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Sammanfattning 
Sommaren 2009 besökte WSP en anläggning i anslutning till Taragruvan i Navan, 
Irland. Syftet av deras besök var att se över ventilationssystemet som var föråldrat. I 
och med besöket insåg besiktaren att även deras värmesystem var i behov av en 
uppdatering och den uppgiften resulterade till detta examensarbete. 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur ett nutida värmesystem kan 
byggas upp och förbättra inomhusklimatet jämfört med ett äldre system. Uppgiften i 
arbetet består av att ta fram ett förslag på utformningen av ett nytt system som tar 
hänsyn till effektbehov och dagens klimatkrav. 
 
Utredningen hänvisar en anläggning som används till omklädningsrum för 
gruvarbetarna samt kontorslokaler. Där är inomhusmiljön bristande, speciellt i 
omklädningsrummet där temperaturen och den relativa fukthalten är över 
rekommenderande värden. Omklädningsrummet är därigenom största fokus i 
undersökningen. Dessutom värms systemet upp med stora mängder olja vilket bidrar 
med stora utsläpp till miljön. Att kunna mildra anläggningens påverkan bidrar till 
ökad motivering för en eventuell investering. Utgångspunkten för arbetet ligger i att 
upprätta ett systems uppbyggnad utifrån anläggningens behov. Därefter läggs stor 
vikt vid att finna de rätta komponenterna för att optimera det tilltänkta systemet. För 
att teoretiskt kunna bygga upp ett system till anläggningen arbetas ett förslag fram 
via ett flödesschema för att skapa en tidig överblick. Efter detta ska systemets 
komponenter dimensioneras efter anläggningens behov, där uppvärmningen av 
tappvarmvatten, ventilationssystem och radiatorsystem samt luftavfuktning i 
omklädningsrummet inkluderas. För att undersöka möjligheten till ett 
energieffektivare värmesystem kommer arbetet att inkludera en utvärdering av 
värmeväxlare, värmepump och luftavfuktare samt inkluderingen av de befintliga 
ventilations- och värmesystemen.  
 
I resultaten redovisas ett effektiviserat teoretiskt system som minskar 
energiförbrukningen och förbättrar inomhusklimatet i anläggningen. Genom att 
utnyttja befintlig värmeenergi kan arbetet redovisa ekonomiska fördelarna som 
uppkommer genom val av en effektiv värmepump inom systemet. 
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Nyckelord: Energieffektivisering, värmesystem, värmeåtervinning, värmepump, 
luftavfuktare, värmeväxlare.

Titel: 
Utredning av värmesystem i Boliden AB:s anläggning vid 
Tara-gruvan 

Arbetets omfattning: Examensarbete 15 hp 
Utbildningsprogram: Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik 
Författare: Josefin Andersson 

Handledare: 
Mohsen Soleimani-Mohseni, Umeå Universitet 
Magnus Andersson, WSP 

Uppdragsgivare: Johan Saadio, WSP 



 
II 

Umeå Institute of Technology 

 

Abstract  
In the summer of 2009, WSP visited a facility adjacent to the Tara-mine at Navan, 
Ireland. The purpose of their visit was to control the ventilation system which was 
outdated. During the visit the inspector detected that their heating system also was in 
need of updating and that task led to this bachelor thesis. 
 
The overall aim of this work is to investigate how a modern heating system can be 
assembled to improve the indoor climate compared to an older system, where the 
primary target is to develop a proposal for the formation of a new system that meet 
the power requirements and today's climate demands. 
 
The study refers to a facility used as a changing room for the miners and as an office 
premise. The analysis focuses on the changing rooms as the indoor environment is 
especially inadequate with temperature and relative air humidity above 
recommendatory values for good indoor climate. In addition, the system is heated 
with large amounts of oil which contribute with large contaminations to the 
environment. Being able to moderate the impact the facility contribute to the 
surroundings is an additional motive for any investment.  
 
The analysis began with an examination of the system demands from the facility’s 
needs, followed by a search of potential components which could optimize a 
contemplated system. In order to be able to build this system theoretically correct the 
thesis established a flow chart. On the basis of the flow chart, the system components 
is conform adjusted to the facility’s needs, which includes the heating of domestic hot 
water, ventilation- and heating systems, as well an air dehumidification unit in the 
locker room. To examine the possibilities of improving the energy efficiency of this 
heating system, the project will evaluate heat exchangers, a heat pump and a 
dehumidifier, and a coupling to the existing ventilation and heating systems. 
 
The results are presented as a theoretical system that reduces the facility’s energy 
consumption and improves indoor climate. By utilizing the accessible thermal energy, 
the project also presents the economic advantages from choosing an efficient heat 
pump within the system. 
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1 Inledning 
Avsnittet redogör arbetets bakgrund, dess avgränsningar och vilka problem som 
motiverat det. Arbetets mål och syfte presenteras samt en enkel sammanfattning av 
dess tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 
Tara-gruvan som ägs av Boliden AB är Europas största zinkgruva. Den ligger i 
Navan, Irland, och där bryts det ungefär 2,6 miljoner ton malm årligen för att 
anrikas till zink- och blykoncentrat (Boliden AB1, 2013). Med omkring 700 arbetare 
som jobbar i anläggningen medför det en hög energianvändning när det kommer till 
ventilation, värme och tappvarmvatten. Trots detta är systemet föråldrat och 
åsidosatt i underhållet. Vilket resulterar i en ej tillfredställd inomhusmiljö samt en 
onödigt hög energiförbrukning. Energitillförsel sker dessutom genom 
oljeförbränning, det vill säga från en icke miljövänlig energikälla. För att 
anläggningen ska uppnå dagens standard krävs en uppdatering av dess värmesystem. 
 
Detta projekt är en vidareutveckling av en tidigare utredning av anläggningens 
ventilation utförd av WSP för Boliden AB.  

1.2 Problembeskrivning 
Arbetet kommer att utreda potentialen för effektivisering av energiförbrukningen, 
framför allt i omklädningsrummet som ligger på markplan. Detta är en yta på drygt 
2000 m2 som i dagsläget har en rumstemperatur på omkring 29°C (WSP, 2009). 
Denna höga temperatur är resultatet av att en del av utrymmet används för att torka 
de fuktiga arbetskläderna som gruvarbetarna använder. Det är ungefär 460 stycken 
overaller (WSP, 2009) som innehåller en uppskattad total fuktmängd på ungefär 40 
kg per dygn, vilket understryker vikten av en torkningsprocess. Däremot är denna 
process inte tillfredställande på grund av den obekväma inomhusmiljön där 
dessutom den varma luften sprids genom lokalen vidare genom tak och väggar till 
intilliggande kontorslokaler. Dessa kontorslokaler måste på grund av detta tillföras 
extern kyla. De anställda upplever inomhusmiljön obehaglig på grund av 
värmesystemets obalans. Därför ska alternativa lösningar undersökas. 
 
Arbetarna förbrukar kring 28 000 liter varmvatten varje dygn till duscharna i 
anläggningen (WSP, 2009). Dessa stora mängder vatten värms upp med olja vilket 
resulterar och dyra kostnader och stora föroreningar som släpps ut. Detta samtidigt 
som det på andra sidan anläggningen sköljs ut ett stort flöde varmgradigt vatten utan 
att ta till vara på dess värmeenergi. Här finns möjligheten att återanvända denna 
värmeenergi och utnyttja den för att effektivisera energiförbrukningen i 
anläggningen där även ventilations- och radiatorsystemen ska inkluderas. 

1.3 Syfte och mål  
Syftet med arbetets utredning är att ta fram en möjlig lösning med dagens teknik för 
att kunna effektivisera ett system som sedan länge är föråldrat och dessutom inte tar 
till vara den tillgängliga energi som finns inom inrättningen.  
  
Förslaget till det uppdaterade systemet ska tillfredsställa anläggningens behov och 
förhoppningsvis visa sig ge en besparing av energiförbrukningen som kan göra 
investeringen ekonomisk intressant för företaget.  
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Efter avslutat projekt förväntas ett positivt resultat kunna framföras som visar en 
utveckling av anläggningens värmesystem som möter dagens krav, kvalitet och är till 
belåtenhet av WSP. 

1.4 Avgränsning 
Eftersom det är ett projektarbete på 15 poäng är vissa aktivt valda avgränsningar 
gjorda för att anpassa innehållet efter tidsbestämmelserna. Detta för att göra en 
ordentlig utredning av det mest aktuella problemområdena. I arbetet kommer endast 
en del av anläggningens omklädningsrum utredas.  Denna ligger invid och under 
kontorslokaler som berörs av dess värmeöverskott samtidigt som det är relativ öppen 
planlösning mot duschrum och förvaringsrummet (se figur 1, avsnitt 2.3). Hela 
anläggningen har ett delat ventilationssystem och därför kommer de beräkningar 
som berör ventilationen anpassas utefter arbetets fokusområde. Detta beslut togs för 
att minska arbetets omfattning beträffande energikartläggning. Anläggningen som 
arbetet utreder ligger i Irland och därför fanns det ingen möjlighet att besöka 
platsen. Detta har medfört att tillgången till vissa värden svåra att mäta och kommer 
därför istället att uppskattas. 

1.5 Disposition 
Genom en tidig sammanställning av problembeskrivningen och önskade resultat var 
skapades projektets upplägg. Viss teori insamlades och sammanfattades för att förstå 
hur det nuvarande systemet fungerade och vilka möjligheter till förbättring som 
fanns. Största delen av arbetet består av beräkningar för dimensioneringen av det 
nya systemet. Utifrån resultaten ses olika alternativ över för att systemet ska uppfylla 
dagens krav samt ge anläggningen en ekonomisk förbättring genom en 
effektivisering av energiförbrukningen.  Slutligen ska de föreslagna förändringarna 
redovisas igenom en ekonomikalkyl samt tabeller över energibesparandet och 
energianvändningen. 
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2 Teori 
För att ge en djupare förståelse ges i teorin en sammanfattning av arbetets 
grundstenar där även anläggningens utformning och dess problem redogörs. De 
lösningar som ska undersökas förklaras tillsammans med en enkel beskrivning av de 
aggregat som är tilltänka för det nya systemet. 

2.1 Effektivisering 
Då den generella uppmärksamheten mot besparingar och miljömedvetenhet har ökat 
finns det idag ett större intresse för dagens industrier att effektivisera företagens 
energiförbrukning. Energieffektivisering kan ske genom enkla medel som att 
uppdatera utrustning, dimensionera efter behov och smartare styr- och 
regleringsfunktioner. Det investeras stora summor idag för att göra ännu större 
besparingar, vilket är en positiv utveckling för både människor och jordens 
välmående. Senast 2012 inkluderades 65 företag, ett av de just Boliden Mineral AB 
(Boliden AB3, 2012), i av energimyndigheternas program för effektivisering som 
sammanlagt investerade 750 miljoner för effektiviseringsåtgärder 
(Energimyndigheten1, 2012). Detta påvisar dagens ekonomiska intresse för 
effektivisering. Gruvindustrin har länge stressat miljön genom utgrävningar och dess 
energikrävande verksamhet. Genom att effektivisera denna anläggning kan denna 
negativa påverkning minskas ytterligare. 

2.2 Gruvindustrin 
Sverige tillhör den Fennoskandiska urbergsskölden, vilket betyder att landets 
berggrund består av framförallt granit och gnejs. Genom erosion har dessa bergarter 
förflyttas mot ytan samtidigt som vulkanism har gjort att berggrunden i Sverige är 
väldig rik på malm. Detta har varit till stor grund för landets utveckling genom en 
framgångsrik gruvindustri. Redan på medeltiden förstods vikten av malm och 
gruvdriften återfinns redan på 1200- talet medan det redan 400 år senare i Lappland 
sprängdes malm ur berget för första gången (naturhistoriska riksmuseet, 2009).  
Sverige är en viktig gruvnation i Europa och bidrar med stora delar av den totala 
produktionen av järnmalm och koppar. År 2010 bidrog Sveriges gruvnäring med 26 
miljarder till Sveriges BNP (Svemin, 2013). Boliden AB har varit aktiva i 
gruvindustrin sedan början av 1900-talet och kring 1970-talet breddade de sin 
industri utöver Europa. Sedan 2004 har Boliden AB ägt Tara-gruvan(Boliden AB2, 
2013). 
 
En gruva innefattar ofta en osäkerhet inför framtiden. Väldigt sällan kan nästa 
fyndighet med säkerhet förutspås eller veta vilka priser marknaden kommer erbjuda. 
Därför är det också svårt att göra investeringar i en gruvas anläggning, på grund av 
ovetskapen av dess behov endast några år framåt. 

2.3 Anläggningen 
I anknytning till Tara-gruvan ligger anläggnigen som arbetet utvärderar. Sommaren 
2009 besökte WSP anläggningen i syfte att kontrollera ventilationen och i deras 
statusbesiktning redovisades olika åtgärdsförslag för att förbättringar. Besiktaren 
insåg även att det fanns ytterligare områden förutom ventilationen där förbättringar 
var möjliga och rekommenderades. Framförallt refererande besiktaren till 
värmesystemet på första plan samt energiåteranvändningen som var möjlig men 
utesluten. 
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Anläggningen består av två våningar, där största delen av undervåningen är ett 
omklädningsrum för arbetarna i gruvan. Resterande del samt övre våningen används 
som kontorsklokaler. Det stora problemet i anläggningen är värmesystemet då 
arbetarna upplever obehag på grund av för hög temperatur i lokalerna. Detta beror 
på att en stor del i mitten av den nedre våningen även fungerar som torkrum till de 
fuktiga kläderna som arbetarna i gruvan bär. Detta rum kommer att refereras till Zon 
1 i rapporten, se figur 1.  
 

 
Figur 1. Planritning av anläggningens första våning. Omklädningsrummet är markerat med den 
yttersta linjen och Zon 1 omfattas av den feta linjemarkeringen. 

Då varje skift består av ungefär 155 arbetare resulterar det i att ungefär 465 stycken 
overaller ska torkas varje dygn, vilket kräver att systemet har en bra 
uttorkningsförmåga. Idag hängs dessa overaller upp i rummet och torkas genom att 
ventilationsluften värms upp till 29°C och sedan förs in i rummet (WSP, 2009). 
Detta är inte att föredra på grund av många orsaker. Dels blir torkningsprocessen 
inte fullständig i och med den höga relativa fukthalt som skapas, dels upplevs 
fuktigheten väldigt tydligt vid så pass höga temperaturer och dels för att denna 
värme sprids till kontorslokalerna där värmebehovet inte alls är lika högt. Därmed 
fås en torkningsprocess som inte är effektiv samtidigt som anläggningen har ett 
onödigt externt kylbehov från den interna värmespridningen. 
 
Att korrekt fukthalt i inomhusluften bibehålls är viktig för både människan och 
byggnadens välmående. Tilluften i ventilationen tillför ständig fukt från 
utomhusluften vilket varierar mellan 65 % och 90 % relativ fuktighet, inomhus kan 
dessa variationer vara betydligt större. Människan är inte speciellt känslig för 
variationer av luftfuktighet, så länge de håller sig inom 20-70% relativ fuktighet, vid 
normala temperaturer. Utöver de så upplevs obehag, speciellt vid höga temperaturer 
(Warfvinge och Dahlblom, 2010).  
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Det optimala värdet av den relativa fuktigheten ligger mellan 40-60 % där faktorerna 
som påverkas av relativ fuktighet är minst, se figur 2 nedan.  

 
Figur 2. Faktorer som påverkas av den relativa fuktigheten som påverkar välmåendet av material 
och människa. Figur 1-1,Warfvinge och Dahlblom (2010). 

Eftersom mätningarna i lokalen visade en relativ fuktighet på 75 % vid besöket 
betyder det att ett troligtvis obehag upplevs i lokalerna samt att byggnadsdelar kan 
vara utsatta för ökad avgivning av kemiska emissioner, kondensutfällning och tillväxt 
av kvalster och alger. Då temperaturen i lokalen var högt över normal temperatur vid 
denna höga fukthalt kommer personalens förmåga att svettas sättas ned och därmed 
är värmebalansen svår att hålla vilket leder till att välmåendet försämras (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2012). Även om arbetarna inte spenderar 
långa stunder i zon 1 är det ändå viktigt att se över ventilationens funktion. 
 
Anläggningen har en möjlighet till energieffektivisering genom att återvända en inom 
verksamheten möjlig energikälla. Det finns två kvarnar i Tara-gruvan som maler 
malm dygnet runt. Detta är en energikrävande process och fordrar stora mängder 
kylvatten för att inte överhettas. I det kylvattnet finns en stor värmeenergi som idag 
lämnar dessa kvarnar utan att återvinnas. Det är ungefär 38 m3 av 21 gradigt vatten 
varje timme (se figur 8 och figur 9, avsnitt 3.3.1) vilket resulterar till en värmeeffekt 
på ungefär 350 kW som dumpas. Detta samtidigt som uppvärmningen i 
anläggningen, som ligger cirka 200 meter ifrån kvarnhuset, fortfarande sker genom 
oljeförbränning. Denna värmeenergi från kylvattnet ska istället kunna användas till 
tappvarmvatten samt uppvärmning av ventilation och radiatorsystem. 
 
Nuvarande uppvärmning i anläggningen förbrukar 122 m3 olja per år (Andersson) 
vilket medför ett koldioxidutsläpp på 365 ton (www.preem.se). Utöver det används el 
till uppvärmning och avkylning vilket inte bidrar till en förbättring av anläggningens 
miljöpåverkan. 

2.4 Problemlösning 
För att upprätta en balans i systemet kommer ett försök att göras för att hitta en 
möjlig lösning till torkningsprocessen genom att installera en luftavfuktare. Detta 
aggregat bör förbättra torkningskvaliteten genom en sänkt relativ fukthalt i rummet 
samtidigt som den skulle minska värmetransporten genom taket till kontorsvåningen 
då temperaturen även kan sänkas. Därmed skulle inomhuskvaliteten i hela 
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anläggningen förbättras. Luftavfuktaren ska fungera som ett komplement till 
ventilationssystemet där den korrigerar fukthalten i omklädningsrummets luft. 
  
Avfuktningsprocessen fungerar så att luften kyls ner i aggregatet till dessdaggpunkt 
där kondens bildas. Luftens daggpunkt uppstår då luftens relativa fukthalt är 100 % 
och därmed mättad. Genom att fortsätta kyla luften under kondens kan fukten ur 
luften extraheras, och därefter återförs den torra luften tillbaka till rummet efter att 
den åter igen har värmts upp. I figur 13 (se bilaga 8.3) visas principen av 
luftavfuktare i ett Mollierdiagram. Nedan i figur 3 illustreras en luftavfuktare 
schematiskt. 
 

 
Figur 3. Överskådlig bild över avfuktningsprocessen i en luftavfuktare. Figur 14-25, Çengel och 
Boles (2011) 

För att möjliggöra återanvändningen av kylvattnets värmeenergi och ersätta 
oljeförbrukningen krävs installation av en värmepump. Värmepumpen behövs 
eftersom kylvattnets värmeenergi är lågvärdigt och inte går att använda direkt in till 
anläggningen. Värmepumpen fungerar så att den extraherar värmen från kylvattnet 
genom ett kylmedium som då förångas i värmepumpens förångare. Vidare så ökar 
köldmediets tryck genom att det komprimeras i kompressorn och denna höga värme 
som köldmediet nu består av utvinns till värmebäraren samtidigt som det i nästa steg 
kyls ned i kondensorn. Genom en strypventil, som styr massflödet, förs köldmediet 
sedan tillbaka tillförångaren (Avarez, 2006). En principskiss av en kompressordriven 
värme- eller kylpumpanläggning visas nedan i figur 4. 
 

 
Figur 4. Schematisk bild över en värmepumpsprocess med förklarande text. Figur 8.1-1, Alvarez 
(2006). 



7 
 

Eftersom energin ska användas till att värma upp tappvarmvattnet är kravet från 
boverket (2013) att vattnet vid tappstället ska vara minst 50°C och att stillastående 
vatten i tank ska hålla 60°C för att vara legionellasäkert. Legionella är en bakterie 
som sprids genom vattendimma, vanligtvis genom duschning, och var tionde person 
som insjuknar dör vilket understryker allvaret i detta krav (Boverket, 2013). 
Då anläggningen förbrukar stora mängder vatten genom duschning är detta 
framförallt viktigt. För att värmepumpen ska kunna värma tappvarmvattnet måste 
den då klara av ytterligare lite högre temperaturer för att uppnå kraven och inte 
riskera att vattnet är kontaminerat på grund av värmeförluster i ledningar. Så 
extrema temperaturhöjning är inte möjligt eller önskvärt i kondensorn. Därför krävs 
en särskild spets för den extra uppvärmningen. Det bästa resultatet förväntas uppnås 
med en värmepump med hetgasväxling, men alternativ med elpatron är även en 
möjlig lösning. Med hetgasväxling utvinns värmeenergi ur köldmediet strax efter 
kompressorn där det är i överhettad gasform mellan 60-100°C. Enligt KV företagen 
(2013) så räknas det med att ungefär 10-30 % av värmeeffekten går att utvinna som 
hetgasvärme. Figur 5 visar ett Ts-diagram som beskriver hur köldmediet tillstånd 
förhåller sig mot temperatur och entropi. 
 

 
Figur 5. Ts-diagram av en ideal kompressordriven värme- eller kylpumpanläggning med egen 
markering för att illustrera hetgasväxlingens arbetsområde. Figur 11-3, Çengel och Boles (2011) 

 
Hetgasvärmen kommer endast att användas till tappvarmvattenuppvärmningen 
eftersom det inte då krävs lika hög kondensering. Då utredningen uppskattar att 
energitillgången är större än effektbehovet till uppvärmningen av tappvarmvatten 
ska därför möjligheten att ansluta ytterligare effekt till ventilationen och 
radiatorsystem även undersökas där framförallt kondensorns värmeeffekt är 
tilltänkt.  

2.5 Besparingar 
Att sluta förbränna olja skapar besparingar som är viktiga både ur det ekonomiska 
perspektivet och framförallt ur miljösynpunkt. Olja är ett bränsle som har ett stort 
energiinnehåll och har i många år dominerat uppvärmning av byggnader.  
 

http://www.boverket.se/
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Genom nyttiggöra värmeenergin från kylvattnet kommer anläggningen att kunna ta 
reda på energi som nu går förlorad. Genom det minskar anläggningen dess 
oljeanvändning eller kommer möjligvis kunna ta bort den helt. Eftersom olja är en 
kostsam energikälla är ekonomiska besparingar möjliga samt att genom en minskad 
förbrukning spara miljön från samma minskning av utsläpp. 
 
Den ekonomiska besparingen kommer att redovisas i en LCC – kalkyl, (lifecyclecost) 
som visar hur stor besparingspotentialen är under investeringens livscykel. Detta är 
ett verktyg som används för att jämfört olika alternativ över en viss kalkylperiod 
inför ett investeringsbeslut, inte grunda enskilda investeringar på.  
Beräkningarna tar hänsyn till investeringskostnader, driftkostnader, restkostnader 
samt realräntan som inkluderar inflationen och den nominella räntan.  

2.6 Definitioner och beteckningar 
Ånggenomsläpplighet/ångpermeabilitet beskriver ett materials genomsläpplighet 
för vattenånga. Det anger hur snabbt vattenångan transporteras genom ett material, i 
mängd vattenånga per sekund, beräknat på en kubikmeter av materialet (Petersson, 
2004. s. 135). 
 
Ångövergångskoefficienten anger ångtransporten mellan luften och ytan av ett 
material med ånghaltskillnaden som potential och är en funktion av luftrörelserna 
vid ytan (Petersson, 2004. s.308).  
 
Relativ fuktighet är förhållandet mellan mängd vattenånga mot maximal vattenånga 
i luften vid en viss temperatur (Warfvinge och Dahlblom, 2010. s.1:29). 
 
Ånghalt beskriver mängden vattenånga som finns i luften (Petersson, 2004. s.291). 
 
Mättnadsånghalt är den största möjliga mängden vattenånga som kan finnas i luften 
vid en viss temperatur (Petersson, 2004. s.291). 
 
Fukthalt är mängden bundet vatten i ett material (Petersson, 2004. s.296). 
 
Specifik värmekapacitet beskriver den värmemängd som krävs för att höja 
temperaturen en grad hos ett ämne av ett kilos mängd (Çengel och Boles, 2011. 
s.174). 
 
COP (Coefficient of Performance) står för en värmepumps värmefaktor vilket 
beskriver dess effektivitet (Çengel och Boles, 2011. s.282).  
 
Konvektion sker då fukt transporteras via ett medium. Mängd som överförs beror av 
mediets hastighet och temperaturskillnaden mellan det och överförande yta 
(Persson, 2012. s.132). 
 
Diffusion är då vattenångans rörselse sker med drivkraft från ånghaltsskillnader, där 
jämvikt eftersträvas. I analogi med värmeöverföring (Petersson, 2004. s.299).  
 
Nuvärdesfaktorn är värdet av en krona som utfaller efter ett visst antal år baserat på 
kalkylperiod och realränta (Energimyndigheten2, 2010). 
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Nusummefaktorn är värdet av en krona som utfaller i slutet av varje år baserat på 
kalkylperiod och realränta(Energimyndigheten2, 2010). 
 
Kalkylräntan i arbetet är realräntan vilket tas fram genom att subtrahera inflationen 
från den nominella räntan (Nationalencyklopedin, 2013). 
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3 Genomförande 
Kapitlet ger en beskrivning av tillvägagångsättet, vilken metod som valts och hur 
arbetets resultat tagits fram. Det inkluderar planering, uppbyggnad och val av nytt 
system samt beräkningarna som har den största vikten i arbetet. Beräkningarna är 
uppdelade för olika delar av systemet samt vilka besparingar som är möjliga, ur 
ekonomisk och miljösynpunkt. 

3.1 Projektets grundande 
Arbetet inleds med diskussioner med WSP för att undersöka möjligheten till 
examensarbete. Det tilltänkta projektet ska vara en vidareutveckling av ett av deras 
tidigare uppdrag för en av Boliden AB’s anläggningar på Irland. Arbetet ska innefatta 
en utredning av ett värmesystem i obalans och en effektivisering av 
energiförbrukningen. Efter en muntlig överenskommelse med WSP startar arbetet 
med en projektbeskrivning för att möjliggöra handledarens godkännande av 
examensarbetet. Avgränsningar och upplägg planeras grundat på en tydlig tidsperiod 
och sammanfattas i ett översiktigt Ganttschema, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Första utlägget av Ganttschema för arbetet. 

Eftersom det saknas erfarenhet från liknande arbeten så har projektet planerats med 
stor vikt på första delen av perioden för att undvika att oväntade problem i slutdelen 
av perioden ska resultera i ett ej avklarat projekt. Själva utförandet av projektet har 
gjorts på WSP’s kontor i Skellefteå under tio veckor på vårterminen 2013. 
 
Det första steget i arbetet är att bestämma utformningen av ett mer effektivt system 
till den utredda anläggningen. 

3.2 Uppbyggnaden av det nya systemet 
Syftet med det nya systemet är att återanvända värmen från kylvattnet till 
anläggningen för att minska dess externa energitillförsel samt att öka komforten och 
torkningsprocessen i omklädningsrummet. Utformningen av systemet måste därför 
uppbyggas efter detta. Denna rapport är anpassad efter det nya ventilationssystemet 
som WSP har föreslagit och inte det ventilationssystem som brukades vid besöket.  
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För att sammanställa de tilltänkta lösningarna ritades ett flödesschema upp med de 
planerade aggregaten, se figur 7. Tillvägagångsätt för uppbyggnaden av systemet 
förklaras vidare under figuren. 
 

 

Figur 7. Tilltänkt flödesschema för omklädningsrummet. 

1. Kulvert där kylvattnet transporteras. Denna de inkluderas inte i arbetet. 
2. För att utvinna värmen från kvarnarna behövs ett från tappvarmvattnet externt 
system i och med att kylvattnet inte är rent. Därför ska en värmeväxlare installeras 
för att överföra värmen från kylvattnet. Värmeväxlarens effekt beräknas efter vilken 
temperaturdifferens systemet önskar, samt kylvattnets flödeshastighet. 
Värmeväxlarens system kommer att utvinna värmen ur kylvattnets varma sida för att 
sedan återleda det nedkylda vattnet i kylvattnets utflöde. 
3. Värmepumpens uppgift är att höja temperaturen från värmeväxlaren till önskad 
temperatur till tappvarmvattnet. För att uppnå säkra temperaturer (Boverket, 2013) 
måste effekten från värmepumpen ge en temperatur över 60°C för att kunna 
garantera en värmeöverföring som ger just denna temperatur i 
varmvattenbehållaren. På grund av det höga temperaturkravet krävs en spetsning av 
effekten för att kunna höja den avgivna energin från värmepumpen eller öka 
temperaturen i varmvattentanken. 
4. Värmeväxlaren mot varmvattentanken dimensioneras endast efter att den ska 
klara av att överföra värmeenergin från värmebäraren till tappvarmvattnet. 
5. Varmvattentanken ska vara av sådan kapacitet och volym att den klarar av de stora 
vattenmängderna vid de stötvisa behovsperioderna då duscharna används efter varje 
skift. 
6. Då värmepumpen i alla fall periodvis kommer att kunna ge mer effekt än vad som 
krävs till varmvattenberedningen ska effekten föras vidare till ventilationen för att 
värma tilluften och radiatorsystemet till anläggningen. Denna överföring ska göras 
via en ytterligare värmeväxlare där det troligtvis går att återanvända anläggningens 
befintliga tubvärmeväxlare. 

http://www.boverket.se/
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7. För att minska den stora uppvärmningen av tilluften för den nuvarande 
torkningsprocessen i omklädningsrummet ska en lösning med luftavfuktare tas fram. 
Beroende på hur systemet utvecklas så kommer ett cirkulationsaggregat, en 
luftavfuktare eller aggregat med liknande funktion installeras. Effekten på denna 
kommer att bestämmas utefter att fukttillskottet overallerna bidrar med samt 
uteluftens fukttillförsel summerastill den mängd fukt som måste torkas bort. Om 
luftavfuktare inte ska användas betyder det ett extra steg i effektiviseringsprocessen 
då systemet kommer att använda värmepumpens kalla sida för nedkylningen av den 
fuktiga ventilationsluften. 
  
Det nya systemet återanvänder vissa delar av det nuvarande systemet för att minska 
kostnaden för projektet. 
8. Ventilationssystemet från förslaget som WSP lämnade över i det tidigare 
uppdraget. 
9. Befintligt radiatorsystem. 
10. Det befintliga värmesystemet med oljepannor behålls och kommer användas som 
reservsystem.  

3.3 Beräkningar 
För att kunna hitta rätt system måste vissa värden beaktas, och genom beräkningar 
kan aggregaten optimeras med tanke på systemet kapacitet och behov. I 
beräkningarna kommer vissa förkortningar att användas som beskrivs i 
nedanstående tabell 1. Förklaringar för vissa beteckningar återfinns i kapitel 2.6. I 
arbetet kan vissa formler justeras för att resultaten önskas i grundenheter. 
 
Tabell 1. Förkortningar som används i arbetets beräkningar. 

Förkortning Storhet Grundenhet 

RH Relativ fuktighet % 
β  Ångövergångskoefficient m/s 
v Mättnadsånghalt kg/m3 

δ Ånggenomsläpplighet m2/s 
V Ånghalt kg/m3 

G Fukthalt kg/s 

   Massflöde kg/s 

  Luftens vattenmängd per vikt torr luft g/kg 

  Densitet kg/m3 

  Specifik volym m3/kg 
 

   
Värmeflöde, effekt kJ/s 

h Entalpi kJ/kg 

Mkr Miljoner kronor 
 
För att beskriva genomförandet så tydligt som möjligt förklaras metoden för 
beräkningarna kort i samband med använda formler. I arbetet fördelades 
beräkningarna efter underrubriker för att underlätta och skapa en tydlig översikt 
över systemet. Samtliga beräkningar är baserade på att WSP’s rekommenderade 
luftbehandlingsaggregat är installerat.  
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3.3.1 Givna värden 
För att genomföra beräkningarna så sammanställdes relativa värden, som visas 
nedan, från mätningar som gjordes av WSP under deras besök vid anläggningen.  
 

 I omklädningsrummet uppmättes den relativa fuktigheten till 75 %.  
 Temperaturen i rummet var 29°C. 
 Totala rummets area är 2022 m2. 
 Zon 1 där overallerna torkas är 345 kvadratmeter, och takhöjden där är 7,5 

meter. Det ger rummet en volym på                      kubikmeter. 
 Tappvarmvattenbehovet ges genom att maximala antalet personer som 

duschade per skift var 155 stycken över en 45 minuters period. 
 Ventilationsflödet är 3 kubikmeter per sekund. 
 Anläggningens uppvärmningsbehov av ventilationsluft kräver 77 kilowatt. 
 Anläggningens transmission uppnår 46 kilowatt. 

 
Under uppdraget fick WSP ta del av loggningar som Boliden hade utfört på 
kylvattnets flöde vid kvarnarna. Från loggningarna har nedanstående värden utlästs. 
Kylvattenflödets snittvärde avlästes till 38 m3/h, se figur 8. 
 

 
Figur 8. Flöde kylvatten. 

 
Kylvattnets temperatur loggades också och från det utlästes ett medelvärde. 
Temperaturen in var 13°C och ut var den 21°C, se figur 9 respektive figur 10. 

 
Figur 9. Kylvattnets temperatur in till kvarnarna. 
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Figur 10. Kylvattnets temperatur ut från kvarnarna. 

 

3.3.2 Luftavfuktning i omklädningsrum 
I och med att mätningarna avslöjade för höga RH-värden i omklädningsrummet är 
det klart att det medför negativ påverkning för torkningsprocessen. Genom att 
installera en luftavfuktningsanordning sänks den relativa luftfuktighet till ett 
optimalt värde som ligger mellan 40 % och 60 % (Warfvinge och Dahlblom, 2010). 
Där desto lägre värde förbättrar torkningsprocessen, samtidigt som för låga värden 
inte är önskvärda då allt för torr luft orsakar obehag och kan vara hälsoskadligt. I 
utredningen valdes en relativ fuktighet till 40 % som önskvärd fukthalt i rummets 
luft för den nya torkningsprocessen. Detta valdes för att öka dess effektivitet 
samtidigt som värdet är optimalt för välmåendeet av anläggningen och arbetarna. 
 
Ett material söker en fuktjämnvikt med den omgivande luftens relativa ånghalt och 
kommer att fälla ut den fuktmängd som krävs för att uppnå en fuktbalans där 
emellan. Fuktvandringen kommer att ske i den riktningen så länge materialet har en 
högre fukthalt än luften. Detta medför att fukthalten i luften omkring overallerna har 
stor betydelse för hur väl dessa torkar och därför måste ventilationsluften in i 
rummet ha en låg fukthalt för en effektiv torkningsprocess. Den torra processluften 
kommer att absorbera fukt genom konvektion och diffusion som sker från 
overallerna. Så länge overallernas yta är fuktiga, det vill säga har en relativ fuktighet 
på 100 % och kapillärfukttransporten är större än avdunstningen från materialet, så 
kommer uttorkningshastigheten vara snabb. När fallet inte längre är så kommer 
uttorkningshastigheten att avta kraftigt. Detta eftersom den därefter beror på hur 
stor fukttransporten inom materialet, genom kapillär- och ångtransport, till ytan är 
istället. Detta förlopp är något som förklaras i två skeden i enligt Petersson (2004) 
för att visa hur uttorkningshastigheten kan förändras med tiden. Detta åskådliggörs 
genom nedanstående figur 11. 
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Figur 11. Diagram över uttorkningshastigheten som visar uppdelningen av de två skedena. Figur 
4.18, Petersson (2004) 

Detta tillämpades genom nedan kommande beräkningar för att visa hur stor 
fuktmängd som luftavfuktaren måste klara av att torka under aktuell tidsperiod. 
 
För att få en översikt av förbättringen en luftavfuktare kan medföra gjordes samtliga 
beräkningar för både nuvarande värden och önskvärda värden. Eftersom vissa 
värden saknas kommer dessa att antas till rimliga värden med tanke på 
förhållandena. Tabell 2 visar en sammanställning av de värden som används för 
beräkningarna av torkningsprocesserna. För antagandet av temperaturerna vid 
overallens yta anses det vara rimligt att rumstemperaturen där sänkts med två grader 
på grund av fukten i overallerna. Den antagna lufthastigheten är densamma som 
ventilationsaggregaten är installerade för och tiderna i de två skedena är baserade på 
figur 11. 
 
Tabell 2. Värden för fuktberäkningar. 

Nuvarande värden 

T 29°C 
RH 75 %. 

Önskade värden 

T 23°C 
RH 40 %. 

Antagna värden 

Overallernas fuktinnehåll 25 % av 350g 

Temperaturen vid overallernas yta @T=29° 27°C  
Temperaturen vid overallernas yta@T=23° 21°C 
Lufthastigheten vid overallens yta 3 m3/s 
Tid i skede 1/ skede 2 1÷4 / 3÷4 av uträknad tid 

Overallernas area 1,8×0,6 ≈1 m2 
 
Slutligen utlästes vissa erforderliga värden ur tabeller och diagram som redogörs 
nedan. 
 

 Genom tabell 17 i ”tillämpad byggnadsteknik” (Petersson, 2004) utläses 
mättnadsånghalten vid overallernas yta till 25,72 g/m3 (vid 27°C) respektive 
18,32 g/m3 (vid 21°C).  
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 Ur ovan beskriven tabell läses återigen mättnadsånghalten av, denna gång för 
omgivande luften till 28,71 g/m3 (vid 29°C) och 20,55 g/m3 (vid 23°C). 

 Ångövergångskoefficient antas till ett generellt värde för byggnaders innerytor 
vid naturlig konvektion som enligt (Petersson, 2004) är 0,003 m/s.  

 Värden för vattnets densitet vid olika temperaturer är hämtade från bilaga 2 i 
”EnBe” (Soleimani-Mohseni, 2013) och i efterhand interpolerats. 

 
Overallens fuktinnehåll antogs till 25 % av dess totala vikt baserat på handledare 
Magnus Anderssons1 erfarenhet från tidigare arbeten. En overalls vikt antas till 350 
gram. Utifrån det beräknas en fuktmängd, g, för samtliga overaller per skift genom 
 

                                        
 

där m är overallens vikt. Fuktmängden delat med rummets volym ger den totala 
mängden fukt, ω, som kommer att transporteras till luften per kubikmeter 
 

                                . 

 
Med dessa värden kända kan nedanstående tillvägagångssätt användas för att 
beräkna och jämföra effektiviteten mellan den nuvarande och den nya 
torkningsprocessen. 
 

Nuvarande torkningsprocess 
 

För att kunna beräkna vilken effekt luftavfuktaren kräver söks det genom 
beräkningarna efter den totala fukthalten i kilogram per sekund som avges från 
overallerna för den torra luften att absorbera. 
 
Skede 1 
Den omgivande luftens ånghalt ges av  
 

              
 

där RH är relativa fuktigheten och va(Ts) är mättnadsånghalten för omgivande luft. 
Från denna kan vidare beräknas hur stor fuktmängd som avdunstas per 
kvadratmeter och sekund används sambandet 
 

                 
 
där β är ångövergångskoefficienten, vs är mättnadsånghalten för ytan och va är 
ånghalten i omgivande luft. För att sedan beräkna hur stor den totala fuktmängden 
som avdunstas är används ekvation  
 

                              
 
där g är fuktmängden per kvadratmeter och sekund och A overall är en overalls area. 
  
Skede 2 
Till nästa skede måste den lägre uttorkningshastigeten beaktas. Eftersom 
informationen om en overalls ånggenomsläpplighet inte är åtkomlig eller kan 
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professionellt antagas, anpassas därför beräkningen genom lämpliga antaganden. 
Skede 2 antas därigenom vara tre fjärdedelar av den totala processens tid och ha en 
uttorkningshastighet på 10 % av den tidigare hastigheten vid skede 1.  
Den resterande tiden efter skede 1 beräknas därför genom  
 

                                
 

                                           
 
där samtliga värden är kända från beräkningar i skede 1.  Torktiden i skede 2 samt 
den sammanlagda totala torktiden beräknas fortsättningsvis genom 
 

                                           
 

                                           . 
 
Via dessa samband kommer tiden för uttorkningen att vara anpassad efter de två 
skedena så att processen är så realistisk som möjlig. 
 

Ny torkningsprocess 
 
Skede 1 
Till denna process återanvänds sambanden för att beräkna den omgivande luftens 
ånghalt med de nya förutsättningarna enligt 
 

                 
 
På samma sätt återanvänds tidigare samband enligt nedan för att räkna ut den totala 
fuktmängden med de nya förutsättningarna till 
 

                  
 

                              . 
 

Skede 2 
Skede 2 antas återigen vara tre fjärdedelar av den totala processen och ha en 
uttorkningshastighet på 10 % av den tidigare hastigheten vid skede 1. 

Totala torktiden beräknas genom tidigare tillvägagångssätt med anpassade värden 
efter den nya torkningsprocessen genom  
 

                                
 

                                           
 

                                           
 

                                           . 
 
Eftersom overallerna hängs i luften torkas dessa från flera håll och enligt Petersson 
(2004) kommer uttorkningstiden därmed minska till en fjärdedel, då den torkas från 
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två sidor. Däremot är lufthastigheten inte densamma från alla sidor i detta fall och 
därför görs ett antagande att den beräknade tiden endast kan halveras. Därmed kan 
de två torkningsprocesserna jämföras.  
 
I beräkningarna har torkningstidens krav tilltänkts till åtta timmar för att förenkla 
beräkningen. Därmed ska ett skifts overaller vara helt torra då nästa skift tillkommer 
med ytterligare overaller med uppskattningsvis samma mängd tillförd fukt som ska 
torkas. Denna förenkling görs fast var enskild overall egentligen har 16 timmars 
torktid innan den åter ska användas, men det anses att fuktbalansen blir desamma 
för båda situationer. 

3.3.3 Luftavfuktarens effektbehov 
Luftavfuktarens uppgift är att upprätthålla rummets temperatur och relativ fuktighet 
så att overallerna kan torkas i den hastighet som ovan har beräknas för den nya 
torkningsprocessen. Den fuktmängd som ska kylas bort är fukttillskottet i rummet 
som följer med uteluften samt den fukt som dunstas från overallerna.  
 
Tilluften in till rummet värms upp till omkring 20°C och dess relativa fuktighet 
hämtades från figur 12 (se bilaga 8.4) som beskriver förändringen i luftens relativa 
fuktighet då den flyttas utifrån och in. Från ”The Irish meteorological service online 
”(2013),den irländska vädertjänsten online, hämtades ett medelvärde av 
årstemperaturen, baserat på mätningar 30 år tillbaka i tiden i Dublin. Dublin valdes 
eftersom där fanns den närmaste väderstationen till Navan. 
 

Önskad temperatur i omklädningsrummet är 23°C och önskad relativ luftfuktighet är 

40 % och baserat på det räknades sluttemperaturen i avfuktaren ut genom ett 

Mollierdiagram, figur 13 (se bilaga 8.4), genom vetskapen att det inte sker någon 

utfällning under uppvärmningen. Från diagramet utläses även mängd utfälld vätska. 

 
Genom att använda bilaga 2, teknisk data för luft (Soleimani Mohseni, 2013), figur 
A-31, ett psykrometriska diagram för luft (Çengel & Boles, 2011) och tabell A4 som 
beskriver mättad vätska vid 8°(Çengel & Turner, 2005) erhölls de värden som krävs 
för beräkningarna hämtas och sammanställts i tabell 3. Entalpi värdena för luft är 
hämtade vid dess tillstånd före luftavfuktaren (h1), efter nedkylningen (h2), för 
mättad vätska efter nedkylning (hw) och efter uppvärmning (h3).  
 
Tabell 3. Värden för uträkningar för luftavfuktarens effektbehov 

      1,19 kg/m3 @20° 

   
11 g/kg+ ωoverall. (Fukthalt i ventilationsluft + 
fukthalt från overaller) 

   7 g/kg (vid önskat inomhusklimat) 

   48 kJ/kg torr luft @10°, 75 %  

   25 kJ/kg torr luft @ 8°, 100 %  

   41 kJ/kg torr luft @23°, 40 %  

   33,6 kJ/kg torr luft  
 
I beräkningarna är torr luft och vattenånga antagna till ideala gaser. Fukthalten som 
ska uttorkas från overallerna ges av tillämpningen  
 



19 
 

              . 
 
Genom beräkningarna nedan söks luftavfuktarens effektbehov för att utfälla den 
önskade vätskemängden. Torra luftens massbalans ges av: 
 

          
 
där     är den torra luftens massflöde vilket är uträknad genom sambandet mellan 

volymsflödet,   , och den specifika volymen,  , som är beskriven nedan. Det specifika 
volymsflödet är inversen av luftens densitet vid valt temperatur, 
 

          
 

        . 
  
Fukthaltens massbalans ges av 
 

                    
 

                
 
där ω är skillnaden i luftens vattenmängd per vikt torr luft och     är fuktinnehållets 
massflöde. Genom att kombinera dessa samband bestäms effekten till 
luftavfuktarens kylbatteri genom en energibalans som följer 
 

                     . 
 

där   är värmeflöde,     är luftens massflöde, h1 och h2 är entalpivärden för luften 
före och efter kylbatteriet, och hw är entalpivärdet för mättad vätska vid slutlig 
kondenstemperatur. För att beräkna värmebatteriets effekt krävs inte någon hänsyn 
mot fukthalt eftersom inget tillskott eller avtappning sker. I denna beräkning 
försummas eventuella fläktarbeten genom att använda sambandet 
 

              . 
 
där h2 och h1 här är entalpivärdena för luften före och efter värmebatteriet. Genom 
att addera värmeeffekten från de två ovanstående sambanden resulterar det i 
effektbehovet enligt 
 

                   

 
Omklädningsrummet är i arbetet indelat i tre zoner där arbetskläderna torkas i en 
separat del ifrån duschrum och omklädningen med skåp. Därför har det i denna 
beräkning inte tagits hänsyn till fukttillskottet från personer som vistats i 
omklädningsrummet eller duschens tillskott utan beräkningarna är gjorda utifrån 
den första zonen endast. Beräkningarna tar inte heller hänsyn till den eventuella 
fuktmängd från luften medtar. 
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3.3.4 Tappvarmvattenbehov 
Beräkningarna för tappvarmvattenförbrukningen baserades på ungefärliga värden. 
Enligt Göteborg Energi AB (2013) förbrukar en person 60 liter vatten under en dusch 
på fem minuter. Detta antas vara ett rimligt värde att använda till beräkningarna och 
att fem minuter är en rimlig uppskattning av tid till varje person att förhålla sig till. 

Det resulterar till ett flöde av 60              
 

 
 . Tre skift rullar varje dag vilket 

leder till att duscharna kommer att användas med ett uppehåll på ungefär sju 
timmar. Under den tiden kommer varmvattentanken att kunna ladda. Det är ungefär 
155 personer per skift och det har uppskattats att de sammanlagt duschar i omkring 
45 minuter.  Detta resulterar i att ett massflöde och förbrukning kan beräknas.  
 
Genom att de antagna värdena för massflödet och tidsperioden beräknas den totala 
mängden varmvatten per skift enligt 
 

                               . 

 
Logiskt så finns det troligen inte 155 duschar utan massflödet kommer att fördelas på 
de duschar som är tillgängliga och därför beräknas massflödet genom den 
uppskattade tid. Det totala vattenflödet genom antagandet att duschningen för varje 
skift pågår under 45 minuter ges av 
 

                            . 
 
För att ha en liten marginal antas det i beräkningarna att varmvattenbehållaren ska 
ha den totala mängden varmvatten uppvärmt igen efter 7 timmar. Beräkningen görs 
därför enligt 
 

                             
 

och genom att massflödet för det uppvärmda vattnet numera är känt beräknas 
effekten på varmvattentankens värmeöverföring genom sambandet 

 
                             . 

 

3.3.5 Värmeväxling från kylvatten mot värmepump 
De erfordrade egenskaperna av kylvattnet som behövdes för att beräkna den första 
värmeväxlarens effekt hämtades från ”bilaga 2” i EnBe (Soleimani-Mohseni, 2013) 
och från de uppmätta värdena från anläggningen och fördes in i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Kylvattnets egenskaper 

Densitet, ρ H2O 998 kg/m3 
Specifik värmekapacitet, cpH2O 4,19 kJ/kg·K 
Volymflödet,    38 m3/h 
Inflödets temperatur, Tin 21°C 
Utflödets temperatur, Tut 13°C 
 
För att kunna använda sambandet för effektberäkningen tas kylvattnets massflöde 
fram genom sambandet 
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där är    volymsflödet och ρ är densiteten. Genom att anta att förlusterna till 
omgivningen kan försummas kan värmeeffekten från värmeväxlaren sättas lika med 
värmeeffekten som värmebäraren avger. Detta antagande gäller för samtliga 
värmeväxlare i arbetets beräkningar. Baserat på det beräknades effektvärdet för 
värmeväxlaren genom ekvationen 
 

               
 

där cp är den vattnets specifika värmekapacitet och ΔT är vattnets temperaturskillnad 
in och ut från kvarnarna. För samtliga värmeväxlare i arbetet har en verkningsgrad 
på 90 % antagits baserad på Magnus Anderssons erfarenhet från tidigare arbeten. 
Värmeväxlarens nyttiga effekt ger därigenom av  
 

                                   . 

3.3.6 Värmeväxling från värmepump mot varmvattentank 
För att bestämma rätt effekt för värmeväxlaren mot vattentanken anpassas 
beräkningen efter den önskade temperaturskillnaden i vattentanken. Då kallvattnet 
som förs in till varmvattentanken är kring tio grader räknades det med en skillnad på 
50°C eftersom 60°C är den lägsta tillåtna temperaturer i en vattentank. Genom 
nedanstående samband räknas den nyttiga effekten som krävs för denna 
uppvärmning som 
 

                                  . 

 
Eftersom temperaturen från en värmepump vanligvis ligger mellan 45-50° kommer 
vattnet att behöva spetsas. Genom att använda en hetgasväxlare ökas effektuttaget 
från värmepumpen eftersom processen utnyttjas mer effektivt då den även plockar ut 
effekt från den högtempererade gasen direkt efter kompressorn. Det finns däremot 
en risk för kondensutfällning i hetgasväxlaren om temperaturen på värmebäraren är 
för låg, vilket begränsar den effekt som kan plockas ut. Genom att förvärma vattnet i 
varmvattentanken via kondensorn undviks denna risk och därmed värms vattnet i 
två steg. Efter 50°C är det en säker temperaturnivå för en hetgasväxlare att kopplas 
in (KV företagen, 2013). Ett annat alternativ är att installera elpatroner i 
vattentanken och ersätta hetgasväxlarens effektbidrag. 
 
I beräkningen för växlingen från värmepumpens sida saknades två variabler, 
massflödet och temperaturskillnaden. Detta resulterade till att temperaturskillnaden 
fick antas baserat på den optimala temperaturdifferensen ut och in från en 
värmepump, som enligt Çengel och Boles (2011) är mellan fem och tio grader. Vidare 
antogs det att åtta grader var ett passande medelvärde som skulle ge den bästa 
verkningsgraden på värmepumpen. Därefter antogs att värmebäraren från 
kondensorn har sin maximala temperatur till 50° och värmebäraren från 
hetgasväxlaren en maximal temperatur på 80° vilket resulterar i en återstående 
okänd variabel, massflödet. Baserad på ovan skrivna slutsatser beräknades 
effektbehovet på två värmeväxlare genom sambanden nedan.  
 
Kondensors nyttiga effekt söktes genom balansen i en värmeväxlare via 
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där massflödet från kondensorn,      kunde lösas ut. 
 
 
Massflödet från hetgasväxlaren,    , löses på samma vis med anpassning för dess 
temperaturdifferenser genom 
 

                                                     

 
                         

 
Till sist beaktas värmeväxlarnas generella verkningsgrad på 90 % genom sambanden 
 

                       
 

                           

 
och dess effekter är därmed beräknade grundat på varmvattentankens effektbehov. 
Totala effekten som krävs från värmepumpen blir summan av värmeväxlarnas effekt 
enligt 
 

                     . 
 

3.3.7 Värmeväxling från värmepump mot ventilations- och radiatorsystem 
Effektbehovet till denna växlare mot ventilations- och radiatorsystemet kommer 
ifrån beräkningar gjorda av WSP i VIP-Energy, som är ett beräkningsverktyg för 
byggnaders energibalans. I programmet är anläggningens uppbyggnad och värden 
införda för att skapa realistiska uträkningar. Från dessa beräkningar är hela 
anläggningens behov tillgodosett. Ventilationsbehov är med i kalkylen medan 
radiatorsystemets effektbehov är antagen till att vara ungefär detsamma som husets 
transmissionsförluster. Behoven var uträknade och avrundade till 80 kW för 
ventilationen och 50 kW för radiatorerna (Andersson). Där igenom kan 
värmeväxlarens behov räknas genom 
 

                                              

 
                       . 

3.3.8 Värmepumpen effektbehov 
Enligt KV företagen (2013) så räknas det vanligtvis med att 10-30 % av 
värmeeffekten går att plocka ur som hetgas. I dessa beräkningar är det antaget till 20 
% av värmepumpens totala effekt.  
 
Det totala effektbehovet får genom att summera effektbehoven för luftavfuktaren, 
värmeväxlaren mot vattentanken samt värmeväxlaren mot ventilations- och 
radiatorsystemet efter 
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                                            . 

 
 Genom den kan sambandet nedan användas 
 

                             
 
för att beräkna vilket pumparbete, W, som måste tillföras vid olika COP-värden. 
Då COP-värdet för en värmepump kan variera kommer samtliga resultat att 
sammanställas i tabeller för att få en tydlig översikt över förändringarna som det 
medför (se beräkningar, bilaga 8.1.7).  
Vidare bestäms hur mycket av värmeenergin från kylvattnet som behövs för att 
uppnå systemets behov samt hur mycket av värmeenergin som kvarstår för de olika 
COP-värdena genom nedanstående samband 
 

                                   

 
                                        

 
där P tillförd är värmeenergin som använd och P kvarvarande är den energi som måste 
kylas bort och P tillförd, möjlig den totala energimängden som finns tillgänglig.  

3.4 Val av system 
Efter ovanstående beräkningar utförts så återstod det att ta fram förslag på passande 
systemlösning.  Förslaget är endast teoretiskt för att kunna anpassas efter flera 
lösningar på olika system. Samtliga effektvärden som krävs av de inkluderade 
komponenterna redovisas under resultat och genom beräkningar under bilaga 8.1.1. 

3.4.1 Värmeväxlare 
För samtliga värmeväxlare måste dess storlek vägas in mot möjlig verkningsgrad och 
investeringskostnad. Desto större värmeöverföringsytor en värmeväxlare har desto 
större verkningsgrad och minskad driftskostnad får det, däremot så resulterar det 
även i ökade installationskostnader. Förlusten i värmeväxlaren har tagit hänsyn till 
genom den generella verkningsgraden i beräkningarna som gör effektbehovet mer 
reellt. För att få bästa verkningsgraden rekommenderas motströms 
plattvärmeväxlare i systemet. Första värmeväxlaren bör vara en fjärrvärmeväxlare på 
grund av de låga temperaturerna på vattnet mellan kvarnarna och värmepumpen.  
Eftersom det är så pass höga temperaturer från hetgasväxlaren finns det risk för 
kalkutfällning om använder sig utav en plattvärmeväxlare och därför undviks det på 
grund av risken för minskad effekt på grund av beläggningen. En koaxialväxlare 
rekommenderas istället. Det är även viktigt at flödet är anpassat i hetgasväxlaren så 
att det inte bildas kondens.  

3.4.2 Värmepump 
För att välja en passande värmepump måste dess effekt utgå från anläggningens 
energibehov samt tillgången av energi från kylvattnet. Det viktigaste kravet 
värmepumpen har i detta system är att den konstant uppnår den önskade effekten 
till varmvattentanket. Om värmepumpen inte skulle möta detta krav måste 
elpatroner installeras till tanken. Då en värmeväxlare måste installeras för att 
överföra värmeenergin dimensioneras värmepump för en något högre effekt för att 
räkna med förluster från denna samt förluster från ledningar. 
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En värmepumpanläggnings huvudkomponenter är förångaren, kompressorn, 
kondensorn och stryporgan (Alvarez, 2006). Dessa komponenter har samtliga olika 
egenskaper som ska optimeras var för sig, och tillsammans, för ett fungerande 
aggregat. 
Förångaren fungerar som en värmeväxlare och ska ta värme från värmekällan så att 
köldmediumet förångas. För att förhindra att olja från kompressorn ska följa med till 
förångaren ska den dimensioneras för partiell förångning, där oljan istället samlas i 
en vätskeavskiljare. Utöver det så dimensioneras den utefter den största kyleffekt 
som är möjlig, inkluderat den extra kylningen som en eventuell underkylning bidrar 
med. Underkylare kan inkluderas i före förångaren för att ytterligare kyla köldmediet 
efter kondensorn med syfte att öka mängden vätska i förångaren och därmed öka 
effekten. 
 
Genom att parallellkoppla två kompressorer kan start och stopp- drift undvikas 
genom att t.ex. endast ha en kompressor i drift då kondenseringstemperaturen är låg 
och värmepumpen ändå har hög effekt. Detta undviker onödigt slitage på 
kompressorn, ökar livslängden och ökar COP-värdet.   
 
Kondensorn är också en typ av värmeväxlare som istället för att ta upp värme lämnar 
den till värmebäraren under tiden köldmediet kyls ned. Dess storlek ska bestämmas 
utefter den maximala kondensoreffekten som uppstår vid full kapacitet på 
kompressorn samtidigt som kondenseringen är begränsad. 
 
Strypventilen, även kallad expansionsventil, ska genom att kontrollera massflödet till 
förångaren även upprätthålla den viktiga tryckskillnaden mellan hög- och 
lågtryckssida. För att välja rätt storlek som har rätt ventilauktoritet måste även 
förångnings- och kondenseringstemperaturerna beaktas. 

3.4.3 Cirkulationsaggregat 
Eftersom anslutning mot ett luftavfuktningsaggregat från värmepumpen inte var 
möjlig föreslås ett aggregat som enkelt innehåller ett kylbatteri, avtappning och ett 
värmebatteri för att utföra samma process. Batterierna kan då kopplas mot 
värmeväxlaren och där med nyttjas effekten från värmepumpen. Effektkravet på 
kylbatteriet är att nedkylning kan ske till den erfordrade temperatur så att uträknad 
fuktmängd kondenseras. För att skapa så effektiv torkningsprocess som möjligt 
eftersträvas en låg ånghalt i luften och detta ska cirkulationsaggregatet uppnå. 
Effekten till värmebatteriet styrs av den önskade temperaturen i zon 1. 

3.4.4 Kvarvarande system 
Eftersom en hetgasväxlare utnyttjar effekten som värmepumpen producerar är det 
mer ekonomisk och miljövänlig än elpatroner. Eftersom alla värmepumpar inte har 
hetgasväxling kan inte elpatroner uteslutas. De dimensioneras efter samma 
effektbehov. 
 
Sammankoppling med ventilation- och radiatorsystem bör ske genom en efter nya 
systemet anpassad värmeväxlare. 
 
I systemet kommer de gamla oljepannorna behållas för att anslutas till det nya 
systemet som backup. 
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3.5 Besparing/LCC- lifecyclecost 
Då gruvindustrin ofta har en osäker framtid söker bolagen efter investeringar som 
ger korta återbetalningstider. För att visa de ekonomiska perspektiven av denna 
investering jämförs förslag som passar det nya systemet med det nuvarande systemet 
genom en LCC-kalkyl. Inga verkliga förslag har tagits fram däremot så togs 
ungefärliga siffror fram för ett system som är anpassat efter ändringsförslaget till 
anläggningen för att kunna se en ungefärlig besparing som var möjlig. 
 
För att göra en LCC-kalkyl krävs ekonomiska värden vilka förklaras i detta stycke. 
Kalkylperioden är vald till 10 år med en kalkylränta på 5 % för att ge en rättvis bild 
över systemen. Utifrån detta är en nusummefaktor på 7,72 hämtat från ”Tabell för 
nusummefaktor, df” (Energimyndigheterna3, 2010). Då ackumulatortankarna och 
styrsystemet i det nuvarande systemet är undergångna räknas det med att dessa bör 
bytas ut inom en tvåårs period. För att beräkna denna utgift hämtas en 
nuvärdesfaktor på 0,91 från ”Tabell för nuvärdesfaktor, Cp/Cn” 
(Energimyndigheterna2, 2010). Dagens elpris inom en gruvindustri på Irland är 
antagen till 1 krona/kilowattimme (Andersson). Dagens oljepris för eldningsoljan 
som anläggningen använder (röd diesel, 35 sec) har ett cirkapris på 7000 kr/m3 
(Andersson). Samtliga värden är införda i tabell 5 nedan för att åskådliggöras. 
 
Tabell 5. Ekonomiska värden för LCC-kalkyl. 

Kalkylperiod  10 år 

Kalkylränta 5 % 

Nusummefaktor 7,72 
Nuvärdesfaktor 0,91 

Dagens energipris  1,0 kr/kWh 
Dagens oljepris kr/m3 (olja) 

 
Kostnader för samtliga aggregat är ungefärliga pris som baserat på jämförelser 
mellan aggregat som antas vara passande baserat på dess funktioner och kapacitet. 
Dessa värden har funnits i boken ”sektionsfakta VVS” (Wikells, 09/10) och hemsidan 
Vvs-links (2013), där ett stort antal av svenska leverantörers utbud har sammanförts.  
 
Den totala besparingen ska ges genom att beräkna skillnaden i den mängd olja som 
används idag och den mängd som inte längre behövdes. Efter beräkning av effekten 
som den uppskattade oljeförbränningen gav genom  
 

                                     

 
där                är den oljemängd som angetts som förbrukning och      är oljans 

energiinnehåll (Energy and carbonmanagement, 2013), görs en jämförelse som visar 
att detta resultat misstämmer. Effektbehovet för det nuvarande systemet stämmer 
inte överens med de beräknade effektbehoven för det nya systemet. Genom att 
summera behoven från anläggnigen, utan avrundning leder det till ett månadsvis 
effektbehov och anta en verkningsgrad på 0,9 för oljepannan saknas 45,6 MWh (se 
beräkningar i bilaga 8,2).  
 
Det betyder att det antingen är antaget för liten mängd olja till anläggningens 
förbrukning eller så värms anläggningen även upp med el då effektbehovet inte har 

http://www.ec.europa.eu/
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förändrats i byggnaden. På grund av detta beräknas och jämförs driftkostnaderna för 
tre olika förbrukningar, angiven mängd olja, behövd mängd olja och angiven mängd 
olja adderad med en elförbrukning som kompensation.  
 
De aggregat och övriga tillägg som inkluderas i nuvarande systemet och det nya 
systemet har ekonomiskt sammanställts med antagna priser och kostnader i tabell 6. 
I tabell 6 har även tre olika scenarion inkluderats för det nya systemet, vilket beror 
på det rörliga COP-värdet som värmepumpen kan ha. COP- värdena som valts är 3,4 
och 5 då det är antagna som troliga till systemet och har ett lämpligt intervall. Antal 
dagar per år är satt till 8760 stycket. 
 
Tabell 6. Inkluderade aggregat och systemtillägg till LCC-kalkylen. 

 
Genom de införda värdena i tabellen beräknas LCC-värdet genom sambandet 
 
                                                                   

                                           
 
där restvärde exkluderas då det anses vara ointressant för detta fall då systemen 
uppskattas ha samma levnadstid efter renoveringen av nuvarande systemet. Genom 
underhållskostnader har inga årliga kostnader uppskattats utan endast större 
reinvesteringar. 
 

 
Investerings

-kostnad  
Driftkostnader × 
Nusummefaktor 

Underhållskostnader 
× Nuvärdesfaktor 

Nuvarande system    

0,12 m3 - (10,12×7000×12)×7,72 500 000×0,91  

14,8 m3 - (14,8×7000×12)×7,72   500 000×0,91  

10,12 m3 +                
45,6 MWh el 

- 
(10,12×7000)+(1000×4
5,6)×12×7,72                   

500 000×0,91  

Nytt system    

Värmepump, standard 
350 kW. COP=3 

700 000 kr (1×110,7×8760)×7,72    - 

                COP=4 700 000 kr (1×83×8760)×7,72         - 

               COP=5 700 000 kr (1×66,4×8760)×7,72     - 

Luftavfuktare 110 000 kr - - 

Fjärrvärmeväxlare från 
kvarnar 

170 000 kr       - - 

Värmeväxlare till 
ventilation och 
radiatorer 

90 000 kr - - 

Vattentankar 10 000 l 400 000 kr                - - 

Pumpar, styr, ventil, 
rörledningar  m.m. 

300 000 kr - - 
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Genom att multiplisera besparad mängd olja med ett ungefärligt värde av tre (Preem, 
2013) kan besparade koldioxidutsläpp beräknas.  
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4 Resultat 
Avsnittet redovisar de resultat som framskridit under arbetets genomförande, 
baserade på arbetets problemställning. 

4.1 Systemets uppbyggnad och dess komponenter 
Anläggningens totala effektbehov beräknades i arbetet. Detta genom att summera 
systemets komponenters effekt som beräknas utefter anläggningens behov. Utöver 
det beräknades effekten för värmeväxlaren efter kvarnarna ut för att uppskatta 
befintlig energitillgång. Nedan redovisas resultaten från dessa beräkningar. 
 

 För att hantera överskottet av fukt i omklädningsrummet bör luftavfuktaren 
ha en effekt på 107 kW, där 80,6 kW i detta förslag förbrukas av kylbatteriet 
och resterande 26,3 kW förbrukas av värmebatteriet. Luftavfuktaren ska då 
klara av att avfukta 13,56 kg vätska från overallerna per skift. 
Genom installationen av luftavfuktaren minskas uttorkningsperioden från 7,5 
timmar till 3,15 timmar. 

 
 Effektbehovet från varmvattentanken baserades på en uppskattad 

förbrukning som resulterade i 80 kW. Då värmdes 9300 liter kallt vatten från 
10 grader till 60 grader över en sju timmars period. Det resulterade i att 
värmeväxlaren mot varmvattentanken kräver 86 kW. 

 
 Värmeväxlarens mot ventilations- och radiatorsystemet beräknades ha en 

effekt av 145 kW för att klara av effektbehovet av 130 kW, som var beräknades 
genom VIP Energy. 

 
 Värmepumpens effektbehov beräknades därmed som det totala effektbehovet, 

genom att summera samtliga ovanskrivna aggregat, till 338 kW. 
 

 Fjärrvärmeväxlarens storlek beräknades till 351 kW efter en efter 
värmepumpen passande temperaturskillnad plockats ut. Därmed var en effekt 
på 316 kW möjlig att plocka ut. 
 

4.2 LCC-kalkyl 
Beroende av anläggningens energiförbrukning samt värmepumpens COP-tal är den 
ekonomiska vinsten varierande. För en tydlig resultatredovisning sammanfattas 
resultaten i tabell 7 nedan. I tabellen är de nio olika resultatvärdena från LCC-
kalkylen jämförda mellan samtliga scenarion mot det nya systemets totala besparing 
över en tio-års period. 
 
Tabell 7. Totala besparingar beroende av olika scenarion mot det nya systemet. 

(LCC-värde) 
10,12 m3 olja 
  (7,02 Mkr) 

14,8 m3 olja 
(10,6 Mkr) 

10,12 m3 olja+45,6 MWh el 
(11,24 Mkr) 

COP 3 (9,29 Mkr) -2,27 Mkr 1,31 Mkr 1,95 Mkr 

COP 4 (7,41 Mkr) -0,39 Mkr 3,19 Mkr 3,83 Mkr 

COP 5 (6,29 Mkr) 0,76 Mkr 4,31 Mkr 4,95 Mkr 
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4.3 Energiförbrukning 
På grund av det möjliga varierande COP-värdet redovisas resultaten återigen för 
olika scenarion för det tilltänkta systemet. Tabell 8 framför hur effektbehovet till 
värmepumpen samt den effekt som hämtas och är kvarvarande från kylvattnet 
varierar mot COP-värdet då värmepumpen levererar det totala effektbehovet till 
anläggningen. 
 
Tabell 8. Sammanställning av variationer i systemet beroende av värmepumpens COP-värde. 

Systemets totala 
effektbehov 

[kW] 
COP 

Värmepumpens 

effektbehov [kW] 

 Hämtad effekt 
från kylvattnet 
[kW] 

Kvarvarande effekt 
från kylvattnet [kW] 

 
 
 

338 

2 169 169 147 

2,5 135,2 202,8 113,2 

3 112,6 225,4 90,6 

3,5 96,6 241,4 74,6 

4 84,5 253,5 62,5 

4,5 75,1 262,9 53,1 

5 67,6 270,4 45,6 

 
Det visas tydligt i tabellen att desto högre COP-värde som används, desto lägre effekt 
krävs till värmepumpen och desto mer värme kan utvinnas från kylvattnet. 
Oberoende vilket av ovanstående COP-värde som kommer att användas i systemet så 
kommer viss del av värmeenergin från kylvattnet vara oanvänt och sköljas bort. 
 
Den energi som utvinns ur den tilltänkta värmepumpen skulle kunna ersätta all 
oljeanvändning, alltså mellan 122 – 177 m3 olja per år. Detta bidrar med en stor 
besparing på miljön då den förbränning av den mängden olja kan jämföras med ett 
koldioxidutsläpp av 360-530 ton per år. 
 
Inkluderat i arbetets resultat är det faktum att besparingen inte bara påverkar 
ekonomin utan även inomhusklimatet, på grund av luftavfuktaren, vilket kommer att 
öka välmåendet i anläggningen och hos de anställda. 
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5 Diskussion 
Då arbetets resultat endast redovisats sakligt och objektivt så kommer dess betydelse 
här att mer ingående diskuteras genom argumentation. Det krävs även en kritisk 
bedömning av resultaten och vilka felkällor som existerar. Slutligen diskuteras 
arbetets syfte och mål samt framtida arbeten. 

5.1 Arbetets resultat 
Grundidén i arbetet var att ta fram verkliga förslag till anläggningen i Navan, men på 
grund av prioriteringar och tidsbrist är förslag inte möjliga att presentera.  
Det mest troliga valet av värmepump tillhör en återförsäljare som kommer att möta 
WSP dagen då arbetet ska redovisas. Däremot så är alla siffror som krävs för att ta 
fram ett passande system samt en ungefärlig ekonomisk kalkyl beräknade och 
redovisande. Resultatet anses därmed vara lyckat i och med den lilla arbetsmängd 
som återstår för att ta fram ett fullständigt värmesystem.  
 
I och med installationen av en värmepump kan det nya systemet leverera 
anläggningens effektbehov samtidigt som det endast kräver mellan en tredjedel och 
en femtedel av tidigare förbrukar effekt. Detta på grund av värmeenergin som 
utvinns från kylvattnet. Dessutom återstår det, i beräkningarna, värmeenergi från 
kylvattnet att tillgå, vilket är positivt med tanke på att arbetet då har en marginal att 
hänvisa till. Systemet bör därför kunna leverera till anläggningen vid all tid.  
 
Beräkningarna är utförda för bästa möjliga resultat efter tillgång och resurser men 
viss förenkling har gjorts i samband med vissa val av tillvägasätt och formler. 
Speciellt utvecklades fukttransportberäkningarna efter flertalet antaganden. Utifrån 
de slutgiltiga resultaten bedöms metoden vara tillräcklig då de är av belåtenhet och 
upplevs som realistiska. 
  
I resultatet framgår det en tydlig trend i LCC-kalkylen. Vid sju av de nio antagna 
scenarierna visar investeringen på vinst över en tio-års period. De scenarion som inte 
visar på vinst är som väntat där energibehovet för anläggningen misstämmer mellan 
det nuvarande systemet och det nya systemet. En liten vinst kan göras om man väljer 
en värmepump med högsta antaget COP-värde. De största vinsterna fås då 
anläggningens energiförbrukning kompenserats med el, vilket beror på att det 
antagna elpriset är betydligt dyrare än olja per kWh. Detta påvisar även den 
effektivisering av energiförbrukningen som värmepumpen bidrar med, eftersom 
investeringen visar på vinst trots energikällan har ett dyrare driftkostnadspris. 
 
Genom det nya cirkulationsaggregatet kommer behagligare miljö skapas i 
anläggningen samtidigt som torkningsperioden halveras. I beräkningarna för 
uttorkningstiden finns osäkra antaganden men dessa är sammaledes för de båda 
processerna så förhållandet mellan dessa bör vara densamma om verkliga värden 
innefattas. Effekten till cirkulationsaggregatet tas från värmepumpen och därför 
sparas även energi då den tidigare torkningsprocessen skett genom uppvärmning av 
luften från oljepannorna. 

5.2 Felkällor, antaganden och saknade värden 
I arbetet finns det risk till att felkällor och missvisande antaganden kan ha orsakat 
att resultatet avviker från ett verkligt installerat system. Dessa potentiella fel 
diskuteras nedan. 
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 Anläggningens energiförbrukning och oljeanvändning hade varit väldigt 

hjälpsam för arbetets resultats auktoritet. Dessa värden har inte funnits till 
hands utan har hämtats från resultaten av ett beräkningsprogram från 
tidigare projekt av WSP. Detta är möjligen den största, eventuella felkällan i 
projektet och berör framförallt de ekonomiska beräkningarna. 

 

 Även om LCC-kalkylen är ett grovt verktyg för att jämföra investeringar så är i 
princip alla ekonomiska värden antagna. Det är möjligt att aggregaten som 
valts som prisexemplar inte är anpassningsbar i det slutgiltiga systemet. Det 
är inte heller inräknat något utförande för arbetet eller eventuella mindre 
tillbehör som hamnat utan för intresseområdet. Många bäckar små kan därför 
störa resultatet så att investeringen inte längre skulle visa på vinst. Dessutom 
finns osäkerheter till den nuvarande förbrukningen samt kostnaden för oljan 
som eldas, eftersom det är antaget efter erfarenhet av handledaren, inte av 
ansvarig vid anläggningen. Elpriset som valts är mest troligtvis för högt för en 
gruvanläggning och detta skulle innebära att den möjliga vinsten är större än 
enligt arbetets LCC-kalkyl. 

 
 Det är vanskligt att beräkna precisa luftflöden som finns i 

omklädningsrummet, zon 1. I hela anläggningen finns det två luftbehandlings-
aggregat och i arbetet har det antagits att det luftflöde som de skapar är det 
som cirkulerar runt overallerna. Det är mycket möjligt att fallet inte är så, 
utan att luftflödet antingen är mindre på grund av den ökade takhöjden eller 
så ökad i ett försök att uppnå förbättrad torkningsprocess. Dessutom bör 
lufthastigheten bromsas in vid motståndet som overallerna skapar. Eftersom 
lufthastigheten vid overallerna har stor betydelse för uttorkningshastigheten 
kan detta medfört att resultaten kan misstämma mot verkligheten. Lika så var 
temperaturen vid overallernas yta ett värde som antogs och lägre verkliga 
temperaturer skulle öka torkningstiden vilket skulle öka effektbehovet för 
luftavfuktaren. Dessa värden hade kunnat mätas om det hade funnits 
möjlighet för ett platsbesök. 

 
 Ångövergångskoefficient är ett osäkert antagande eftersom det har tagit från 

ett generellt värde som används vid fuktberäkningar på byggnadsmaterial, 
inte det material som arbetet utreder. Om värdet skulle differera mycket från 
verkligheten kan även detta påverka uttorkningshastigheten i processen. 

  
 Att hitta ett ånggenomgångstal för en arbetsoverall var ett stort projekt i sig. 

Efter att ha pratat med olika typer av designansvariga för kända 
arbetsklädesmärken, och försökt nå forskare inom fukt och materialpåverkan, 
kunde inte ett ungefärligt tal ens uppskattas eller antas. Därför gick inte dessa 
beräkningar att utföra på genomtänkt sätt, utan fukttransporten genom 
overallerna beräknades med andra antagande. Dessa antaganden är väldigt 
grova och utan någon egentlig erfarenhet. Genom figur 11 i arbetet 
uppskattades ungefärliga värden. Resultaten av beräkningarna fungerade till 
viss del som bekräftelse för att antagandena var lämpliga. 
 

 Fuktinnehållet i overallerna är antaget och påverkar uttorkningstiden samt 
effektbehovet till luftavfuktaren. Däremot förändrar inte ett värde inom ett 
rimlig spann resultatet markant utan förändringen förblir ungefär densamma. 
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5.3 Övriga resonemang och spekulationer 
På grund av en del väntetider har arbetets metod bytt riktning flera gånger. Detta på 
grund av att vissa antaganden som gjort under tiden inte fungerat med facit i hand. 
Hade istället dessa värden varit tillgängliga i arbetets början hade det kunnat bidra 
till ytterligare anpassningar och mer precisa beräkningar. Till exempel skulle 
aggregatens inkopplingar i systemet vara ett intressant bidrag till resultatet, om tiden 
istället kunde ägnats åt det. 
 
Beroende av vilket system som väljs till anläggningen så finns möjligheten att den 
tilltänkta uppbyggnaden kommer att förändras. Arbetets systemuppbyggnad är 
endast en teoretiskt grund som har bedömts trovärdig och rimlig men om den är 
anpassningsbar för återförsäljarens system återstår att se.  
 
Avståndet från kvarnarna till anläggningen uppskattades av besiktaren till 200 
meter. Hur dessa rörledningar än dras så bör vissa förluster tillkomma genom 
friktion och värmetransporter. Dessa förluster är inte inkluderade i arbetets resultat 
trots att de kan ha påverkat effekten som kan plockas ut från kylvattnet. Däremot 
kommer en viss del av värmen från kylvattnet fortsätta sköljas bort eftersom 
anläggningens behov inte uppnår mängden tillgänglig effekt, så en viss marginal 
finns inräknad.  
 
Det nya systemet är dimensionerat efter ett maximalt antal gruvarbetare per skift, 
vilket medför att det troligtvis inte alltid kommer att kräva den uträknade effekten 
för varmvattentanken och luftavfuktaren. Detta kan medföra att det nya systemet 
klarar effektbehovet i ännu större uträkning. Efter beräkningskontroll kan inte en 
minskad varmvattenförbrukning inte förklara varför anläggningens nuvarande 
uppskattade energiförbrukning är för låg. 
 
Kylvattnets flöde och temperatur är medelvärden tagna från loggningar. 
Temperaturdifferensen är relativ konstant från kvarnarna så de bör inte förändra 
effekten som kan plockas ut markant. Däremot så varierar flödet på kylvattnet 
tämligen mycket och det skulle kunna resultera i att anläggningens energibehov inte 
skulle kunna täckas. Till exempel skulle en minskning av massflödet till 25 m3/h 

resultera i att endast 230 kW (se bilaga 8.3) skulle kunna hämtas ut ur kylvattnet 
vilket är under det effektbehov som de flesta av värmepump-förslagen kräver. 
Däremot är det lika stor sannolikhet att flödet kommer att öka till 51 m3/h och 
leverera en effekt på 470 kW (se bilaga 8,3) och istället skulle systemet kunna tillföra 
en effekt högt över behovet. Vid låga flöden skulle backupsystemet kunna kopplas in 
eller föredragsvis en styrning av förbrukningen i anläggningen om flödesskiftningen 
är timvis. En sådan styrning skulle kunna ske genom att öka effekten till 
varmvattentankarna och luftavfuktarna de perioder då flödet är som störst för att 
sedan minska dessa och prioritera ventilations- och radiatorsystemen då flödet är 
lågt. 
 
Information om var kylvattnet till kvarnarna hämtas ifrån är bristande därför är det 
svårt att bestämma var värmeväxlaren ska installeras mot vattnet. Som det antagits i 
arbetet kommer vattentillförseln från ett flöde som oavsett kommer att strömma 
förbi kvarnarna. Om fallet inte är så utan att det till exempel används pumpar för att 
tillföra vattenflödet mot kvarnarna skulle ytterligare besparingar vara möjliga i det 
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nya systemet. Detta genom att koppla ett slutet system mellan värmeväxlaren och 
kvarnarna för att hämta det varma vattnet och sedan styra temperaturen tillbaka till 
kvarnarna. Styrningen kan till exempel ske genom att plocka ut den extra 
värmeenergin genom en underkylare eller ett aggregat med liknande egenskaper från 
värmepumpen för en lämplig temperatur på returvattnet till kvarnarna. 
 
På grund av installationen av det nya systemet tillkommer ytterligare besparingar 
och förbättringar, utöver det ekonomiska perspektivet. Klimatet i 
omklädningsrummet kommer att förbättras markant i och med en sänkt temperatur 
och relativ fuktighet. Dessutom kommer värmeströmningen till kontorslokalerna att 
minska vilket leder till att den externa kylan som idag tillförs genom många, små 
kylaggregat kan minska. Istället kommer eventuellt värmebehovet öka vilket kommer 
att täckas av effekten som utvinns från kylvattnet, vilket är intern effekt. Dessutom 
kommer miljön att besparas från ett koldioxidutsläpp tre gånger större den minskade 
oljeförbrukningen. 
 
Genom att behålla reservsystemet har ytterligare investeringar sparas genom att inte 
säkra upp med annan energikälla. 
 
Igenom arbetet har många vänliga människor hjälpt till över sin förmåga, men inte 
alltid är ett examensarbete prioriterat i den verkliga värden. På grund av detta har 
arbetets utformning under tidens gång ändrats och planer omformats. Detta lämnar 
några luckor i arbetet som är svåra att fylla.  Arbetets mest tidkrävande deluppgifter 
var att förstå hur en hetgasväxlare fungerade, vilka aggregat finns att tillgå och vilka 
som fungerar i det tilltänkta systemet, vilka effektbehov som systemet hade och 
krävde samt att grundlig förstå och lära sig hur ett verkligt system fungerar och hur 
det ska dimensioneras.  

5.4 Referenser och källor 
 I arbetet har det i största möjliga mån försökts att använda sig av pålitliga källor, 
såsom studentlitteratur. Däremot har inte alltid rätt värde eller rätt information 
funnit där att inskaffa. Hemsidor såsom institut, myndigheter, och Boliden AB’s 
hemsida har bedöms som trovärdiga källor. Andra hemsidor såsom 
nationalencyklopedin och naturhistoriska riksmuseet bör ha densamma kontroll på 
dess information. Vissa värden är hämtade från hemsidor som inte anses som kända 
eller trovärdiga och i ett försök att bekräfta dessa värden ha de jämfört med flertalet 
andra sidor. En del av dessa hemsidor har även kontaktas för ytterligare frågor och 
därmed bekräftat sidans information. Det anses inte att de använda källorna ska ha 
förändrat resultatet i arbetet. 

5.5 Arbetets mål och syfte 
Lösningen som arbetet tagit fram är endast teoretisk men innehåller den 
informationen som krävs för att ta fram en möjlig lösning, som kommer att 
effektivisera det nuvarande systemet i anläggningen vid Tara-gruvan. Genom den 
tilltänkta lösningen kommer den tillgängliga energin som kylvattnet innehåller också 
tas tillvara på. Lösningen tillfredsställer anläggningens behov och är mest troligtvis 
ekonomisk försvarbar, beroende på vilken lösning som tas fram och vilka 
energimängder och energipriser som innefattar anläggningen. Sammanfattningsvis 
levereras ett positivt resultat som möter dagens krav. 
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5.6  Framtida arbete 
Det som återstår i projektet är att ta fram ett fungerande system, utefter 
beräkningarna i arbetet, till anläggningen vid Tara-gruvan. Därigenom återstår det 
för WSP att ta kontakt med intressanta återförsäljare som klarar av att bygga upp ett 
efter beräkningarna anpassat system.  
Dessutom bör en aktuell LCC-kalkyl göras med arbetskostnader och korrekta 
kostnader för installationen samt aggregatpris. Slutligen, om projektet visar sig vara 
lönsamt, presentera det vidare.  
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6 Slutsats 
Avslutande kapitlet sammanställer dess slutsatser som grundas på resultat och 
diskussion i utredningen av värmesystemet i Boliden AB:s anläggning vid Tara-
Gruvan.  

 
Att installera en värmepump för energitillförsel passade anläggningen bra då 
lågvärdig energi fanns till hands. Beroende av vilket COP-värde den installerade 
värmepumpen kommer ha kommer den minska effektförbrukningen med dess värde 
vilket sänker energianvändningen markant. Med detta har det största målet nåtts. 
 
Troligtvis kommer investeringen även att bidra med besparingar ekonomisk. För att 
med säkerhet kunna konstatera om investeringen är ekonomiskt försvarvar måste 
ytterligare faktorer inkluderas i LCC-kalkylen och säkrare källor för de kostnader 
som anläggningen står för. I arbetets resultat av LCC-kalkylen ger det nya systemet 
besparingar för sju av de nio scenarion som tagits fram vilket är en stark hänvisning. 
Den största vinsten ger nästan fem miljoner kronor sett över en tio-års period.  
 
Den största osäkerheten för att arbetets framtagna förslag ska vara lyckat är det 
ojämna massflödet från kylvatten. Skulle detta massflöde under större perioder 
sjunka så kan det resultera till att värmepumpen inte konstant kan leverera den 
effekt som anläggningen kräver. Däremot ses möjligheten i att öka effektuttaget till 
varmvattentankarna och luftavfuktningen vid höga kylvattenflöden för att minska 
dessa och prioritera värmen i anläggningen då flödena minskar. Detta skulle medföra 
att varmvattnet värms upp under en kortare tid än sju timmar samt att 
torkningshastigheten i omklädningsrummet skulle öka genom högre temperatur 
samtidigt som den relativa fuktigheten minskar, vilket inte påverkar systemet 
negativt och styrning av stor effekt är möjlig.  
 
Syftet med arbetet var att ta fram ett effektivt värmesystem som skulle utnyttja 
värmeenergin som fanns tillgänglig i anslutning till anläggningen. Systemet som 
arbetet presenterar är effektivt och utnyttjar värmeenergin från kylvattnet, samtidigt 
som det genom anpassade beräkningar möter anläggningen energibehov och skapar 
en bättre inomhusmiljö. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1. Samtliga uträkningar från de beräkningar som presenterades 
under genomförande, beräkningar.  

 

8.1.1 Luftavfuktning av omklädningsrummets ventilation 
 

Fuktmängden för samtliga overaller per skift: 
 
                                                                  

 
totala mängden fukt som kommer att transporteras till luften: 

 

         
        

              
 

      

        
           

 
 

Nuvarande torkningsprocess 
Skede 1: 

Luftens ånghalt: 

                         
 

  
       

 

  
 

 
Avdunstad fuktmängd: 

 
                                                         

 
Totalt avdunstad fuktmängd: 

 

                              
       

  
                 

 

 
 

 
Skede 2: 
 
(Skede 2 antas vara ¾ av den totala processen och ha en uttorkningshastighet på 10 
% av den tidigare hastigheten vid skede 1.) 
 

Torktid skede 1: 
 

                                                                       
 

Torktid skede 2: 
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Total torktid nuvarande torkningsprocess (tiden halverad p.g.a. torkning från flera 

sidor): 
                                                               

           
 

Ny torkningsprocess 
Skede 1: 
 

Luftens ånghalt: 
 

                            
 

  
     

 

  
 

 
Avdunstad fuktmängd: 

 
                                                        

 
Totalt avdunstad fuktmängd: 

 

                               
     

  
               

 

 
 

Skede 2: 
 
(Skede 2 antas vara ¾ av den totala processen och ha en uttorkningshastighet på 10 
% av den tidigare hastigheten vid skede 1.) 
 

Torktid skede 1: 
 

                                                                 
 

Torktid skede 2: 
 
                                                                 

         
                                                              

               
 
 

Total torktid ny torkningsprocess (tiden halverad p.g.a. torkning från flera sidor): 
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8.1.2 Luftavfuktarens effektbehov 
 
Overallernas fukthalt per kilo luft: 
 

                   
 

                  g/kg 

 
Torra luftens massbalans: 

 
          

 
Det specifika volymsflödet: 

 
                                    

 

         
   

 
                      . 

  
Fukthaltens massbalans: 

 
                    

 

                    
  

 
  

             

  
                

 
Effekten till luftavfuktarens kylbatteri: 

 

                            
  

 
 
         

  
       

  

 
 
      

  
 

           
 

Värmebatteriets effekt: 
 

                    
  

 
 

           

  
      kJ/s 

 
Sammanlagt effektbehov för luftavfuktaren:  

 

            
  

 
     

  

 
         

 
 

8.1.3 Tappvarmvattenförbrukning 
 

Massflöde per person: 
 

         
                   

       
 

 

    
                  

 

 
 per person 

 
Massflöde per skift: 
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Vattenflöde som förbrukas då 155 personer duschar på 45 min: 
 

                                                    
 

 
 

 
Vattenflöde som ska värmas upp, beräknat på att det är 7 timmar kvar till nästa skift 

ska duscha: 
 

                                                      

 
Varmvattentankens effekt: 

 

                                       
 

 
                           

 
vilket rundas uppåt till 80 kW. 

 
 

8.1.4 Värmeväxlare från kvarnar till värmepump 
 

Kylvattnets massflöde: 
 

                  
      

  
                 

 
Värmeväxlarens effekt: 

 

                       
  

 
 
     

  
                   

 
Värmeväxlarens nyttiga effekt: 

 
                                      

 
                          

 
 

8.1.5 Värmeväxlare från värmepump till varmvattentank 
 

Effektbehov för uppvärmning av tappvarmvatten: 
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Effektkrav från kondensor: 
 

                     
 

 
                           

 
Kondensorns massflöde: 

 
                                               

 
                                                 

 
             

 
Effektkrav från hetgasväxlare: 

 

                     
     

 
                           

 
Hetgasväxlarens massflöde: 

 
                                                

 

        
 

  
              

 

 
                   

 
             

 
Kondensorns effekt: 

 
                                           

 
Hetgasväxlarens effekt: 

 
                                               

 
Total avgiven effekt från värmepump: 

 
                                  

 
 

8.1.6 Värmeväxlare mot ventilationsaggregat och radiatorsystem 
 

Nyttiga effekten till ventilation och radiatorer: 
 

                                                                 

 
Värmeväxlarens effekt: 
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8.1.7 Värmepumpen 
 

Det totala effektbehovet från värmepumpen: 
 

                                                

 
                           

 
Tillförd effekt till värmepumpen: 

 

                                  

 

P totalbehov, system [kW] COP W tillförd [kW] 

 
 

338 ÷ 
 

2 169 

2,5 135,2 

3 112,6 

3,5 96,6 

4 84,5 

4,5 75,1 

5 67,6 

 
 
Tillförd effekt från kylvattnet: 
 

                                   

 
 
P totalbehov, system [kW] 

 
W in [kW] 

 
P tillförd [kW] 

 
 
 

338- 

169 169 

135,2 202,8 

112,6 225,4 

96,6 241,4 

84,5 253,5 

75,1 262,9 

67,6 270,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvarvarande effekt i kylvattnet: 
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Tillförd, möjlig [kW] P tillförd [kW] P kvarvarande[kW] 

 
 
 

316- 

169 147 

202,8 113,2 

225,4 90,6 

241,4 74,6 

253,5 62,5 

262,9 53,1 

270,4 45,6 
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8.2 Bilaga 2. Uträkningar från LCC-kalkylen som introducerades under 
genomförande, Besparingar/LCC-kalkyl. 

 
LCC-kalkyl 

 
                                                                   

                  

 
 

Nuvarande oljeförbrukningens effektbidrag: 
 

              
   

              

 
Antar en verkningsgrad för oljepannan till 0,9 vilket ger den nyttiga effekten av 
oljepannan till: 
 

                       
 
Behovet från oljepannan:  
 

 

 
Investerings

-kostnad  
Driftkostnader × 
Nusummefaktor 

Underhållskostnader 
× Nuvärdesfaktor 

LCC 

Nuvarande system    

0,12 m3 - 
(10,12×7000×12)×7,72
= 656 2617 kr 

500 000×0,91 
=455 000 kr 

6,56+0,455      
= 7,02 Mkr 

14,8 m3 - 
(14,8×7000×12)×7,72  
= 959 7504 kr 

500 000×0,91 
=455 000 kr 

9,6+0,455        
=  10,06 Mkr 

10,12 m3 +                
45,6 MWh el 

- 
(10,12×7000)+(1000×4
5,6)×12×7,72                  
= 1078 7002 kr 

500 000×0,91 
=455 000 kr 

10,78+0,455     
= 11,24 Mkr 

Nytt system 

Värmepump, standard 
350 kW. COP=3 

700 000 kr 
(1×110,7×8760)×7,72   
= 748 6331 kr 

- 
(0,7+1,1)+7,49  
= 9,29 Mkr 

                COP=4 700 000 kr 
(1×83×8760)×7,72        
= 561 3058 kr 

- 
(0,7+1,1)+5,61 
= 7,41 Mkr 

               COP=5 700 000 kr 
(1×66,4×8760)×7,72    
= 449 0446 kr 

- 
(0,7+1,1)+4,49
=6,29 Mkr 

Luftavfuktare 110 000 kr 

170 000 kr       

 90 000 kr           ≈1,1Mkr   

400 000 kr                

300 000 kr 

- - 

 

Fjärrvärmeväxlare från 
kvarnar 

- - 

Värmeväxlare till 
ventilation och 
radiatorer 

- - 

Vattentankar 10 000 l - - 

Pumpar, styr, ventil, 
rörledningar  m.m. 

- - 
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Månadsvisa behovet: 
 

                     
 
Effekt som saknas: 
 

                           
 
Oljemängd som täcker effektbehovet: 
 

                                   
 
El som täcker resterande effektbehov: 
 

                               
 
 
 
Vilket är ungefär 3×10,12×12 = 366 ton CO2 per månad 
3×14,8×12=531 ton 
  
 

8.3 Diskussion 
 
Effekt från kylvatten vid   =25 m3/h: 
 

                  
      

  
                

 

                      
  

 
 
     

  
                   

 
Effekt från kylvatten vid   =51 m3/h: 
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8.4 Diagram 
 

 
Figur 12. Diagram som visar uteluftens relativa fuktighet efter den värmts upp och flyttats 
inomhus. 

 
 

 
Figur 13. Mollierdiagram som visar Luftavfuktarens princip. Värden som är utritade i diagrammet 
stämmer överens med värdena i arbetets nya system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


