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Abstract 

The district heating sector is moving into a new era which brings lower temperatures in the heating 

network which in turn opens up for a more extensive use of low grade heat such as solar heat. This 

project aims to develop a dynamic simulation model for feeding centrals in order to be able to design 

and optimize systems for decentralized feeding regardless of heat source. The big challenge lies in 

reducing and eliminating the power swing of the feeding which occurs as a consequence of the high 

pump pressure that is required in this type of establishment. 

The modelling part is designed in Simulink which is a simulation environment with a graphical interface 

coupled with the programming language MATLAB. The model is initially aimed on two system 

configurations that consist of a circulation pump and one alternatively two two-way valves. The 

feeding central is connected in-between the return- and feed pipe in order to obtain the highest 

efficiency of heat transfer. A few existing Simulink-blocks have been used as a base for the model after 

some modification. 

Two field studies to feeding centrals have been made in association with development of the model, 

one to Ödåkra and one to Avedöre, Denmark. These both feeding centrals use solar thermal heating as 

heat source and are using a pump together with one two-way valve. The difference between the two 

systems is that the establishment in Avedöre includes storage tanks for heat storage. These field 

studies were carried out to give further knowledge of the feeding central design as well as to obtain 

data for verification of the model. 

Data from the field study in Ödåkra has been used to verify the model. The simulations give good 

results even as there is room for fine tuning of the model to give an even better interpretation of 

reality. The most probable reason for the deviations is that the material data used in the model 

concerning valves, pipes and heat exchanger differ from the ones used in Ödåkra. Additionally, limits in 

Simulink have contributed to approximations of physical relations that may have influenced the 

results. The greatest deviation appears during valve regulation where a relatively large offset of mass 

flow occurs. After investigation, even this seem to be connected to the material data used. In order to 

be able to generate satisfying results, the model need further development.  

Keywords: District heating, Simulink, prosumer.  



 

 
 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Fjärrvärmebranschen är på väg in i en ny era vilket innebär allt lägre temperaturer i näten vilket i sin 

tur öppnar upp för en mer extensiv användning av låggradig värme såsom solvärme. Detta projekt 

syftar till att utveckla en dynamisk simuleringsmodell för inmatningscentraler för att kunna designa 

och optimera system för decentraliserad inmatning oavsett värmekälla. Optimeringen av systemet ska 

ske med hänsyn till problematiken som beskrivs i nästa avsnitt och samtidigt ha som mål att behålla en 

enkel reglering. Den stora utmaningen ligger i att reducera och eliminera effektpendlingar på 

inmatningen som uppstår som en konsekvens av det höga pumptrycket som krävs i denna typ av 

anläggning. 

Modelleringen är utformad i Simulink som är en simuleringsmiljö med grafiskt gränssnitt kopplat till 

programspråket MATLAB. Modellen är inledningsvis inriktad på två systemkonfigurationer som består 

av en cirkulationspump och en- alternativt två tvåvägsventiler. Inmatningscentralen är kopplad mellan 

retur- och framledning för att uppnå högsta verkningsgrad vid värmeöverföringen. Som grund till 

modellen har ett fåtal befintliga Simulink-block använts efter viss modifikation. 

I samband med utvecklingen av modellen har två fältstudier på inmatningscentraler genomförts, en i 

Ödåkra och en i Avedöre, Danmark. Båda dessa inmatningscentraler använder solvärme som 

värmekälla och har ett system med en pump tillsammans med en tvåvägsventil. Främsta skillnaden 

mellan de två systemen är att man i Avedöre använder ackumulatortankar för att mellanlagra värmen. 

Dessa fältstudier genomfördes dels för att ge utökad inblick i inmatningscentralens utformning, men 

även för att erhålla mätdata till verifiering av modellen.  

Mätdata från fältstudien i Ödåkra har används som grund för verifiering av modellen. Simuleringarna 

ger snarlika resultat även om det finns utrymme för finjusteringar av modellen för att ännu bättre 

kunna efterlikna verkligheten. Den mest troliga anledningen till avvikelserna är att de materialdata 

som använts i modellen gällande ventiler, rör och värmeväxlare inte helt motsvarar systemet i Ödåkra. 

Dessutom har begränsningar i Simulink bidragit till att vissa fysikaliska samband approximerats på ett 

sätt som kan ha påverkat resultatet. Störst avvikelse förekommer vid ventilreglering där en relativt stor 

förskjutning förekommer gällande massflöde. Efter undersökning tros även detta vara kopplat till 

avvikelser i materialdata. För att modellen ska ge tillfredställande resultat krävs vidare utveckling. 

Nyckelord: Fjärrvärme, Simulink, små värmekällor, prosument. 
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Förord   

Detta projekt är ett examensarbete som utförts vid Institutionen för Energivetenskaper vid Lunds 

Tekniska Högskola som en avslutning på vår civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik. Bakgrunden till 

examensarbetet är ett projekt hos Energiforsk där våra handledare Patrick Lauenburg, Fil.dr. vid Lunds 

Tekniska Högskola och Gunnar Lennermo, Energianalys AB och doktorand vid Mälardalens högskola, 

varit delaktiga. Det projektet mynnar under sommaren ut i en rapport “Små värmekällor - Kunden som 

prosument” vars arbetsutkast fungerat som underlag för det här examensarbetet.  

Förutom att ha bråkat med Simulink så har vi även utfört två fältstudier som varit givande både för oss 

och för examensarbetet. Vi vill tacka vår handledare Gunnar för att vi fått följa med på dessa resor 

samt för hans hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Patrick för den tid han tagit 

sig för att hjälpa oss med att förstå problemställningen, samt den hjälp han bistått med angående 

Simulink. 

 

Lund, juni 2016 

Daniel Ivarsson 

Henrik Johansson 
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1 Inledning 

Fjärrvärmebranschen arbetar idag mot nästa generations fjärrvärme, fjärde generationens. Någon 

exakt definition för fjärde generationens fjärrvärme är svår att hitta men överlag gäller att målet är en 

ökad eller bibehållen konkurrenskraft för fjärrvärmen. Flera utvecklingar anses kunna leda till detta 

men den utveckling som varit mest i fokus är sänkta nättemperaturer. Med den utvecklingen hoppas 

man kunna integrera mer förnybart, mer låggradig värme (såsom solvärme, geotermi och restvärme), 

samt att billigare material för fjärrvärmerör kommer kunna användas. Målsättningen för 

temperaturerna i nätet är runt 50 °C i framledningstemperatur och 20 °C i returledningstemperatur. 

(Lund, Werner, Wiltshire, Svendsen, Thorsen, Hvelplund & Mathiesen 2014) 

Med lägre framtemperaturer sänks temperaturkraven, från fjärrvärmeoperatören, på de olika 

värmekällorna vilket ger större utrymme för exempelvis sol- och restvärme, samt att det ökar 

verkningsgraden för dessa värmekällor. Även sänkt returtemperatur ökar verkningsgraden eftersom 

det blir en större differens mellan temperaturen för vattnet som ska värmas upp och värmekällans 

temperatur. 

Småskalig decentral värmeproduktion finns redan i svenska fjärrvärmenät idag och blir allt vanligare. 

Utvecklingen är inte helt önskvärd från branschens sida delvis på grund av att det inte anses att dessa 

små decentrala värmekällorna förbättrar miljöprestanda eller ökar effektivitet, de leder tvärtom mest 

till mer komplicerad reglering. Detta är dock en omständighet som inte kan antas gälla för alltid utan 

kan enligt Lennermo, Lauenburg och Brand (2016) förbättras. 

Skulle småskalig värmeproduktionb ute i nätet bli mindre komplicerad i sin reglering, skulle det kunna 

innebära fördelar för såväl bransch och företag som kund.  

1.1 Prosument  

Prosument är en försvenskad version av det engelska ordet ”prosumer” som är en blandning mellan 

professional eller producer och consumer (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016). I den här rapporten 

avses den senare versionen, alltså en konsument som samtidigt är producent. Denna typ av kund är 

redan vanlig på elmarknaden men har nu också börjat förekomma i fjärrvärmenäten. 

1.2 Små värmekällor  

I den här rapporten definieras “små värmekällor” som decentral värmeproduktion som har en liten 

påverkan på fjärrvärmenätet. Dessa värmekällor påverkar alltså inte egenskaper som nätets 

differenstryck eller temperaturer nämnvärt. Typiskt är de på något sätt kopplade till en prosument, 

exempelvis en solvärmeanläggning hos en fastighetsägare. Tack vare värmekällans ringa påverkan på 

fjärrvärmenätet så tillåts dessa värmekällor också att kontinuerligt mata in den effekt som finns 

tillgänglig till skillnad från spetslastpannor som endast får mata in på nätet efter ett godkännande från 

nätoperatören. Definitionen är inte strikt kvantitativ utan handlar mer om fjärrvärmebolagets styrning 

av värmekällan. Storleken på värmekällan anges därför inte i 𝑊 utan beror i stället på relationen till 

nätets storlek. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att ta fram en simuleringsmodell för inmatningscentraler hos en 

prosument. Denna modell ska kunna användas för att planera och optimera systemdesign hos såväl 

befintliga som framtida inmatningscentraler. Optimeringen av systemet ska ske med hänsyn till 

problematiken som beskrivs i nästa avsnitt och samtidigt ha som mål att behålla en enkel reglering.  
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Målsättningen är att utforma en dynamisk modell som enkelt kan byta systemdesign. 

Systemkonfigurationen i form av ventil- och pumplayout ska enkelt kunna bytas mellan simuleringar. 

Detta gäller även komponentval och dess tekniska parametrar. Genom att köra simuleringar med olika 

konfigurationer ska ett optimalt system kunna uppnås. Arbetet har delats in i tre delmål: 

1. Att bygga en modell i Simulink för att simulera decentraliserad inmatning på fjärrvärmenätet. 

2. Att verifiera modellen mot verkliga data. 

3. Att utveckla modellen för simuleringar för olika systemkonfigurationer. 

1.4 Problemformulering 

Central värmeproduktion regleras av fjärrvärmeaktören och utgör en betydande del av nätets 

värmetillförsel. Denna typ av värmeproduktion är således en del som påverkar nätets karakteristika 

såsom differenstryck, nättemperaturer, m.m. Vid decentraliserad inmatning där anläggningen 

dessutom kan beskrivas som både “liten värmekälla” samt prosument arbetar anläggningen under 

andra förutsättningar jämfört med den centrala värmeproduktionen. I de allra flesta fall som existerar 

idag används en R/F-koppling (beskrivs utförligare under avsnitt 2.1.7) där fördelarna för nätet anses 

vara stora, dock är det även större utmaningar med en R/F-koppling för små värmekällor. En 

principskiss visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Principskiss över fjärrvärmenätet. Den centrala värmeproduktionen fastställer differenstryck samt nättemperaturer, 

m.m. Prosumenten kan bara anpassa sig till rådande omständigheter och i egenskap av liten värmekälla påverkar den heller 

inte nätets karakteristika. 

 

Decentraliserad inmatning på fjärrvärmenätet medför komplikationer för inmatning på framledningen. 

Inmatningscentralens pump behöver inte bara övervinna tryckfallet i inmatningscentralen utan 

behöver även övervinna fjärrvärmenätets differenstryck, som bestäms av den centrala 

värmeproduktionen, i punkten för inmatning. Detta differenstryck är av en helt annan storleksordning 

än inmatningscentralens tryckfall och ställer därmed krav på en i övrigt överdimensionerad pump. Den 

stora pumphöjd som pumpen måste producera ger upphov till ett relativt stort flöde, vilket i praktiken 

innebär att systemet “töms” på mer energi än som tillförs via värmeväxlaren. Detta medför i sin tur en 

sjunkande temperatur på vattnet som ska skickas ut på fjärrvärmenätet och då temperaturen faller 

under ett tröskelvärde måste inmatningen stoppas. Så fort vattnets temperatur återigen når upp till 

börvärdet ska inmatningen starta igen, och på så vis sker inmatningen i cykler. Detta cykliska beteende 

illustreras i Figur 2 där det tydligt framgår att värmeenergin släpps fram i omgångar med tydliga 
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avbrott i inmatningen. Ett sådant beteende ger negativa konsekvenser för verkningsgraden på 

primärsidan och är därför inte önskvärt. (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016) 

 

Figur 2. Utmatad effekt från decentraliserad solvärmeanläggning. (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016) 

 

Verkningsgraden för värmekällan ökar med differensen mellan värmekällans temperatur och 

temperaturen för det vatten som ska värmas upp. När inmatningen till nätet beter sig som beskrivet 

ovan, varierar även temperaturen för det vatten som ska värmas upp vilket alltså påverkar 

värmekällans verkningsgrad. 

1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts i projektet: 

 Rapporten avgränsas till de tekniska aspekterna relaterade till problemformuleringen. De 

ekonomiska aspekterna är relevanta men tas inte upp i denna rapport. 

 Systemet omfattar de komponenter som är placerade mellan fjärrvärmenätet och den 

decentraliserade värmekällan.  

 Inmatningscentralerna antas ha låg eller ingen påverkan på fjärrvärmenätets dynamik i stort. 

 Primärinkopplingen sker genom R/F-princip där vatten tas från returledningen och matas efter 

uppvärmning tillbaka in på framledningen. 

1.6 Bakgrund 

Det finns redan idag ett flertal anläggningar som passar in under beteckningen “små värmekällor”. 

Många av dessa anläggningar brister i värmeutbyte och producerar alltså inte den mängd energi som 

de borde eller som driftansvariga rimligen räknat med. De stora problemen har varit med pendlingar i 

inmatad effekt och flöde som i sin tur påverkar verkningsgraden hos värmekällan. Om små värmekällor 

ska kunna fortsätta växa fram i de svenska fjärrvärmenäten och i framtiden eventuellt även utgöra en 

betydande del, måste de problem som finns med värmekällans inmatning bli bättre. 

I en rapport om “Solvärme i fjärrvärmesystem” (Dalenbäck, Lennermo, Andersson-Jessen & Kovacs 

2013) har författarna sammanställt prestandan hos ett tjugotal olika fjärrvärmeanslutna 

solvärmeanläggningar. Rapporten visar att ett stort antal av anläggningarna underpresterar när det 

gäller levererad värme. Författarna anser det rimligt med ett värmeutbyte på 300 kwh/år∙m2 och 

många av anläggningarna ger ner mot 240 kwh/år∙m2. Rekommendationerna i rapporten var en 

djupare analys av vad som kunde ligga bakom det låga värmeutbytet. Den analysen är en del i arbetet 

som ligger till grund för rapporten “Små värmekällor - Kunden som prosument” (Lennermo, Lauenburg 
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& Brand 2016) som publiceras i år. Här återfinns bland författarna Gunnar Lennermo, Energianalys AB, 

som har varit med vid installation av samtliga anläggningar i Sverige liknande dem som nämns i 

rapporten av Dalenbäck et al (2013). Lennermo misstänkte inledningsvis att den bristande prestandan i 

form av dåligt värmeutbyte berodde på problem hos själva värmekällan, solvärme, men efter att ha 

undersökt andra sorters anläggningarn, och där upptäckt liknande problem, däribland ett 

krematorium, tros svårigheterna snarare vara på sekundärsidan, alltså mellan värmeväxlare och 

inkoppling till nätet. Lennermo, Lauenburg & Brand kommer i sin rapport fram till att dessa pendlingar 

i inmatning beror på reglering som “..inte lyckats ta hänsyn till att det största tryckmotstånd som ska 

övervinnas i inmatningen är fjärrvärmenätets differenstryck” (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016). 

Målet bör enligt Lennermo, Lauenburg & Brand vara att säkerställa att inmatad effekt till 

fjärrvärmenätet motsvarar den effekt som tillförs från värmekällan. Med det målet uppstår ett behov 

att på ett smidigt och enkelt sätt kunna simulera inmatningen i syfte att hitta lösningar på effekt- och 

flödesproblematiken för att kunna finna en systemdesign som slipper dessa problem. 

Det saknas i stort publicerat material om problematiken bakom dessa pendlingar och därför har verk 

av projektets handledare, Gunnar Lennermo, i synnerhet arbetsutkastet av Lennermo, Lauenburg och 

Brand (2016) använts som källa. Den rapporten liggerr i sin tur bakom idén till det här projektet. 

2 Teori 

Då vi saknade kunskap om mycket av den teori som projektet skulle komma att beröra var vi tvungna 

att göra en mindre litteraturstudie. Den teori som anses relevant återges i det här avsnittet. 

2.1 Flödeskoefficienten Kv 

Syftet bakom användning av reglerventiler är att kunna anpassa flödet i systemet utan att behöva 

ändra pumpens varvtal. I reglerventilen styrs detta genom att ändra hur öppen ventilen är, vilket styr 

det önskade flödet. Flödet genom en ventil styrs av differenstrycket över denna och kan beskrivas 

enligt ekvation (1) med tillhörande storheter beskrivna i tabell 1. 

 

 
𝑞 = 𝐾𝑣 ⋅ √

𝛥𝑝

𝜌
⋅ 1000 (1) 

 

Tabell 1. Storheter för ekvation (1). 

Storheter  

q = Flöde (m3/s) 

Kv = Flödeskoefficient 

Δp = Differenstryck (bar) 

ρ = Densitet (kg/m3) 

 

Med vatten som vätska kan ekvation (1) reduceras till 

 

 
𝑞 = 𝐾𝑣 ⋅ √𝛥𝑝  ⇔ 𝛥𝑝 = (

𝑞

𝐾𝑣
)

2

 (2) 
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Enligt Petitjean (1995) beror flödeskoefficienten, Kv-värdet, för en ventil främst på ventilens 

genomloppsarea och motsvarar det flöde som uppnås vid ett differenstryck på en bar. Kv-värdet vid 

helt öppen ventil kallas för Kvs-värde vilket är det värde man väljer ventil utifrån. Om  z beskriver hur 

öppen ventilen är kan alltså Kv-värdet beskrivas som  

 

 

𝐾𝑣 = 𝑧 ⋅ 𝐾𝑣𝑠 

0 ≤ 𝑧 ≤ 1. 
(3) 

Med hjälp av materialdata och en styrsignal kan ekvation (2) och (3) beräkna flödet efter en ventil. För 

att flödet för hela systemet ska gå att beräkna krävs ett Kv-värde som är ekvivalent för hela systemet. 

2.2 Kv-ekvivalenter 

Om ett system innehåller flera objekt som medför tryckfall kan systemets motsvarande Kv-ekvivalent 

tas fram för att genomföra flödesberäkningar. Ett Kv-värde kan erhållas för varje tryckfall och utifrån 

dessa kan det ekvivalenta Kv-värdet beräknas. Det totala tryckfallet över seriekopplade objekt kan 

beskrivas som följande: 

 

 
𝛥𝑝𝑡𝑜𝑡 = (

𝑞

𝐾𝑣, 1
)

2

+ (
𝑞

𝐾𝑣, 2
)

2

+ (
𝑞

𝐾𝑣, 3
)

2

+ ⋯ + (
𝑞

𝐾𝑣, 𝑛
)

2

. (4) 

Det ekvivalenta Kv-värdet för seriekopplade objekt blir då 

 

 

𝐾𝑣𝑒𝑘𝑣 =
𝑞

√𝛥𝑝𝑡𝑜𝑡
=

1

√(
𝑞

𝐾𝑣,1
)

2
+(

𝑞

𝐾𝑣,2
)

2
+(

𝑞

𝐾𝑣,3
)

2
+...+(

𝑞

𝐾𝑣,𝑛
)

2
. 

(5) 

För parallellkopplade objekt blir det ekvivalenta Kv-värdet helt enkelt summan av Kv-värdena för de 

parallellkopplade objekten. (Persson 2002) 

 

Kv-ekvivalenter kan alltså beräknas i analogi med ellära där Kv-värden kan liknas med kapacitanser. 

2.3 Värmeväxlare 

Värmeväxlaren är en central del i inmatningscentralen. Det är här värmeöverföringen mellan 

värmekällan och fjärrvärmenätet äger rum. I en plattvärmeväxlare flödar det kalla mediet i motsatt 

riktning mot det varma mediet som flödar in i värmeväxlaren på motsatt sida. De två kanalerna är 

skilda av en värmeöverförande yta, vanligtvis en platta i aluminium. Värmeförluster mot omgivningen 

är väldigt små och kan därför försummas (Hjorthol 1990).  

 

Enligt Persson (2002) ges energibalansen i värmeväxlaren av energibalansen i det kalla vattnet, varma 

vattnet samt i den värmeöverförande ytan. Energibalansen i värmeväxlaren kan beskrivas med 

följande beteckningar och index, se Tabell 2:  
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Tabell 2.  Beteckningar och index för energibalansekvationer. 

Storheter  Index 

T = Temperatur (℃) K = Kallvatten 

m = Massa (kg) v = Varmvatten 

ṁ = Massflöde (kg/s) in = Ingående 

cp = Specifik värmekapacitet (kJ/(kg ∙ K)) ut = Utgående 

αkonv = Värmeöverföringskoefficient (W/m2 ∙ K)) sektion = Värmeväxlarsektion 

A = Area (m2) vägg = Värmeväxlarvägg 

 konv = Konvektiv 

 

För det kalla vattnet kan energibalansen då beskrivas enligt följande: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑚𝑘 ∙ 𝑐𝑝,𝑘 ∙ 𝑇𝑘,𝑢𝑡) = �̇�𝑘 ∙ 𝑐𝑝,𝑘 ∙ (𝑇𝑘,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑢𝑡) − 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (

𝑇𝑘,𝑖𝑛 + 𝑇𝑘,𝑢𝑡

2
− 𝑇𝑣ä𝑔𝑔) (6) 

 

Ekvation (6) kan i sin tur skrivas om till: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑇𝑘,𝑢𝑡) =

1

𝑚𝑘∙𝑐𝑝,𝑘
(�̇�𝑘 ∙ 𝑐𝑝,𝑘 ∙ (𝑇𝑘,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑢𝑡) − 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (

𝑇𝑘,𝑖𝑛+𝑇𝑘,𝑢𝑡

2
− 𝑇𝑣ä𝑔𝑔)). (7) 

 

På samma vis som ovan ges energibalansen i det varma vattnet respektive värmeväxlarväggen av 

ekvation (8) respektive ekvation (9). 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑇𝑣,𝑢𝑡) =

1

𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑣

(�̇�𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑣 ∙ (𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑣,𝑢𝑡) − 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑣 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (
𝑇𝑣,𝑖𝑛 + 𝑇𝑣,𝑢𝑡

2
− 𝑇𝑣ä𝑔𝑔)) (8) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑇𝑣ä𝑔𝑔) =

1

𝑚𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝑐𝑝,𝑣ä𝑔𝑔

[�̇�𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝑐𝑝,𝑣 ∙ (𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑣,𝑢𝑡) − 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑣 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (
𝑇𝑣,𝑖𝑛 + 𝑇𝑣,𝑢𝑡

2
− 𝑇𝑣ä𝑔𝑔)] (9) 

Ekvation (7), (8) och (9) används för att beräkna alla temperaturförändringar inne I värmeväxlaren för 

varje tidssteg. 

2.4 Pump 

Pumpen används för att ge en tryckhöjning mellan punkten precis innan relativt precis efter 

pumphuvudet. Detta differenstryck beskrivs som ett differenstryck i kPa alternativt en tryckhöjd i 

meter vattenpelare. Karakteristiken av en pump brukar beskrivas som en pumpkurva då fördelningen 

mellan pumptryck och flöde varierar beroende på hur systemet runt pumpen ser ut. Denna pumpkurva 
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matchas mot systemets kurva för att bestämma arbetspunkt, vilket inträffar där de två kurvorna skär 

varandra. Ett exempel på detta illustreras i Figur 3. (Petitjean 1995) 

 

 

Figur 3. Arbetspunktens placering i en pumpkurva. Skärningspunkten mellan pumpkurvan och systemkurvan ger 

arbetspunktens placering. 

 

Arbetspunkten går därmed att flytta antingen genom att ändra pumpens varvtal och därmed 

höja/sänka pumpkurvans position eller genom att ändra systemkurvans utseende. Arbetspunktens 

position är viktig då den bestämmer vilket flöde och vilket pumptryck som uppnås. 

 

Pumpkurvans utseende beror på den specifika pumpens egenskaper och bestäms med hjälp av 

ekvation (10) med tillhörande storheter i Tabell 3. 

 
𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 ((

𝑛

𝑛𝑚𝑎𝑥
)

2

− (
�̇�

�̇�𝑚𝑎𝑥
)

2

). (10) 

Tabell 3. Storheter för ekvation (10). 

Storheter  

p = Pumptryck (m vattenpelare) 

n = Varvtal (rpm) 

ṅ = Maximalt varvtal (rpm) 

ṁ = Maximalt massflöde 

 

Ekvation (10) används för att räkna ut det genererade pumptrycket baserat på pumpens materialdata 

såväl som ingående massflöde samt befintligt varvtal. 

2.5 Tryckfall 

För att kunna mata in vatten på framledningen behöver det genererade pumptrycket övervinna 

differenstrycket på fjärrvärmenätet i punkten för inmatning. Dessutom förekommer ett antal tryckfall 
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som måste tas med i beräkningarna för att generera ett tillräckligt stort pumptryck. Det finns för 

inmatningen fyra olika typer av tryckfall att ta hänsyn till där tre av dem är vad Lennermo, Lauenburg 

och Brand (2016) kallar flödesberoende och ett är således flödesoberoende. De fyra olika tryckfallen 

är: 

1. Tryckfall i inmatningscentralen, exempelvis värmeväxlare. 

2. Tryckfall i serviceledningen. 

3. Tryckkon ute på nätet.  

4. Differenstrycket i fjärrvärmenätet dvs. tryckskillnaden mellan fram- och returledningen.  

Då tryckkoner ute på nätet är beroende av värmekällans storlek och projektets modell utgår från en 

mindre värmekälla så används inte detta tryckfall i modellen. Värmekällan i det här projektet antas 

vara liten i relation till nätet och då blir detta tryckfall flödesoberoende. 

2.5.1 Tryckfall i inmatningscentralen 

Beroende på val av layout och val av komponenter fås ett visst tryckfall i själva inmatningscentralen. 

Då tryckfallet är flödesberoende så kommer det bero på öppningsgraden hos ventiler och pumpeffekt. 

Olika komponenter som ger ett tryckfall inkluderar värmeväxlare, flödesmätare, ventiler samt rör. 

2.5.2 Tryckfall i serviceledningen 

Tryckfallet i serviceledningen motsvarar i regel endast tryckfall för den rörlängd som sträcker sig 

mellan fjärrvärmecentralen och stamledningen. 

2.5.3 Differenstrycket i fjärrvärmenätet 

Differenstrycket i fjärrvärmenätet är det tryckfall som ställer störst krav på inmatningen då det dels är 

det största tryckfallet för inmatningspumpen att övervinna men också tack vare att det är 

flödesoberoende. Differenstrycket kan variera, i vissa fall även kraftigt. I fallet mot vilket modellen 

testades valdes dock ett konstant differenstryck för att initiellt behålla enkelhet i modellen. Då 

tryckhöjningen som ges av inmatningspumpen understiger differenstrycket fås inget inmatningsflöde. 

2.6 Systemalternativ 

Vid konstruktion av inmatningscentral finns det flera olika varianter av layout att välja på. Existerande 

anläggningar använder idag en handfull av dessa alternativ - med några få undantag där exempelvis 

värmeväxlaren inte finns med - men i regel efterfrågas enkelhet och då har man valt att till varje 

anläggning använda en variant åt gången och alltså inte en kombination (Lennermo, Lauenburg & 

Brand 2016). Vad som avgör vilken variant som till slut väljes kan bero på typ av värmekälla, krav på 

reglering samt andra nätspecifika orsaker. På vardera sida om värmeväxlaren (eller den plats den 

skulle varit) sitter två delsystem, den primära respektive sekundära sidan. Den sekundära sidan är den 

sidan som sköter själva värmekällan och den primära sidan sköter inmatningen till nätet och de krav 

som finns på värmeproducenten bl.a. temperatur och flöde. I det här avsnittet beskrivs de varianter på 

sekundärsidan som berörs i det här projektet, det finns så klart fler varianter än dessa två. De båda 

varianterna fungerar på lite olika sätt men har båda problem med svängande effektinmatning 

(Lennermo, Lauenburg & Brand 2016). 

2.6.1 Inmatningscentral med en tvåvägsventil 

Inmatningscentral med en tvåvägsventil är den variant som först användes när inmatningscentraler för 

småskalig värmetillförsel började installeras. Initialt när man installerade solvärme och anslöt den till 

fjärrvärmenätet så ansågs den enklaste av layouter vara tillräcklig. Även efter att man stött på problem 
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med svängande effektinmatning trodde man först att problemet var relaterat till solen som 

energikälla. Det var ju i stort sett bara andra solvärmeinstallationer som Lennermo, som medverkade 

vid samtliga installationer, hade att jämföra med. Det var först senare som problemet så smått kunde 

härledas till sekundärsidan. 

I den här varianten bestäms flödet av pumpen och en tvåvägsventil även kallad styrventil. Pumpens 

varvtal såväl som styrventilens grad av öppenhet regleras av en PID-regulator som använder 

temperatur efter värmeväxlare tillsammans med ett börvärde för att uppnå önskad balans. Först när 

temperaturen efter värmeväxlaren överstiger börvärde kan inmatning på fjärrvärmenätet ske. 

Systemets design illustreras i Figur 4. När rätt temperatur uppnåtts efter värmeväxlaren på 

sekundärsidan och pumpen överkommit tryckfallen i systemet börjar inmatningen till fjärrvärmenätet.  

 

Figur 4. Principskiss över systemdesign för pump med en tvåvägsventil. 

 

2.6.2 Inmatningscentral med två tvåvägsventiler 

Det som skiljer inmatningscentraler med en- respektive två tvåvägsventiler åt är den extra 

tvåvägsventilen som är placerad på en s.k. shuntledning. Den är designad att avgöra hur mycket av 

flödet som matas ut på nätet och hur mycket som blir kvar i kretsen på sekundärsidan. Denna variant 

tros kunna (med rätt reglering) åtgärda eller åtminstone reducera problemet med den svängande 

effektinmatningen. Den var planerad att användas i ett system på Gotland men systemet byggdes 

aldrig och tros inte bli byggt i framtiden heller (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016). Modellen i det 

här projektet var i början tänkt att simulera den varianten och modellen har därför en ytterligare 

tvåvägsventil som går att implementera. Figur 5 visar hur ett sådant system skulle kunna se ut.  

 

Figur 5. Principskiss över systemdesign för pump med två tvåvägsventiler. 
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2.7 Primärinkopplade system 

För att primärinkoppla ett system kan ett av fyra olika alternativ användas, alla med sina egna för- och 

nackdelar: 

 Retur- till framledning (R/F): Här tas vatten från returledningen och matas ut på nätet igen till 

framledningen. 

 Retur- till returledning (R/R): Vatten tas från returledningen och förs sedan tillbaka till 

returledningen igen. 

 Fram- till returledning (F/R): Vatten tas från framledningen och matas sedan ut till 

returledningen. 

 Fram- till framledning (F/F): Vatten tas från framledningen för att sedan föras tillbaka till 

framledningen. 

I Tabell 4 visas en sammanställning av några egenskaper hos de olika varianterna. De olika 

inkopplingsalternativen har som sagt sina olika för- och nackdelar där det R/F-systemet i dagens läge 

är mest fördelaktigt varför det också är det alternativet som är vanligast tillsammans med R/R-

systemet. Det är också R/F-systemet tillsammans med F/R-systemet som har förmågan att skapa ett 

eget flöde. 

Tabell 4. Sammanställning över de olika inkopplingarnas egenskaper. (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016) 

 R/R R/F F/R F/F 

Vanligast X X   

Kan skapa eget flöde i fjärrvärmesystemet  X X  

Behöver en egen inmatningspump (inom parentes skulle 

fungera utan pump) 

(X) X  (X) 

Höjer fjärrvärmesystemets returtemperatur X  X  

Relativt enkelt reglersystem X  X X 

Ska ge en given lägsta inmatningstemperatur  X   

Kan användas som överhettningssystem vid en vanlig 

undercentral utan extra rördragning (det tredje röret) 

 X X  

Är lämplig i de flesta applikationer  X   

     

R/R-systemet är i regel enklare att reglera men har en stor nackdel som R/F-inkopplingen saknar 

nämligen att det höjer returtemperaturen i nätet. Det mest användbara alternativet verkar vara R/F 

men här är det stora problemet differenstrycket vilket kraftigt försvårar regleringen. Det är också i R/F-

systemet som man observerat de problematiska pendlingarna i inmatad effekt, som verkar bero på 

differenstrycket och dess storlek. (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016) 
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3 Metod 

Arbetsprocessen för denna studie har varit fokuserad på modellering i Simulink och Matlab. Som 

utgångspunkt har ett antal färdiga undersystem tillhandahållits av handledaren för att underlätta 

arbetet. Dessa undersystem inkluderar en modell för plattvärmeväxlare, en generell pumpmodell samt 

en modell för en enkel reglerventil. Ett första delmål var att efterlikna en (tvåvägsventil-konfiguration) 

som studerades vid en fältstudie i Ödåkra. Vid denna fältstudie studerades inmatningscentralen på 

nära håll och ett antal mätningar genomfördes. Mätningarna användes för att kunna illustrera hur väl 

ett sådant system kan regleras dels med hjälp av pumpreglering men även med hjälp av reglerventilen. 

Ytterligare en fältstudie genomfördes i Avedöre utanför Köpenhamn. Där studerades en 

inmatningscentral med liknande ventilkonfiguration men där ackumulatortankar användes på 

sekundärsidan.  

3.1 Fältstudier 

För att få ytterligare förståelse för inmatningscentralens funktion och för att insamla data för 

verifiering av modell utfördes två fältstudier i Ödåkra och Avedöre. Plats för fältstudie valdes i samråd 

med handledare Gunnar Lennermo baserat på hans befintliga planer för besök på inmatningscentraler 

samt inmatningscentralernas systemdesign. Eftersom ett system med en inmatningscentral med pump 

tillsammans med två tvåvägsventiler inte kunde hittas valdes istället två inmatningscentraler med 

vanligt förekommande systemdesign av pump tillsammans med en tvåvägsventil. 

3.1.1 Fältstudie i Ödåkra 

En fältstudie genomfördes den 17/3 på en inmatningscentral i Ödåkra i samarbete med Lennermo. Här 

studerades systemets design och beteende vid manuell reglering. I systemet överförs värme från en 

solvärmeanläggning med vakuumrörssolfångare till fjärrvärmenätet via en plattvärmeväxlare. 

Systemet är försett med ett överhettningsskydd såväl som frysskydd. Pumpen är av modell Grundfos 

CRE 3-29 med en flödeskapacitet på 3,3 m3/h vid fullt varvtal på 2899 rpm. Två mätserier av systemets 

flöde genomfördes med varierande varvtal på pumpen respektive varierande öppningsgrad på 

styrventilen där pumpens varvtal konstant låg på 48 % av max. Detta för att undersöka noggrannheten 

i justeringar vid reglering via pump respektive styrventil. Information om rördimensioner och rörlängd 

har inte erhållits. 

3.1.2 Fältstudie i Avedöre 

Den 18/3 genomfördes en fältstudie på en inmatningscentral i Avedöre utanför Köpenhamn. Besöket 

blev något annorlunda jämfört med fältstudien i Ödåkra då inga mätningar genomfördes. Istället 

erhölls här en vidare förståelse för systemet och den design som man valt i Avedöre. Här överfördes 

värme från en solvärmeanläggning med plana solfångare. Värmen överfördes med hjälp av en 

plattvärmeväxlare till ett värmelager i form av ackumulatortankar som i sin tur skickade ut värme på 

fjärrvärmenätet.  
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3.2 Underlag för modell 

Modellens syfte är att efterlikna verkligheten med målet att kunna simulera olika systemlösningar 

samt att försöka finna lösningar på problematiken med svängande inmatning. Modellen är skriven i 

Simulink och MATLAB och ska kunna efterlikna en verklig inmatningscentral med avseende på 

temperatur, flöde samt tryck. För angivna temperatur- och flödesprofiler ska inmatningscentralen 

arbeta mot en given profil för differenstryck på fjärrvärmenätet. Temperatur- och flödesvariationer 

som uppstår ska presenteras så att modellen kan anpassas så att en konfiguration för de givna 

förutsättningarna erhållas. 

 

 

Figur 6. Principskiss över inmatningscentral. (Lennermo, Lauenburg & Brand 2016) 

 

Modellens grundtillstånd utgår ifrån principskissen i Figur 6. Härifrån ändras sedan ventilkonfiguration 

samt ingående data för att anpassa modellen till givna förutsättningar. De viktigaste delarna i 

modellen beskrivs kortfattat i det här avsnittet. 

3.2.1 P1 

Primärsidans pump används för att skapa det flöde som förser värmeväxlaren med varmt vatten. 

Beroende på inkommande effekt från värmeproduktionen kan pumpen regleras. Normalt sett styrs 

pumpen av temperaturmätare direkt efter produktionskällan. 

3.2.2 P2 

Inmatningscentralens pump betecknas P2 och sitter mellan returledningen och värmeväxlaren. 

Pumpen ska klara av en tryckhöjd motsvarande differenstrycket i fjärrvärmenätet såväl som det 

tryckfall som uppkommer i inmatningscentralen. Detta är kravet för att det ska gå att mata in vatten 

på framledningen, och om detta inte uppnås går flödet istället genom shuntventilen SV4 (om 

ventilkonfiguration med två tvåvägsventiler används). Om kortslutningsflöde saknas kommer flödet 

istället vara noll då pumptrycket inte är tillräckligt högt. 
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3.2.3 SV1 

Styrventilen, SV1, på primärsidan är normalt sett en trevägsventil som främst används som frysskydd 

för växlaren. Vid för låga temperaturer på primärsidan når vattnet aldrig fram till värmeväxlaren utan 

shuntas genom SV1. När tillräcklig temperatur uppnås slår ventilen om och styr vattnet genom 

värmeväxlaren. 

3.2.4 SV2 

SV2 betecknar den dominanta reglerventilen som är placerad direkt efter pumpen (P2) på 

sekundärsidan. Huvudsakliga syftet med denna ventil är att reglera (reducera) flödet så att en relativt 

jämn inmatning kan ske. Regleringen till denna ventil är av stor betydelse för inmatningstemperatur 

och -flöde. Ventilens Kvs-värde har betydelse för hur stort tryckfall som ventilen bidrar med. 

3.2.5 SV4 

Shuntventilen, även kallad SV4, möjliggör ett kortslutningsflöde vilket används då önskad temperatur 

för inmatning ej är uppnådd. Rörkopplingen med denna ventil är ej i bruk vid en ventilkonfiguration 

med endast en styrventil. Vid användning av SV4 ska dess reglering samarbeta med regleringen av SV2 

för att reducera de oönskade cykliska effekterna som uppstår vid decentral inmatning. 

3.2.6 VVX1 

Inmatningscentralens värmeväxlare betecknas VVX1 vilken är en central del i systemet. Värme överförs 

här från primärsidan till sekundärsidan genom en plattvärmeväxlare. Värmeväxlarens termiska längd 

spelar stor roll för hur bra värmeöverföringen mellan den varma och kalla sidan sker.  

3.2.7 Temperatur- och tryckgivare 

Ett antal temperatur- och tryckgivare används för att ge information till styrning. All automatiserad 

reglering jämför uppmätt temperatur eller tryck med börvärden för att anpassa styrsignaler. En av de 

viktigare temperaturgivarna är GT4 avgör om inmatning på nätet är tillåten. 

3.2.8 Backventil 

Backventilen används för att flödet aldrig ska gå in i inmatningscentralen från framledningen. På sättet 

som modellen är uppbyggd blir denna egenskap inbyggd då flödet endast räknas ut i positiv riktning 

(från returledning till framledning). 

4 Resultat 

I det här avsnittet återges projektets resultat som börjar med modellens funktion och utseende där de 

viktigaste blocken finns beskrivna, resterande block finns återgivna i Bilagor (bilderna är även större i 

det avsnittet ifall viss text skulle kännas väl liten). Även resultaten för fältstudierna återfinns i det här 

avsnittet och som avslutning beskrivs verifieringen av modellen. 
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4.1 Modellen 

Den simulering som utförts med modellen har utgått från verifieringen mot fallet i Ödåkra. Den första 

bilden för modellen har därför utformats för att så bra som möjligt efterlikna det utförande som finns i 

Ödåkra. Förutom de komponenter som syns i Figur 6 och finns beskrivna under avsnittet Underlag för 

modellen finns också subsystem för massflödesberäkningar, beräkning av effekt på primärsidan, m.m. I 

modellen har varje bild också en canvas-färg som överensstämmer med det aktuella subsystemets 

färgsättning i syfte att förenkla navigering. I denna rapport är dock bakgrunden för samtliga bilder vit 

men färgsättning för subsystemen är kvar. Första bilden för modellen finns återgiven i Figur 7. 

 

Figur 7. Första bilden för modellen som till utseendet liknar varianten med två tvåvägsventiler. De olika färgerna i modellen är 

till för att förenkla navigering.  

Särskilt komponenterna P_VP2, beräkning och T, SV4 + Retur samt SV4 har ej använts under simulering 

men finns som alternativ för framtida simuleringar. För att under simulering enkelt kunna kontrollera 

värden i modellen finns också många displayer utspridda. Ett utplock av de viktigaste värdena finns 

representerade i den stora displayen, Full display, i övre vänstra hörnet i Figur 7.  
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Systemets sekundärsida har varit den del i projektet där fokus framförallt legat. Sekundärsidans 

komponenter har alla Kv-värden att ta hänsyn till. Det är här som analogin med en strömkrets använts. 

I subsystemet Kv-ekvivalent finns även möjligheten att använda SV4. Subsystemet återges i Figur 8. 

 

Figur 8. Återgivning av subsystemet för beräkning av sekundärsidans Kv-ekvivalent. Röda streckade pilar indikerar att 

tillhörande komponent inte används i modellen.  

 

Så som blocket är kopplat i Figur 8 matar systemet ut ett flöde konstant till fjärrvärmenätet. Skulle SV4 

kopplas in så skulle de röda pilarna anslutas och den manuella switchen göras automatisk för att ändra 

Kv-ekvivalenten i det fall inmatning på nätet sker.  

Den beräknade Kv-ekvivalenten för sekundärsidan används sedan för att beräkna massflödet för 
sekundärsidan. Skulle SV4 användas så skulle det påverka flödet på det sätt att ett nytt flöde ṁshunt och 
ṁsek skulle förändras i det fall inmatning på nätet sker. Massflödesberäkningarna finns återgivna i Figur 
9. 

 

Figur 9. Massflödesberäkningar. I det fall systemet systemet matar in på nätet förändras flödet för sekundärsidan. Detta 

villkor används i den automatiska switch i mitten av figuren. Även här finns möjlighet att koppla in användning av SV4. 
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I systemet är det pumpen som bestämmer tryckhöjningen i systemet och tillsammans med 

temperaturgivare GT4 (se Figur 7) bestämmer den om inmatning på nätet sker. Pumpen finns 

återgiven i Figur 10. Vid verifieringen av ett ventilreglerat system används konstant 48 % av maximalt 

varvtal, vid lägre varvtal hade inte maximalt teoretiskt flöde kunnat uppnås p.g.a. differenstrycket, se 

Figur 19. Vid pumpreglering används de två övre lägena på switcharna. Vid ventilreglering har det varit 

tvunget att variera vilket läge switcharna stått i på grund av felmeddelanden från Simulink. Båda de 

nedre lägena motsvarar 48 % av maximalt varvtal men den nedre stegfunktionen tar ett mellansteg vid 

ökningen från 0 % till 48 %. 

 

Figur 10. Pumpen genererar ett pumptryck baserat på massflödet i föregående tidssteg tillsammans med pumpens varvtal 

samt pumpens karakteristika. Pumptrycket uttryckt i meter vattenpelare omvandlas sedan till pumptryck uttryckt i bar.  

 

Tidigt i arbetet togs beslut om att försöka sträva efter en modell som skulle kunna simulera ett 

systemalternativ med två tvåvägsventiler, alltså med SV4 i bruk. Med antagandet att genererad effekt 

hos värmekällan måste överensstämma med inmatad effekt till fjärrvärmenätet som underlag 

skapades ett subsystem som skulle beräkna effekten för VP2. Subsystemet har ännu inte använts i 

modellen men finns som alternativ för framtida simuleringar. P_VP2 återges i Figur 11. 
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Figur 11. Beräkning av effekt på primärsidan sker för att ligga som grund till börvärde för inmatning på fjärrvärmenätet. 

Temperaturgivarna GT1 och GT3 ger temperaturskillnaden innan och efter värmeväxlaren på primärsidan. 

 

Styrventilen, SV2, får vid ventilreglering en styrsignal som baseras på temperaturen vid GT4. Då 

temperaturen når över GT4-bör så öppnar SV2 mer och mer. Om värmekällan klarar av att producera 

tillräcklig värme kan SV2 stå fullt öppen. SV2 är aldrig helt stängd utan har alltid en öppningsgrad på 

minst 10 %. Subsystemet SV2’s styrsignal finns återgivet i Figur 12. 

 

Figur 12. SV2’s styrsignal kan väljas som reglerad av PID-regulatorn alternativt oreglerad. Oreglerad styrsignal används då 

manuell styrning av ventilens öppenhet sker. Den övre kretsen används då effekten på primärsidan används för att ge FV-bör. 

I den undre kretsen finns möjlighet att använda SV4. 

 

För att säkerställa att inmatad effekt till nätet överensstämmer med effekten hos värmekällan tas ett 

börvärde för inmatat flöde till nätet fram. Med hjälp av temperaturgivarna vid inkommande 

returvatten samt utgående vatten till framledningen fås flödet FV-bör.  
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Figur 13. Producerad värmeeffekt på primärsidan omvandlas till ett börvärde för att styra inmatningen på fjärrvärmenätet. 

 

Vid användning av systemalternativet med en shuntledning används på shuntledningen en styrventil, 

SV4. Den avgör hur mycket av flödet som stannar kvar på sekundärsidan och hur mycket som matas in 

på nätet. Med hjälp av FV-bör tas styrsignalen för SV4 fram. Modellen har alternativet att 

implementera SV4 men alternativet är ännu inte fullt brukbart utan behöver kompletteras för framtida 

simuleringar. Det övergripande subsystemet för SV4 finns återgivet i Figur 14. Då SV4 ännu inte 

används i modellen berörs ingående subsystem ej i det här avsnittet. Nyfikna läsare hänvisas till 

avsnittet Bilagor där samtliga subsystsem finns återgivna I bilder. 

 

Figur 14. Shuntventilen SV4 går att stänga av med en manuell switch (till vänster i figuren). När SV4 används räknas flödet ut 

baserat på flöde på sekundärsidan, flöde in/ut på fjärrvärmenätet samt styrsignalen från tillhörande PID-regulator. 
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Den första komponenten i modellen är den värmeväxlarmodell med tillhörande reglering som 

tillhandahölls av projektets handledare, Patrick Lauenburg. Värmeväxlaren visade sig vara något 

krånglig att implementera och gav upphov till felmeddelanden initialt, efter mycket slit kunde 

modellen dock användas. Det som ändrats i modellen är att den nu istället för att förse en konsument 

med värme så hjälper den nu en prosument att mata in värme till nätet. Modellen finns återgiven i 

Figur 15. 

 

Figur 15. Samspelet mellan värmeväxlare och reglering. Det uppvärmda vattnet i sekundärkretsen används som insignal till 

kontrollsystemet. 

 

Subsystemet Control equipment är det susbsystem som behövde modifieras för att anpassa 

värmeväxlarmodellen till modellen för inmatningscentralen. Modifieringen innebar att omvandla 

styrsignalen för att SV2 skulle få rätt styrsignal, se Figur 16. 

 

Figur 16. Kontrollsystem baserat på vattnets temperatur på sekundärsidan efter att det passerat värmeväxlaren. PID-

regulaturn jämför denna temperatur med ett börvärde för att generera en styrsignal till reglerventilen. 
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Hos värmeväxlaren finns ett beroende hos energiöverföringen från värmekälla till värmekonsumtion. 

Beroendet följer en andragradskurva vilket gör beräkningar svåra. För att komma runt dessa 

svårigheter delas värmeväxlarmodellen upp i sektioner där istället beroendet blir linjärt vilket avsevärt 

förenklar beräkningarna. I en perfekt modell går antalet sektioner mot oändligheten men i en 

kompromiss mellan kvalitet och simuleringstid används fem sektioner. Värmeväxlaren återges i Figur 

17. 

 

Figur 17. Värmeväxlarens skal. Varmt vatten flödar från vänstra sidan och rinner sedan ut på högerkanten. Kallt vatten flödar i 

motsatt riktning. Överföringskonstanter beräknas utifrån inkommande flöde på den varma respektiva kalla sidan.  

Varje vägg i värmeväxlaren överför värme från varm sida till kall sida. I väggen finns en serie med 

termodynamiska ekvationer för att räkna ut utgående temperaturer, se Figur 18. 
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Figur 18. Ett väggsegment i värmeväxlaren. Energibalans ger värmeöverföring mellan kallt vatten, värmeväxlarvägg samt 

varmt vatten. 

 

4.2 Fältstudie i Ödåkra - Resultat 

Resultaten från Ödåkra visade att reglering med hjälp av pumpen är väldigt känslig. Relativt små 

ändringar i varvtal kunde ge ganska stora utslag i flöde beroende på i vilket område på pumpkurvan 

detta gjordes. I andra mätserien där pumpens varvtal var konstant 48 % och istället öppningsgraden 

för ventilen SV2 ändrades var regleringen mindre känslig. Resultatet återges i Figur 19. Tabellen i Figur 

19 visar också att innan differenstrycket för nätet överkommits så uppstår inget flöde i systemet. Så 

fort trycket överstiger differenstrycket fås en väldigt flack flödesberoende tryckfallskurva.   
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Figur 19. Mätserier för pump- respektive ventilreglering tillsammans med pumpkurvor i Ödåkra i november då 

differenstrycket låg mellan 18-25 mvp. Röda stjärnor visar mätserien då pumpens varvtal ändrades. Svarta stjärnor visar 

mätserien då pumpens varvtal är konstant 48 % och öppningsgraden för SV2 ändras. Det ljusblå området visar de 

förhållanden under vilka pumpen inte bör arbeta. Tabellen visar mätpunkterna för de båda mätserierna. (Lennermo, 

Lauenburg & Brand 2016) 

 

Vid reglering med hjälp av ventilen ner mot nollflöde hamnar flödet i slutet i det ljusa området i 

figuren som för kurvan ligger mellan 0-0,65 m3/h. Detta område ska pumpen enligt tillverkaren helst 

inte arbeta inom, varför har inte fullt förklarats. Flödesregleringen fungerade bra med ventilen trots 

att denna var något överdimensionerad, dock skedde ingen nämnvärd förändring förrän ventilens 

öppningsgrad minskats till ungefär 60-70 %. Vid små flöden (öppningsgrad för SV2 understiger 10 %) 

bör också regleringen ske i väldigt små steg. En sista observation att nämna om mätserien vid 

pumpreglering är att flödet aldrig överstiger 3,3 m3/h, varför är inte klarlagt. En möjlig teori skulle 

kunna vara att tryckfallen i systemet är så stora att de negerar det ökade pumparbetet varför det 

istället ger ett ökat tryck. 

4.3 Fältstudie i Avedöre - Resultat 

Det fanns dessvärre ingen möjlighet att genomföra mätningar på inmatningscentralen i Avedöre. 

Besöket fick ses mest som en inblick i hur man här valt att utforma sitt system. En utmärkande 

observation var hur fjärrvärmenätet i Avedöre arbetade med ett relativt lågt differenstryck på runt 1 

bar. Hur man lyckats med ett så lågt differenstryck fanns dock ingen omedelbar förklaring till. 
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4.4 Verifiering av modell 

Ett återskapande av resultaten vid fältstudien i Ödåkra skulle innebära att modellens design vid 

användning av konfigurationen med en tvåvägsventil kan verifieras. Därmed hölls shuntventilen stängd 

samtidigt som modellens PID-regulatorer kopplades bort. Systemets styrning är då begränsad till 

manuella regleringar på pumpens varvtal samt regleringar av styrventil SV2 precis som i Ödåkra. I Figur 

20 presenteras simuleringens motsvarighet till Figur 19. Röda punkter tillhör reglering av pumpens 

varvtal för motsvarande inställningar som vid fältstudien. Blå kryss tillhör reglering med hjälp av SV2 

vid ett konstant pumpvarvtal motsvarande 48% av pumpens kapacitet. Blå cirklar motsvarar en 

förskjutning av blå kryss med ett värde på -1.45 m3/h för att bättre matcha resultatet från Ödåkra. 

 

Figur 20. Sammanfattande figur över resultat från simulering enligt liknande förutsättningar som vid fältstudien i Ödåkra. 

Kryssen representerar de simulerade värdena innan korrigering och ringarna representerar dem efter. 

 

Resultat från pumpreglerad- respektive ventilreglerad styrning presenteras i Figur 21 och Figur 22 var 

för sig i jämförelse med motsvarande uppmätta värden från Ödåkra. I jämförelsen kan skillnaden 

mellan simulerat resultat och uppmätta värden observeras.  
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Figur 21. Jämförelse mellan simulerat resultat mot mätdata från fältstudie i Ödåkra. Sambandet mellan pumptryck och 

massflöde vid pumpreglerad styrning visas. 

 

 

Figur 22. Jämförelse mellan simulerat resultat mot mätdata från fältstudie i Ödåkra. Sambandet mellan pumptryck och 

massflöde vid ventilreglerad styrning visas. 

 

5 Diskussion  

Det här avsnittet inneåhåller diskussion om arbetet. Avsnittet är uppdelat i tre delar och börjar med en 

metoddiskussion där vissa metodval diskuteras. Vidare följer en diskussion av resultatet och 

avslutningsvis anges nästa steg med modellens utveckling. 

Kerstin
Markering
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5.1 Metoddiskussion 

Det var på förhand föreslaget att vi jobbar i Simulink då handledaren hade erfarenhet av programmet. 

Vi hade relativt liten erfarenhet av det men bedömde att vi snabbt skulle kunna bli bekanta med 

programmet.  

Lauenburg bistod även med en modell av en värmeväxlare som vi efter förändringar kunde använda i 

vår modell. Denna modell var från början avsedd att användas i ett system som får värme från 

fjärrvärmenätet. Den skulle nu användas i motsatt riktning vilket vi trodde skulle vara en enkel sak att 

modifiera. Värmeväxlaren visade sig vara svårare att implementera än vi först tänkt. Vi började med 

att klippa ut modellen och klistra in den i vår modell, detta fungerade inte utan gav fel som vi inte 

kunde lösa. Vi försökte då istället att bygga vår modell runt värmeväxlaren i den befintliga filen. Varför 

det fungerade men inte tvärtom är oklart och något som vi inte kan förklara. Arbetet med 

värmeväxlaren upptog tyvärr en oproportionerligt stor del av tiden för projektet. 

Tidigt insåg vi att flödesberäkningar samt beräkning av Kv-ekvivalenten skulle bli svårt. I samråd med 

Lauenburg försökte vi tänka på vårt system som en strömkrets där exempelvis Kv-värden beskrevs som 

kapacitanser, hur pass riktig denna analogi är har vi inte helt lyckats belägga. Skulle det visa sig att 

antagandet är felaktigt så skulle Kv-ekvivalenten även vara felaktigt beräknad. Hur stor påverkan det 

skulle få på resultatet är dock svårt för oss att säga. 

I modellen har vi valt ett konstant differenstryck. Detta val gjordes initiellt i syfte att behålla en 

enkelhet i modellen. Syftet var att senare använda verkliga data men arbetet hann inte så långt. 

Differenstrycket varierar i fallet i Ödåkra mellan 18-25 mvp alltså 1,83-2,55 bar. I modellen är 

differenstrycket konstant 2 bar. Det ligger fortfarande inom det intervall som var i Ödåkra. Detta borde 

dock inte påverka våra resultat avsevärt eftersom mätserierna utfördes inom loppet av några minuter. 

Variationerna i differenstrycket borde vara trögare än så. 

För vår verifiering började vi med fallet Ödåkra. För att göra vår verifiering mer robust skulle fler fall 

behöva verifieras mot. Hade vi hunnit verifiera färdigt mot Ödåkra hade detta varit nästa logiska steg.  

5.2 Diskussion av resultat  

Simuleringarnas resultat avviker från uppmätta värden från fältstudien i Ödåkra. Modellen är därmed 

inte fullständig och kräver vidare utveckling. Tid har tyvärr inte funnits att ta reda på de exakta 

parametrarna i Ödåkra såsom exakt rörlängd och kapacitet hos olika komponenter. Den mest troliga 

anledningen till att simuleringarnas resultat skiljer sig från mätdatat är att de Kv-värden som använts 

skiljer sig något från verkligheten. Dessutom har svårigheter i Simulink gjort att vissa moment behövt 

utformas på ett sätt för att kringgå felmeddelanden vilket kan ha påverkat resultatet.  

Väl under fältstudien vid Ödåkra upptäcktes att det maximala flöde som erhölls i systemet uppgick till 

3,3 m3/h. Förklaringen till detta är okänd och istället har en hård gräns på 3,3 m3/h placerats över 

flödet i Simulink-modellen. Det är möjligt att exakta Kv-värden hade gett denna gräns. 

Det resultat som skilde mest från mätdatat var kurvan genererad vid ett ventilreglerat system. Här 

förekommer en förskjutning i flöde motsvarande 1,45 m3/h. Förklaringen till detta är med största 

sannolikhet kopplad till avvikelser i Kv-värden då manuell modifikation av dessa förde grafen närmare 

förväntat utseende. Modellering av en inmatningscentral av denna karaktär är mycket komplex och 

därmed krävs att modellen utvecklas i flera steg för att nå ett tillfredställande simuleringsverktyg.  
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Modellen som utvecklats under projektets gång kan i viss mån simulera decentraliserad inmatning på 

fjärrvärmenätet och återger ett resultat av fingervisande karaktär. Trenden i resultaten visar att 

arbetet är på god väg och att med mer exakta ingångsvärden kan modellen troligen ge ett 

tillfredställande resultat. Modellen har dessutom möjlighet att byta mellan två olika 

ventilkonfigurationer och detta kan vid behov utvecklas vidare. Att byta parametrar angående material 

för utrustning i systemet går att göra i den befintliga modellen även om utformningen kan göras mer 

användarvänlig.  

5.3 Nästa steg med modellen - ett fåtal punkter 

Modellen är tyvärr en bit ifrån att kallas färdig, mycket arbete som är påbörjat har inte hunnits 

slutföras, vi har därför i det här avsnittet försökt sammanställa vad vi anser vara nästa logiska steg för 

modellen i det fall någon skulle vilja arbeta med den: 

 Under ett möte med docent Janusz Wollerstrand vid Lunds tekniska högskola inom fjärrvärme 

försökte vi få hjälp med vår modell och klarhet i vad som orsakade diverse felmeddelanden. 

Kontakt togs på inrådan av Lauenburg med anledning av Wollerstrands färdigheter i Simulink 

samt kunskap inom fjärrvärmesystem. Wollerstrand föreslog bland annat att vi, med syfte att 

efterlikna den verkliga situationen i möjligaste mån, konstruerade ett läckflöde i 

inmatningspumpen, P2. Han förklarade att även när pumpen inte ger ett flöde i systemet så 

finns ett läckflöde inuti pumpen som senare även blir flödesberoende. Detta läckflöde har vi 

inte hunnit lägga in i modellen och det bör vara ett tidigt steg i en vidareutveckling av den. 

 Lennermo förklarade tidigt att varianten med två tvåvägsventiler troligen skulle kunna lösa 

problemet med svängande inmatning. Därför valde vi tidigt målsättningen att fokusera på att 

kunna simulera för denna variant varför det i modellen finns ett subsystem för shuntledning 

med tillhörande tvåvägsventil, SV4. Efter ytterligare arbete med att verifiera modellen föreslår 

vi att denna variant blir ett första alternativ för att försöka simulera fram en lösning på 

inmatningsproblemet. 

 Då alternativet med SV4 implementerad ansågs vara nästa steg i att lösa problematiken med 

inmatningen gjordes inte några förberedelser för att simulera andra lösningar. Dock kan det 

vara av intresse att möjliggöra simulering med dels varianter med en trevägsventil i korsningen 

mellan shuntledning och det inkommande flödet från returledningen. Även möjlighet att lägga 

till en ackumulatortank på sekundärsidan och/eller primärsidan kan om intresse finns läggas 

till i modellen. 

 Till modellen finns en m-fil. I denna finns materialparamterar, flödesprofiler och annan indata 

som inte anges inne i Simulink. I syfte att göra modellen mer användarvänlig bör tillhörande 

m-fil få en större roll i simuleringen vilket skulle förenkla inmatning av värden och ändringar i 

modellen. Förhoppningen är att förståelsen för modellen med detta skulle bli bättre. 

 Samla mätdata från fler fall att verifiera modellen mot. 
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Export till MATLAB

Massflöde

Pumptryck

Out1

Out2

Pumpstyrning XY Graph2

m_sek

To Workspace

p_pump

To Workspace1

1
Massflöde

2
Pumptryck



Läge 1 för P2. Ingen inmatning på framledningen sker.

Läge 2 för P2. Inmatning till framledning leder till behov av ökad tryckhöjning.

Pumpstyrning

 > 10

Switch
Clock3

 > 10

Switch3
Clock4

1
Massflöde

2
Pumptryck

1
Out1

2
Out2

0

Constant

0

Constant2

Display

Display1



Från detta subsystem fås variationen hos det flöde som värmekällan ger. 
I simuleringssyfte finns ett antal olika alternativ.

Flödesprofil

Clock

Step fucntion

2

VP2, massflöde1 t

Sine Wave
Function

Switch1

Switch2

1
VP2, massflöde



Ska inte ge något bidrag nu när
SV4 är stängd

Kv-ekvivalent
Subsystemet räknar ut Kv-ekvivalenten för systemet. Komponenten för 

SV4 finns men används ej för närvarande. 

14.4

1
Kv-ekvivalent

9.6865

Kvs, VVX

14.4

Kvs, rör

14.4

Kvs, F

14.4

Kvs, R

Full display2

Kvs, mellan

10

Kv, SV2

10

Kv, SV4

z

From z,SV2

u

Sqrt

1
u

u2

Add

1
u

1
u

u2

Add1

1
u

u2

1
u

u2

z_SV4

From1

1
u

u2

Add2

u

Sqrt2

1
u

u

Sqrt3

1
u

u2

1
u

u2

Add3

u

Sqrt4

1
u

1
u

u2

0

Kvs, F1

Manual Switch1

1

Kvs, R1

1
u

u2

1
u



Begränsar maxflödet

Massflöde
I detta subsystem beräknas massflödet, m_sek, både i fallet med och utan inmatning på fjärrvärmenätet. 

1
Massflöde, sek, med inmatning

1
Kv, ekv

u(1)*sqrt(u(2))

Fcn

2
Massflöde, sek, utan inmatning

u(1)*sqrt(u(2))

Fcn1
0.51

dP pump1

2
z, SV4

-T-

From dp, pump

 > 

Switch

0.01

dP pump2

Full display3

1
10s+1

Transfer Fcn1

Manual Switch
m>1



P2
Pumpen arbetar i modellen utifrån antagandet att temperaturen påverkas försumbart i pumpen.

Pumpen ges det massflöde som är innan pumpen och ger ett nytt tryck efter pumpen.
Samma tryck skickas också till massflödesberäkning för att ge det nya flödet

efter pumpen.

1

P2

1
T, P2, in

2
T, P2, ut

mdp

Pump

2
Massflöde, sek

1
dp, pump

-T-

Goto dp pump



Pump

1
dp

2899

n rpm

p n q

pumpdata

Mux

1
m

-K-

9.81

-K-

0.01

Clock2

Manual Switch
0.48

Konstant

Step fucntion2

Product

-K-

0.1

Manual Switch1Clock1

-K-

0.02Step fucntion1

1

2

3

4

5

Product1

u2

Divide

Divide1

Subtract

1
s  +10s+12

Överföring Fcn1

6

Full display3

u2

0..193
7



Pumpdata

Grundfos CRE 3-29

1
p n q

5.5

q_max
l/sek

193

p_max
m H2O

2899

n_max
rpm

Mux



Här sker beräkning av effekten på primärsidan. Denna effekt kommer sedan användas för att ge
ett börvärde för flödet från sekundärsidan ut till fjärrvärmenätet.

P_VP2, beräkning

GT1

massflöde,VP2

GT3

P_VP2

P_VP2

mv

From

1 GT1

2 GT3

P_VP2

go to P_VP2



P_VP2

1
GT1

3
GT3

1
P_VP2

2
massflöde,VP2

4180

Specifik värmekapacitet för vatten

u(4)*u(1)*(u(2)-u(3))

m*c*deltaT

SV4, GT1

u*1000/3600

m^3/h -> l/s eller kg/s

-K-

Skriver om till kW

VP2 massflöde; FV varm; FV massflöde; SV4 temp1



SV2
Modellen arbetar utifrån antagandet att ventilens påverkan på temperaturen är försumbar.

Huvudsyftet för ventilen är att ge ett nytt flöde efter ventilen.

2
T, SV2

2
T, SV2, in

GT4

SV2, z, från VVX

SV2,2 z

Massflöde, FV, bör

SV2's styrsignal

[GT4]

From

1
z, SV2

1
SV2, z, från VVX

mbor

Goto massflöde, sek, bör



Ger det börvärde för massflöde ut i framledningen som ger en effekt lika stor som den på VP2
Ger även styrsignal till SV2 

SV2's styrsignal

1
SV2,2 z

2
SV2, z, från VVX

 > 75

Switch

SV4 inkl

0Constant

1
GT4

P_VP2

From P_VP2

P_VP2

Specifik värmekapacitet, vatten
FV_bör

Beräkning av massflöde_FV_bör

4180

Specifik värmekapacitet för vatten

2
Massflöde, FV, bör

Manual Switch

z

Oreglerat system, indata z



Här sker beräkningen av det börvärde för massflödet ut på fjärrvärmenätet
som gör att inmatad effekt motsvarar effekten på primärsidan.

Beräkning av FV_bör

1
FV_bör

1
P_VP2

u(1)/(u(2)*u(3))

Effekt = massflöde*c*deltaT

2
Specifik värmekapacitet, vatten

40

deltaT, FV (fram - retur)

-K-

Skriver om från kW

GT

u*3600/1000

m^3/h -> l/s eller kg/s



Oreglerat system, indata z

Clock2

Manual Switch

1

Konstant

Step fucntion1

1
s+1

Överföring Fcn
1
z



SV4 är tänkt att avgöra hur mycket av flödet som matas ut på fjärrvärmenätet och hur mycket som stannar i kretsen i VP1.
Detta sker med hjälp av nuvärde samt börvärde från GT4 tillsammans med styrsignalen till SV2 som sen ger

styrsignal till SV4.

SV4

GT4z, SV4, lokal

z, SV4, lokal

dP SV4

z_SV4_lokal
massflöde, shunt

Massflöde, SV4

-C-

SV4, tryckfall

1

GT4,in

1
Massflöde, shunt

2
GT4, ut

Manual Switch

0

SV4 OFF



Massflöde, SV4

ställdon

dP

flöde

Styrventil, SV4

1

dP SV4

2

z_SV4_lokal

1
massflöde, shuntmk

massflöde, sek
Divide

1.44

Konstant

Product



Control valve, SV4

1
flöde

m>0

u[1]*sqrt(u[2])

V/Kvs=[Kv/Kvs]*sqrt(dp)

Begränsning hastighet 
för ställdon

kvs_tap

Kvs värde

2
dP

1
ställdon

m>1

m_FV; styrsignal

z



z, SV4, lokal

GT4

z, SV4 lokal, in
z, SV4 lokal

SV4, börvärde + styrventilens öppningsgrad
Memory

1

GT4
1

z, SV4, lokal



SV4, börvärde + styrventilens öppningsgrad

GT4

GT4_SV4_bör

z_SV4_lokal

SV4, PID

 > 0.9

SV4, aktuellt börvärde

77

GT4-SV4_Börvärde1

75

GT4-SV4_Börvärde2

1

GT4

2
z, SV4 lokal, in

1
z, SV4 lokal

z_SV4

Goto

Manual Switch

0

SV4 OFF



SV4, PID

1
GT4

2
GT4_SV4_bör

1
z_SV4_lokal

e

PID

PID (parallell)
0<signal<1

Fel
Kontrollsignal

Fel; Kontrollsignal



T, SV4+Retur
När SV4 är i bruk ger detta subsystem, som i verkligheten bara är en rörkorsning
mellan inkommande returvatten och shunten, temperaturen samt flöde efter att

flöde från inkommande returvatten och shunt blandats.

1
T,SV2

2
T, SV4

3
T, Retur

Värmeflöde SV4

Värmeflöde Retur

Summa av flöden

(u(1)+u(3))/u(2)

Räknar ut temperatur av blandat vatten från SV4 och retur.

1
massflöde, shunt

mk

From m_sek Memory
massflöde, FV

mFV

Goto Massflöde, FV



Här ges variationen hos temperaturen från värmekällan.

Temperaturprofil

Clock1

t

Sine Wave
Function1

Switch T

-T-Goto GT1

1
In1

1
Out1



Värmeväxlare + control equipment

2
m_FV_reglering

1
FV, varm

3
VP2, kalll

Transport
Fördröjning

1
3.5s+1

Tidskonstant för
 temp.sensor1

FV, kall

VP2, varm

FV, varm

VP2, kall

Varmvattenväxlare
CB51

(5 sektioner med tidsfördröjning
 i samtliga)

Reglering

3
FV, kall

1
VP2, varm

2
Set-p



Temperaturens set point och nuvärde jämförs i PID:n och utifrån jämförelsen
skickas en kontrollsignal. Eftersom värmeväxlarmodellen från början var

menad att förse en kund med värme modifieras signalen så att en nolla betyder
SV2 ska vara fullt öppen medan en etta här betyder helt stängd.

Reglering

Setpoint

Nuvärde
Kontroll  signal

VVX, PID

2
Set-p

1
Temp

1
Kontroll

1

Konstant

Add



VVX, PID

P:10, I:25,D:15

1
Kontroll 
signale

PID

PID (parallell)
0<signal<1

2
Nuvärde

1
Setpoint

Fel
Kontrollsignal

Fel; Kontrollsignal



Värmeväxlaren är indelad i fem sektioner. Väggarnas massa tas i 
beaktning men det är ingen termisk resistans i en vägg. 
Transporttiden för värmen har också tagits i beaktning. 

Tapwater heat exchanger CB51
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VP2, kall

1
FV, varm

mv

mv from

mk

mk from

alfav

alfah_goto

alfak

alfac_goto

Kall, in

Varm, in

Kall, ut

Varm, ut

VVX_platta5
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VVX_platta1
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Kall, ut
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VVX_platta3

Kall, in

Varm, in

Kall, ut

Varm, ut

VVX_platta4

Kall, in

Varm, in

Kall, ut

Varm, ut

VVX_platta2



VVX_platta5
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Varm, ut

1
Kall, ut
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mv

mk

mk

1
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dVarm,ut > Varm,ut1
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s

dKall,ut > Kall,ut2
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alfak
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Tidsfördröjning1
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Tidsfördröjning
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u[2]*A_sec*(u[1]-(u[3]+u[5])/2)
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Varm, in
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Kall, in



VVX_platta1
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VVX_platta3
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VVX_platta4
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