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Sammanfattning 

Denna rapport avhandlar möjligheterna att återvinna en del av den värme som används till att 
värma upp ballast i ballastfickor i samband med betongtillverkning då temperaturen utomhus 
är lägre än fem grader Celsius. Tre olika beräkningsfall med skiljda typer av uppvärmning 
redovisas. Alla beräkningar har gjorts vid en utomhustemperatur av 0 °C, för varierande 
utomhustemperaturer presenteras grafer i slutet av resultatkapitlet. 

Fall 1, där ballasten värms med befuktade rökgaser har en ingående beräknad effekt av 506 
kW, där 67,5 kW går att återvinna vilket gör att den procentuella andelen återvinningsbar 
effekt är 13,4 %. Vidare visar beräkningarna att den ingående temperaturen sjunker från 300 
°C till 162 °C just ovanför ballasten. Tiden för uppvärmning av materialet blir i detta fall 5 
minuter. 

Fall 2, där ballasten värms med varm luft har en ingående beräknad effekt av 10 kW, där 7,6 
kW går att återvinna, vilket gör att den procentuella andelen återvinningsbar effekt är 76,3 %. 
Vidare visar beräkningarna att den ingående temperaturen sjunker från 100 °C till 78 °C just 
ovanför ballasten. Tiden för uppvärmning av materialet blir i detta fall 16 timmar. 

Fall 3, där ballasten värms med befuktad luft har en ingående effekt av 85,3 kW, där all effekt 
åtgår till att värma ballasten, driftsfallet visar sig arbeta med ett underskott av energi där 
ballasten skulle kunna absorbera en hel del mer effekt. Därför blir den procentuella andelen 
återvinningsbar energi 0 %, den ingående temperaturen sjunker från 100 °C till 0 °C just 
ovanför ballasten. Tiden för uppvärmning av materialet blir i detta fall 27 minuter. 
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Abstract

In this thesis I examine the potential to recover some of the heat used to warm up ballast when 
the material is stored in ballast tanks, at an industrial sized concrete facility at outdoor 
temperatures below +5 °C. Three different cases with different heating applications are 
covered. All calculations has been made using 0 °C as outdoor temperature, results with 
varying outdoor temperature is shown in graphs at the end of the results chapter. 

Case 1, where the ballast is heated with humidified flue gas has a calculated estimated output 
of 506 kW, of these 506 kW, 67.5 kW can be recycled, which means that the theoretical 
percentage of recyclable power is 13.4%. Furthermore, the calculations show that the inlet 
temperature drops from 300 °C to 162 °C just above the ballast. The time for heating the 
material is in this case 5 minutes. 

Case 2, where the ballast is heated with dry hot air at a calculated estimated output of 10 kW, 
of these 10 kW, 7.6 kW can be recycled, which means that the theoretical percentage of 
recyclable power is 76.3%. Furthermore, the calculations show that the inlet temperature 
drops from 100 °C to 78 °C just above the ballast. The time for heating the material is in this 
case 16 hours. 

Case 3, where the ballast is heated with humidified air has a calculated estimated output of 
85.3 kW, where all power is used to heat the ballast. The case is shown to work with a deficit 
of energy which means the ballast could absorb a lot more power than is actually available. 
Therefore, the percentage of recoverable energy is 0 %, and consequently the inlet 
temperature drops from 100 °C to 0 °C just above the ballast. The time for heating the 
material is in this case 27 minutes. 
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Förord

Detta Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande examensarbete inom 
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Inledning

Detta är ett examensarbete i energiteknik, som motsvarar 15 hp. I examensarbetet tillämpas 
den kunskap och erfarenhet som införskaffats under studietiden. Arbetet är utfört på Röbäcks 
Sweden AB, som ligger i Stöcksjö strax söder om Umeå.  

Röbäcks Sweden AB konstruerar, tillverkar och marknadsför anläggningar och utrustning för 
hantering, transport, dosering, vägning och blandning av olika material. Deras produkter 
omfattar såväl mobila som stationära fabriker, anläggningar och kringutrustning inom 
segmenten betong, asfalt och miljö.  

För betong har fabrikerna levererats över en stor del av världen i mer än ett halvt sekel. De 
byggs i modulsystem som medger anpassning mot kundernas individuella behov av kapacitet, 
antal delmaterial, lagringsvolymer, temperaturer, och tillsatsmedel. Dessutom är fabrikerna 
byggda för lång livslängd och för användning i hårt klimat.  

För asfaltsproduktion tillverkar Röbäcks Sweden AB högmobila asfaltverk för såväl kall, 
halvvarm som varm asfalt med kringutrustning.  

Till miljöindustrin levererar Röbäcks Sweden AB anläggningar för blandning av askor, slam 
samt förorenade jordar. De erbjuder även utrustning för siktning, krossning och sortering av 
olika material. 

Bakgrund 

Betongtillverkning är en mycket gammal vetenskap. Att blanda betong med väldigt 
varierande egenskaper i en industriell skala har varit möjligt i sekel. Processens ingående 
delar och hur man gör är vida känt av alla tillverkare - vatten, cement, ballast och 
tillsatsämnen ska blandas i bestämda koncentrationer och temperaturer för att betongen ska få 
rätt egenskaper för den aktuella kundens krav.  

Till sin hjälp har man använt beprövade tekniker som till stor del innebär att man använder 
dieselpannor för att värma vatten och ballast. I dagens moderna samhälle blir det mer och mer 
intressant att energieffektivisera sina industriprocesser och det blir även ett bra säljargument 
om man till kund kan visa på miljö – och ekonomiska fördelar. Fossila bränslen har blivit 
dyrare och skatterna ökar. Att ta tillvara på så mycket spillenergi som möjligt blir därför mer 
och mer intressant för både tillverkare och köpare, även om man av olika anledningar inte vill 
frångå diesel som bränsle i processen.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är fördjupa förståelsen för hur värmeöverföringen i en ballastficka 
fungerar genom att beräkna teoretiskt hur olika uppvärmningssätt påverkar ballasten, hur 
mycket effekt som går till uppvärmning och den eventuella energimängd som går att återvinna 
vid uppvärmning av ballast i tillverkningen av betong. 

Avgränsningar  

I detta arbete behandlar jag enbart möjligheterna till energiåtervinning från ballastfickorna, 
övriga ingående delar i processen behandlas inte. Alla beräkningar antas vara då processen är 
i jämviktstillstånd.  

Vid beräkningarna antas ballastfickan vara fylld med ballast, ingen produktion antas 
förekomma vilken innebär att ballastnivån ligger konstant i fickan. Värmeförlusten från 
sidorna av ballastfickan bortses från. Ballastfickan antas ligga i skyddad miljö, vilket innebär 
att den inte påverkas av yttre faktorer som vind, uppvärmning, nedkylning samt nederbörd.  

Tre alternativ till uppvärmning av ballastfickan redovisas i arbetet, uppvärmning genom 
kondensation av rökgas, uppvärmning genom kondensation av fuktig luft, samt uppvärmning 
genom torr luft. De redovisade alternativen använder alla fastslagna värden för ingående 
temperatur och flödesdata från Röbäcks Sweden AB.  

Övriga möjliga indata, när det gäller temperaturer och effekter har inte analyserats. Målet för 
processen är att värma ballasten till +5 °C, därför har inte processen analyserats över +5 
grader. Yttre miljötemperatur har i de redovisade beräkningarna satts till 0 °C, 
tabellredovisning för miljötemperaturer både när det gäller uppvärmningstid och effekt finns 
för temperaturer från -30 till +5 grader. 
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Betongtillverkning 

För att tillverka betong behövs stenmaterial av olika storlek
Stenmaterialet kommer oftast från en grustäckt där det sprängs lös och krossas i en gruskross 
till olika fraktioner. Krossen siktar materiale
hamnar i olika fack och sedan läggs ut i olika högar där en hjullastare och lastbil kan 
användas för att frakta ballasten till betongfabriken. 

En hjullastare vid betongfabriken fyller
transporteras upp i så kallade ballast
och måste tinas i fickorna till en måltemperatur av +5 grader. 
vatten och ballast kommer från en brännar
diesel. I huvudsak finns det två 

Metod 1 

Denna metod går ut på att placera brännaren i vattentanken så 
till blandaren värms upp genom värmes
värma upp ballasten, oftast befuktade till en viss måltemperatur

 

Figur 1 Principskiss för betongproduktion
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s stenmaterial av olika storlekar, även kallad ballast. 
Stenmaterialet kommer oftast från en grustäckt där det sprängs lös och krossas i en gruskross 
till olika fraktioner. Krossen siktar materialet och sorterar ut olika storlekar på ballasten som 
hamnar i olika fack och sedan läggs ut i olika högar där en hjullastare och lastbil kan 
användas för att frakta ballasten till betongfabriken.  

En hjullastare vid betongfabriken fyller sedan ballasten i ett gropmagasin där 
så kallade ballastfickor via ett transportband. På vintern är ballasten frusen 

och måste tinas i fickorna till en måltemperatur av +5 grader. Värmen som krävs för att värma 
kommer från en brännare i storlek runt 1 MW. Brännaren drivs oftast med 

I huvudsak finns det två metoder för att åstadkomma detta. 

att placera brännaren i vattentanken så själva vattentanken med vattnet 
värms upp genom värmestrålning. Sedan används en del av rökgaserna till att 

värma upp ballasten, oftast befuktade till en viss måltemperatur, vilket visas av figur 1.

Principskiss för betongproduktion 
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Metod 2 

Den andra metoden är att använda
med hjälp av rökgaserna, se figur 2. Luften kan sedan antingen befuktas eller blåsas torrt in i 
ballasten. Fördelen med denna lösning är att flexibiliteten ökar och alternativ till 
dieselbrännare kan enkelt installeras och användas.

Figur 2 Principskiss betongproduktion

I bägge fallen görs luftöverföringen
den varma luften eller varm ånga
Ballastfickan är isolerad med 10 cm 
värmeförlusterna. Vid produktion släpps ball
till betongblandaren där ballast, vatten och cement blan
kvalitet och egenskaper för betongen. En betonglastbil kör under blandaren och hämtar 
betongen som sedan körs till kunden
exempel på betongfabriker, se figur 3
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använda värmeväxlare för att värma upp blandarvattnet och luft 
med hjälp av rökgaserna, se figur 2. Luften kan sedan antingen befuktas eller blåsas torrt in i 
ballasten. Fördelen med denna lösning är att flexibiliteten ökar och alternativ till 

enkelt installeras och användas. 

Principskiss betongproduktion 

uftöverföringen genom ett nät i botten av fickan som antingen sprutar ut 
eller varm ånga eller de varma fuktiga rökgaserna beroende på applikation

Ballastfickan är isolerad med 10 cm Rockwool isolering runt om för att minimera 
värmeförlusterna. Vid produktion släpps ballasten ned på ett transportband som för ballasten 
till betongblandaren där ballast, vatten och cement blandas enligt kundens önskemål om 
kvalitet och egenskaper för betongen. En betonglastbil kör under blandaren och hämtar 
betongen som sedan körs till kunden, betongen som når kund ska vara +15 grader Celsius. F
exempel på betongfabriker, se figur 3 

  

värmeväxlare för att värma upp blandarvattnet och luft 
med hjälp av rökgaserna, se figur 2. Luften kan sedan antingen befuktas eller blåsas torrt in i 
ballasten. Fördelen med denna lösning är att flexibiliteten ökar och alternativ till 

 

som antingen sprutar ut 
a beroende på applikation. 

isolering runt om för att minimera 
asten ned på ett transportband som för ballasten 

das enligt kundens önskemål om 
kvalitet och egenskaper för betongen. En betonglastbil kör under blandaren och hämtar 

betongen som når kund ska vara +15 grader Celsius. För 
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Figur 3 Exempel på fabrikslayout 

Processens mål 

Betongprocessens mål är alltså att värma vatten och ballast till rätt temperaturer så den färdiga 
betongen har en temperatur av +15 grader Celsius när den når kund. Att värma ballast till en 
temperatur högre än +5 grader Celsius är att betrakta som en förlust, då det är mer 
energieffektivt att justera temperaturen på den färdiga betongen med hjälp av blandarvattnet 
som man tillsätter i själva blandaren. Stenmaterialet innehåller oftast en del vatten då det 
förvaras fritt utomhus. Andel vatten förbrukar en del av den energin som åtgår till att värma 
upp stenmaterialet. 

Den energi som krävs för att värma upp ett kilo sand en grad är dess värmekapacitet, torr sand 
har en värmekapacitet på 800 J/kg·K, (Çengel, 1998), se bilaga 14. 

Vatten har en specifik värmekapacitet på 418 J/kg·K. När vatten övergår till ånga krävs en 
mycket högre energimängd, nämligen 2257 kJ/kg, detta värde kallas ju också för vattnets 
ångbildningsentalpi (Çengel, 1998), se bilaga 13. 
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Ballastfickans utformning 

Ballastfickorna kommer i moduler om ett till fjorton fack och finns i kvadratiska och 
cylindriska versioner. Volymen på en ficka sträcker sig från 50 – 100 m3medan diametern är 
3,5 m. Ballastfickorna är utvändigt isolerade med isolermaterialet Rockwool med en 
dimension av 10 cm. Isoleringen är till för att minimera värmeförluster ut samt även för att 
minska bullernivån. Inuti ballastfickan sitter ett luftfördelningsgaller längst ned i fickan. 
Uppvärmningen av ballasten sker genom detta galler. I figur 4 syns matarbandet till 
ballastfickan samt nederdelen av ballastfickorna där den uppvärmda ballasten matas ut för 
vidare transport till blandaren. 

 
             Figur 4 Ballastlager 

Problem med ballastfickor 

Kända problem med ballastfickorna och dess utformning är främst isbildning både i fickan 
och under fickan. Använder man rökgaser eller varm luft mättad med ånga tinar ballasten 
relativt fort i den nedre delen av fickan. Fukten i rökgaserna eller ångan kondenserar ut 
tillsammans med den tinade ballastens fukt och rinner ned på matarbandet, där det vid 
driftuppehåll exempelvis under natten bildas något som närmast kan liknas vid svallis. Denna 



   Teori 
 

7 
 

is måste innan driftstart hackas bort så det undre matarbandet samt alla andra rörliga delar kan 
röra sig fritt.  

Ett större problem är iskaksbildning i själva fickan. Detta kan inträffa om man låter fuktig 
ballast ligga kvar i fickan under ett driftstopp. Tömmer man ut ballast ur fickan och nivån på 
ballasten fortfarande ser ut att ligga konstant är detta ett tecken på att en ispropp bildats i 
fickan. Upptäcker man inte detta i tid kan det gå så illa att proppen till sist lossnar och med 
den sammantagna tyngden på ballasten krossas fickan fullständigt.  

Använder man torra rökgaser tar uppvärmningen längre tid men man slipper många av 
problemen som är förknippade med ångan. Tanken med att ha torr luft som värmare av 
ballastlagret är att ballastlagret aldrig ska bli under 0 grader Celsius under de kalla månaderna 
under året. Ballasten ska alltså värmas dygnet runt, om inte fickan töms vid produktionsstopp. 
I tabell 1 syns de data som använts vid beräkningarna runt ballastfickan. 

 
Tabell 1 Produktionsdata för betongtillverkning 

Volym ballastfickor: 50 – 100 m3 

Diameter ballastficka 3,5 m 

Temperatur panna: 1100 °C 

Volymflöde luft/rökgaser:  1250 m3/h 

Ingående temperatur i panna:  70 °C 

Utgående temperatur rökgaser:  1100 °C 

Ingående temperatur fuktiga rökgaser: 300 °C 

Utgående temperatur torr luft 300 °C 

Ingående temperatur fuktig luft 100 °C 

Ingående temperatur torr luft 100 °C 

Rökgaser 

Rökgaserna som bildas vid förbränning har olika egenskaper beroende på vilket bränsle och i 
vilken miljö bränslets förbränning inträffar. Eftersom diesel oftast används som bränsle vid 
tillverkning av betong analyseras rökgaserna från denna förbränning mer noggrant men 
processen är allmängiltig för vilket godtyckligt bränsle som helst under förutsättning att man 
känner till bränslets aktuella sammansättning.  
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De flesta bränslen idag är sammansatta av olika mängder av de brännbara substanserna, kol 
(C), väte (H) och svavel (S). Dessutom innehåller de även en del vatten samt aska. Askans 
består oftast av Aluminium, kisel, kalcium och järnoxider. Alla rökgaser bildar föreningar vid 
förbränning med syre, vanliga rökgaskomponenter är koldioxid, CO2, kolmonoxid, CO, vatten 
H2O, Svaveldioxid, SO2, kvävgas, N2, Kvävedioxid, NO2, samt kvävemonoxid NO. De får 
också olika specifika värmeinnehåll, entalpi, beroende på vilken sammansättning det ingående 
bränslet har, samt om fullständig förbränning inträffar (Alvarez, 1990).  

Mängden luftöverskott och luftens fuktinnehåll påverkar även rökgasens entalpi samt vissa 
yttre förutsättningar som exempelvis bränslets ingående temperatur, den ingående luftens 
temperatur samt luftens fuktinnehåll som är aktuella vid den tidpunkt bränslet förbränns. 

Konduktion 

Konduktion definieras som överföringen av energi från de mer energirika partiklarna i en 
substans till de intilliggande mindre energirika partiklarna genom interaktion mellan dessa 
partiklar. Konduktion kan förekomma i solida ämnen, vätskor eller gaser. I gaser och vätskor 
inträffar konduktion genom kollisioner av molekyler på grund av molekylernas slumpmässiga 
rörelser. I fasta ämnen inträffar konduktion genom en kombination av små vibrationer av 
molekylerna i den fasta molekylkedjan och genom energitransport av fria elektroner (Çengel 
& Boles, 1998).  

Mängden värmekonduktion genom ett lager med konstant tjocklek är proportionellt till 
temperaturskillnaden genom lagret och genomskärningsarean i den aktuella 
värmeöverföringens riktning. Proportionalitetskonstanten, k, är den termiska konduktiviteten 
för materialet, vilket är ett mått på materialets förmåga att överföra värme. Rena metaller som 
koppar och silver som har bra elektriska överföringsegenskaper är också bra värmeöverförare, 
och har därför höga k värden. Material såsom gummi, trä och plast är dåliga värmeöverförare 
och har således låga k värden (Çengel & Boles, 1998).  

Värmeöverföring i metaller sker i huvudsak genom energitransporter av de fria elektronerna 
medans fasta ickemetalliska ämnens värmeöverföring i huvudsak sker genom små vibrationer 
i molekylkedjorna. Värmeöverföringen genom molekylkedjorna beror till stor del på hur 
molekylkedjan är uppbyggd. Den termiska värmeöverföringsförmågan för diamant, vilket är 
en ytterst ordnad kristallint fast ämne har mycket högre värmeöverföringsförmåga än de rena 
metallerna (Çengel & Boles, 1998). 

Konvektion 

Konvektion kallas energiöverföringen mellan en fast yta och den intilliggande gasen eller 
vätskan som är i rörelse. Konvektion kombinerar effekterna av konduktion och gaser och 
vätskors rörelse. Ju snabbare vätske/gas rörelse desto större blir 
konvektionsvärmeöverföringen. Saknas rörelsen sker värmeöverföringen genom enbart 
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konduktion. Konvektion delas upp i två kategorier, tvingad konvektion samt naturlig 
konvektion.  

Tvingad konvektion inträffar om man forcerar vätskan eller gasen att flöda i ett rör eller över 
en yta med extern hjälp som exempelvis en fläkt eller pump. Naturlig konvektion bildas 
exempelvis av rörelserna då kall luft möter varm luft. Värmeöverföringsprocesser som 
inkluderar fasförändringar i material, som när vätska blir till gas, anses också vara 
konvektionsprocesser.  

Mängden värmeöverföring från konvektion bestäms genom Newtons kylningslag. 
Konvektionsvärmeöverföringskoefficienten, h, är inte en egenskap av vätskan eller gasen, det 
är en experimentell bestämd parameter vars värde beror på alla variabler som inverkar på 
konvektionen, som ytans geometri, hur fluiden rör sig, egenskaperna hos fluiden samt 
hastigheten på den totala mängden fluid. Typiska värden på h, är 2-25 för naturlig konvektion 
hos gaser, 50-1000 för naturlig konvektion för vätskor, 25-250 för tvingad konvektion av 
gaser, 50-20 000 för tvingad konvektion av vätskor och 2500- 100 000 för konvektion i 
kokande och kondenserande processer. Konvektionsvärmeöverföringskoefficienten varierar 
generellt jäms med flödets riktning (Çengel, 1998).  

I konvektionsstudier är det vanligt att göra de styrande ekvationerna enhetslösa och 
kombinera variablerna som grupperas ihop i dimensionslösa tal för att på så sätt minska 
antalet totala variabler. Det är också vanligt att göra detta med 
konvektionsvärmeöverföringskoefficienten genom Nusselt talet som definieras som 

�� � ���  (1) 

där k är den termiska konduktiviteten på fluiden och δ är den karakteristiska längden (Çengel, 
1998). Nusseltalet beskriver förhållandet mellan konvektiv och konduktiv värmeöverföring, ju 
större nusseltal desto effektivare konvektionsvärmeöverföring har man. Nusseltalet 1 innebär 
att man har ren konduktion. 

Laminärt och turbulent flöde 

Laminärt flöde kallas det flödesområde som rör sig homogent och strömlinjeformat. Det 
karakteriseras av mjuka strömningslinjer och högt ordnad rörelse. Turbulent flöde är det 
flödesområde som blir kaotiskt efter en viss distans, det karakteriseras av plötsliga 
hastighetsförändringar och ytterst oordnad rörelse. Övergången från laminärt flöde till 
turbulent flöde sker inte plötsligt utan det sker under en region där flödet tvekar mellan att bli 
fullt turbulent eller laminärt tills det blir fullt turbulent. 
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Reynoldsnummer 

De olika flödesområdena beror i huvudsak på förhållandet mellan tröghets och 
viskositetskrafterna i fluiden. Detta förhållande kallas reynoldsnummer, eller reynoldstal och 
definieras som (Çengel & Boles, 1998):  

�� � 	
��  (2) 

Där: 

V∞ = medelhastighet m/s 

δ = karateristisk längt på geometrin i m 

v = µ/ρ = kinematiska viskositeten av fluiden, m2/sek 

För flöde över klot eller cylindrar gäller följande reynoldsnummer (Çengel, 1998) 

 
Tabell 2 Reynoldsnummer vid laminärt och turbulent flöde 

  Re < 2x105 Laminärt flöde 

  Re > 2x105 Turbulent flöde 

Kondensation 

Kondensation inträffar då en ångas temperatur sjunker under dess mättnadstemperatur, Tsat. 
Detta händer oftast då ångan kommer i kontakt med en fast kropp vars yttemperatur är lägre 
än ångans mättnadstemperatur 

Det finns två skilda former av kondensation, filmkondensation och droppkondensation. Vid 
filmkondensering blöter kondensatet ned ytan och bildar en sorts vätskeformig film ovanpå 
ytan som glider nedåt under påverkan från gravitationen. Tjockleken på filmen ökar i 
kondensatsflödets riktning ju mer ånga som kondenserar på själva filmen (Çengel, 1998). 

Under droppvis kondensation bildar den kondenserande ångan droppar av olika storlek på 
ytan istället för en homogen film. Under filmkondensering bildas som nämnts en viskosiös yta 
som fungerar som en resistans mot värmeöverföring. Värmen från förångningen hfg som 
utvinns då ångan kondenserar måste först passera detta värmeöverföringsmotstånd innan det 
når ytan och kunna överföras till denna. Under droppvis kondensation rinner dropparna ner 
vid en viss storlek varpå ytan de sitter på frigörs och ångan kommer då i direkt kontakt med 
ytan vilket får till resultat att värmeöverföringshastigheten kan vara upp till 10 gånger högre 
än vid filmkondensering (Çengel, 1998). 
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Självklart är det önskvärt att uppnå droppvis kondensation, men i praktiken har detta visat sig 
svårt att uppehålla under längre tid. Därför är det praxis att anta filmkondensering vid 
värmeöverföringsberäkningar (Alvarez, 1990). 

Den latenta ångbildningsvärmen hfg är värmen som avges då en massenhet ånga kondenserar 
och normalt representerar den också värmeöverföringen per massenhet kondensat som bildas 
vid kondensation. Det har dock visat sig att kondensatet i en verklig kondenseringsprocess 
kyls ned mer till en medeltemperatur mellan Tsat och Ts, varpå det frigörs mer värme, av den 
anledningen blir den faktiska värmeöverföringen större. Man kan räkna med denna extra 
värmeöverföringsmängd genom att korrigera den latenta ångbildningsvärmen till ���  genom 
följande samband (Rohsenow, 1956) 

��� � �� � 0,68�������� � ��� (3) 

Där Cpl är den specifika värmen på vätskan vid medelfilmtemperaturen. Ett liknande 
argument kan anföras då man arbetar med överhettad ånga, där temperaturen på ångan först 
måste sjunka ned till mättnadstemperaturen innan den kan kondensera. Denna värme måste 
naturligtvis också överföras till ytan. Mängden värme som utvinns då en massenhet 
överhettad ånga vid temperaturen Tv kyls ned till Tsat blir då 

������ � ����� (4) 

Där Cpv är den specifika värmen på ångan vid medelfilmtemperaturen ��� � ����� � 2 

Vid arbete med överhettad ånga skrivs således den modifierade latenta ångbildningsvärmen 
(Çengel, 1998) 

��� � �� � 0,68�������� � ��� � ������ � ����� (5) 

Kondensering av gasblandningar 

Vid beräkning av kondensering vid gasblandningar måste man arbeta med partialtryck. Varje 
ingående ämne i blandningen har en egen densitet och mängd och således ett eget tryck. 
Totaltrycket är med andra ord summan av varje gas deltryck. Oftast uttrycks partialtrycket 
som volymdel av ämne multiplicerat med totala trycket. Det innebär att vatten kondenserar 
vid olika temperaturer beroende på vattenångans partialtryck i den specifika gasblandningen 
man för tillfället har (Alvarez, 1990). 

Arbete 

Arbete, liksom värme, är en energiinteraktion mellan ett system och dess omgivning. Energi 
kan korsa systemgränsen i ett slutet system antingen i form av värme eller i form av arbete. 
Det innebär kortfattat att om energi som korsar systemgränsen på ett slutet system inte är 
värme så måste det vara arbete.  
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Att känna igen värme är relativt enkelt då dess drivkraft är en temperaturskillnad mellan 
systemet och dess omgivning. Med det i åtanke kan man säga att en energiinteraktion som 
inte beror på en temperaturdifferens mellan ett system och dess omgivning är arbete. Mer 
specifikt definieras arbete som energiöverföringen associerat med en kraft som agerar över en 
viss sträcka. En kolv i en motorcylinder som rör sig, en roterande axel samt en elektrisk kabel 
som korsar systemgränserna är alla associerade med arbete. Arbete handlar om överförd 
energi, därför använder arbete energienheter som kJ. Arbetet som utförs i en process mellan 
tillstånden 1 och 2 kallas W12 eller helt enkelt W. Arbetet som utförs per enhetsmassa i ett 
system benämns w och definieras som (Çengel & Boles, 1998): 

! � "#      �kJ/Kg� (6) 

Arbetet som utförs per tidsenhet kallas kraft och benämns "* . Enheten för kraft är kJ/s. eller 
kW. Värme och arbete är bägge riktningsstyrda storheter, därför krävs det att den kompletta 
beskrivningen för värme eller arbetsinteraktion kräver specificering av både storleken och 
riktningen.  

Ett sätt att göra detta är genom att använda en teckenkonvention. Den generellt accepterade 
formella teckenkonventionen för värme och arbete innebär att värmeöverföring till ett system 
är positivt och arbete utfört av ett system är positivt. Värmeöverföring från ett system är 
negativt och arbete som utförs på ett system är negativt (Alvarez, 1990).  

Ett annat sätt är att använda nedsänkt index, in och ut. Om riktningen för arbetet ej är känt kan 
man anta en riktning för överföringen och lösa ekvationen. Vid positivt resultat indikerar detta 
att riktningen man val är korrekt, ett negativt resultat indikerar däremot att riktningen är tvärt 
emot den riktning man valt (Çengel & Boles, 1998).  

Riktningsfunktioner har inexakta differentialer nomenklarerade av symbolen δ. En 
differentiell mängd av värme eller arbete representeras av δQ eller δW istället för dQ eller 
dW. Egenskaper är punktfunktioner, de beror på tillstånd enbart och inte hur systemet når 
detta tillstånd. Ett systems egenskaper har exakta differentialer som nomenklareras med 
symbolen d. En liten förändring i volym representeras av dV. Den totala volymförändringen i 
en process mellan tillstånd 1 och 2 är (Çengel & Boles, 1998) 

+,	 � 	- � 	. � ∆	-
.

 (7) 

Det totala arbetet under tillstånd 1 och 2 är däremot 

+�" � ".-
-
.

 (8) 
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Det finns två krav för att arbete mellan ett system och dess omgivning ska existera. Det första 
kravet är att det måste finnas en kraft F som agerar på systemets gräns. Det andra kravet är att 
gränsen måste röra sig. För en kvasijämviktsprocess, där systemet bibehåller jämvikt vid alla 
tillfällen blir det utförda arbetet (Çengel & Boles, 1998):  

�"0 � 1 ,2 � 34 ,2 � 3 ,	 (9) 

Gränsarbetet är med andra ord lika med produkten av det absoluta trycket och den 
differentiella förändringen av volymen i systemet. Det totala gränsarbetet som utförs under 
hela processen får men genom att addera alla differentiella arbeten från utgångstillståndet till 
sluttillståndet (Çengel & Boles, 1998).  

"0 � +3 ,	-
.

     �kJ� 
 

(10) 

Integralen kan bara utvärderas om man vet den funktionella relationen mellan P och V under 
processen, P = f(V) måste finnas tillgängligt. P = f(V) är helt enkelt ekvationen av 
processvägen på ett P-V diagram. Under expansion och kompression av verkliga gaser är 
trycket och volymen ofta relaterade till PVn = C där n och C är konstanter. En process av 
detta slag kallas polytropisk process. För en idealgas uttrycks detta som (Çengel & Boles, 
1998) 

"0 � #���- � �.�1 � 6 , 6 7 1     �kJ� (11) 

Konstanten n kallas också för polytropiskt index, betydelsen för polytropiskt index visas i 
tabell 3 (Wikipedia, 2006) 
  



Teori    
 

14 
 

 
Tabell 3 Polytropiskt index och dess betydelse 

Polytropiskt Index Effekt 

n < 0 En explosion inträffar 

n = 0 Lika med en isobar process (Tryck konstant) 

n = 1 Lika med en isotermisk process (temperatur 
konstant) 

1 < n < γ En kvasiadiabatisk process som en 
förbränningsmotor under en expansionsfas 
eller ångkompressionskylning under 
kompression 

n = γ γ = Cp/Cv är det adiabatiska indexet, medför 
en adiabatisk process (ingen värme överförs) 

n = ∞ Lika med en isokor process (konstant volym) 

För att beräkna n behöver man kvoten mellan Cp och Cv vilket betecknas γ, detta ger (Young, 
2003) 

6 � 1�8 � 1� (12) 
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Metod 

Beräkning av specifik värmekapacitet för rökgas 

För att beräkna den specifika värmekapaciteten, Cp, för rökgasen behöver man veta bränslets 
sammansättning i procent. Nedan i tabell 3 visas det procentuella innehållet av respektive 
komponenter i det aktuella bränslet (Alvarez, 1990). 

 
Tabell 4 Förbränningsdata för Eldningsolja1, sammansättning i % 

C 85,9 % 

H2 13,2 % 

S 0,8 % 

O2 0,1 % 

För att balansera ekvationen antas 1 kmol bränsle. Luftöverskott hämtas från den aktuella 
anläggningen, i detta fall är det 200 % luftöverskott i brännaren, relativa fuktigheten antas 
vara den genomsnittliga fuktigheten i Sverige som är 80 % (TEOkonsult, 2010). Produkterna 
som bildas när man förbränner bränslet varierar något beroende dels på 
förbränningstemperatur och om fullständig förbränning uppnås. Har man ett luftunderskott i 
förbränningsprocessen kan man relativt enkelt bestämma mängden CO som bildas, vid 
luftöverskott måste man praktiskt mäta rökgasernas innehåll, oftast med en orsat-apparat. I 
denna mäts CO2, O2 och CO halten direkt genom absorption. Saknas mätdata antar man att 
förbränningen är fullständig (Alvarez, 1990). 

Den minsta mängden luft som krävs kallas teoretisk luftmängd och definieras som den minsta 
mängden luft som krävs för att balansera tillståndsekvationen med fullständiga 
förbränningsprodukter, H2O, CO2, SO2, N2 samt O2. Denna luftmängd har i ekvationerna fått 
beteckningen ath. Luftöverskottet anges oftast i procent och adderas till den teoretiska 
luftmängden enligt detta exempel; 

30 % ;�<=ö��?2�@== A 1B�C � 0,3B�C � 1,3B�C (13) 

Förbränning sker oftast med luft, luft består till stor del av kväve och syre, närmare bestämt 
79 % kväve och 21 % syre därmed kan för förbränningens balansekvation följande samband 
antas 

1 �#@; D- � 3,76 �#@; �- � 4,76 kmol luft (14) 
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För bränslet ovan gäller följande balanserade reaktionsformel där antalet mol av varje 
ingående substans betecknas med a, b, c, d, e samt x, y, w och z. 

B� � MN- � OP � ,D- � �B�C�D- � 3,76�-�A Q�D- � RN-D � !PD- � 2B�CD- � �� · 3,76�B�C�- (15) 

 
Tabell 5 Balansering av reaktionsformel 

C: a x = a 

H: b·2 = 2y y = b 

O2: d + eath = x + w + (y/2) B�C � TQ � ! � UR2V � ,� W (16) 

S: c w = c 

N2: e·3,76·ath = z z = e·3,76·ath 

Denna reaktionsformel är för torra rökgaser, alltså med luft utan fukt, har luften som används 
fukt i sig är det lättast att räkna ut hur många mol fukt denna luft innehåller och addera dessa 
till fukten i de utgående rökgaserna då denna överskottsfukt inte kommer vara aktiv i 
förbränningen  

Mängden fukt som den totala mängden luft innehåller får man genom att först bestämma antal 
mol luft totalt. Detta ges genom att multiplicera luftmängden som 1 kmol O2 genererar, med 
luftöverskottet samt den teoretiska luftmängden enligt följande  

4,76 · � · B�C � ��,�X�� �mol� (17) 

Mängden fukt som det totala antalet mol luft tillsammans med det satta luftöverskottet 
innehåller ges genom kvoten av partialtrycket för fuktig luft vid den aktuella temperaturen för 
den ingående luften i förbränningsreaktionen och det totala trycket, oftast atmosfärstryck (1 
atm, eller 101,325 kPa). Partialtrycket för mättat vatten vid olika temperaturer finns i bilaga 
15 

Partialtrycket för fuktig luft är (Alvarez, 1990) 

3�,�X�� � Y · 3Zä���� ����\] (18) 

Där ø = Relativa fuktigheten 
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Antal extra mol vatten som ska adderas till rökgasens produkter ges genom följande ekvation 
(Çengel, 1998) 

��,�X�� � ^3�,�X��3�_� ` · ��_� � ^3�,�X��3�_� ` · a��,�X�� � ��,�X��b (19) 

Specifika värmekapaciteten Cp för en gasblandning ges av följande ekvation (Çengel, 1998) 

��,Z � c #<d��,de
d f .  (20) 

Där 

#<d � #d#Z (21) 

Och 

#Z �c#d
e
df.  (22) 

Där mi är den individuella komponentens vikt i kg. 

Följande värmevärden gäller för respektive gaskomponenter vid temperaturen 300 K, se 
bilaga 10 till bilaga 12, samt bilaga 1 till bilaga 8. För molmassa se bilaga 9 

Cp, CO2 = 0,846 kJ/kg·K 

Cp, H2O = 1,8723 kJ/kg·K 

Cp, O2 = 0,918 kJ/kg·K 

Cp, N2 = 1,039 kJ/kg·K 

Cp per molbasis för SO2 bestäms genom följande ekvation (Çengel & Boles, 1998), se bilaga 
12. 

��ggg � 4 � h · � � � · �- � i · �j (23) 

Där, för SO2 

A=25,78 

B= 5,79*10^-2 

C= -3,812*10^-5 
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D = 8,612*10^-9 

Och T = 300 K 

Vilket ger Cp, SO2 = 0,62 kJ/kg·K 

Effektinnehåll i varma gaser 

Effekten som en gasblandning innehåller vid en viss temperatur ges av sambandet (Çengel & 
Boles, 1998) 

k* � #* ��∆� �W� (23) 

Där #* � 	* · m 

Och 	*  är volymsflödet mätt i m3/sek. 

Denna effekt är den som senare överförs i ballastmaterialet. 

Värmeöverföringsstudie i ballastficka 

För att kunna beräkna värmen från mediet som interagerar med ballasten måste man först 
förstå mekaniken bakom värmeöverföringen för att kunna beskriva detta matematiskt. Mediet 
i gasform som innehåller värmen transporteras i ledningar, eller rör till ballasttanken med ett 
visst flöde. I ballastfickans nedre del sitter ett fördelningsnät som fördelar mediet jämt på 
sanden i den nedre delen av fickan.  

När det gäller värmeöverföringsstudier och geometriska former så finns det ett antal 
standardformer, bland annat plan yta, rektangulära objekt, cylindriska objekt samt klot. 
Arbetar man med ett objekt som saknar standardform brukar man approximera formen med 
den geometriska form som närmast liknar den form man arbetar med, i detta fall kommer 
sandvolymen inuti ballastfickan att approximeras med ett klot, med diametern 3,5 m. 

Värmeöverföringen från mediet till sanden sker då i huvudsak genom konvektion där mediet 
strömmar mot sanden. Beroende på om befuktat medie använts eller inte har man också en 
kondenseringsprocess mot den kalla sandens yta. Kondensering betraktas teoretiskt som en 
sorts konvektion. 

Inuti sanden som får betraktas som en i det närmaste homogen massa sker värmeöverföringen 
i huvudsak genom konduktion eftersom ingen direkt rörelse finns i själva sanden. Den energi 
som eventuellt i slutändan går att återvinna bestäms av temperaturen från luften som har 
passerat sanden. 

Energibalansen för värmeöverföringen i ballastfickan går då att uttrycka som k*e��n � k* d] �k*X�  där k* d] är energin som tillförts mediet via brännaren eller via värmeväxling, k*X�  är den 
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värme som åtgått till att värma ballasten. För att bestämma temperaturen på mediet som 
passerar sanden används följande ekvation 

�\ � �d � k*e��n#* ��      �o� (24) 

Korrigerad area 

Eftersom mediet i ekvationerna är sand måste en korrektion av arean göras för att resultatet 
ska bli mer rättvisande. Teorin bakom detta är att klotformen som används i beräkningarna i 
själva verket består av miljoner små sandkorn, sammantaget har dessa samma volym som 
klotets volym, men sandkornens area, alltså den area som kan komma i kontakt med fluiden 
och vara aktuell för värmeöverföring är mycket större. Eftersom klotet antas vara homogent är 
det bara den yttre raden av sandkorn som kommer att i teorin vara aktuell för värmeöverföring 
via konvektion och kondensation. En annan faktor som kommer att påverka arean är att bara 
den nedre delen kommer i egentlig kontakt med fluiden. Därför har endast arean för ett halvt 
klot använts i beräkningarna. Ett sandkorn har fått diametern 2 mm, detta är ett snitt av den 
möjliga fraktionsstorlek som kan finnas i sanden. Arean för klotet av sand uttrycks bäst som 

4e�_� � p�ie�_�j � �ie�_� � i��]q�j�2i��]q   �m-� (25) 

Därför blir arean 58,9 m2 och inte 19,2 m2 som arean är för ett slätt klot. 

Konvektionsberäkning i ballastficka 

För att beräkna konvektion över sfäriska objekt antar den karakteristiska längden den externa 
diametern på sfären D. Reynoldsnumret definieras då som (Çengel, 1998) 

�� � 	
i�  (26) 

Där  

	
 =den uniforma hastigheten på fluiden som närmar sig sfären (m/s) 

D = diametern på sfären (m) 

v = µ/ρ = kinematiska viskositeten (m2/s) 

Den kinematiska viskositeten hämtas ur tabell, se bilaga 1 

För flöde över en sfär kan följande korrelation användas (Whitaker, 1972) 

�� � �i� � 2 � r0,4��./- � 0,06��-/js3?t,u ^v
v� `
./u

 (27) 
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Denna korrelation är giltig inom 3,5 x �� x 80 000 och0,7 x 3? x 380. Fluidegenskaperna 
ska utvärderas vid ångans omgivningstemperatur T∞, förutom µ s vilken utvärderas vid 
yttemperaturen Ts. Den ovanstående korrelationen anses mycket precis, men resultatet kan 
ändå i vissa fall visa fel med över 30 %. Prandtl nummer samt µ s och µ∞ hämtas ur bilaga 1. 

Den genomsnittliga graden av värmeöverföring bestäms genom Newtons kylningslag enligt 
(Çengel, 1998) 

k*e_]�\e�d_] � �4��
 � ���    �W� (28) 

Kondensberäkning i ballastficka 

Även vid kondensberäkning på sfäriska objekt definieras den hydrauliska diametern som den 
vanliga diametern för en sfär. Den genomsnittliga värmeöverföringskoefficienten för 
filmkondensering på en sfär är (Çengel, 1998) 

���än � 0,815 yzm��m� � m����� ��jv������ � ���i {
.u   �W/m- · o� (29) 

där 

g = gravitationsaccelerationen (m/s2) 

ρl, ρv = densiteten av respektive vätskan och ångan (kg/m3) 

µ l =viskositeten på vätskan (kg/m·s) 

��� � �� � 0,68�������� � ��� = modifierad latent förångningsvärme (kJ/kg) 

kl = termisk konduktivitet för vätskan (W/m·°C) 

D = diametern på sfären (m) 

Ts = yttemperaturen på sfären (°C) 

Tsat = mättnadstemperaturen för den kondenserande vätskan (°C) 

Cpl = specifika värmen på vätskan vid medelfilmtemperaturen (J/kg·°C) 

Vid överhettad ånga tillkommer följande värmemängd (Çengel, 1998) 

������ � ����� (30) 

Där  

Cpv = specifika värmen på ångan vid medelfilmtemperaturen 
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Tv = Temperaturen på den inkommande ångan (°C) 

Medelfilmtemperaturen definieras som (Çengel, 1998) 

��� � ����� � 2 (31) 

Vid arbete med överhettad ånga skrivs således den modifierade latenta ångbildningsvärmen 
(Çengel, 1998) 

��� � �� � 0,68�������� � ��� � ������ � �����  �kJ/kg� (31) 

För att bestämma partialtrycket för ånga i en gasblandning måste följande data beräknas. 
Totalt energiinnehåll i gasblandningen ges av följande samband (Çengel, 1998) 

k�� � #������X� � �d]�      �W�  (32) 

Där 

mgas = massan gas i kg 

Tut = Temperatur efter pannan 

Tin = Temperaturen på den ingående luften in i pannan 

För att bestämma hur stor massa i kg vätska som ska förångas man kan tillföra 
gasblandningen för att nå önskad måltemperatur används följande samband 

# � k����,���X� � �d]� � ��     �kg� (33) 

Där 

m = massa i kg 

Cp, l = Medelvärdet av specifika värmen på vätskan 

Tut = Temperatur där vätskan kokar för valt tryck 

Tin = Temperaturen på den ingående vätskan 

hfg = latent förångningsvärme för valt tryck 

Överhettar man ångan över mättnadstemperaturen tillkommer energin för att värma upp ångan 
till måltemperaturen för den överhettande ångan enligt 

# � k����,���X� � �d]� � �� � ��,��ö � �X��   �kg� (34) 

Där 
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Cp, l = Medelvärdet av specifika värmevärdet på gasen 

Tö = Måltemperatur för den överhettade ångan 

Volymen för respektive gas ges av följande formel 

	 � #m      �mj� (35) 

Densiteten för en gasblandning vid en specifik temperatur ges av följande samband (Alvarez, 
1990) 

m � |8314} · �    �kg/mj� (36) 

Där 

} �c�d · }d
e
df.  (37) 

Och 

�d �
#<d}d∑#<d}d

 (38) 

Den totala volymen ges sedan genom att addera de ingående gasernas volymer enligt 

	�_� � 	�� � 	å]�    �mj� (39) 

Volymandelen ånga ges sedan genom 

�d,å]� � 	å]�	�_�  (40) 

Partialtrycket för ångan blir då 

|d,å]� � �d,å]� · |�_�     �kPa� (41) 

Det är vid detta partialtryck som kondenseringen av ångan kommer att inträffa. 

Graden av värmeöverföring vid kondensation bestäms genom 

k*e_]q\]���d_] � �4����� � ���    �W� (42) 
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Resultat 

Resultatet varierar beroende på vilken metod man använder för att värma ballasten, de 
metoder jag jämför är befuktade rökgaser med en temperatur av 300 °C, torr luft med en 
temperatur av 100 °C samt fuktig luft med en temperatur av 100 °C. Utetemperaturen är i alla 
fall satt till 0 °C och måltemperaturen för ballasten är +5 °C 

Fall 1, Befuktade rökgaser 

Dieselrökgasers specifika värmekapacitet 

Antag 1 kmol bränsle. Relativ fuktighet luft 80 % samt ett luftöverskott på 200 %. Fullständig 
förbränning antas. Balansering av förbränningen ger enligt ekvation 15 

0,859� � 0,132N- � 0,008P � 0,001D- � 3B�C�D- � 3,76�-�A Q�D- � RN-D � !PD- � 2B�CD- � �3 · 3,76�B�C�-  

I Tabell 6 ställs ett balansräkningsförhållande upp varpå man kan bestämma de utgående 
produkternas förhållande 

 
Tabell 6 Balansräkningstabell för rökgaser 

C: 0,859 x = 0,859 

H: 0,132·2=2y y = 0,132 

O2: 0,001+3ath=x + w + (y/2) ath= 0,932 

S: 0,008 w = 0,008 

N2: 3·3,76·ath = z z = 10,51296 

Vilket ger följande förbränningsprodukter 

0,859� � 0,132N- � 0,008P � 0,001D- � 3 · 0,932�D- � 3,76�-�A 0,859�D- � 0,132N-D � 0,008PD- � 1,864D- � 10,51�-  

Enligt ekvation 14 finns det 

1 kmol O2 + 3,76 kmol N2 = 4,76 kmol luft 
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Mängden fukt som 4,76 · 3B�C � 13,31 kmol torr luft innehåller ges enligt ekvation 18 
genom kvoten av partialtrycket för fuktig luft och det totala trycket (1 atm, eller 101,325 kPa). 

Partialtrycket för fuktig luft blir då 

3�,�X�� � Y · 3Zä���� ����\] @ �t° � 24,952 kPa  

Tryckdata tas ur bilaga 15. Antal extra mol vatten som ska adderas till rökgasens produkter 
ges genom ekvation 19 

��,�X�� � ^3�,�X��3�_� ` · ��_� � ��,�X�� � 4,35 kmol  

Förbränningen av 1 kmol Eldningsolja 1 med 80 % relativ fuktighet och 200 % luftöverskott 
ger alltså följande balanserade rökgasprodukter 

0,859�D- � 4,48N-D � 0,008PD- � 1,864D- � 10,51�- (43) 

Den totala massan för gasblandningen bestäms av ekvation 22 till 

mm = 473,25 g 

Massandelarna för respektive rökgaskomponent ges av ekvation 21 till 

mfCO2 = 0,080 

mfH2O= 0,17 

mfO2= 0,13 

mfN2 = 0,62 

mfSO2 = 0,0011 

Följande värmevärden gäller för respektive gaskomponenter vid temperaturen 300 K 

Cp, CO2 = 0,846 kJ/kg·K 

Cp, H2O = 1,8723 kJ/kg·K 

Cp, O2 = 0,918 kJ/kg·K 

Cp, N2 = 1,039 kJ/kg·K 

Cp för SO2 bestäms genom ekvation 23 till 

Cp, SO2 per molbasis = 39,97 delat med molmassan som är 64,063 ger 
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Cp, SO2 = 0,62 kJ/kg·K 

Sammantaget blir då värmevärdet för rökgaserna enligt ekvation 20 under dessa 
driftförhållanden Cp, m = 1,15 kJ/kg·K vid 300 K, att jämföra med luft som är 1,005 kJ/kg·K 
vid 300 K 

Rökgasens energiinnehåll 

Massflödet för rökgasen fås genom att multiplicera volymsflödet med rökgasens densitet 
enligt 

#* � 	* · m     �kg/s� (44) 

Volymsflödet för rökgasen var givet till 1250 m3/h. Det motsvarar ett volymsflöde på 0,3472 
m3/sek 

Densiteten för rökgasen får man genom följande samband 

mZ � c#�d
e
df. md (45) 

Densiteterna för respektive rökgaskomponent vid 0 °C och 1 atm är enligt följande, se bilaga 
1 till bilaga 8: 

m,���   = 1,9783 kg/m3 

m,���  = 0,644 kg/m3 

m,���  = 2,9214 kg/m3 

m,��   = 1,4290 kg/m3 

m,��   = 1,2504 kg/m3 

Detta innebär att densiteten för rökgasen blir enligt ekvation 45: 

mZ �c#�d
e
df. md � 1,23 kg/mj  

Massflödet blir då med denna densitet, enligt ekvation 44 

#* � 	* · m � 0,43    �kg/sek�  

Totala energin i den torra rökgasen ges av ekvation 23 till  

k* � #* ��∆� � 505,62 kW  
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Rökgaserna befuktas senare så temperaturen sjunker ned till 300 °C men fortfarande bibehålls 
energin som rökgasen innehöll vid 1100 °C, eftersom ångan i rökgaserna innehåller den 
energin som senare kondenseras ut på ballasten. 

Beräkning av energi i rökgaser 

Mängden energi som finns i en viss massa och temperaturdifferens ges av ekvation 32. 

Detta innebär att mängden energi i de 473 gram rökgas blir 

k�� � #������X� � �d]� � 560,57 kJ  

Massan vatten som kan förångas och nå en temperatur av 300 grader med hjälp av 
ovanstående mängd energi ges av ekvation 34 

Temperaturen på det inkommande vattnet sätts till 8 °C, för värden på specifik värme för 
vatten, se bilaga 14. Massan vatten som kan tillsättas blir då 

# � k����,���X� � �d]� � �� � ��,��ö � �X�� � 0,173 kg  

Beräkning av densiteten för rökgasen vid 300 °C  

Densiteten för rökgasen vid en specifik temperatur ges av ekvation 36 - 38, för molmassa och 
gaskonstanter, se bilaga 9. 

 

c#<d}d � 0,798823228744 � 0,17055405266718 � 0,1260381555432� 0,62244258208828 � 0,00108288683564 � 0,054 
(46) 

Volymandelen för respektive rökgaskomponent ges av ekvation 38 

���� � 0,34  

���� � 0,18  

��� � 0,073  

��� � 0,41  

���� � 3,144 · 10�u  

Den totala molekylvikten för blandningen ges av ekvation 37 
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} �c�d · }d � 31,94 kg/kmole
df.  

Därmed blir densiteten enligt ekvation 35 

mnöe��@jtto � |8314} · � � 0,68 kg/mj  

Beräkning av volymen rökgas och ånga vid 300 grader 

	�� � #��mnöe��@jtto � 0,70 mj (47) 

 

	å]� � #å]�må]�@jtto � 0,0038 mj (48) 

Då blir den totala volymen enligt ekvation 39 

	�_� � 	�� � 	å]� � 0,7038 mj  

Volymandelen ånga ges sedan genom ekvation 40 till 

�d,å]� � 	å]�	�_� � 0,0054  

Beräkning av partialtrycket för ångan  

Enligt ekvation 41 blir partialtrycket 

|d,å]� � �d,å]� · |�_� � 0,54 kPa  

Beräkning av nytt specifikt värmevärde för rökgas blandat med ånga 

Principen är precis likadan som för rökgaserna förut, med skillnaden att det tillkommit en del 
extra vatten, mängderna justeras enligt nedan 

#Z,]� � #Z �#��� � 0,65 g (49) 

#d,��� � 0,08 � 0,17 � 0,25 (50) 

#����= 0,058 

#����= 0,39 
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#���= 0,092 

#���  = 0,46 

#����  = 7,93·10-4 

Detta ger ett nytt Cp, v för rökgasen, 1,34 kJ/kg·°C 

Kondensering av rökgaser 

Kondenseringen av rökgaserna sker vid partialtrycket 0,54 kPa, vid det trycket har vattnet 
följande egenskaper enligt tabell 6. För fullständiga data se bilaga 15. 

 
Tabell 7 Egenskaper för vatten vid 0,54 kPa 

Tsat = 2,0229·°C hfg = 2502,08·103 kJ/kg ρv =0,0056 kg/m3 

Vid filmtemperaturen besitter vattnet egenskaperna som visas i tabell 7, för fullständiga 
värden se bilaga 15. 

 
Tabell 8 Egenskaper hos vatten vid filmtemperatur (Tsat – Ts)/2=1,011·°C 

ρl = 999,82 kg/m3 Cp, l = 4 214,59 J/kg·K 

µ l =1,74·103 kg/m·s kl = 0,56 W/m2·°C 

 

Den modifierade latenta ångbildningsvärmen med rökgasernas ändrade specifika 
värmekapacitet blir enligt ekvation 31 

��� � �� � 0,68�������� � ��� � ��,���� � ����� � 2908,23 · 10jkJ/kg  

Och värmeöverföringskoefficienten blir enligt ekvation 29 

���än � 0,815 yzm��m� � m����� ��jv������ � ���i {./u � 3676,74 W/m- · o  

Graden av värmeöverföring vid kondensationen bestäms enligt ekvation 42 till 

k*e_]q\]���d_] � �4����� � ��� � 438,09 kW  

k*e��n � k* d] � k*e_]q\]���d_] � 67,53 kW (51) 
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Temperaturen som går att återvinna ovanför sanden bestäms genom ekvation 24 till 

�\ � �d � k*e��n#* �� � 162o  

Uppvärmningstiden för sanden med hjälp av kondensation ges av följande samband vid en 
utetemperatur av 0 °C 

= � k��]qk*e_]q\]���d_] � 310,53 sekunder (52) 

Där  

k��]q � #��]q��∆� � 136042,7 kJ (53) 

310,53 sekunder är ungefär 5 minuter.  

Massan sand beräknas genom densiteten för sand som är 1515 kg/m3 och volymen sand som 
är 22,45 m3 till 34 010,69 kg. Specifika värmekapaciteten för sand är 0,8 kJ/kg·K, se bilaga 
14.  
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Fall 2, Torr luft 

Ballastmaterialet värms med torr varm luft utan befuktning, ingen kondensering inträffar utan 
värmeöverföringen sker enbart via ren konvektion. Luftens temperatur är 100 °C, dess data 
syns i tabell 8. µ s är satt vid temperaturen 2,5 °C, vilket är halva måltemperaturen. För 
fullständiga data se bilaga 1. 

 
Tabell 9 Luftens egenskaper vid 100°C 

Pr = 0,70462 µ∞ = 2,1766·10-5 kg/m·s 

k = 0,031 W/m2·°C v = 2,3084·10-5 m2/s 

ρ =0,951 kg/m3 Cp = 1 010,3 J/kg·°C 

Hastigheten med vilken luften strömmar ges av 

	
 � 	* · 4p · ,- · 3600 � 0,036 m/s (54) 

Reynoldstalet för flödet bestäms genom ekvation 26 till 

�� � 	
 · i� � 5458,33  

Vilket visar att flödet är laminärt, värmeöverföringskoefficienten, h, beräknas genom att först 
bestämma nusseltnummret enligt ekvation 27 

�� � �i� � 2 � r0,4��./- � 0,06��-/js3?t,u ^v
v� `
./u � 46,34  

Detta medför att h = 0,414 W/m2·°C 

Graden av värmeöverföring vid konvektionen bestäms genom ekvation 28 till 

k*e_]�\e�d_] � �4��
 � ��� � 2,38 kW  

Totalt i den varma torra luften finns det enligt ekvation 23 

k* � #* ��∆� � 10,008 kW  

Därmed blir 

k*e��n � k* d] � k*X� � 7,63 kW (55) 

Temperaturen som går att återvinna ovanför sanden ges av ekvation 24 till 
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�\ � �d � k*e��n#* �� � 78o  

Uppvärmningstiden för sanden med hjälp av konvektion ges av följande samband vid en 
utetemperatur av 0 °C 

= � k��]qk*e_]�\e�d_] � 57235,08 sekunder (56) 

Där enligt ekvation 53 

k��]q � #��]q��∆� � 136042,7 kJ  

57 235,08 sekunder är ungefär 16 timmar.  

Massan sand beräknas genom densiteten för sand som är 1515 kg/m3, se bilaga 14 och 
volymen sand som är 22,45 m3 till 34 010,69 kg. Specifika värmekapaciteten för sand är 0,8 
kJ/kg·K, se bilaga 14.  
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Fall 3, Fuktig luft 

Luft värms från 70 °C till 300 °C via värmeväxling, luften befuktas sedan med vatten tills 
temperaturen sjunker till 100 °C. 

Luftens data enligt tabell 9, för fullständiga data se bilaga 1 och bilaga 14. 

 
Tabell 10 Ingående data för beräkning av värmemängd 

T1 = 300 °C T2 = 70 °C 

ρluft@70°C = 1,043 kg/m3 	* = 0,3472 m3/sek 

Cp, m = 1,024 kJ/kg·K Cp, l = 4,18 kJ/kg·K 

Tut = 100°C Tin = 8 °C 

hfg@100°C = 2257 kJ/kg ρluft@100°C = 0,5978 kg/m3 

ρånga@100°C = 0,951 kg/m3  

 

Mängden värme som luften bär blir då 

k* �X�� � 	* m@�t°���,Z��. � �-� � 85,28 kW (57) 

Precis som i fallet med fuktig ånga måste ett partialtryck för den fuktiga 
luft/vattenblandningen bestämmas. Partialtrycket blir densamma oavsett ingående massa, 
eftersom förhållandena inte ändras, därför sätts massan luft, mluft till 1 kg. 

Energin som i kg luft innehåller bestäms genom 

k�X�� � #��,Z∆� � 235,49 kJ (58) 

Detta räcker till att värma, enligt ekvation 33 

#��� � k�X����,���X� � �d]� � �� � 0,089 kg  

Vatten till vattenånga som är 100 °C varm. Gasernas respektive volymer bestäms av massan 
dividerat med densiteten för respektive gas enligt ekvation 35 till 

	��� � #���må]�@.tto � 0,149 mj  
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Samt 

	�X�� � #�X��m�X��@.tto � 1,05 mj  

Den totala gasvolymen, Vtot, blir då 1,20 m3, volymandelen ånga, vånga, som är volymen ånga 
dividerat med totala gasvolymen blir då 0,124 vilket ger vattnets partialtryck enligt ekvation 
41 

|å]� � �å]� · |�_� � 12,59 kPa  

Det nya värmevärdet, Cp, v för ånga/luftblandningen ges av  

c#� · ��,� � 1,1 kJ/kg · Ke
]f.  (59) 

 

#Z � #Z,�X�� �#��� � 1,089 kg (60) 

Och  

#����= 0,082 

#���= 0,214 

#���= 0,704 

Den ingående datan som behövs för att räkna ut graden av värmeöverföring vid 
kondenseringen sammanfattas i tabell 11, datan för ångan i vätskeform tas vid 
filmtemperaturen Tf. Fullständiga data finns i bilaga 15. 

 
Tabell 11 Ingående data för beräkning av värmeöverföring vid kondensering 

Tsat = 50,35 °C Ts = 0 °C 

ρv = 0,085 kg/m3 Tf =(Tsat + Ts)/2 = 25,17 °C 

ρl = 996,97 kg/m3 Cp, l = 4 179,93 J/kg·K 

µ l =8,88·10-4 kg/m·s kl = 0,61 W/m2·°C 

hfg = 2383,17·103 kJ/kg Cp, v = 1,1·103 J/kg·K 

Den modifierade latenta ångbildningsvärmen blir med ovanstående data enligt ekvation 31 
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��� � �� � 0,68�������� � ��� � ������ � ����� � 2579,89 · 10j kJ/kg  

Och värmeöverföringskoefficienten blir enligt ekvation 29 

���än � 0,815 yzm��m� � m����� ��jv������ � ���i {./u � 1996,98 W/m- · o  

Graden av värmeöverföring vid denna kondensering bestäms enligt ekvation 42 till 

k*e_]q\]���d_] � �4����� � ��� � 5921,67 kW  

Vilket vida överstiger de 85,28 kW som finns tillgängligt. Det innebär att all energi som finns 
tillgänglig i den fuktiga luften överförs till sanden. Arean som värms upp av kondensatet ges 
av 

4 � k* �X�����än · ����� � ��� � 0,85 m- (61) 

Uppvärmningstiden för sanden med hjälp av kondensation ges av följande samband vid en 
utetemperatur av 0 °C 

= � k��]qk* �X�� � 1595,31 sekunder (62) 

Där enligt ekvation 53 

k��]q � #��]q��∆� � 136042,7 kJ  

1 595,31 sekunder är ungefär 27 minuter.  

Massan sand beräknas genom densiteten för sand som är 1515 kg/m3 och volymen sand som 
är 22,45 m3 till 34 010,69 kg. Specifika värmekapaciteten för sand är 0,8 kJ/kg·K, för 
fullständiga data se bilaga 14. 
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Resultatjämförelse mellan fallen 

Tidsjämförelser för fem olika utetemperaturer visas i diagram 1-3 för respektive driftsfall. 
Diagrammen visar hur stor volym som har nått måltemperaturen + 5 grader efter en viss tid i 
minuter, vid fem olika utomhustemperaturer, från -30 till +4 grader 

 
Diagram 1 Volym/Tid diagram för fall 1 

 

 
Diagram 2 Volym/Tid diagram för fall 2 
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Diagram 3 Volym/Tid diagram för fall 3 

 
Uppvärmningstiden för respektive fall under de antagna förhållandena från 0 °C till +5 °C 
visas i diagram 4. Där den teoretiskt maximala effekten är den effekt som finns tillgängligt i 
mediet och den tillgodogjorda effekten är andelen av den maximala effekten som går åt till att 
värma ballasten. 

 
Diagram 4 Uppvärmningstid för fall 1-3 
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Diagram 5 - 7 visar den teoretiskt procentuellt möjliga återvinningsgraden där den blå ytan är 
återvinningsgraden och den röda ytan är den totala effekten, i fall 1 är återvinningsgraden 
13,4 %, medan i fall 2 så är den hela 76,3 %, i fall 3 blir det ingen återvinningsgrad. 
 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Diagram 5 - 7 Procentuell möjlig återvinning 

I Tabell 11 finns de sammanfattade resultaten från respektive fall beskrivna. Fall 1 har kortast 
uppvärmningstid, följt av fall 3 och fall 2. Fall 2 har sämst upptagen effekt och därför också 
den procentuellt högsta andel effekt man kan återvinna. Störst mängd återvinningsbara kW 
finns i fall 1 med 67,5 kW. Fall 3 drivs med ett effektunderskott, vilket innebär att ingen 
effekt går att återvinna under gällande driftförutsättningar. 
 
Tabell 12 Sammanfattande resultattabell 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 
Ingående effekt (kW) 505,62 10,008 85,28 
Upptagen effekt (kW) 438,09 2,38 85,28 
Uppvärmningstid 5 min 16 tim 27 min 
Ingående temperatur °C 300 100 100 
Utgående temperatur °C 162 78 0 
Återvinningsbara kW 67,53 7,63 0 
Procentuell andel 
återvinningsbar effekt 

13,4 % 76,3 % 0 % 
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Diskussion 

Att teoretiskt bestämma den möjliga potential som finns till värmeåtervinning har under 
projektets gång visat sig ganska svårt. Den största utmaningen har varit att försöka förenkla 
väldigt avancerade processer till hanterbar nivå och samtidigt nå en godtagbar slutsats. 
Kondenseringsprocessen för betongproduktionen tycker jag är ganska intressant ur ett 
energitekniskt perspektiv där man ställs inför intressanta tankar och värderingar.  

Rent energiekonomiskt är enligt min mening kondenseringen att föredra då 
värmeöverföringen till mediet är oslagbar jämfört med att värma med torrt medie. Kan man få 
energin att kondensera ut blir det väldigt lite energi kvar att återvinna. Håller man övriga 
värmeförluster nere närmar man sig ett optimum. Svårigheten ligger där i att dimensionera 
flöden och temperaturer korrekt så det inte blir ett värmeöverskott som senare blir till en 
förlust. Det största problemet med kondenseringsprocessen blir den utkondenserade vätskan 
som kan både frysa inuti och utanför ballastfickorna vid driftstopp. 

Väljer man att inte ha befuktning i sin systemprocess blir problemet med fukten inte lika 
överhängande, däremot minskar också mängden energi som tas upp av ballasten. Naturligtvis 
är detta också beroende av flödeshastigheten. Målsättningen vid konvektion är att ha ett 
turbulent flöde för att på så sätt maximera mängden värmeöverföring. Teoretiskt visar 
beräkningarna att flödet ligger på en stadig laminär nivå, i verkligheten är detta troligtvis inte 
sant då ojämnheter i ballasten i stort sett gör det omöjligt för luften att röra sig laminärt. Vid 
laminära flöden blir även värmeöverföringen väldigt dålig, där kan det helt klart löna sig att 
försöka återvinna den värmeenergi som inte värmer upp ballasten. Alternativet är naturligtvis 
att anpassa luftflödet så ett turbulent flöde inträffar och på så sätt öka värmeöverföringen och 
minska förlusterna. 

Att värmeväxla luft mot rökgaser istället för att använda rökgaserna direkt ger en del fördelar, 
men också en del nackdelar. Fördelen med luft är att det i princip alltid är samma 
sammansättning oavsett var man är, medan bränslets sammansättning ändras naturligt 
beroende på bränsletyp. Använder man luft kan man alltså förvänta sig samma resultat från 
anläggningen oavsett om anläggningen för tillfället eldar olja, pellets eller flis, eller vilket 
bränsle man nu vill använda för att värma vatten och ballast. Tyvärr innebär också 
användandet av luft att det blir svårt att rent praktiskt komma upp i de höga temperaturer som 
behövs för att nå en effektiv kondensering. Mycket av rökgasens energi åtgår till att värma 
blandarvattnet innan den värmer upp luften som går till ballasten. Detta avspeglar sig också i 
de olika fallen, där man ser att kondenseringen är underdimensionerad vid en temperatur av 
100 °C, mycket beroende på vilken temperatur den varma luften får innan tillsats av vatten. 
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Slutsats 

Beräkningarna har visat att det vid uppvärmning av ballast är helt klart fördelaktigt att befukta 
luften eller rökgaserna för att maximera värmeöverföringen mot sanden. Använder man torr 
luft är hastigheten på luften avgörande om värmeöverföringen blir bra eller dålig. Vid för låga 
lufthastigheter blir luftflödet laminärt och värmeutbytet blir nästan obefintligt. 

Materialet och egenskaperna för uppvärmning skiljer sig mycket åt praktiskt och teoretiskt, 
beräkningarna är gjorda med torr sand som referens då inga data för fuktig sand kunnat 
införskaffas. För få mer exakthet i beräkningarna måste ett antal experiment utföras för att 
bättre kunna förstå och beskriva de processer som är inblandade. Vid temperaturer under 0 °C 
är, om sanden innehåller fukt materialet fruset, vilket gör att det har andra ingående 
egenskaper än hos torr sand. Att praktiskt bestämma sandens värmevärde vid ett antal olika 
fukthalter, samt vid temperaturer under 0 °C skulle göra beräkningarna än mer exakta.  

Värmeöverföringskoefficienten, h, som i arbetet är framräknad genom geometriska 
korellationer för en sfär, är vid konvektionsanalyser oftast bestämd genom praktisk mätning 
vid det aktuella fallet. Vid uppmätning av värmeöverföringskoefficienten skulle det även vara 
lättare att räkna med en geometrisk form som närmare liknar den som finns i verkligheten, 
vilket också skulle ge ett noggrannare resultat. Därför skulle det vara intressant att använda 
mätdata från ett experiment runt en ballastficka med temperaturer på inkommande värme och 
temperaturer på utgående värme efter sanden samt även med lufthastighet och eventuell fukt i 
gasen. Att göra detta för frusen sand, torr sand och sand med varierande fuktighet, skulle 
hjälpa beräkningarna framåt. 

När det gäller värmeåtervinning, blir min slutsats att det inte är värt att investera i 
värmeåtervinning i de fall man använder sig av befuktning. I de fallen blir det mer 
ekonomiskt att anpassa värmeflödet efter rådande produktionsförhållanden för att optimera 
balansen mellan uppvärmning och överskottsvärme, och därmed slippa dyra 
investeringskostnader för en värmeåtervinningsanläggning. 

När det gäller uppvärmning av ballasten med torr luft är min slutsats att det rent 
energitekniskt kan vara motiverat att installera en värmeåtervinningsanläggning då 
verkningsgraden för värmeutbyte mellan luft och sand i beräkningarna visat sig vara så pass 
låg. För att kunna svara rent praktiskt på om det skulle löna sig ekonomiskt behöver vidare 
ekonomiska kalkyler samt övriga produktionstekniska undersökningar göras. Dels för att 
bestämma hur det ska konstrueras samt även för att få en uppskattning av vad kostnaden blir 
för installation och drift/underhåll, för att sedan väga allt detta mot den energivinst 
värmeåtervinningen ger.  
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ABLE A–15 

Bilaga 1. Egenskaper för luft vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-150 2.866 983 0.01171 4.158x10^-6 8.636x10^-6 3.013x10^-6 0.7246 

-100 2.038 966 0.01582 8.036x10^-6 1.189x10^-6 5.837x10^-6 0.7263 

-50 1.582 999 0.01979 1.252x10^-5 1.474x10^-5 9.319x10^-6 0.7440 

-40 1.514 1002 0.02057 1.356x10^-5 1.527x10^-5 1.008x10^-5 0.7436 

-30 1.451 1004 0.02134 1.465x10^-5 1.579x10^-5 1.087x10^-5 0.7425 

-20 1.394 1005 0.02211 1.578x10^-5 1.630x10^-5 1.169x10^-5 0.7408 

-10 1.341 1006 0.02288 1.696x10^-5 1.680x10^-5 1.252x10^-5 0.7387 

0 1.292 1006 0.02364 1.818x10^-5 1.729x10^-5 1.338x10^-5 0.7362 

5 1.269 1006 0.02401 1.880x10^-5 1.754x10^-5 1.382x10^-5 0.7350 

10 1.246 1006 0.02439 1.944x10^-5 1.778x10^-5 1.426x10^-5 0.7336 

15 1.225 1007 0.02476 2.009x10^-5 1.802x10^-5 1.470x10^-5 0.7323 

20 1.204 1007 0.02514 2.074x10^-5 1.825x10^-5 1.516x10^-5 0.7309 

25 1.184 1007 0.02551 2.141x10^-5 1.849x10^-5 1.562x10^-5 0.7296 

30 1.164 1007 0.02588 2.208x10^-5 1.872x10^-5 1.608x10^-5 0.7282 

35 1.145 1007 0.02625 2.277x10^-5 1.895x10^-5 1.655x10^-5 0.7268 

40 1.127 1007 0.02662 2.346x10^-5 1.918x10^-5 1.702x10^-5 0.7255 

45 1.109 1007 0.02699 2.416x10^-5 1.941x10^-5 1.750x10^-5 0.7241 

50 1.092 1007 0.02735 2.487x10^-5 1.963x10^-5 1.798x10^-5 0.7228 

60 1.059 1007 0.02808 2.632x10^-5 2.008x10^-5 1.896x10^-5 0.7202 

70 1.028 1007 0.02881 2.780x10^-5 2.052x10^-5 1.995x10^-5 0.7177 

80 0.9994 1008 0.02953 2.931x10^-5 2.096x10^-5 2.097x10^-5 0.7154 

90 0.9718 1008 0.03024 3.086x10^-5 2.139x10^-5 2.201x10^-5 0.7132 

100 0.9458 1009 0.03095 3.243x10^-5 2.181x10^-5 2.306x10^-5 0.7111 

120 0.8977 1011 0.03235 3.565x10^-5 2.264x10^-5 2.522x10^-5 0.7073 

140 0.8542 1013 0.03374 3.898x10^-5 2.345x10^-5 2.745x10^-5 0.7041 

160 0.8148 1016 0.03511 4.241x10^-5 2.420x10^-5 2.975x10^-5 0.7014 

180 0.7788 1019 0.03646 4.593x10^-5 2.504x10^-5 3.212x10^-5 0.6992 

200 0.7459 1023 0.03779 4.954x10^-5 2.577x10^-5 3.455x10^-5 0.6974 

250 0.6746 1033 0.04104 5.890x10^-5 2.760x10^-5 4.091x10^-5 0.6946 

300 0.6158 1044 0.04418 6.871x10^-5 2.934x10^-5 4.765x10^-5 0.6935 

350 0.5664 1056 0.04721 7.892x10^-5 3.101x10^-5 5.475x10^-5 0.6937 

400 0.5243 1069 0.05015 8.951x10^-5 3.261x10^-5 6.219x10^-5 0.6948 

450 0.4880 1081 0.05298 1.004x10^-4 3.415x10^-5 6.997x10^-5 0.6965 

500 0.4565 1093 0.05572 1.117x10^-4 3.563x10^-5 7.806x10^-5 0.6986 

600 0.4042 1115 0.06093 1.352x10^-4 3.846x10^-5 9.515x10^-5 0.7037 

700 0.3627 1135 0.06581 1.598x10^-4 4.111x10^-5 1.133x10^-4 0.7092 

800 0.3289 1153 0.07037 1.855x10^-4 4.362x10^-5 1.326x10^-4 0.7149 

900 0.3008 1169 0.07465 2.122x10^-4 4.600x10^-5 1.529x10^-4 0.7206 

1000 0.2772 1184 0.07868 2.398x10^-4 4.826x10^-5 1.741x10^-4 0.7260 

1500 0.1990 1234 0.09599 3.908x10^-4 5.817x10^-5 2.922x10^-4 0.7478 

2000 0.1553 1264 0.11113 5.664x10^-4 6.630x10^-5 4.270x10^-4 0.7539 
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Bilaga 2. Egenskaper för koldioxid CO2 vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 2.4035 746 0.01051 5.860x10^-6 1.129x10^-5 4.699x10^-6 0.8019 

0 1.9635 811 0.01456 9.141x10^-6 1.375x10^-5 7.003x10^-6 0.7661 

50 1.6597 866.6 0.01858 1.291x10^-5 1.612x10^-5 9.714x10^-6 0.7520 

100 1.4373 914.8 0.02257 1.716x10^-5 1.841x10^-5 1.281x10^-5 0.7464 

150 1.2675 957.4 0.02652 2.186x10^-5 2.063x10^-5 1.627x10^-5 0.7445 

200 1.1336 995.2 0.03044 2.698x10^-5 2.276x10^-5 2.008x10^-5 0.7442 

300 0.9358 1060 0.03814 3.847x10^-5 2.682x10^-5 2.866x10^-5 0.7450 

400 0.7968 1112 0.04565 5.151x10^-5 3.061x10^-5 3.842x10^-5 0.7458 

500 0.6937 1156 0.05293 6.600x10^-5 3.416x10^-5 4.924x10^-5 0.7460 

1000 0.4213 1292 0.08491 1.560x10^-4 4.898x10^-5 1.162x10^-4 0.7455 

1500 0.3025 1356 0.10688 2.606x10^-4 6.106x10^-5 2.019x10^-4 0.7745 

2000 0.2359 1387 0.11522 3.521x10^-4 7.322x10^-5 3.103x10^-4 0.8815 

 
Bilaga 3. Egenskaper för kolmonoxid CO vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 1.5297 1081 0.01901 1.149x10^-5 1.378x10^-5 9.012x10^-6 0.7840 

0 1.2497 1048 0.02278 1.739x10^-5 1.629x10^-5 1.303x10^-5 0.7499 

50 1.0563 1039 0.02641 2.407x10^-5 1.863x10^-5 1.764x10^-5 0.7328 

100 0.9148 1041 0.02992 3.142x10^-5 2.080x10^-5 2.274x10^-5 0.7239 

150 0.8067 1049 0.03330 3.936x10^-5 2.283x10^-5 2.830x10^-5 0.7191 

200 0.7214 1060 0.03656 4.782x10^-5 2.472x10^-5 3.426x10^-5 0.7164 

300 0.5956 1085 0.04277 6.619x10^-5 2.812x10^-5 4.722x10^-5 0.7134 

400 0.5071 1111 0.04860 8.628x10^-5 3.111x10^-5 6.136x10^-5 0.7111 

500 0.4415 1135 0.05412 1.079x10^-4 3.379x10^-5 7.653x10^-5 0.7087 

1000 0.2681 1226 0.07894 2.401x10^-4 4.557x10^-5 1.700x10^-4 0.7080 

1500 0.1925 1279 0.10458 4.246x10^-4 6.321x10^-5 3.284x10^-4 0.7733 

2000 0.1502 1309 0.13833 7.034x10^-4 9.826x10^-5 6.543x10^-4 0.9302 
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Bilaga 4. Egenskaper för metan CH4 vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 0.8761 2243 0.02367 1.204x10^-5 8.564x10^-6 9.774x10^-6 0.8116 

0 0.7158 2217 0.03042 1.917x10^-5 1.028x10^-5 1.436x10^-5 0.7494 

50 0.6050 2302 0.03766 2.704x10^-5 1.191x10^-5 1.969x10^-5 0.7282 

100 0.5240 2443 0.04534 3.543x10^-5 1.345x10^-5 2.567x10^-5 0.7247 

150 0.4620 2611 0.05344 4.431x10^-5 1.491x10^-5 3.227x10^-5 0.7284 

200 0.4132 2791 0.06194 5.370x10^-5 1.630x10^-5 3.944x10^-5 0.7344 

300 0.3411 3158 0.07996 7.422x10^-5 1.886x10^-5 5.529x10^-5 0.7450 

400 0.2904 3510 0.09918 9.727x10^-5 2.119x10^-5 7.297x10^-5 0.7501 

500 0.2529 3836 0.11933 1.230x10^-4 2.334x10^-5 9.228x10^-5 0.7502 

1000 0.1536 5042 0.22562 2.914x10^-4 3.281x10^-5 2.136x10^-4 0.7331 

1500 0.1103 5701 0.31857 5.068x10^-4 4.434x10^-5 4.022x10^-4 0.7936 

2000 0.0860 6001 0.36750 7.120x10^-4 6.360x10^-5 7.395x10^-4 1.0386 

 
Bilaga 5. Egenskaper för väte H2 vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 0.11010 12635 0.1404 1.009x10^-4 7.293x10^-6 6.624x10^-5 0.6562 

0 0.08995 13920 0.1652 1.319x10^-4 8.391x10^-6 9.329x10^-5 0.7071 

50 0.07603 14349 0.1881 1.724x10^-4 9.427x10^-6 1.240x10^-4 0.7191 

100 0.06584 14473 0.2095 2.199x10^-4 1.041x10^-5 1.582x10^-4 0.7196 

150 0.05806 14492 0.2296 2.729x10^-4 1.136x10^-5 1.957x10^-4 0.7174 

200 0.05193 14482 0.2486 3.306x10^-4 1.228x10^-5 2.365x10^-4 0.7155 

300 0.04287 14481 0.2843 4.580x10^-4 1.403x10^-5 3.274x10^-4 0.7149 

400 0.03650 14540 0.3180 5.992x10^-4 1.570x10^-5 4.302x10^-4 0.7179 

500 0.03178 14653 0.3509 7.535x10^-4 1.730x10^-5 5.443x10^-4 0.7224 

1000 0.01930 15577 0.5206 1.732x10^-3 2.455x10^-5 1.272x10^-3 0.7345 

1500 0.01386 16553 0.6581 2.869x10^-3 3.099x10^-5 2.237x10^-3 0.7795 

2000 0.01081 17400 0.5480 2.914x10^-3 3.690x10^-5 3.414x10^-3 1.1717 
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Bilaga 6. Egenskaper för kväve N2 vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 1.5299 957.3 0.02001 1.366x10^-5 1.390x10^-5 9.091x10^-6 0.6655 

0 1.2498 1035 0.02384 1.843x10^-5 1.640x10^-5 1.312x10^-5 0.7121 

50 1.0564 1042 0.02746 2.494x10^-5 1.874x10^-5 1.774x10^-5 0.7114 

100 0.9149 1041 0.03090 3.244x10^-5 2.094x10^-5 2.289x10^-5 0.7056 

150 0.8068 1043 0.03416 4.058x10^-5 2.300x10^-5 2.851x10^-5 0.7025 

200 0.7215 1050 0.03727 4.921x10^-5 2.494x10^-5 3.457x10^-5 0.7025 

300 0.5956 1070 0.04309 6.758x10^-5 2.849x10^-5 4.783x10^-5 0.7078 

400 0.5072 1095 0.04848 8.727x10^-5 3.166x10^-5 6.242x10^-5 0.7153 

500 0.4416 1120 0.05358 1.083x10^-4 3.451x10^-5 7.816x10^-5 0.7215 

1000 0.2681 1213 0.07938 2.440x10^-4 4.594x10^-5 1.713x10^-4 0.7022 

1500 0.1925 1266 0.11793 4.839x10^-4 5.562x10^-5 2.889x10^-4 0.5969 

2000 0.1502 1297 0.18590 9.543x10^-4 6.426x10^-5 4.278x10^-4 0.4483 

 
Bilaga 7. Egenskaper för syre O2 vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 1.7475 984.4 0.02067 1.201x10^-5 1.616x10^-5 9.246x10^-6 0.7694 

0 1.4277 928.7 0.02472 1.865x10^-5 1.916x10^-5 1.342x10^-5 0.7198 

50 1.2068 921.7 0.02867 2.577x10^-5 2.194x10^-5 1.818x10^-5 0.7053 

100 1.0451 931.8 0.03254 3.342x10^-5 2.451x10^-5 2.346x10^-5 0.7019 

150 0.9216 947.6 0.03637 4.164x10^-5 2.694x10^-5 2.923x10^-5 0.7019 

200 0.8242 964.7 0.04014 5.048x10^-5 2.923x10^-5 3.546x10^-5 0.7025 

300 0.6804 997.1 0.04751 7.003x10^-5 3.350x10^-5 4.923x10^-5 0.7030 

400 0.5793 1025 0.05463 9.204x10^-5 3.744x10^-5 6.463x10^-5 0.7023 

500 0.5044 1048 0.06148 1.163x10^-4 4.114x10^-5 8.156x10^-5 0.7010 

1000 0.3063 1121 0.09198 2.678x10^-4 5.732x10^-5 1.871x10^-4 0.6986 

1500 0.2199 1165 0.11901 4.643x10^-4 7.133x10^-5 3.243x10^-4 0.6985 

2000 0.1716 1201 0.14705 7.139x10^-4 8.417x10^-5 4.907x10^-4 0.6873 
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Bilaga 8. Egenskaper för vattenånga H2O vid 1 atm tryck 

Temp Densitet 
Specifik 
värme 

Termisk 
konduktivitet 

Termisk 
diffusitet 

Dynamisk 
viskositet 

Kinematisk 
viskositet 

Prandtl 
nummer 

T °C ρ, kg/m3 Cp J/kg·K k W/m·°C α m2/s µ kg/m·s v m2/s Pr 

-50 0.9839 1892 0.01353 7.271x10^-6 7.187x10^-6 7.305x10^-6 1.0047 

0 0.8038 1874 0.01673 1.110x10^-5 8.956x10^-6 1.114x10^-5 1.0033 

50 0.6794 1874 0.02032 1.596x10^-5 1.078x10^-5 1.587x10^-5 0.9944 

100 0.5884 1887 0.02429 2.187x10^-5 1.265x10^-5 2.150x10^-5 0.9830 

150 0.5189 1908 0.02861 2.890x10^-5 1.456x10^-5 2.806x10^-5 0.9712 

200 0.4640 1935 0.03326 3.705x10^-5 1.650x10^-5 3.556x10^-5 0.9599 

300 0.3831 1997 0.04345 5.680x10^-5 2.045x10^-5 5.340x10^-5 0.9401 

400 0.3262 2066 0.05467 8.114x10^-5 2.446x10^-5 7.498x10^-5 0.9240 

500 0.2840 2137 0.06677 1.100x10^-4 2.847x10^-5 1.002x10^-4 0.9108 

1000 0.1725 2471 0.13623 3.196x10^-4 4.762x10^-5 2.761x10^-4 0.8639 

1500 0.1238 2736 0.21301 6.288x10^-4 6.411x10^-5 5.177x10^-4 0.8233 

2000 0.0966 2928 0.29183 1.032x10^-3 7.808x10^-5 8.084x10^-4 0.7833 
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Bilaga 9. Molmassa, gaskonstant och kritiska punktens egenskaper 

Kritiska punktens egenskaper 

Molmassa Gaskonstant Temperatur Tryck Volym 

Substans Formel M kJ/kmol R kJ/kg·K K MPa m3/kmol 

Luft — 28.97 0.2870 132.5 3.77 0.0883 

Ammoniak NH3 17.03 0.4882 405.5 11.28 0.0724 

Argon Ar 39.948 0.2081 151 4.86 0.0749 

Bensen C6H6 78.115 0.1064 562 4.92 0.2603 

Bromin Br2 159.808 0.0520 584 10.34 0.1355 

Butan C4H10 58.124 0.1430 425.2 3.80 0.2547 

Koldioxid CO2 44.01 0.1889 304.2 7.39 0.0943 

Kolmonoxid CO 28.011 0.2968 133 3.50 0.0930 

Koltetraklorid CCl4 153.82 0.05405 556.4 4.56 0.2759 

Klorin Cl2 70.906 0.1173 417 7.71 0.1242 

Kloroform CHCl3 119.38 0.06964 536.6 5.47 0.2403 

Diklordifluormetan (R-12) CCl2F2 120.91 0.06876 384.7 4.01 0.2179 

Diklorfluormetan (R-21) CHCl2F 102.92 0.08078 451.7 5.17 0.1973 

Etan C2H6 30.070 0.2765 305.5 4.48 0.1480 

Etylalkohol C2H5OH 46.07 0.1805 516 6.38 0.1673 

Etylen C2H4 28.054 0.2964 282.4 5.12 0.1242 

Helium He 4.003 2.0769 5.3 0.23 0.0578 

n-Hexan C6H14 86.179 0.09647 507.9 3.03 0.3677 

Väte (normal) H2 2.016 4.1240 33.3 1.30 0.0649 

Krypton Kr 83.80 0.09921 209.4 5.50 0.0924 

Metan CH4 16.043 0.5182 191.1 4.64 0.0993 

Metyl alkohol CH3OH 32.042 0.2595 513.2 7.95 0.1180 

Metylklorid CH3Cl 50.488 0.1647 416.3 6.68 0.1430 

Neon Ne 20.183 0.4119 44.5 2.73 0.0417 

Kväve N2 28.013 0.2968 126.2 3.39 0.0899 

Kvävgas N2O 44.013 0.1889 309.7 7.27 0.0961 

Syre O2 31.999 0.2598 154.8 5.08 0.0780 

Propan C3H8 44.097 0.1885 370 4.26 0.1998 

Propylen C3H6 42.081 0.1976 365 4.62 0.1810 

Svaveldioxid SO2 64.063 0.1298 430.7 7.88 0.1217 

Tetrafluormetan (R-134a) CF3CH2F 102.03 0.08149 374.2 4.059 0.1993 

Triklorfluormetan (R-11) CCl3F 137.37 0.06052 471.2 4.38 0.2478 

Vatten H2O 18.015 0.4615 647.1 22.06 0.0560 

Xenon Xe 131.30 0.06332 289.8 5.88 0.1186 
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Bilaga 10. Ideala gasers specifika värmekapacitet för några vanliga gaser vid 300 K 

Gaskonstant, R Cp Cv 

Gas Formel kJ/kg·K kJ/kg·K kJ/kg·K k 

Luft — 0.2870 1.005 0.718 1.400 

Argon Ar 0.2081 0.5203 0.3122 1.667 

Butan C4H10 0.1433 1.7164 1.5734 1.091 

Koldioxid CO2 0.1889 0.846 0.657 1.289 

Kolmonoxid CO 0.2968 1.040 0.744 1.400 

Etan C2H6 0.2765 1.7662 1.4897 1.186 

Etylen C2H4 0.2964 1.5482 1.2518 1.237 

Helium He 2.0769 5.1926 3.1156 1.667 

Väte H2 4.1240 14.307 10.183 1.405 

Metan CH4 0.5182 2.2537 1.7354 1.299 

Neon Ne 0.4119 1.0299 0.6179 1.667 

Kväve N2 0.2968 1.039 0.743 1.400 

Oktan C8H18 0.0729 1.7113 1.6385 1.044 

Syre O2 0.2598 0.918 0.658 1.395 

Propan C3H8 0.1885 1.6794 1.4909 1.126 

Ånga H2O 0.4615 1.8723 1.4108 1.327 
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Bilaga 11. Ideala gasers specifika värmekapacitet för några vanliga gaser vid varierande temperatur 

Cp Cv Cp Cv Cp Cv 

kJ/kg·K kJ/kg·K k kJ/kg·K kJ/kg·K k kJ/kg·K kJ/kg·K k 

K Luft Koldioxid, CO2 Kolmonoxid, CO 

250 1.003 0.716 1.401 0.791 0.602 1.314 1.039 0.743 1.400 

300 1.005 0.718 1.400 0.846 0.657 1.288 1.040 0.744 1.399 

350 1.008 0.721 1.398 0.895 0.706 1.268 1.043 0.746 1.398 

400 1.013 0.726 1.395 0.939 0.750 1.252 1.047 0.751 1.395 

450 1.020 0.733 1.391 0.978 0.790 1.239 1.054 0.757 1.392 

500 1.029 0.742 1.387 1.014 0.825 1.229 1.063 0.767 1.387 

550 1.040 0.753 1.381 1.046 0.857 1.220 1.075 0.778 1.382 

600 1.051 0.764 1.376 1.075 0.886 1.213 1.087 0.790 1.376 

650 1.063 0.776 1.370 1.102 0.913 1.207 1.100 0.803 1.370 

700 1.075 0.788 1.364 1.126 0.937 1.202 1.113 0.816 1.364 

750 1.087 0.800 1.359 1.148 0.959 1.197 1.126 0.829 1.358 

800 1.099 0.812 1.354 1.169 0.980 1.193 1.139 0.842 1.353 

900 1.121 0.834 1.344 1.204 1.015 1.186 1.163 0.866 1.343 

1000 1.142 0.855 1.336 1.234 1.045 1.181 1.185 0.888 1.335 

Väte, H2 Kväve, N2 Syre O2 

250 14.051 9.927 1.416 1.039 0.742 1.400 0.913 0.653 1.398 

300 14.307 10.183 1.405 1.039 0.743 1.400 0.918 0.658 1.395 

350 14.427 10.302 1.400 1.041 0.744 1.399 0.928 0.668 1.389 

400 14.476 10.352 1.398 1.044 0.747 1.397 0.941 0.681 1.382 

450 14.501 10.377 1.398 1.049 0.752 1.395 0.956 0.696 1.373 

500 14.513 10.389 1.397 1.056 0.759 1.391 0.972 0.712 1.365 

550 14.530 10.405 1.396 1.065 0.768 1.387 0.988 0.728 1.358 

600 14.546 10.422 1.396 1.075 0.778 1.382 1.003 0.743 1.350 

650 14.571 10.447 1.395 1.086 0.789 1.376 1.017 0.758 1.343 

700 14.604 10.480 1.394 1.098 0.801 1.371 1.031 0.771 1.337 

750 14.645 10.521 1.392 1.110 0.813 1.365 1.043 0.783 1.332 

800 14.695 10.570 1.390 1.121 0.825 1.360 1.054 0.794 1.327 

900 14.822 10.698 1.385 1.145 0.849 1.349 1.074 0.814 1.319 

1000 14.983 10.859 1.380 1.167 0.870 1.341 1.090 0.830 1.313 
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Bilaga 12. Ideala gasers specifika värmekapacitet för några vanliga gaser som en funktion av temperaturen 

��p = a + bT + cT2 + dT3 

(T i K, Cp i kJ/kmol·K) 
Temp 
intervall % fel 

Substans Formel a b c d K Max. Medel 

Kväve N2 28.90 -0.1571x10^-2 0.8081x10^-5 -2.873x10^-9 273–1800 0.59 0.34 

Syre O2 25.48 1.520x10^-2 -0.7155x10^-5 1.312x10^-9 273–1800 1.19 0.28 

Luft — 28.11 0.1967x10^-2 0.4802x10^-5 -1.966x10^-9 273–1800 0.72 0.33 

Väte H2 29.11 -0.1916x10^-2 0.4003x10^-5 -0.8704x10^-9 273–1800 1.01 0.26 

Kolmonoxid CO 28.16 0.1675x10^-2 0.5372x10^-5 -2.222x10^-9 273–1800 0.89 0.37 

Koldioxid CO2 22.26 5.981x10^-2 -3.501x10^-5 7.469x10^-9 273–1800 0.67 0.22 

Vattenånga H2O 32.24 0.1923x10^-2 1.055x10^-5 -3.595x10^-9 273–1800 0.53 0.24 

Kväveoxid NO 29.34 -0.09395x10^-2 0.9747x10^-5 -4.187x10^-9 273–1500 0.97 0.36 

Kvävgas N2O 24.11 5.8632x10^-2 -3.562x10^-5 10.58x10^-9 273–1500 0.59 0.26 

Kvävedioxid NO2 22.9 5.715x10^-2 -3.52x10^-5 7.87x10^-9 273–1500 0.46 0.18 

Ammoniak NH3 27.568 2.5630x10^-2 0.99072x10^-5 -6.6909x10^-9 273–1500 0.91 0.36 

Svavel S2 27.21 2.218x10^-2 -1.628x10^-5 3.986x10^-9 273–1800 0.99 0.38 

Svaveldioxid SO2 25.78 5.795x10^-2 -3.812x10^-5 8.612x10^-9 273–1800 0.45 0.24 

Svaveltrioxid SO3 16.40 14.58x10^-2 -11.20x10^-5 32.42x10^-9 273–1300 0.29 0.13 

Acetylen C2H2 21.8 9.2143x10^-2 -6.527x10^-5 18.21x10^-9 273–1500 1.46 0.59 

Benzen C6H6 -36.22 48.475x10^-2 -31.57x10^-5 77.62x10^-9 273–1500 0.34 0.20 

Metanol CH4O 19.0 9.152x10^-2 -1.22x10^-5 -8.039x10^-9 273–1000 0.18 0.08 

Etanol C2H6O 19.9 20.96x10^-2 -10.38x10^-5 20.05x10^-9 273–1500 0.40 0.22 

Saltsyra HCl 30.33 -0.7620x10^-2 1.327x10^-5 ^-4.338x10^-9 273–1500 0.22 0.08 

Metan CH4 19.89 5.024x10^-2 1.269x10^-5 -11.01x10^-9 273–1500 1.33 0.57 

Etan C2H6 6.900 17.27x10^-2 -6.406x10^-5 7.285x10^-9 273–1500 0.83 0.28 

Propan C3H8 -4.04 30.48x10^-2 -15.72x10^-5 31.74x10^-9 273–1500 0.40 0.12 

n-Butan C4H10 3.96 37.15x10^-2 -18.34x10^-5 35.00x10^-9 273–1500 0.54 0.24 

i-Butan C4H10 -7.913 41.60x10^-2 -23.01x10^-5 49.91x10^-9 273–1500 0.25 0.13 

n-Pentan C5H12 6.774 45.43x10^-2 -22.46x10^-5 42.29x10^-9 273–1500 0.56 0.21 

n-Hexan C6H14 6.938 55.22x10^-2 -28.65x10^-5 57.69x10^-9 273–1500 0.72 0.20 

Etylen C2H4 3.95 15.64x10^-2 -8.344x10^-5 17.67x10^-9 273–1500 0.54 0.13 

Propylen C3H6 3.15 23.83x10^-2 -12.18x10^-5 24.62x10^-9 273–1500 0.73 0.17 
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Bilaga 13. Egenskaper för vanliga vätskor 

Data för kokning vid 1 atm Frysdata vid 1 atm Vätskeegenskaper 
Normal 
kokpunkt 

Latent 
ångbildningsvärme Fryspunkt 

Latent 
smältvärme Temperatur Densitet 

Specifik 
värme 

Substans °C hfg, kJ/kg °C hif, kJ/kg °C ρ, kg/m3 
Cp, 
kJ/kg·K 

Ammoniak -33.3 1357 -77.7 322.4 -33.3 682 4.43 

-20 665 4.52 

0 639 4.60 

25 602 4.80 

Argon -185.9 161.6 -189.3 28 -185.6 1394 1.14 

Bensen 80.2 394 5.5 126 20 879 1.72 

Saltlake(20 % sodiumklorid av massa) 103.9 — -17.4 — 20 1150 3.11 

n-Butan -0.5 385.2 -138.5 80.3 -0.5 601 2.31 

Koldioxid -78.4* 230.5(at0°C) -56.6 0 298 0.59 

Etanol 78.2 838.3 -114.2 109 25 783 2.46 

Etylalkohol 78.6 855 -156 108 20 789 2.84 

Etylenglykol 198.1 800.1 -10.8 181.1 20 1109 2.84 

Glycerin 179.9 974 18.9 200.6 20 1261 2.32 

Helium -268.9 22.8 — — -268.9 146.2 22.8 

Väte -252.8 445.7 -259.2 59.5 -252.8 70.7 10.0 

Isobutan -11.7 367.1 -160 105.7 -11.7 593.8 2.28 

Fotogen 204–293 251 -24.9 — 20 820 2.00 

Kvicksilver 356.7 294.7 -38.9 11.4 25 13,560 0.139 

Metan -161.5 510.4 -182.2 58.4 -161.5 423 3.49 

-100 301 5.79 

Metanol 64.5 1100 -97.7 99.2 25 787 2.55 

Kväve -195.8 198.6 -210 25.3 -195.8 809 2.06 

-160 596 2.97 

Oktan 124.8 306.3 -57.5 180.7 20 703 2.10 

Olja(lätt) 25 910 1.80 

Syre -183 212.7 -218.8 13.7 -183 1141 1.71 

Bensin — 230–384 20 640 2.0 

Propan -42.1 427.8 -187.7 80.0 -42.1 581 2.25 

0 529 2.53 

50 449 3.13 

Köldmedie 134a -26.1 217.0 -96.6 — -50 1443 1.23 

-26.1 1374 1.27 

0 1295 1.34 

25 1207 1.43 

Vatten 100 2257 0.0 333.7 0 1000 4.22 

25 997 4.18 

50 988 4.18 

75 975 4.19 

100 958 4.22 
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Bilaga 14. Egenskaper för vanliga solider 

Densitet Specifik värme Densitet Specifik värme 

Substans ρ kg/m3 Cp kJ/kg·K Substans ρ kg/m3 Cp kJ/kg·K 

Metaller 
 

Ickemetaller 

Aluminium Asfalt 2110 0.920 

200 K 0.797 Tegel, vanligt 1922 0.79 

250 K 0.859 Tegel, eldfast (500 °C) 2300 0.960 

300 K 2,700 0.902 Betong 2300 0.653 

350 K 0.929 Lera 1000 0.920 

400 K 0.949 Diamant 2420 0.616 

450 K 0.973 Glas, fönster 2700 0.800 

500 K 0.997 Glas, pyrex 2230 0.840 
Brons (76 % Cu, 2 % 
Zn 2 % Al) 8,280 0.400 Grafit 2500 0.711 
Mässing, gul (65 % 
Cu, 35 % Zn) 8,310 0.400 Granit 2700 1.017 

Koppar Gips eller gipsskiva 800 1.09 

-173°C 0.254 Is 

-100°C 0.342 200 K 1.56 

-50°C 0.367 220 K 1.71 

0°C 0.381 240 K 1.86 

27°C 8,900 0.386 260 K 2.01 

100°C 0.393 273 K 921 2.11 

200°C 0.403 Kalksten 1650 0.909 

Järn 7,840 0.45 Marmor 2600 0.880 

Bly 11,310 0.128 Plywood (Douglasgran) 545 1.21 

Magnesium 1,730 1.000 Gummi(mjukt) 1100 1.840 

Nickel 8,890 0.440 Gummi (hårt) 1150 2.009 

Silver 10,470 0.235 Sand 1520 0.800 

Stål, mjukt 7,830 0.500 Sten 1500 0.800 

Tungsten 19,400 0.130 Trä, hår (lönn, ek, etc.) 721 1.26 

Trä, mjukt (gran, tall, etc.) 513 1.38 
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Bilaga 15. Mättat vattens egenskaper 

Temp 
Mättn. 
tryck 

Densitet  
ρ, kg/m3 

Förång-
nings-
entalpi 

Specifik värme 
Cp, J/kg·K 

Termisk 
konduktivitet 
k, W/m·k 

Dynamisk viskositet 
µ, kg/m·s 

Prandtl nummer 
Pr 

Volym 
expansions 
koefficient 
Β, 1/K 

T, °C Psat, kPa Vätska Ånga 
hfg, 
kJ/Kg Vätska Ånga Vätska Ånga Vätska Ånga Vätska Ånga Vätska 

0.01 0.6113 999.8 0.0048 2501 4217 1854 0.561 0.0171 1.792x10^-3 0.922x10^-5 13.5 1.00 -0.068x10^-3 

5 0.8721 999.9 0.0068 2490 4205 1857 0.571 0.0173 1.519x10^-3 0.934x10^-5 11.2 1.00 0.015x10^-3 

10 1.2276 999.7 0.0094 2478 4194 1862 0.580 0.0176 1.307x10^-3 0.946x10^-5 9.45 1.00 0.733x10^-3 

15 1.7051 999.1 0.0128 2466 4185 1863 0.589 0.0179 1.138x10^-3 0.959x10^-5 8.09 1.00 0.138x10^-3 

20 2.339 998.0 0.0173 2454 4182 1867 0.598 0.0182 1.002x10^-3 0.973x10^-5 7.01 1.00 0.195x10^-3 

25 3.169 997.0 0.0231 2442 4180 1870 0.607 0.0186 0.891x10^-3 0.987x10^-5 6.14 1.00 0.247x10^-3 

30 4.246 996.0 0.0304 2431 4178 1875 0.615 0.0189 0.798x10^-3 1.001x10^-5 5.42 1.00 0.294x10^-3 

35 5.628 994.0 0.0397 2419 4178 1880 0.623 0.0192 0.720x10^-3 1.016x10^-5 4.83 1.00 0.337x10^-3 

40 7.384 992.1 0.0512 2407 4179 1885 0.631 0.0196 0.653x10^-3 1.031x10^-5 4.32 1.00 0.377x10^-3 

45 9.593 990.1 0.0655 2395 4180 1892 0.637 0.0200 0.596x10^-3 1.046x10^-5 3.91 1.00 0.415x10^-3 

50 12.35 988.1 0.0831 2383 4181 1900 0.644 0.0204 0.547x10^-3 1.062x10^-5 3.55 1.00 0.451x10^-3 

55 15.76 985.2 0.1045 2371 4183 1908 0.649 0.0208 0.504x10^-3 1.077x10^-5 3.25 1.00 0.484x10^-3 

60 19.94 983.3 0.1304 2359 4185 1916 0.654 0.0212 0.467x10^-3 1.093x10^-5 2.99 1.00 0.517x10^-3 

65 25.03 980.4 0.1614 2346 4187 1926 0.659 0.0216 0.433x10^-3 1.110x10^-5 2.75 1.00 0.548x10^-3 

70 31.19 977.5 0.1983 2334 4190 1936 0.663 0.0221 0.404x10^-3 1.126x10^-5 2.55 1.00 0.578x10^-3 

75 38.58 974.7 0.2421 2321 4193 1948 0.667 0.0225 0.378x10^-3 1.142x10^-5 2.38 1.00 0.607x10^-3 

80 47.39 971.8 0.2935 2309 4197 1962 0.670 0.0230 0.355x10^-3 1.159x10^-5 2.22 1.00 0.653x10^-3 

85 57.83 968.1 0.3536 2296 4201 1977 0.673 0.0235 0.333x10^-3 1.176x10^-5 2.08 1.00 0.670x10^-3 

90 70.14 965.3 0.4235 2283 4206 1993 0.675 0.0240 0.315x10^-3 1.193x10^-5 1.96 1.00 0.702x10^-3 

95 84.55 961.5 0.5045 2270 4212 2010 0.677 0.0246 0.297x10^-3 1.210x10^-5 1.85 1.00 0.716x10^-3 

100 101.33 957.9 0.5978 2257 4217 2029 0.679 0.0251 0.282x10^-3 1.227x10^-5 1.75 1.00 0.750x10^-3 

110 143.27 950.6 0.8263 2230 4229 2071 0.682 0.0262 0.255x10^-3 1.261x10^-5 1.58 1.00 0.798x10^-3 

120 198.53 943.4 1.121 2203 4244 2120 0.683 0.0275 0.232x10^-3 1.296x10^-5 1.44 1.00 0.858x10^-3 

130 270.1 934.6 1.496 2174 4263 2177 0.684 0.0288 0.213x10^-3 1.330x10^-5 1.33 1.01 0.913x10^-3 

140 361.3 921.7 1.965 2145 4286 2244 0.683 0.0301 0.197x10^-3 1.365x10^-5 1.24 1.02 0.970x10^-3 

150 475.8 916.6 2.546 2114 4311 2314 0.682 0.0316 0.183x10^-3 1.399x10^-5 1.16 1.02 1.025x10^-3 

160 617.8 907.4 3.256 2083 4340 2420 0.680 0.0331 0.170x10^-3 1.434x10^-5 1.09 1.05 1.145x10^-3 

170 791.7 897.7 4.119 2050 4370 2490 0.677 0.0347 0.160x10^-3 1.468x10^-5 1.03 1.05 1.178x10^-3 

180 1,002.1 887.3 5.153 2015 4410 2590 0.673 0.0364 0.150x10^-3 1.502x10^-5 0.983 1.07 1.210x10^-3 

190 1,254.4 876.4 6.388 1979 4460 2710 0.669 0.0382 0.142x10^-3 1.537x10^-5 0.947 1.09 1.280x10^-3 

200 1,553.8 864.3 7.852 1941 4500 2840 0.663 0.0401 0.134x10^-3 1.571x10^-5 0.910 1.11 1.350x10^-3 

220 2,318 840.3 11.60 1859 4610 3110 0.650 0.0442 0.122x10^-3 1.641x10^-5 0.865 1.15 1.520x10^-3 

240 3,344 813.7 16.73 1767 4760 3520 0.632 0.0487 0.111x10^-3 1.712x10^-5 0.836 1.24 1.720x10^-3 

260 4,688 783.7 23.69 1663 4970 4070 0.609 0.0540 0.102x10^-3 1.788x10^-5 0.832 1.35 2.000x10^-3 

280 6,412 750.8 33.15 1544 5280 4835 0.581 0.0605 0.094x10^-3 1.870x10^-5 0.854 1.49 2.380x10^-3 

300 8,581 713.8 46.15 1405 5750 5980 0.548 0.0695 0.086x10^-3 1.965x10^-5 0.902 1.69 2.950x10^-3 

320 11,274 667.1 64.57 1239 6540 7900 0.509 0.0836 0.078x10^-3 2.084x10^-5 1.00 1.97 

340 14,586 610.5 92.62 1028 8240 11,870 0.469 0.110 0.070x10^-3 2.255x10^-5 1.23 2.43 

360 18,651 528.3 144.0 720 14,690 25,800 0.427 0.178 0.060x10^-3 2.571x10^-5 2.06 3.73 

374.14 22,090 317.0 317.0 0 — — — — 0.043x10^-3 4.313x10^-5 

 


