur 14d 

0.75 60 55 0.018 75.95 0.084 0.188 5.14 

16 Figur 13d 
Figur 14d 

0.75 60 55 0.023 97.18 0.084 0.189 5.25 

17 Figur 13e 
Figur 14e 

0.76 60 40 0.008 35.17 0.084 0.188 5.28 

18 Figur 13e 0.77 60 40 0.013 55.29 0.085 0.113 5.19 
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18 Figur 14e 0.77 60 40 0.013 55.29 0.085 0.113 5.19 

19 Figur 13e 
Figur 14e 

0.77 60 40 0.018 75.95 0.085 0.113 5.14 

20 Figur 13e 
Figur 14e 

0.77 60 40 0.023 97.18 0.085 0.114 5.10 

21 Figur 13f 
Figur 14f 

0.77 60 25 0.008 35.17 0.083 0.111 4.73 

22 Figur 13f 
Figur 14f 

0.78 60 25 0.013 55.29 0.084 0.111 4.78 

23 Figur 13f 
Figur 14f 

0.77 60 25 0.018 75.95 0.083 0.111 4.81 

24 Figur 13f 
Figur 14f 

0.78 60 25 0.023 97.18 0.084 0.111 4.82 
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7.2 Produktblad för undersökt värmeväxlare 

Här ges information om den värmeväxlare som undersökts i projektet.  

 

 
Figur 17 – Produktblad SWEP V80, sida 1. 
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Figur 18 – Produktblad SWEP V80, sida 2. 
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7.3 MATLAB-kod 

Denna MATLAB-kod användes i beräkningsmodellen för att komma fram till 
värmeövergångstalet.  

 
clear all, close all, clc 

  
%% Del 1: skapa en ny matris som innehåller medelvärdet av  
%temperaturerna hos IR-bilderna.  

  
indata=xlsread('C:\Users\Jakob\Documents\Kexuträkning\Mätningdag2\Sekvenser

\qtest60\qpre25\m140.csv'); %IR-bilderna 
n=input('Hur många matriser?') 

  

  
[Antalrader Antalkolumner]=size(indata); 
Antalradernymatris=Antalrader/n; 
NyMatris=zeros(Antalradernymatris,Antalkolumner); 
k=Antalradernymatris; 
j=1; 
for i=1:n 
Matris=indata(j:k,:); 
NyMatris= NyMatris+Matris; 
j=k+1; 
k=k+Antalradernymatris; 
i=i+1; 
end 
 Medelvardesmatris=NyMatris/n; 

  
 [Rader Bredd]=size(Medelvardesmatris); 

  
 %% Steg 2: Indela den intressanta delen av värmeväxlaren till segment och 
 %  Plocka ut temperaturerna för två rader för 
 % inloppet till segmentet och två rader för utloppet från segmentet och 

beräkna sedan medeltemp för in 
 %och utlopp för varje segment.  
 totlangd_bhpe=0.5260; 
 bredd_bhpe=0.119; 
 pixellangd=totlangd_bhpe/461; 
 pixelbredd=bredd_bhpe/104; 

  
 s=input('Antal segment?') 

  
rad_seg=input('Hur många rader i varje segment?') 
As=((pixelbredd*Antalkolumner)*(pixellangd*rad_seg)); %Area utan 

korrektionsfaktor 

  

  
 in=60; %Börjar på rad 60 i medelvärdesmatrisen  
 ut=in+rad_seg; 
 in2=60; 
 ut2=in2+rad_seg; 
 tot_intemp=[]; 

  
 tot_uttemp=[]; 

  
 for i=1:s%+1 
 intemp=Medelvardesmatris((in:in+1),:); 
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 tot_intemp=[tot_intemp; intemp]; 
 uttemp=Medelvardesmatris((ut-1:ut),:); 
 tot_uttemp=[tot_uttemp; uttemp]; 
 in=in+30; 
 ut=ut+30; 
 end 

  
 tot_intemp; 
 tot_uttemp; 

  
 for i=1:12 
     tot_intemp_medel(i)=sum(tot_intemp(i,:))/(Bredd)+273.15; 
     tot_uttemp_medel(i)=sum(tot_uttemp(i,:))/(Bredd)+273.15; 
 end 

  
 tot_intemp_medel_tot=[]; 
 tot_uttemp_medel_tot=[]; 

  
     tot_intemp_medel_ny1=sum(tot_intemp_medel(1:2))/2 
     tot_intemp_medel_ny2=sum(tot_intemp_medel(3:4))/2 
     tot_intemp_medel_ny3=sum(tot_intemp_medel(5:6))/2 
     tot_intemp_medel_ny4=sum(tot_intemp_medel(7:8))/2 
     tot_intemp_medel_ny5=sum(tot_intemp_medel(9:10))/2 
     tot_intemp_medel_ny6=sum(tot_intemp_medel(11:12))/2 

      
     tot_intemp_medel_tot=[tot_intemp_medel_ny1 tot_intemp_medel_ny2 

tot_intemp_medel_ny3 tot_intemp_medel_ny4 tot_intemp_medel_ny5 

tot_intemp_medel_ny6]; 

      
     tot_uttemp_medel_ny1=sum(tot_uttemp_medel(1:2))/2 
     tot_uttemp_medel_ny2=sum(tot_uttemp_medel(3:4))/2 
     tot_uttemp_medel_ny3=sum(tot_uttemp_medel(5:6))/2 
     tot_uttemp_medel_ny4=sum(tot_uttemp_medel(7:8))/2 
     tot_uttemp_medel_ny5=sum(tot_uttemp_medel(9:10))/2 
     tot_uttemp_medel_ny6=sum(tot_uttemp_medel(11:12))/2 

      
     tot_uttemp_medel_tot=[tot_uttemp_medel_ny1 tot_uttemp_medel_ny2 

tot_uttemp_medel_ny3 tot_uttemp_medel_ny4 tot_uttemp_medel_ny5 

tot_uttemp_medel_ny6]; 

      

     

  

  
%Räknar ut medeltemperaturerna för varje segment i testobjektet 
 tot_medel_seg=[]; 
 for i=1:s 

      
     medel_seg=(sum(sum(indata(in2:ut2,:))))/((rad_seg+1)*Antalkolumner) 
     tot_medel_seg=[tot_medel_seg medel_seg]; 
     in2=in2+30; 
     ut2=ut2+30; 
     i=i+1; 
 end 
tot_medel_seg %medeltemperaturen för varje segment, om 6 segment återfinns 

6 temperaturer 

  
indatalog=xlsread('C:\Users\Jakob\Documents\Kexuträkning\Mätningdag2\Loggar

\qtest60\qpre25\m140.csv'); %Loggar 
[langd bredd]=size(indatalog); 
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%Räkna ut volymflödet för vattnet i testobjektet mha kalibreringsfunktion 
X_flode=(sum(indatalog(2:end,19)))./(sum(indatalog(2:end,16)))%X_flode=mede

l_V_test/V_medel_ref 
V_test=(8652.892787*X_flode-3.207680263)*(1/60000) %m3/s 

  

  

  
p=input('Vattnets tryck i testobjektet? Enhet:MPa') 

  
%Hämtar h, cp, k, mu för varje segment i testobjektet för vatten från IAPWS 
T=tot_medel_seg+273.15; 
h= IAPWS_IF97('h_pT',p,T); % [kJ/kg] enthalpy = f(p,T) 
cp=IAPWS_IF97('cp_ph',p,h); 
k=IAPWS_IF97('k_pT',p,T); 
mu=IAPWS_IF97('mu_pT',p,T); 
v_test=IAPWS_IF97('v_ph',p,h); %specifik volymitet 
 %För att räkna fram testobjektets massflöde behövs 
for i=1:s 
rho_test(i)=1/v_test(i); %densitet vatten förvärmare 
m_test(i)=rho_test(i)*V_test; %V_test:volymflöde testobjekt 
end 
rho_test; 
m_test; 

  
%Pr-talet beräknas för varje segment hos testobjektet map vatten 
for i=1:s 
Pr(i)=((cp(i)*mu(i))/k(i))*1000; 
end 
Pr; 

  
%Definera variablerna för uträkningen 

  
%Här räknas köldmediets massflöde ut 
frekvens_summa=(sum(indatalog(:,17))); 
frekvens_medel=frekvens_summa/langd 
m=(frekvens_medel/2000)/60; 

  

  
de=0.004 %Hydraulisk diameter 
for i=1:s 
Re(i)=(2*m_test(i))/(bredd_bhpe*mu(i)); %Reynoldstal 
Y(i)=(1/3)*exp(6.4/(Pr(i)+30)); 
end 

   
for i=1:s 

      
     if Re(i)<crNu1 
        Nu(i)=cNu0*(Re(i)^xNu0)*(Pr(i)^Y(i)); 

    

         
    elseif crNu1<Re(i) & Re(i)<crNu2 
        Nu(i)=cNu1*(Re(i)^xNu1)*(Pr(i)^Y(i)); 

         
    elseif crNu2<Re(i) & Re(i)<crNu3 
        Nu(i)=cNu2*(Re(i)^xNu2)*(Pr(i)^Y(i)); 

         
    elseif crNu3<Re(i) & Re(i)<crNu4 
        Nu(i)=cNu3*(Re(i)^xNu3)*(Pr(i)^Y(i)); 
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    else 
        Nu(i)=cNu4*(Re(i)^xNu4)*(Pr(i)^Y(i)); 
    end 

     
    alfawater(i)=((Nu(i)*k(i))/de);  %Enhet [W/m2K] 

     

     
end 
Re; 
Y; 
Nu; 
alfawater 
%% Del 3 Beräkna avgiven effekt från förvärmare och testobjekt  
%Importerar temperaturer från loggen och beräknar medelvärdet 
[langd bredd]=size(indatalog); 
t_v_in_ph=sum(indatalog(:,8))/(langd)+273.15; 
t_v_ut_ph=sum(indatalog(:,9))/(langd)+273.15; 
t_r_in_ph=sum(indatalog(:,6))/(langd)+273.15; 
t_v_ut_test=sum(indatalog(:,3))/(langd)+273.15; 
t_r_utur_test=sum(indatalog(:,5))/(langd)+273.15; 
t_r_ut_ph=sum(indatalog(:,7))/(langd)+273.15; 
t_r_medel_ph=(t_r_ut_ph+t_r_in_ph)/2; 
t_v_in_test=sum(indatalog(:,2))/(langd)+273.15; 
%t_v_medel_test=(t_v_in_test+t_v_ut_test)/2; 
t_r_in_test=sum(indatalog(:,4))/(langd)+273.15; 
t_r_medel_test=(t_r_in_test+t_r_utur_test)/2; %medeltemp testobjekt 

  
%För att beräkna h_r_in_pre krävs trycket och temperaturen före förvärmaren 
% Dessa används i EES som skickar tillbaks värde på entalpin 

  
X_ph=(sum(indatalog(2:end,12)))/(sum(indatalog(2:end,16)));%X_ph=medel_p_ph

/p_medel_ref 
pph=2009.30116*X_ph+0.0307809 %Kalibreringsfunktion för trycket efter 

förvärmaren 

  

  
save('C:\Users\Jakob\Documents\Kexuträkning\t_r_in_ph.dat', 't_r_in_ph', '-

ascii') %Skickar över temperaturen till ees 

  
%Pause 1, ees uträkning 
pause  
wholefile = fileread('h_r_in_ph.dat');       % läser in uträkning1 från ees 

  
% %Avgiven effekt förvärmare beräknas för hela förvärmaren 
h_r_in_ph=wholefile; 
h_r_in_ph=str2num(h_r_in_ph); 
T_ph=(t_v_in_ph+t_v_ut_ph)/2; 
p_ph=input('Vattentryck förvärmare? Enhet MPa') %tryck vatten förvärmare 

  
%Ta fram vattendata från IAPWS 
h_ph=IAPWS_IF97('h_pT',p_ph,T_ph); 
v_ph=IAPWS_IF97('v_ph',p_ph,h_ph); %specifik volymitet 
cp_ph=IAPWS_IF97('cp_ph',p_ph,h_ph); 

  
%För att räkna fram förvärmarens massflöde behövs 
rho_ph=1/v_ph; %densitet vatten förvärmare 

  
%Räkna ut volymflödet för vattnet i förvärmaren mha kalibreringsfunktion 
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X_flode_ph=(sum(indatalog(2:end,18)))/(sum(indatalog(2:end,16)));%X_flode_p

h=medel_V_ph/V_medel_ref 
V_ph=(9690.3*X_flode_ph-3.5887)*(1/60000) 
m_ph=rho_ph*V_ph; %V_pre:volymflöde förvärmare [kg/s] 
% %  
Q_v_ph=m_ph*cp_ph*(t_v_in_ph-t_v_ut_ph); %Avgiven effekt förvärmare [kJ/s] 

  

  
for i=1:s 
delta_t_seg(i)=(tot_intemp_medel_tot(i)-tot_uttemp_medel_tot(i)); 

%Temperaturdiffernes för varje segment 
end 

  
%Avgiven effekt testobjekt, för varje segment Enhet: kW 
for i=1:s; 
Q_v_test_seg(i)=m_test(i)*cp(i)*delta_t_seg(i); 
end 
Q_v_test_forsta=m_test(end)*cp(end)*(tot_uttemp_medel_tot(end)-t_v_ut_test) 

%Avgiven effekt  
% på delen längst ned på testobjektet 

  
%Ändrar ordning  
Q_v_test_seg=fliplr(Q_v_test_seg) %Omvänd ordning 

  
%Summerar de olika effekterna i block, 1, 1 och 2, 1 och 2 och 3.  
for i=1:s 
Q_v_test_sum(i)=Q_v_test_forsta+sum(Q_v_test_seg(1:i)); 
end 
Q_v_test_sum; 
Q_anghalt=Q_v_test_sum+Q_v_ph; 

  

    
%Beräkna entalpin i speciellt segment hos testobjektet 
for i=1:s; 
h_r_ut_test(i) = (Q_anghalt(i))/(m)+h_r_in_ph; % där h_r_in_pre är i 

enfastillstånd, m är köldmediets massflöde 
end 

  
%Återstår att räkna ut köldmediets temperatur i testobjektet i dess olika 
%segment 
%Spara entalpin i de olika segmenten i en datafil som används för temp. 
%beräkningar 
save('C:\Users\Jakob\Documents\Kexuträkning\h_r_ut_test.dat', 

'h_r_ut_test', '-ascii')  
%  
% Anropar EES och skickar dit tryck och entalpi för varje segment för 
% köldmediet 
X_test=(sum(indatalog(2:end,14)))/(sum(indatalog(2:end,16)))%X_test=medel_p

_test/p_medel_ref 
ptest=1008.51989*X_test-0.0193123 %Tryck efter testobjekt, Enhet i bar 

  
%Pause 2  
pause 
ees2 = fileread('Temp_ref.dat');       %Hämtar köldmediets 

kokningstemperatur från EES.  
t_r_seg = str2num(ees2)   
t_r_seg=fliplr(t_r_seg);  
%% Beräkna ånghalten i de olika segmenten hos testobjektet mha avgiven 

effekt. Kan pausas bort 
pause 
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x_seg = fileread('x_seg.dat');  
x_seg = str2num(x_seg);  
x_seg = fliplr(x_seg); 

  
Q_v_test_seg=fliplr(Q_v_test_seg) 
Q_v_test_seg=Q_v_test_seg' 
for i=1:s 
    q_biss(i)=Q_v_test_seg(i)/(As*1.19) %Beräknar yteffekten för varje 

segment 
end 

  
%Räkna ut epsilon, innehållande temperaturskillnader för varje segment 
for i=1:s; 
epsilon(i)=(tot_intemp_medel_tot(i)-

tot_uttemp_medel_tot(i))/(tot_intemp_medel_tot(i)-t_r_seg(i)); 

  
% %  Räkna ut U, värmegenomgångstalet 
c_min(i)=(m_test(i)*cp(i))*1000; %Enhet: W/m2K 

  
U(i)=-(log(1-epsilon(i))*c_min(i))/As*1.19;  

  
alfaref(i)=((1/U(i))-(1/alfawater(i)))^(-1); % Köldmediets 

värmeövergångstal 

  
end 

  
%Gör om till kolumnvektor 
alfaref=alfaref' 
alfawater=alfawater' 
x_seg=x_seg' 
U=U' 
q_biss=q_biss' 

  
%Skriver ut rubriker till excelfilen, för varje mätning 
%ändras "Sheet nummret".  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'alfaref'}, 'Sheet24', 'A1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'alfawater'}, 'Sheet24', 'B1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'U'}, 'Sheet24', 'C1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'Q_v_test_seg'}, 'Sheet24', 'D1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'m'}, 'Sheet24', 'E1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'x_seg'}, 'Sheet24', 'F1');  
xlswrite('Resultat.xlsx',{'x_test_ut'}, 'Sheet24', 'G1'); %Ånghalt ut från 

testobjekt 
xlswrite('Resultat.xlsx',{'q_biss'}, 'Sheet24', 'H1'); %Yteffekt för varje 

segment 

  
 %Spara resultat i Resultatfil och även här ändras "sheet nummret för varje 
%ny mätning.  
xlswrite('Resultat.xlsx',alfaref, 'Sheet24', 'A2');  
xlswrite('Resultat.xlsx',alfawater, 'Sheet24', 'B2');  
xlswrite('Resultat.xlsx',U, 'Sheet24', 'C2');  
xlswrite('Resultat.xlsx',Q_v_test_seg, 'Sheet24', 'D2'); %OBS ordning 
xlswrite('Resultat.xlsx',m, 'Sheet24', 'E2');  
xlswrite('Resultat.xlsx',x_seg, 'Sheet24', 'F2');  
xlswrite('Resultat.xlsx',q_biss, 'Sheet24', 'H2'); %Yteffekt för varje 

segment 

  

  
save Resultat25.mat %Sparar alla variabler   
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7.4 EES-koder 

Här presenteras de EES-koder som användes i projektet.  

 

 
Figur 19 – Beräkning av köldmediets entalpi före förvärmaren.  

 

 
Figur 20 – Beräkning av köldmediets kokningstemperatur inuti testobjektet.   
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Figur 21 – Beräkning av köldmediets ånghalt i segmenten.  


