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Sammanfattning 
Titel: Kapaciteten hos säkerhetskritisk kylkedja 

 

I detta arbete har ett kapacitetsprov på Ringhals 1 utförts. Kapacitetsprovet rörde en 

säkerhetskritisk kylkedja vars syfte är att bortföra värme från ett stort värmemagasin, en 

bassäng bestående av ungefär 2500 3m vatten. Värmetillförseln till bassängen sker 

huvudsakligen i form av ånga som kondenseras under vattenytan.  Via tre system, 

sammanlänkade av värmeväxlare, kyls denna kondensationsbassäng med hjälp av havsvatten.  

Genom mätning av flöde och temperaturer på olika ställen i kylkedjan kunde dess kapacitet 

bestämmas. Kylkedjans kapacitet definieras enligt: 

havkond TT

QeffektbortfördenonsbassängkondensatiFrån
KA




)(   
 

 

Temperaturer och flöden mättes på flertalet ställen i kylkedjan och effekten kunde på så sätt 

följas på sin väg från kondensationsbassängen till havet.  För att göra detta möjligt, samt att 

öka noggrannheten i mätningarna, kompletterades befintlig mätutrustning med tillfällig 

mätutrustning.  

Kylkedjans pumpar och värmeväxlare kan kombineras i ett antal olika uppsättningar.  Under 

detta kapacitetsprov kördes tre olika kombinationer (driftsfall). Dessa driftsfall baseras i 

grunden på det inre systemets två värmeväxlare. Antingen är en av värmeväxlarna i drift eller 

båda. I samtliga driftsfall översteg alla beräknade kapaciteter de krav som ställs på kylkedjan. 

Kylkedjans kapacitet bestämdes till:  

 Kapacitet i driftfall 1: 451±29kW/°C 

 Kapacitet i driftfall 2: 441±28kW/°C 

 Kapacitet i driftfall 3: 854±37kW/°C 

Det finns möjligheter att sänka osäkerheterna ytterligare, bland annat genom att komplettera 

kylkedjans fast monterade mätutrustning. Ytterligare förslag på åtgärder för att sänka 

mätosäkerheterna lämnas i rapporten.  

Resultaten visar att kylkedjan är i god kondition.  
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Abstract 
Title: Capacity of a cooling system as a safety device 

In this work a capacity test at Ringhals 1 was brought out. The capacity test was concerning 

one of the cooling systems. The system is a critical safety device that removes heat from a 

pool below the reactor tank. Under normal circumstances heat is added to the pool 

approximately two days each week, in form of steam that condensates under the water 

surface. The pool contains approximately 2500 3m water. The cooling system is built up of 

three different sub-systems. These three sub-systems are connected to each other with heat 

exchangers. 

Mass flow and temperatures were measured in a number of locations, and the capacity was 

determined. The cooling capacity is defined as: 

oceancond TT

QheatofforminEffect
UA




)(      
 

Temporary measurement equipment had to be added in order to make it possible to measure 

temperatures and mass flow in all different parts of the system. Due to the temporary 

measurement equipment it was possible to follow the heat from its heat source to the ocean 

and to decrease the measurement uncertainties.    

The heat exchangers and pumps can be used in a number of different combinations. The 

capacity test was laid out for three different combinations, case 1, case 2 and case 3. These 

cases were essentially based on whether one or two heat exchangers were operating in the 

inner system. In case 1 and case 2 either heat exchanger 1 or heat exchanger 2 was in 

operation. In case 3 both of the heat exchangers were in operation. 

In all cases the estimated capacities exceeded the requirements set for the cooling system. 

The capacity of the  system was determined to:  

 Capacity, case 1: 451±29kW/°C 

 Capacity, case 2: 441±28kW/°C 

 Capacity, case 3: 854±37kW/°C 

There are further possibilities to decrease the uncertainties by complementing the already 

installed measurement equipment. Suggestions on how to decrease uncertainties can be found 

in the report.  

The cooling system is in good condition, concerning to all results.  
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Förord 
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1 Inledning 
   

1.1 Bakgrund 

På Ringhals kärnkraftverk pågår ständigt beräkningar och kontroller av olika system för att 

säkerhetsställa att allt fungerar som det ska. Under en tid har det funnits intresse av att 

undersöka kapaciteten på en av Ringhals 1:s kylkedjor. 

Kylkedjans uppgift är att transportera ut överskottsvärme från ett stort vattenmagasin, 

bassäng, till en slutlig värmesänka, havet. Bassängen utgör ett värmemagasin. 

Värmetillförseln sker huvudsakligen i form av ånga som kondenserar under vattenytan, därav 

dess namn kondensationsbassäng. Under normaldrift är den tillförda värmeeffekten 

förhållandevis liten och kondensationsbassängen värms upp långsamt. När vattnet i 

kondensationsbassängen nått en viss temperatur kyls den ner ett antal grader med aktuell 

kylkedja.  

Utöver normaldrift är kylkedjan dimensionerad för ett antal olika situationer såsom 

avställning, störningar och haverifall. Det är dock endast vid normaldrift som kylkedjans 

kapacitet kan undersökas. Även vid normaldrift finns ett antal olika kombinationer av 

värmeväxlare och pumpar i drift för de olika systemen. Att vid dessa olika driftsfall bestämma 

kylkedjans kapacitet är i huvudsak vad rapporten avser att avhandla. 

1.2 Syfte 

Att med så god noggrannhet som möjligt bestämma aktuell kylkedjas kapacitet samt att 

verifiera och styrka tidigare mätningar. Att utöka de möjligheter för mätning som finns i 

dagsläget med fast monterad utrustning genom att komplettera denna med tillfällig 

mätutrustning och på så sätt kunna minska nuvarande mätosäkerheter. Utöver att minska 

nuvarande mätosäkerheter syftar kompletteringen av mätutrustning också till att kunna följa 

effekter i kylkedjans olika snitt på sin vandring från kondensationsbassängen mot sin slutliga 

värmesänka, havet.  

1.3 Metod 

En mätning av flöden och temperaturer ligger till grund för beräkningar av effekter och 

kapaciteter i kylkedjans olika snitt. För goda mätresultat har, både före efter och under 

mätningen, hänsyn tagits till yttre rådande omständigheter. Detta har skett genom teoretiska 

såväl som mer praktiskt orienterade metoder. Mätutrustning och dess placeringar har 

kontrollerats ute i anläggningen där bedömningar av rörlängder, rördiametrar och övriga 

avstånd kommit att ligga till grund för beräknade mätosäkerheter. Likartade bedömningar vad 

det gäller placeringar av tillfällig mätutrustning gjordes. Till grund för dessa bedömningar låg 

specifikationer och standarder för respektive mätutrustning.  

Förståelse kring och om de ingående system i kylkedjan har visat sig vara nödvändig för att 

kunna genomföra mätningen. Dessa kunskaper har tillskansats genom inläsning av 
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systembeskrivningar, övrig dokumentation och genom ett antal samtal med personal på 

Ringhals.   

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts gäller främst vilka avsnitt av kylkedjan som studerats. Det är 

enbart de system som faktiskt påverkar kylkedjans kapacitet som tas hänsyn till. Detta har 

varit möjligt då anslutande system till kylkedjan rent praktiskt kunnat kopplas bort i samtliga 

fall.  

Kylkedjan börjar vid kondensationsbassängen och slutar vid havet. Mätningen börjar och 

slutar enligt Fig. 1.1. Kondensationsbassängstemperaturen definieras som den ingående 

temperaturen till respektive värmeväxlare. Havstemperaturen mäts upp efter pumparna enligt 

Fig. 1.1.  

Kondensationsbassäng

Havet

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

Avgränsning

Avgränsning

 Fig. 1.1 Faktiska begränsningar i berörd kylkedja.  

Stationära förhållanden antogs under mätningen. Huruvida kylkedjans egenskaper ändrar sig i 

tiden behandlas ytligt men i huvudsak tas ingen hänsyn till dynamiska effekter.    
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2 Översikt 

2.1 Ringhals Kärnkraftverk 

Ringhals är Nordens största elproduktionsanläggning och producerar cirka 20 % av Sveriges 

totala elförbrukning, ungefär 28 TWh [1]. 

I ett kärnkraftverk bildas värme genom att uranatomer klyvs. Klyvningsprocessen kallas 

fission. Då en neutron skickas mot en uranatom klyvs atomen och nya neutroner frigörs. De 

frigjorda neutronerna kan nu klyva ytterligare uranatomer och en kedjereaktion har tagit sin 

början. Kedjereaktionen kontrolleras och hålls på en jämn nivå där klyvningsprocessen fortgår 

och bildar värme som sedan utnyttjas för elproduktionen. 

På Ringhals finns fyra reaktorer, vilka benämns block. Där finns en kokvattenreaktor (BWR, 

Boiling Water Reactor) och tre stycken tryckvattenreaktorer (PWR, Pressurized Water 

Reactor).   

I tryckvattenreaktorn tillåts vattnet ej koka. Ett högt tryck bibehåller det flera hundra grader 

varma vattnet i vätskefas. Det höga trycket byggs upp och hålls med hjälp av en särskild 

tryckhållare, vilken visas i Fig. 2.1. Vattnet värms här lokalt upp till kokpunkten och 

mängden ånga i tryckkärlet bestämmer trycket i det inre systemet. Om trycket av någon 

anledning skulle behöva sänkas finns ett sprinklersystem som åter kondenserar ångan, också 

enligt Fig. 2.1.  Det varma vattnet leds sedan till stora värmeväxlare, ånggeneratorer, där det 

används för att förånga vatten i ett annat slutet system. Ångan leds därefter till 

turbinanläggningen och utnyttjas där för elproduktion. Då ångan passerat turbinerna leds den 

till kondensorerna där ångan kyls, av havsvatten, och återgår till vätskefas innan den åter leds 

tillbaka till ånggeneratorerna. Fig. 2.1 beskriver principiellt hur en tryckvattenreaktor 

fungerar.  

 

Fig. 2.1 Principskiss av en tryckvattenreaktor 
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I kokvattenreaktorn tillåts vattnet koka inuti reaktortanken. Bildad ånga leds sedan direkt till 

turbinanläggningen där den på samma sätt som i fallet ovan utnyttjas för elproduktion. Efter 

turbinerna kondenseras ångan i kondensorerna för att, i vätskefas, sedan ledas tillbaka till 

reaktortanken. Fig. 2.2 visar principiellt hur en kokvattenreaktor fungerar. 

 

Fig. 2.2 Principskiss av en kokvattenreaktor 

 

Kylkedjan som studeras är belägen på Ringhals kokvattenreaktor, block 1. Under block 1:s 

reaktortank finns en stor bassäng vilken innehåller ungefär 2500 3m vatten [2]. Bassängen har 

till uppgift att lagra överskottsvärme. Överskottsvärmen som tillförs bassängen kommer 

huvudsakligen från ånga, vilken leds ned under vattenytan där den kondenseras. Denna 

funktion håller trycket nere i reaktorinneslutningen (se Appendix A- Flödesschema system 

322) och kallas PS-funktionen (Pressure Suppression). Kondensationsbassängen kyls av en 

kylkedja innehållande tre kretsar enligt Fig. 2.3. Det första systemet, ”System 10-322, 

Sprinklersystem för reaktorinneslutningen”, kyler vattnet i kondensationsbassängen med hjälp 

av två parallella stråk av pump och värmeväxlare. Nästa krets, ”System 10-711, System för 

kylning av 321 och 322”, är en ren mellankylkrets som enbart består av pumpar och 

värmeväxlare. Det yttre systemet, ”System 10-715, Saltvattensystem”, kyler 

mellankylkretsen, system 10-711, med hjälp av havsvatten.  

Den första siffran, 1, i systemnumren ovan står för block 1 och den andra för vilken del av 

block 1 systemet tillhör där 0 står för reaktordelen. Fortsättningsvis kommer de ingående 

systemen i kylkedjan benämnas system 322, system 711 och system 715. Fortsatt i denna 

rapport kommer pumpar förkortas med P och värmeväxlare med E. 
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Kondensationsbassäng

Havet

System 322 System 711 System 715

Övriga kylsystem

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

 

Fig. 2.3 Principskiss av system 322, 711 och 715. 

I Fig. 2.3 visas även hur övriga kylsystem ansluts till mellankylkretsen. Dessa kommer inte att 

behandlas mer ingående. Nedan beskrivs de i kylkedjan ingående systemen mer utförligt.  
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2.2 Systembeskrivningar 

2.2.1 System 322 

Systemet består av två separata, parallella kretsar, 1 och 2, enligt Fig. 2.4. Varje krets 

innehåller en pump, en värmeväxlare och en strilrigg med dysor som är placerad kring 

reaktortanken och ansluts enligt Fig. 2.4. Strilriggen med dysor kan likställas med ett 

sprinklersystem. Vattnet sugs från kondensationsbassängen via ett silpaket, passerar aktuell 

pump och leds sedan genom någon av de två värmeväxlarna. Efter värmeväxlaren förs vattnet 

antingen direkt tillbaks till kondensationsbassängen eller till strildysorna, för att sedan åter 

rinna ner i kondensationsbassängen. Utöver de två ordinarie pumparna finns också en 

reservpump med en egen sugledning och ett eget silsystem. Reservpumpen kan anslutas till 

antingen värmeväxlare E1 eller E2 enligt Fig. 2.4.     

1

Kondensationsbassäng
P1

P2

P3 E2

E1

Ledningar till 
sprinklersystem

 

Fig. 2.4 Principskiss av system 322 

 

System 322 har ett antal olika uppgifter både vid normal drift och i händelse av ett haveri. Vid 

normaldrift skall den värme som lagras i kondensationsbassängen kylas bort, vilket vid 

normalt värmeläckage sker ungefär var tredje dag. 

Systemet skall också begränsa tryck och temperatur i primärutrymmet, dvs. det utrymmet 

närmast reaktortanken, vilket genomförs med strilning av vatten som kondenserar bildad ånga 

i primärutrymmet. Strilningen skall samtidigt skölja ned klyvningsprodukter (radioaktivt 

smuts) från primärutrymmet till kondensationsbassängen. Denna åtgärd är en följd av en 

eventuell haverisituation. 

För ett mer detaljerat flödesschema se Appendix A - Flödesschema system 322. 

Texten ovan, vilken i korthet beskriver system 322 är sammanfattad med stöd ur referens [3]. 
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2.2.2 System 711 

Systemets huvudsakliga uppgift är att fungera som mellankylkrets, enligt Fig. 2.5, mellan de 

inre kylkretsarna och den slutliga värmesänkan havet. Detta görs främst för att skilja de 

primära kylkretsarna från det salthaltiga havsvattnet och för att inte radioaktivt vatten ska 

läcka ut [4].   

System 711 är en ren cirkulationskrets med två värmeväxlare och tre parallellkopplade 

centrifugalpumpar, varav två alltid är i drift. I de anslutande kretsarna finns ett antal 

parallellkopplade värmeväxlare anslutna till system 711, bl.a. 322-värmeväxlarna. De 

anslutande värmeväxlarna tillhör dock inte system 711 utan per definition det system som 

respektive värmeväxlare kyler. 

E1

E2

E2

E1

P1

P3

P2

Systemgräns

Övriga kylsystem

 

Fig. 2.5 Principskiss av system 711 

 

För ett mer detaljerat flödesschema se Appendix B- Flödesschema system 711. 

Texten ovan, vilken i korthet beskriver system 711 är sammanfattad med stöd ur referens [5]. 
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2.2.3 System 715 

 

E1

E2

Havet

P1-P7

Systemgräns

 

Fig. 2.6 Principskiss av system 715 

 

I Fig. 2.6 finns system 715 schematiskt uppritat. Systemet består av 7 axialpumpar, vilka 

hämtar havsvatten från två sumpar. Sumparna är anslutna till kylvattenkanaler som leder in 

kylvatten från havet. Vattnet leds sedan genom de olika mellankylkretsarnas värmeväxlare, 

däribland system 711:s värmeväxlare. Då havsvattnet passerat värmeväxlarna leds det åter ut 

till havet via en utloppskanal. För ett mer detaljerat flödesschema se Appendix C - 

Flödesschema system 715. 

Texten ovan, vilken i korthet beskriver system 715 är sammanfattad med stöd ur referens [6]. 
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3  Teori 

3.1 Effekt och kapacitet 

För att kunna beräkna effekten som bortförs eller tillförs på ena sidan av en värmeväxlare 

behövs uppgifter om massflödet och temperaturändringen i mediet. Formeln för att beräkna 

bortförd eller tillförd värmeeffekt är: 

TcmTTcmQ pinutp   )(     (Ekv. 3.1) 

Där:  

Q Bortförd eller tillförd värmeeffekt. 

m  Massflödet. 

pc Specifik värmekapacitet (vid konstant tryck).   

inT Intemperatur på mediet 

utT Uttemperatur på mediet. 

T  Temperaturförändring i mediet. 

 

Enligt definition är kapaciteten, KA , i kylkedjan den effekt som bortförs från 

kondensationsbassängen dividerat med temperaturdifferensen mellan 

kondensationsbassängen, kondT , och havet, havT .  

kondT   är intemperatur till respektive värmeväxlare E1/E2 i system 322. I alla 

genomsnittskapaciteter sätts enbart intemperatur E1 till kondensationsbassängstemperatur,

kondT . Varför förklaras i avsnitt 4.4. 

 havT  är ett medelvärde av system 715:s intemperaturer till värmeväxlare E1/E2 i 

system711(Illustreras och förklaras i avsnitt 4.2.3)  

 

havkond TT

QeffektbortfördenonsbassängkondensatiFrån
KA




)(   
  (Ekv. 3.2) 

 

Definitionen ovan är hämtad från Ringhals egen instruktion för uppmätning av kylkapacitet 

på kylkedja 322-711-715 [7]. Instruktionen gör gällande att den specifika värmekapaciteten 

får beräknas vid atmosfärstryck. 
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3.2 Teori bakom osäkerhetsberäkningar 

Förklaringar på hur mätdata behandlas, vilka osäkerheter som gäller och hur dessa bör eller 

ska redovisas diskuteras frekvent inom den matematiska statistiken. Inom mättekniken 

används ofta eller alltid samma begrepp. Det skiljer dock på hur man rent matematiskt 

behandlar problemen och hur man i verkligheten, vid mätningar, får går till väga. Nedan 

kommer relevant teori och använda beräkningsformler för mätosäkerhet att redovisas. 

Begrepp som medelvärde, standardavvikelse, punktskattning och konfidensintervall förklaras 

i Appendix D- Statistik.  

 

3.2.1 Teori och beräkningsformler för mätosäkerhet  

I den inledande delen av teorikapitlet definierades effekt och kapacitet, vilket hänvisas till i 

aktuell kylkedjas mätinstruktion på Ringhals [7]. Också vad gäller fortsatta beräkningar 

gällande mätosäkerhet kommer tidigare använda beteckningar för tydlighetens skull att 

användas i största möjliga mån. Teorikapitlet baseras främst på GUM [8] och ASME [9], 

vilka styrks och förklaras med hjälp av ”Measurement systems” [10]. 

Medelvärde beräknas enligt: 

 
n

x

n

xxx
x

n
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    (Ekv. 3.3) 

Standardavvikelse skattas enligt: 

 
1
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n

xx
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n
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i

      (Ekv. 3.4)  

För förklaring av medelvärde och standardavvikelse se Appendix D- Statistik. 

 

Med antagen normalfördelning (egentligen t-fördelning) och då standardmätosäkerheten är 

beräknad hämtas täckningsfaktorerna i tabell (förklaras i Appendix D- Statistik). Exempelvis 

används ofta 168 k  och 295 k för 68 % respektive 95 % -igt konfidensintervall. En rimlig 

approximation då 168 k  och 295 k  egentligen representerar ett 68,27 % respektive 95,45 

% -igt konfidensintervall vid en ren och inte approximerad normalfördelning [8]. 

Att anta ett rimligt konfidensintervall är svårt då vetskapen om hur de ingående 

delosäkerheternas egentliga konfidensintervall ser ut är låg. Att anta en alltför hög 

konfidensnivå bör alltså undvikas [8]. Vid tidigare mätningar har ett konfidensintervall på 

maximalt 95 % antagits [11], vilket också är den inom industrin vanligaste konfidensnivån. 

Ett 95 %- igt konfidensintervall antas alltså vid fortsatta beräkningar [12].  
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Osäkerheter kan bestämmas statistiskt med standardavvikelsen också kallad 

standardosäkerhet (se Appendix D - Statistik), för ett antal observationer, vilka benämns typ 

A. Utöver typ A kan osäkerheter också bestämmas med hjälp av tidigare mätningar, 

handböcker, kalibreringar eller bara baserat på erfarenheter, vilka benämns typ B [8]. 

Oberoende av hur varje delosäkerhet bestäms betecknas dessa )( ixu  eller alternativt enklare 

ixu där variabeln ix  representerar någon storhet.  

Om y är en funktion som beror av ett antal, av varandra oberoende, storheter n , 

) ,...,,( 21 nxxxfy  , kan den kombinerade osäkerheten )(yuc för funktionen y beräknas 

enligt: 
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  (Ekv. 3.5)

    

 

[8] 

(Ekv. 3.5) ovan är egentligen en ekvation framtagen med hjälp av Taylorutveckling, vilken 

beskrivs närmare i Appendix E - Taylorutveckling.  

Det bör också poängteras att då (Ekv. 3.5) används måste delosäkerheterna vara uttryckta i 

samma sort. I denna sort fås också den kombinerade osäkerheten, exempelvis ett 95 % -igt 

konfidensintervall eller bara som standardmätosäkerhet [10].   

Om funktionen y är ickelinjär är det inte acceptabelt att negligera termer av andra ordningen. 

[8]. Vad som är andra ordningens termer går att återfinna i Appendix E - Taylorutveckling. 

Problemet löses enklast genom att de partiella derivatorna bestäms numeriskt enligt nedan. 

Alla storheter ix
 
hålls konstanta utom just det ix

 
för vilket den partiella derivatan skall 

beräknas. Detta värde varieras ett halvt delta upp och ett halvt delta ner, vilket resulterar i ett 

visst delta även på den aktuella funktionen. Detta funktionsdelta divideras sedan med aktuellt 

variabeldelta och den partiella derivatan är således uppskattad. Detta är en vedertagen och 

standardiserad metod [8]. Metoden lämpar sig väl för datorberäkningar.  

En vanlig förenkling av (Ekv. 3.5) och som också används i många mättekniska sammanhang 

görs då funktionen y enbart är en summation av ett antal, av varandra oberoende, storheter ix
 

enligt: 

 21 xxy   då är 1
1






x

y
, 1

2






x

y
 och 22

21
)( xxc uuyu    (Ekv.  3.6) 

[8] 
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Det kan på samma sätt också visas att, vid parallella oberoende mätningar, om 

mätosäkerheten är lika stor och samma storhet mäts oberoende av varandra att 

mätosäkerheten minskar med en faktor:  

 

1
)(

ingarAntal mätn
yuc       (Ekv. 3.7) 

 

Om delosäkerheter bestäms enligt typ B d.v.s. ej statistiskt görs ofta intervalluppskattningar. 

Standardmätosäkerheten för detta intervall a till a  skrivs då som: 

 
3

)(
2

2 a
xu i    alternativt 

3
)(

a
xu i       (Ekv. 3.8) 

[8] 

Utöver alla delosäkerheter behöver en kontroll på erhållna mätvärden göras, vilken också 

resulterar i en osäkerhet (Punktskattning, se Appendix D - Statistik). Om alla mätvärde under 

respektive mätning är förhållandevis konstanta blir detta osäkerhetsbidrag ofta försumbart 

men måste ändå kontrolleras. Antalet mätvärden n skall enligt standard vara över 30 stycken, 

31n . På dessa mätvärden beräknas ett medelvärde och en standaravvikelse. 

Standaravvikelsen divideras sedan med kvadratroten ur antalet mätningar och medelvärdets 

standaravvikelse erhålls. Denna standardmätosäkerhet adderas sedan, om den är ej är 

försumbar, med aktuell mätpunkts osäkerhet enligt (Ekv. 3.6) [12, 13]. 

Det finns också en osäkerhet då en mätning bara görs en gång. Dock är det ofta praktiskt 

olösbart att upprepa en mätning som denna under precis likadana förhållande. Detta tas om 

hand genom återkommande kalibreringar samt att vissa av mätpunkternas mätvärden kan 

jämföras vid rundpumpning, se avsnitt 7.3.  

Den slutgiltiga mätosäkerheten avrundas uppåt och anges med 2 värdesiffror [12].    
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3.3 Mätutrustning 

 

Begreppet mätpunkter kommer fortsättningsvis att användas för att beskriva var någonstans i 

de aktuella systemen som respektive storheter mäts upp. I dessa ingår ofta flera mindre delar 

av olika slag exempelvis givare, transmittrar etc. Att så är fallet beror ofta på rent praktiska 

skäl. Kanske går det bara att komma åt ett par av delarna under drift och då kan åtminstone 

dessa delar kontrolleras och kalibreras. 

3.3.1 Fasta flödesmätpunkter 

Flödet mäts med två olika typer av flödesmätare, Venturimunstycke och Strypfläns. De båda 

typerna bygger i grunden på samma princip nämligen konstant areaförändring. 

Areareduktionen bildar ett tryckfall i förträngningen vilket förändras med flödesmängden. 

(Ekv 3.9) som beskriver hur massflödet beräknas i de fasta flödesmätarna härstammar från 

Bernoullis ekvation och härleds i Measurement Systems [10], samt redovisas i ISO 5167 [14].  

 Massflödet beräknas enligt: 








 pdCm 2

41

1 2

4
     (Ekv. 3.9) 

Där:

 
m Massflödet.  

C Utströmningskoefficient (discharge coefficient).  

 Förhållandet mellan strypningens diameter och rörets innerdiameter.  

d Strypningens diameter.  

p Det uppkomna tryckförhållandet. 

 Mediets densitet. 

[14] 

Massflödet är således proportionellt mot roten ur tryckförändringen. 

 

 

3.3.1.1 Strypskiva  

Den allra vanligaste industriella applikationen av flödesmätare är strypskiva. Anledningen till 

den stora utbredningen är främst dess enkelhet, dess låga kostnad och den stora mängd av 

forskningsdata som finns tillgänglig [10]. I Fig. 3.1 illustreras en strypskiva med en 

principskiss. För Storheter i Fig. 3.1 se avsnitt 3.3.1.   
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 Fig. 3.1 Principskiss av strypskiva 

 

3.3.1.2 Venturimunstycke  

Venturimunstycket arbetar på motsvarande sätt som strypskivan. Det som beräkningsmässigt 

skiljer dem åt är utströmningskoefficienten vilken bestäms på olika sätt för respektive 

flödesmätartyp. I Fig. 3.2 illustreras ett venturimunstycke med en principskiss. För Storheter i 

Fig. 3.2 se avsnitt 3.3.1.   

 

  

Fig. 3.2 Principskiss av venturimunstycke 

 

Ett venturimunstycke har som Fig. 3.2 visar ingen skarp kant, vilket gör att venturimunstycket 

inte är lika erosionskänsligt som strypskivan i Fig. 3.1. Venturimunstycket är dock mer 

kostsamt att införskaffa [10].  
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3.3.2 Fasta temperaturmätpunkter 

De temperaturgivare som är monterade i berörd kylkedja är alla av samma typ, 

resistanstermometrar. Resistanstermometrarna bygger på att metallers resistans varierar med 

temperaturen. Genom att mäta strömmen genom givaren kan temperaturen beräknas [10].  

De resistansgivare som används på Ringhals har levererats av företaget Pentronic och 

benämns PT 100. I dessa givare använder man sig av en platinatråd. Platina är en ädelmetall 

och det mest elektriskt stabila materialet man i dagsläget känner till. Då noggrannare 

mätningar genomförs används uteslutande platinaresistanstermometrar. Det finns tre olika sätt 

att koppla in givarna, med två-, tre- eller fyrledarkoppling. Tvåledarkoppling förenklar 

installationen, men medför stor risk för mätfel då långa anslutningskablar används. Detta på 

grund av kablarnas resistans. Installeras givaren med treledarkoppling reduceras inverkan från 

anslutningskablarna kraftigt. Den inkoppling som ger bäst noggrannhet är fyrledarkopplingen. 

På Ringhals används alla dessa typer av kopplingar, men då osäkerheterna bestäms med 

kalibrering berörs de endast indirekt av hur givarna är inkopplade [15]. 

Givaren sitter monterad i ett insticksrör vilket är insvetsat i röret där mediet strömmar och 

kommer på så vis närmare centrum av det strömmande mediet, där temperaturen skall mätas. 

Ett exempel på en fast temperaturmätpunkt visas i Fig. 3.3. 

 

 

 Fig. 3.3 Exempel på en fast temperaturmätpunkt 

 

 

3.3.3 Tillfälliga flödesmätpunkter 

Tillfälliga flödesmätare används ofta ute i industrin. Den vanligaste typen av tillfällig 

flödesmätare använder sig av ultraljud.  
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Ultraljudsmätarna som används på Ringhals består av sändare och mottagare. Sändaren 

skickar ut en högfrekvent tryckvåg genom mediet. Tryckvågen har en bestämd hastighet 

vilken är densamma som ljudhastigheten i mediet. Hastighetsskillnaden som tryckvågen får 

då den gått ett varv, alltså från sändare till mottagare (gul pil i Fig. 3.4) och tillbaka igen (grön 

pil i Fig. 3.4), används sedan för att beräkna flödeshastigheten. Flödet beräknas sedan med 

hjälp av flödeshastigheten och innerdiametern på röret. Beräkningen av flöde sköter 

ultraljudsmätaren, som dock behöver rörets innerdiameter som inparameter. I Fig. 3.5 visas en 

av de under mätningen använda ultraljudsmätarna. 

 

 Fig. 3.4 Principskiss av tillfällig flödesmätare 

 

 

 Fig. 3.5 Exempel på en tillfällig flödesmätpunkt  

m  m  

Ultraljud fram Ultraljud tillbaka 

Sändare sedan mottagare Mottagare sedan sändare 
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3.3.4 Tillfälliga temperaturmätpunkter 

För att mäta temperaturen vid de tillfälliga temperaturmätpunkterna används termotråd. Den 

tillfälliga givaren limmas, löds eller tejpas utanpå röret. Termotråden består egentligen av två 

ledare av olika material. I mätänden tvinnas ledarna ihop och bildar ett galvaniskt element. I 

denna koppling induceras en spänning som motsvaras av den vid mätstället aktuella 

temperaturen. Då givaren är monterad utanpå röret är den mer känslig för påverkan från 

omgivningen. Det är alltså av största vikt att dessa isoleras ordentligt för att minimera denna 

påverkan. I Fig.3.6 visas hur den tejpade termotråden förseglats med ett enklare 

skumgummiskydd samt i Fig. 3.7 hur den senare isolerats.  

 

  

 

 Fig. 3.6 Exempel på en tillfällig temperaturmätpunkt 
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 Fig. 3.7 Exempel på en tillfällig temperaturmätpunkt efter isolering  
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3.4 Teori bakom mätpunktsosäkerheter 

3.4.1 Osäkerheter på fasta flödesmätpunkter  

De fasta flödesmätare som finns monterade ute i anläggningen är som tidigare nämnts av två 

olika typer, strypskiva och venturimunstycke. För att bestämma osäkerheterna på dessa 

mätare används ISO 5167 [14] där beräkningsgången finns beskriven. 

Osäkerheten på flödesmätarna beräknas ur formeln: 
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1

2

1

2
22

4

22

4

422




























































d

d

D

D

C

C

q

q

m

m 












 
























1

1

2

4

1

4

1
...





p

p
     (Ekv. 3.10) 

Där: 

mq Massflödet 

C Utströmningskoefficienten 

 Kompressibilitetsfaktor 

 Diameterförhållandet i givaren 

D Rörets diameter uppströms givaren 

d Den strypta diametern i givaren 

p Tryckförändringen i givaren 

1 Densitet 

Osäkerheten på C  för Venturimunstycke beräknas med ISO 5167 del 3 [14] enligt: 

45,12,1 



C

C
      (Ekv. 3.11) 

Osäkerheten på C  för strypskivan beräknas med ISO 5167 del2 [14] enligt: 




667,1
C

C
      (Ekv.3.12) 
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3.4.2 Osäkerheter på fasta temperaturmätpunkter 

De fast monterade temperaturgivarna kan plockas ur sina insticksrör, (se avsnitt 3.3.2), och 

kalibreras mot en referens som i sin tur har kalibrerats mot Ringhals normal (företagets 

referens, se avsnitt 3.4.4). Själva kalibreringen för fast mätutrustning, som här, och temporär 

mätutrustning går till på samma sätt och beskrivs enligt avsnitt 3.4.4.  

En skillnad är dock att den fasta mätutrustningen kalibreras ute i anläggningen i ett 

temperaturblock. Referensens uppmätta värde registreras och sätts sedan i relation till de vid 

samma tidpunkt uppmätta värden som registreras i PIS, se avsnitt 3.5.3. Det är alltså hela 

mätkedjan, från givare till levererat mätvärde som kalibreras.  

3.4.3 Osäkerheter på tillfälliga flödesmätpunkter 

Vad gäller osäkerheterna för ultraljudsmätarna uppger leverantören, av de ultraljudsmätare 

som används på Ringhals, att osäkerheten ligger mellan 2-5 %. Detta gäller vid fullt utvecklad 

strömning. Dock måste vid varje enskilt mättillfälle göras en bedömning av rådande 

mätförhållanden. En mer noggrann bedömning av osäkerheten i mätningarna är svår att göra 

på denna typ av mätare.  

Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (SP) har i strömningslaboratorium gjort tester på 

de ultraljudsmätare som används på Ringhals. Deras erfarenhet gällande osäkerheter vid 

industriella montage är att denna typ av flödesmätare inte sällan haft osäkerheter på uppemot 

10 %. Störningar uppkommer lätt då det ej finns tillräckligt långa raka rörsträckor kring 

flödesmätaren eller t.ex. om röret är gummerat invändigt. Det har även uppmärksammats att 

ultraljudsmätarna tenderar att mäta ett något för lågt flöde [12]. 

Osäkerheterna på de tillfälliga flödesgivarna har ej analyserats. Ringhals mätgrupp, RUIM, 

levererade osäkerheter på dessa mätningar i samband med övriga mätresultat. Det är dessa 

levererade osäkerheter som använts vid beräkningarna [16]. 

3.4.4 Osäkerheter på tillfälliga temperaturmätpunkter 

Då osäkerheter skall bestämmas för temperaturgivare eller dess kedja används antingen 

specifikationer från leverantör på de olika delarnas osäkerheter eller så beräknas 

osäkerheterna genom att hela temperaturmätkedjorna kalibreras. Då uppgifter om osäkerheter 

från leverantör används summeras dessa med (Ekv. 3.6), vilket oftast innebär att 

osäkerheterna blir orimligt stora. Det vanligaste är således att osäkerheterna bestäms genom 

kalibrering. 

Utöver mätpunkternas osäkerhet fås, vid kalibrering, också en linjär kurva som vid mätning 

används för korrigering av uppmätta temperaturer. Tillfällig mätutrustning och fast 

mätutrustning, (se avsnitt 3.4.2), har i huvudsak kalibrerats på samma sätt och beskrivs här 

nedan.  Den tillfälliga mätutrustningen kalibrerades i ett, på Ringhals beläget, laboratorium 

enligt avsnitt 4.3.4.    

Att kalibrera mätutrustning har i grunden två syften. Dels korrigeras det systematiska felet på 

givaren eller för hela mätpunkten bort och dels kan en bättre noggrannhet för aktuell givare 

eller mätpunkt tillgodoräknas. Metoder och tillvägagångssätt varierar beroende på vilken 
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storhet som ska mätas. De mätpunkter som inom ramen för denna avhandling finns möjlighet 

att kalibrera är temperaturmätpunkter.    

I litteraturen finns mer eller mindre noggranna metoder för beräkning av osäkerheter vid 

kalibrering av temperaturgivare beskrivna. De flesta metoder har dock en gemensam nämnare, 

linjärisering med hjälp av minstakvadratmetoden. I praktiken fungerar det så att en 

referenstemperatur mäts upp med hjälp av ett instrument som har betydligt bättre noggrannhet 

än den givare eller mätkedja som skall kalibreras. Vanligen sker mätningen i någon form av 

bad där temperaturen hålls så konstant som möjligt, vilket avgörs med referensinstrumentet. 

Då så är fallet läses de båda instrumenten av och temperaturerna antecknas för den specifika 

tidpunkten. Proceduren upprepas för ett antal olika temperaturer. Om möjlighet finns ska de 

uppmätta temperaturerna ligga kring de temperaturer där den verkliga mätningen senare 

kommer att ske eller har skett. De båda temperaturerna bildar för varje fall punkter till vilka 

en rät linje anpassas med just minstakvadratmetoden (se Fig. 3.8).   

    

 Fig. 3.8 Punkter och anpassad linje med minstakvadratmetoden. 

Lämpligen placeras referenstemperaturen på ordinatan och mätpunktens temperatur på 

abskissan enligt Fig. 3.8. Linjens ekvation blir då direkt den ekvation som senare kommer att 

användas vid justering, alltså: mkTTT justeradref   

k och m beräknas enligt:  
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    (Ekv. 3.13) 

där N är antalet punkter [10]. 

Ovan beskrevs hur processen går till. Ibland finns ingen möjlighet att utföra kalibrering vid 

mer än en eller kanske två temperaturer. Hur detta hanteras går att återfinna i referens [17]. 

Att vid en specifik tidpunkt läsa av de båda instrumenten och erhålla en punkt är oftast en 

förenkling. Vanligtvis går det till så att mätvärden erhålls med en eller några sekunders 

Tref 

T 

Det minsta avståndet till 

alla punkter från 

anpassad linje  
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mellanrum och att ett medelvärde beräknas för exempelvis varje minut. Ett sådant förfarande 

leder till en viss spridning på mätvärdena, vilken kan tolkas som en del av kalibreringens 

osäkerhet. Denna kommer vidare att förklaras nedan.  

Som nämndes tidigare i detta kapitel är noggrannheten i kalibreringen också avgörande för 

hur osäkerheten beräknas. Då en kalibrering sker ute i industrin är det ofta i ett sista led av ett 

antal tidigare kalibreringar med början mot någon nationell referens, sedan en svensk referens 

och vidare nedåt i ledet mot företagets referens. I just det sista ledet ute i industrin görs då på 

grund av andra större felkällor oftast en ingenjörsmässig uppskattning av osäkerheten på den 

aktuella mätpunkten [10]. Tillvägagångssätt vid beräkning då en uppskattning ej görs beskrivs 

också i ”Measurement systems” [10]. 

En uppskattning kan göras mer eller mindre noggrant men bör ändå följa ett antal fasta ramar. 

Dels finns för varje punkt en avvikelse till den med minstakvadratmetoden anpassade linjära 

funktionen och dels finns det en standardavvikelse på mätpunkternas mätvärde samt en 

standaravvikelse på referensen, vilken har tagits om hand vid en tidigare kalibrering enligt 

resonemanget ovan, men inkluderas ändå i Fig. 3.9.  

 

    

 Fig. 3.9 Standardosäkerhet och avvikelse från anpassad linje i varje punkt. 

 

Om två linjer anpassas för att täcka in alla avvikelser i Fig. 3.9 enligt Fig. 3.10, så fås ett 

intervall enligt: 

 ))(max()T på avvikelsemax(2 TSauppskattat  .    (Ekv. 3.14) 

Tref 

T 

Avvikelse från linjär 

funktion 

S(Tref) 
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På samma sätt beräknades uppskattata  för en avvikelse på refT och standardavvikelsen )( refTS vid 

en tidigare kalibrering enligt Fig. 3.9. Det innebär ett antal kalibreringar som vanligtvis börjar 

vid företagets bästa referens, vilken då antas mäta det sanna värdet. 

 Alla värden på uppskattata  är lika sannolika, alltså rektangelfördelade. Således är 

3
)(

uppskattat

i

a
xu    (se avsnitt 3.2.2) 

 

 Fig. 3.10 Uppskattat intervall. 
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3.5 Programvaror 

 

3.5.1 Excel 

Alla beräkningar har skett i Microsoft Excel. På Ringhals används denna programvara såpass 

frekvent att många andra programvaror är anpassade för att kunna användas som 

tilläggsprogram i Excel. Inom ramen för denna avhandling har utöver Excel två 

tilläggsprogram använts, Winsteam samt Aspen Process Explorer.  

3.5.2 Winsteam 

Winsteam bygger i grunden på ett antal olika ångtabeller som för ett par kända inparametrar 

levererar eftersökta storheter i vald ångtabell, här IF97.  Som tillägg i Excel innebär 

Winsteam egentligen ett ökat antal möjliga funktioner, vilka fungerar som Excels egna 

förprogrammerade.  Hur funktionerna fungerar och vilka som skall användas till vad beskrivs 

i ett särskilt hjälpdokument som medföljer programmet. Tillverkare av programmet är 

Techware Engineering Applications. 

3.5.3 Aspen Process Explorer 

Aspen Process Explorer används för att hämta och grafiskt illustrera mätvärden som på 

Ringhals successivt sparas i en särskild databas. På Ringhals kallas denna programvara i 

allmänna ordalag Pis, vilket den också gör fortsatt i denna rapport. 

Mätpunktsnummer samt ett tidsspann anges och mätvärden levereras antingen grafiskt i form 

av kurvor, med tidpunkter på en av axlarna och aktuella mätvärde på den andra axeln, eller 

också enbart som enskilda mätvärde. Utöver att grafiskt illustrera ett eller flera mätvärde 

under ett visst tidsspann kan även beräkningar med mätpunktnummer ske och redovisas 

grafiskt. Programvaran har många funktioner samt ett stort inflytande som tillägg i Excel-

strukturen. Tillverkare av programvaran är Aspen Technology.  
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4 Förberedelser och inledande beräkningar 

4.1 Driftsfall  

 

Efter att ha granskat och analyserat tidigare genomförda mätningar av kylkedjan har vissa 

delar av den ursprungliga mätningsstrategin förändrats. Tidigare, granskade mätningar 

återfinns i referenserna [11, 18-20]. 

Före mätningen monterades tillfällig mätutrustning ute i anläggningen. Detta gjordes främst 

för att kunna beräkna kapaciteten i kedjan med en mindre osäkerhet än vid tidigare 

genomförda mätningar. Då fler mätare placeras i kedjan ökar även möjligheten att följa 

effekten, igenom kedjan, på sin väg mot havet. 

 

4.1.1 Aktuella driftsfall   

De kombinationer av driftsfall som vid mättillfället fanns möjlighet att köra beskrivs i Tabell 

4.1 och Tabell 4.2. 

 

En Kylkedja i drift 

 

Driftsfall System 322 System 711 

 Pump Värmeväxlare Pumpar 

1 P1 E1 P1,P2 

2 P3 E2 P1,P2 

 Tabell 4.1 Driftsfall med en kylkedja i drift 

Två kylkedjor i drift 

 

Driftsfall System 322 System 711 

 Pumpar Värmeväxlare Pumpar 

3 P1,P3 E1,E2 P1,P2 

4 P1,P3 E1,E2 P1,P3 

 Tabell 4.2 Driftsfall med två kylkedjor i drift 

För grafisk illustration av driftsfall se kapitel 6. 

För att proven skulle kunna genomföras krävdes, av Ringhals driftsorganisation, att en 

tillfällig driftsinstruktion (TINS) upprättades. I TINS:en framgick hur berörda delar i 

anläggningen skulle driftläggas. Då TINS:en granskades kontrollerades om det var möjligt att 

genomföra den aktuella driftsläggningen, både drifttekniskt och tidmässigt så att inte olika 

prov skulle krocka med varandra. Under mätningen följdes TINS:en på alla punkter utom en. 

Driftsfallen kördes inte i rätt ordning utan enligt följande ordning: driftfall 3, driftfall 1, 

driftfall 2 och slutligen driftfall 4. 
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4.2 Använda mätpunkter 

För att få bästa möjliga placering på den tillfälliga mätutrustningen konsulterades Ringhals 

mätgrupp [16]. När det gäller den fasta mätutrustningen konsulterades RUI1 [21].  

4.2.1 Mätpunkter i system 322 

I system 322 är mätpunkterna, efter de förutsättningar som finns, välplacerade. Det finns 

möjligheter att mäta både temperaturer och flöde till respektive värmeväxlare. Här ansågs det 

ej nödvändigt att montera tillfällig mätutrustning. Det fanns dock ett intresse av att montera 

tillfälliga flödesmätare för att bekräfta de ordinarie flödesmätarnas funktion. Det fanns belägg 

för detta då det var ganska länge sedan de inspekterades samt att värmeväxlare E1 och E2, i 

nära anslutning till flödesmätarna, tidigare visat sig vara kraftigt nedsmutsade [11]. Dessa 

rengjordes en tid före mätningen. 

Använda mätpunkter redovisas i Fig. 4.1 och förklaras närmare i efterföljande Tabell 4.3.   

1

Kondensationsbassäng
P1

P2

P3 E2

E1

K511

K302K502

K501

+Tillfällig flödesmätning

K301 +Tillfällig flödesmätning

K510

 

Fig. 4.1 Mätpunkter i system 322 
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Figurbeteckning Hela mätpunktsnumret  Förklaring 

K301 10-322K301 
Flöde genom värmeväxlare 

E1 

Tillfällig flödesmätning i 

anslutning till K301 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter motsvarande 

K301:s flöde 

K510 10-322K510 
Intemperatur värmeväxlare 

E1 

K501 10-322K501 
Uttemperatur värmeväxlare 

E1 

K302 10-322K302 
Flöde genom värmeväxlare 

E2 

Tillfällig flödesmätning i 

anslutning till K302 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter motsvarande 

K302:s flöde 

K511 10-322K511 
Intemperatur värmeväxlare 

E2 

K502 10-322K502 
Uttemperatur värmeväxlare 

E2 

 Tabell 4.3 Mätpunkter i system 322. 

 

4.2.2 Mätpunkter i system 711 

De två temperaturmätpunkter som sitter efter värmeväxlarna 322 E1-E2 på 711-sidan är 

tveksamt placerade. Givarna sitter nära värmeväxlarutloppet vilket innebär risk för skiktat 

vatten. På grund av de korta rörlängder som finns tillgängliga efter värmeväxlarna torde det 

vara svårt att göra någon nämnvärd förbättring av mätpunkternas placeringar. 

På 711-sidan, mot 322-värmeväxlarna, behövdes en komplettering med två tillfälliga 

flödesmätare, en för respektive värmeväxlare. Det finns en rak rörsträcka, om ca 2,5 m, där 

det är möjligt att montera flödesmätare. Detta är strax före respektive värmeväxlare. 

Tillfälliga flödesmätare har tidigare varit monterade där, då med goda mätresultat. 

Förhoppningen var att bekräfta funktionen på den fast monterade mätpunkten 10-711K301, 

där flödet mäts med hjälp av strypskiva. Denna strypskiva har inte inspekterats på mycket 

länge enligt Ringhals RUI1 [21]. Tyvärr misslyckades mätningen med den temporära 

flödesmätaren vid värmeväxlare E2 på 711-sidan. Mer om detta i avsnitt 7.4. 

Med de fasta mätpunkter som finns kring 711E1/E2 är det möjligt att beräkna värmeväxlarnas 

gemensamma effekt på 711-sidan. För att kunna beräkna effekten i respektive krets krävdes 

att en flödesmätare per krets också monterades. Det finns dock inga lämpliga 

placeringsmöjligheter för tillfälliga flödesmätare p.g.a. av för korta raka rörsträckor. Försök 
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att mäta flödet har genomförts av mätgruppen, RUIM. Resultaten har dock visat sig vara 

oanvändbara varför vi väljer att utesluta dessa mätare [16].  

Använda mätpunkter redovisas i Fig. 4.2 och förklaras närmare i Tabell 4.4.   

 

E1

E2

K505

K504

E2

E1

K503

K301

Tillfällig 

flödesmätning

Tillfällig 

flödesmätning

P3

P2

P1

K506

 Fig. 4.2 Mätpunkter i system 711 

  



 

29 

 

Figurbeteckning Hela mätpunktsnumret  Förklaring 

Tillfällig flödesmätning 

genom värmeväxlare E1 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter flödet genom 

värmeväxlare E1 på 711:as 

sida 

K503 10-711K503 
Uttemperatur värmeväxlare 

322/E1 på system711:as sida  

Tillfällig flödesmätning 

genom värmeväxlare E2 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter flödet genom 

värmeväxlare E2 på 711:as 

sida 

K504 10-711K504 
Uttemperatur värmeväxlare 

322/E2 på system711:as sida 

K301 10-711K301 
Gemensamt flöde i system 

711 

K505 10-711K505 
Uttemperatur värmeväxlare 

E1/E2  

K506 10-711K506 
Intemperatur värmeväxlare 

E1/E2  

 Tabell 4.4 Mätpunkter i system 711. 

 

4.2.3 Mätpunkter i system 715 

På 715-sidan fanns något mer gynnsamma placeringsmöjligheter för tillfälliga flödesmätare. 

Tillfällig flödesmätning har tidigare genomförts av mätgruppen, RUIM, med tillfredställande 

resultat. Det finns två fasta temperaturgivare på inloppsidan av 715 som går att använda. 

Dessa är dock ej anslutna till PIS ännu men kunde lösas med hjälp av mätgruppen, RUIM, 

som kunde avläsa dessa mätare. På utloppsidan monterades en tillfällig temperaturmätare för 

respektive krets (se Fig. 4.3). Insidan av rören i system 715 är gummerade, vilket tyvärr 

påverkar mätningarna negativt.  

För att mäta temperaturen före pumparna i system 715 användes mätpunkt 185K507. 

Temperaturen användes ej i beräkningarna utan enbart för att kunna följa havstemperaturen i 

inloppskanalen och jämföra denna temperatur med de fasta mätpunkternas temperatur i 

system 715 (se avsnitt 7.2).   

Använda mätpunkter redovisas i Fig. 4.3 och förklaras närmare i Tabell 4.5.   
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E1

E2

Havet

Tillfällig 

flödesmätning

Tillfällig 

flödesmätning

K502

K501

Tillfällig  

temperatur

-mätning

Tillfällig  

temperatur

-mätning

K507

  Fig. 4.3 Mätpunkter i system 715 
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Figurbeteckning Hela mätpunktsnumret Förklaring 

Tillfällig flödesmätning 

genom värmeväxlare E1 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter flödet genom 

värmeväxlare E1 på 715:s 

sida 

Tillfällig temperaturmätning 

av uttemperatur på 

värmeväxlare E1 

 

Tillfällig temperaturmätning 

av uttemperatur på 

värmeväxlare E1. På 715:s 

sida.  

K502 10-715K502 
Intemperatur värmeväxlare 

E1 på715:s sida 

Tillgällig flödesmätning 

genom värmeväxlare E2 
 

Tillfällig ultraljudsmätare, 

vilken mäter flödet genom 

värmeväxlare E2 på 715:ns 

sida 

Tillfällig temperaturmätning 

av uttemperatur på 

värmeväxlare E2 

 

Tillfällig temperaturmätning 

av uttemperatur på 

värmeväxlare E2. På 715:s 

sida.  

K501 10-715K501 
Intemperatur värmeväxlare 

E2 på715:s sida 

K507 10-185K507 
Havstemperatur efter 

varmvatteninblandning 

 Tabell 4.5 Mätpunkter i system 715. 
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4.3 Korrigeringskurvor och mätpunktsosäkerheter  

4.3.1 Beräkning av osäkerheter på fasta flödesmätpunkter 

 

Eftersom vattnet är inkompressibelt faller termen 











 bort. 

Termerna 








1

1




 och 









D

D
försummas då dessa osäkerheter har mycket liten påverkan på 

den totala mätpunktsosäkerheten. 

Termen 








d

d
 är i teorin känd men i praktiken har inte några extra mätningar gjorts för att 

kontrollera diametrarna. Ovetskapen om storleken på denna term has i åtanke då den 

beräknade mätosäkerheten straffas i slutet av detta avsnitt.

 
 

Beräkningar av 












p

p
 har skett enligt RUI1 senaste kalibreringsprotokoll [21]. De 

beräknade osäkerheterna blev 1,44 % för mätpunkt 10-322K301/302 och 2,31 % för mätpunkt 

10-711K301. 

De mekaniska delarna har beräknats enligt avsnitt 3.3.1. 

 

4.3.1.1 Mätpunktsosäkerhet på Venturimunstycke 

 

Osäkerheten på C  för mätpunkterna 10-322K301 och 10-322K302 beräknas med (Ekv. 3.11) 

till: 

 44 634,05,12,15,12,1 


C

C
1,44 % 

Den totala mätpunktsosäkerheten beräknas sedan med (Ekv. 3.10) till: 

    %61,10144,0
4

1
0144,0

4

1 22

22
























p

p

C

C

q

q

m

m 
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4.3.1.2 Mätpunktsosäkerhet på Strypskiva 

 

Osäkerheten på C  för mätpunkten 10-711K301 beräknas med (Ekv. 3.12) till: 

 726,0667,1667,1 


C

C
1,21 % 

Den totala mätpunktsosäkerheten beräknas sedan med (Ekv. 3.10) till: 

    %67,10231,0
4

1
0121,0

4

1 22

22
























p

p

C

C

q

q

m

m 
 

 

 

Dessa mätpunkter har ej inspekterats på flera decennier och straffas därför aritmetiskt med ett 

ytterligare osäkerhetsbidrag. Mätpunkten 10-711K301 vilken mäter flödet med hjälp av 

strypskiva straffas med 3 % och mätpunkten 10-322K301/10-322K302 straffas med 2,5 %. 

Då strypskivan är känsligare än venturimunstycket straffas den med något större osäkerhet än 

venturimunstycket.  Utöver dessa ganska stora osäkerhetspåslag avrundas dessutom 

mätpunkternas totala osäkerheter uppåt.  

Totala osäkerheter blir alltså för mätpunkterna, 10-322K301 och 10-322K302,

 %5,411,45,261,1   och för mätpunkt, 10-711K301,

 

%567,4367,1  .  
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4.3.2  Beräkning av osäkerheter på fasta temperaturmätpunkter 

De fast monterade temperaturmätarna kalibrerades 070924. Det instrument som användes var 

ett Fluke 2020 med id-nummer: 5088/8508013, som i sin tur hade kalibrerats 070921 mot två 

normaler med id-nummer: 1729495 och 1729496. Beräkningar utfördes vid dessa 

kalibreringar med hjälp av Excel och ligger som bilagor till referens, [11]. De resultat som är 

viktiga för denna mätning redovisas i Tabell 4.6. 

  

Mätpunkt Korrigeringskurvor Standardmätosäkerhet 

(Standardavvikelse) 

10-322K501 450,3987,0  PisTT  0,12 ˚C 

10-322K502 103,0986,0  PisTT  0,14 ˚C 

10-322K510 648,0989,0  PisTT  0,09 ˚C 

10-322K511 326,0987,0  PisTT  0,14 ˚C 

10-715K501 423,1012,1  PisTT  0,14 ˚C 

10-715K502 644,1010,1  PisTT  0,14 ˚C 

10-711K503 740,1004,1  PisTT
 0,15 ˚C 

10-711K504 162,1007,1  PisTT
 0,15 ˚C 

10-711K505 834,002,1  PisTT
 0,15 ˚C 

10-711K506 132,1995,0  PisTT
 0,15 ˚C 

 Tabell. 4.6 Korrigeringskurvor och standardosäkerheter. 

På samma sätt som vid en tidigare mätning [11] antas för alla fasta temperaturmätpunkter en 

mätosäkerhet på 3,0 C på ett 95 % -igt konfidensintervall (se avsnitt 3.2.1). Beräkning av 

korrektionskurvor och standardmätosäkerhet (standardavvikelse) följer teorin bakom 

mätpunktsosäkerheter (se avsnitt 3.4.4). Beräkningsgången visas också under rubriken 4.3.4 

Beräkning av osäkerheter på tillfälliga temperaturmätpunkter. De rödmarkerade 

standardosäkerheterna i Tabell 4.6 antogs till 0,15 C med de beräknade osäkerheterna som 

underlag. 
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4.3.3 Beräkning av osäkerheter på tillfälliga flödesmätpunkter 

Som tidigare nämnts genomförs ej några osäkerhetsberäkningar på de tillfälliga 

flödesmätarna. Osäkerheterna som levereras är på avläst mätvärde. 

Ringhals mätgrupp har levererat resultat enligt Tabell 4.7. 

 

Position Levererat osäkerhetsintervall Vald osäkerhet 

Flödesmätarna i system 715 8-10 % 10 % 

Flödesmätarna i system 711 5-6 % 6 % 

Flödesmätarna i system 322 5 % 5 % 

 Tabell 4.7 Osäkerheter på tillfälliga flödesmätpunkter 

De levererade osäkerhetsintervallen baseras på en personlig bedömning, där placeringar och 

typer av rör etc. använts som underlag [16]. 

Utav de från, Ringhals mätgrupp, levererade osäkerhetsintervallen används den högsta 

osäkerheten i respektive intervall.  

 

4.3.4 Beräkning av osäkerheter på tillfälliga temperaturmätpunkter 

Kalibrering av de tillfälliga temperaturmätpunkterna utfördes den 27/11-2007, på ett av 

Ringhals laboratorier. Ringhals mätgrupp stod för hjälp och handledning under kalibreringen. 

Beräkningarna utfördes i Excel och redovisas i Fig. 4.4 och viktiga resultat i Tabell 4.8. 

Beräkningarna följer avsnitt 3.4.4. Referensinstrumentet som användes vid kalibreringen var 

det samma som användes vid föregående kalibrering (se avsnitt 4.3.2).  Korrektion av referens 

mot Ringhals normal (företagets referens, se avsnitt 3.4.4) och maximal avvikelse mellan 

referens och normal antas alltså vara desamma som vid den senaste kalibreringen. Mätvärde 

från kalibreringen går att återfinna i Appendix G-L.  

 

Mätpunkt Korrigeringskurvor Standardmätosäkerhet 

715 E1 ut 737,0973,0  uppmättTT  0,14 ˚C 

715 E2 ut 939,0946,0  uppmättTT  0,14 ˚C 

 Tabell 4.8 Korrigeringskurvor och standardosäkerheter beräknade nedan. 
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 Fig. 4.4 Kalibrering av tillfälliga temperaturmätpunkter. 

 

Alla ekvationer som använts vid beräkningar enligt Fig. 4.4 går att återfinna förklarade i 

avsnitt 3.2.1. 

För beräkning av medelvärde enligt (Ekv. 3.3), standardavvikelse enligt (Ekv. 3.4)  samt k 

och m i den linjära korrektionskurvan enligt (Ekv. 3.13) finns det förprogrammerade 

funktioner i Excel. 

  

(Ekv. 3.13) 

Tidigare 

kalibrering. 

 

(Ekv. 3.3) 

(Ekv. 3.4) 

(Ekv. 3.14) (Ekv. 3.8) K95=2 
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4.4 Beräkningsgång 

För beräkning av effekt, kapacitet och deras osäkerheter har Excel använts.  En 

beräkningsmall, Grundmall.xls skapades. För varje mätning och driftsfall skapades sedan 

utifrån denna nya filer. I respektive fil matades sedan aktuella mätvärde in och resultat 

erhölls. 

Beräkningsmallen består av ett antal blad eller flikar enligt Fig. 4.5.  

 

 Fig. 4.5 Flikar 

De effekter, kapaciteter och osäkerheter som anses relevanta redovisas under fliken resultat. 

Dock sker beräkningarna enligt Fig. 4.5 under sina respektive flikar.  Upplägget i mallen är i 

övrigt logiskt där beräkningar redovisas inifrån och ut i kylkedjan och följer färgkodning 

enligt Fig. 4.6.  

 

 Fig. 4.6. Illustrering av färgkodning. 

Ändringar gjordes och skall göras under flikarna systemtryck, mätning och korrigerade 

mätdata. Detta med några undantag. För att lättare se vilka indata i värmeväxlarna som hör till 

vilka mätpunkter skrivs dessa in i huvudbladet, effekt, och följer sedan automatiskt med till 

mätning och korrigerade mätdata. Vad det gäller konstanta värden, exempelvis 

pumpparametrar, matas dessa också in i bladet effekt. Att just fliken effekt valts som 

huvudblad beror på att den totala översikten av kylkedjan här är som störst. 

Om samma delosäkerheter gäller för de olika mätpunkterna runt om i kylkedjan och dessa 

med respektive kalibreringskurvor matats in under fliken korrigerade mätdata ändras enbart 

System 322

Pumpar

Värmeväxlare 
1

Varm sida

Kall sida

Värmeväxlare 
2 Varm sida

Kall sida

System 711

Pumpar

Värmeväxlare 
1

Gemensam Varm 
sida

Kall sida

Värmeväxlare 
2 Kall sida
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mätvärden under fliken mätdata, vilket var fallet då allting skedde vid ett och samma 

mättillfälle. 

4.4.1 Effekt 

På alla ställen där det är möjligt, enligt Fig. 4.7, beräknas effekter i kylkedjan. 

Kondensationsbassäng

Havet

System 322 System 711 System 715

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

3.

2.

1.

3.

 Fig. 4.7 Beräknade effekter i kylkedjan. 

 

Alla effekter i Fig. 4.7 beräknas dock inte samtidigt utan enbart de som är aktuella för 

respektive driftsfall, alltså respektive fil. (Jmf. färgkodning i Fig. 4.6 och Fig. 4.7)  

Tillförda pumpeffekter beräknas med hjälp av uppmätt belastningsström enligt: 

  )cos(3 IUPpump  

Där: 

pumpP Pumpens axeleffekt 

U Angiven huvudspänning 

I Uppmätt belastningsström 

)cos( Motorns effektfaktor 

 Motorns verkningsgrad 

 

De termiska effekterna beräknas enligt (Ekv 3.1).  Dock byts ett konstant pc och aktuella 

temperaturer ut mot entalpier Alltså: 
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)()( )inutinutp hhmTTcmQ    

Entalpierna hämtas för varje uppmätt temperatur och ett motsvarande tryck i en ångtabell med 

hjälp av programvaran Winsteam (se avsnitt 3.5.2). Ett konstant systemtryck antas för 

respektive system under fliken systemtryck. Till grund för antaget systemtryck ligger berörda 

systembeskrivningar [3, 5, 6]. 

För att se systemtryckets påverkan på slutresultatet kan alltså systemtrycket ändras för 

respektive system under fliken systemtryck.  

Utöver effekter enligt färgkodning i Fig. 4.7 beräknas också ett antal genomsnittseffekter, 

nummer 1, 2 och 3 i Fig. 4.7.  

Då genomsnittseffekter beräknas i kylkedjan adderas effekter i olika snitt (se Fig. 4.7). 

Summan av alla effekter divideras sedan med antalet snitt där kyleffekten beräknats.  

När effekten i system 711 skall ingå i genomsnittseffekten behöver pumpeffekten tas hänsyn 

till. Cirkulationspumparna vilka cirkulerar vattnet i system 711 tillför vattnet en värmeeffekt, 

vilken måste subtraheras från effekten över 711-värmeväxlarna. Effekten över 322-

värmeväxlarna på 711-sidan antas ej beröras av pumpeffekterna i system 711.  

Motsvarande resonemang gäller då genomsnittskapaciteter beräknas (se avsnitt 4.4.2). 

4.4.2 Kapacitet 

Under fliken kapacitet beräknas enligt (Ekv. 3.2) kapaciteten i varje snitt där effekten 

beräknats (samma färgkodning som i Fig. 4.7). Denna effekt används direkt som täljare i 

uttrycket för kapacitet. Intemperatur till respektive värmeväxlare E1/E2 sätts till 

kondensationsbassängstemperatur. I alla genomsnittskapaciteter sätts enbart intemperatur E1 

till kondensationsbassängstemperatur, kondT .  

Utöver, i varje snitt, beräknade kapaciteter beräknas också ett antal genomsnittskapaciteter, 

dessa numreras på samma sätt som effekterna ovan i Fig. 4.7, alltså 1, 2 och 3.  

4.4.3 Osäkerheter 

För varje uppmätt och beräknad effekt samt kapacitet beräknas också osäkerheter. Under 

flikarna ”Osäkerheter effekt” och ”Osäkerheter kapacitet” summeras för respektive beräkning 

de partiella derivatorna och respektive mätpunktsosäkerhet enligt (Ekv. 3.5). Respektive 

funktions partiella derivator beräknas under fliken ”Beräkning av derivator”.  Alla derivator 

beräknas numeriskt enligt avsnitt 3.2.1. 

4.4.4 Mätdata och korrigerade mätdata 

Under fliken mätdata hämtas mätvärde från Pis och, av mätgruppen [16], levererade 

mätvärde. Osäkerheter på mätpunkter matas också in här (se avsnitt 4.3). 

 

Under nästa flik, korrigerade mätdata, hämtas värden från bladet mätdata där dessa korrigeras 

automatiskt enligt korrigeringskurvor (se avsnitt 4.3). Utöver korrigering av mätvärde 

korrigeras också vissa osäkerheter här, om inte, följer de med automatiskt till fliken 

korrigerade mätdata. Under här utförd mätning gjordes förändringar enligt Fig. 4.8. 
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 Fig. 4.8 Manuella korrigeringar av framräknade osäkerheter. 

 

 

Då ett medelvärde av 31 mätvärden tas för varje mätpunkt innan detta löper vidare ut under 

övriga flikar, finns också en viss osäkerhet i mätvärdenas fluktuation (se avsnitt 3.2.1). Dessa 

beräkningar utförs längst ner i bladet korrigerade mätdata för vardera driftsfall och går således 

också att återfinna enligt hänvisning i avsnitt 4.4.5. Dessa har under denna mätning ansetts 

vara försumbara och har därför inte adderats till mätpunktsosäkerheterna.  

 

 

4.4.5 Övrigt 

För de tre olika driftsfallen återfinns mätvärden och korrigerade mätvärden i följande 

appendix: 

Driftfall 1:             

Appendix G - Mätvärden i driftfall 1, Appendix H - Korrigerade mätvärden driftfall 1. 

Driftfall 2:                  

Appendix I - Mätvärden i driftfall 2, Appendix J - Korrigerade mätvärden driftfall 2. 

Driftfall 3:                

Appendix K - Mätvärden i driftfall 3, Appendix L - Korrigerade mätvärden driftfall 3. 
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Den ovan beskrivna beräkningsmallen har alltså använts tre gånger, en gång för vardera 

driftfall. Alla decimaler följer automatiskt med vid beräkningar i Excel. Under fliken resultat 

anges resultat på kapacitetsberäkningarna med två värdesiffror enligt avsnitt 3.2.1. Vad gäller 

effekter avrundas dessa uppåt men anges med fler värdesiffror då dessa inte anses vara 

efterfrågade som resultat utan får tillskrivas beräkningsledet. De tre driftsfallens resultat 

redovisas i kapitel 6.  
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5 Genomförande av mätning 
 

Mätningen utfördes den 15/11-2007 mellan 13.00 och 16.30. Mätningen innefattade fyra 

driftsfall (se avsnitt 4.1.1). Det praktiska utförandet sköttes av kontrollrumspersonal enligt 

tillfällig driftsinstruktion [22]. 

Mätningen följdes i PIS och var till underlag för att meddela kontrollrumspersonal när det var 

dags att skifta driftsfall. Under mätningen lästes också belastningsströmmen för pumparna av 

manuellt var tionde minut. Driftspersonalen meddelades när det var dags att skifta driftfall.  

Före mätningen fastställdes att tillfälliga mätutrustningen loggade mätvärde. PIS- ansvarig 

[23] kontaktades för ett konstaterande om att alla mätvärden lagras i mätvärdesdatabasen då 

avläsning sker och inte som interpolerade värde över en viss tid. Vid varje driftfall behövdes 

minst 31 mätvärden (se avsnitt 3.2.1), vilket med PIS innebär minst 31 minuter. Enligt 

överenskommelse med mätgruppen levererade de också ett mätvärde för varje minut, ett 

medelvärde, trots att mätvärden loggades in betydligt oftare. 

Före mätningen hade en enkel och smidig grafisk illustration med hjälp av programvaran PIS 

förberetts.  Flöde, temperaturer, effekt och kapacitet följdes. Parallellt lästes, var tionde minut, 

de olika pumparnas belastningsströmmar av och antecknades. I Fig. 5.1 redovisas mätningen i 

PIS.  

 

   Fig. 5.1 Flöde, temperatur, effekt och kapacitet. 
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Fig. 5.1 är främst avsedd att illustrera hur mätningen följdes. För större format se Appendix 

M- Flöde, temperatur, effekt och kapacitet.  

Det fjärde driftfallet redovisas inte i Fig. 5.1 på grund av att detta driftfall valts bort, då det 

inte visat sig innebära någon skillnad om skiftning av pumpar sker i system 711. Detta gäller 

också fortsatt i rapporten.  

Varje driftfall inleddes med att flödet i system 322 justerades in till så nära 150 kg/s som 

möjligt. Då värdet inte gick att få bättre och det hade legat konstant under en period, enligt 

Pis, började de övriga parametrarna att studeras. Främst studerades kapaciteten så att den höll 

sig konstant och att temperaturen avtog konstant. Varje driftsfall fortgick i ungefär 40 minuter 

för att säkerhetsställa att tillräckligt många dugliga mätvärden samlats in.  

Utöver kontroller under själva mätningen kontrollerades att temperaturen i 

kondensationsbassängen var homogen samt att havsvattentemperaturen låg någorlunda 

konstant både före och under själva mätningen. Hur kondensationsbassängstemperatur och 

havsvattentemperatur varierar före och under mätningen analyseras i kapitel 6. 
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6 Resultat av beräkningar 
 

Varje driftfall resulterar i en mängd olika delresultat, ett antal effekter och kapaciteter 

beräknade i kylkedjans olika snitt samt ett antal genomsnittseffekter och 

genomsnittskapaciteter. Till dessa effekter och kapaciteter medföljer för vardera en osäkerhet. 

Hur stora dessa är och varför utreds i kapitel 7. De mätvärden som använts vid beräkningarna 

redovisas i Appendix G-L. Beräkningsgången redovisas i avsnitt 4.4. 

Resultat av beräkningar redovisas nedan för varje driftsfall.  

6.1 Driftfall 1: 

Kondensationsbassäng

Havet

System 322 System 711 System 715

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

3.

2.

1.

 Fig. 6.1 Driftfall 1. 

I Fig. 6.1 visas i vilka snitt av kylkedjan som effekter beräknats dessa har vardera en färg som 

följer färgkodningen enligt avsnitt 4.4. Upptill beräknade effekter i olika snitt av kylkedjan 

beräknas också två stycken genomsnittseffekter, vilka numreras enligt Fig. 6.1. För såväl 

effekter som genomsnittseffekter redovisas respektive osäkerheter. De pumpar och 

värmeväxlare som inte är i drift under respektive driftfall markeras med kryss.  
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6.1.1 Driftfall 1, Effekter: 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 6.1 Effekter och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

Beräknade effekter i Tabell 6.1 ovan återfinns i Fig. 6.1 och följer samma färgkodning. Femte 

kolumnen i Tabell 6.1, total effekt 322 varm sida, är inte markerad i Fig. 6.1 utan är bara en 

ren summation av effekten E1 och E2 på varm sida. Utöver dessa lokalt beräknade effekter 

beräknas också två genomsnittseffekter. Genomsnittlig effekt på hela kylkedjan är markerad 

med nummer 1 i Fig. 6.1 och redovisas i Tabell 6.2.  

 

 

 Tabell 6.2 Genomsnittlig effekt och osäkerhet på hela kylkedjan. 

 

Den genomsnittliga effekten då saltvattenkretsen räknas bort är markerad med nummer 2 i 

Fig. 6.1 och redovisas i Tabell 6.3.  

 

 

 Tabell 6.3 Genomsnittlig effekt och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

6.1.2 Driftfall 1, Kapaciteter: 

 

De beräknade kapaciteterna i Tabell 6.4 följer färgkodningen i Fig. 6.1 (samma färgkodning 

som beskrivs i avsnitt 6.1). För varje siffra i Fig. 6.1 beräknas en genomsnittlig kapacitet. 

Efter kapacitetsvärdet i Tabell 6.4- Tabell 6.7 redovisas osäkerheten för respektive kapacitet.   

  

 

 

G enoms nittlig  effekt på hela kylkedjan Os äkerhet 

6535 kW 223 kW

 

G enoms nittlig  effekt utan s altvattenkrets Os äkerhet 

6273 kW 298 kW

E ffekt

S ys tem P os ition E ffekt kW Os äkerhet Total effekt 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 6174 kW 420 kW 6174 kW 420 kW
E 1 K all s ida 6577 kW 472 kW
E 2 Varm s ida 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
E 2 K all s ida 0 kW 0 kW
E 1/E 2  Varm s ida 6395 kW 629 kW
E 1 K all s ida 4082 kW 735 kW
E 2 K all s ida 3571 kW 670 kW

6174 kW 420 kW

322

711
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Tabell 6.4 Kapacitet och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

 

I Tabell 6.5 redovisas genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan, markerad med nummer 1 i 

Fig. 6.1. I denna genomsnittskapacitet inkluderas det yttre systemet (system 715). 

 

 

Tabell 6.5 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet på hela kylkedjan. 

 

Tabell 6.6 visar genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan utan saltvattenkretsen (system 

715), markerad med nummer 2 i Fig. 6.1. 

 

 

 Tabell 6.6 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

Tabell 6.7 visar genomsnittlig kapacitet över värmeväxlare E1 och E2 i system 322, markerad 

med nummer 3 i Fig. 6.1. Eftersom värmeväxlare E1 endast är driftslagd är kapaciteten 

således noll över värmeväxlare E2. 

 

 

 

 

Tabell 6.7 Genomsnittlig kapacitet på värmeväxlare E1 och E2. 

 

 

G enoms nittlig  kapac itet på hela kylkedjan Os äkerhet kW

477 kW/°C 23 kW/°C

 

G enoms nittlig  kapac itet utan s altvattenkrets Os äkerhet kW

458 kW/°C 24 kW/°C

K apac itet

S ys tem P os ition K apac itet Os äkerhet T otal kapac itet 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 451 kW/°C 29 kW/°C 451 kW/°C 29 kW/°C
E 1 K all s ida 480 kW/°C 37 kW/°C
E 2 Varm s ida 0 kW/°C 0 kW/°C 0 kW/°C 0 kW/°C
E 2 K all s ida 0 kW/°C 0 kW/°C

711 E 1/E 2 Varm s ida 467 kW/°C 48 kW/°C

451 kW/°C 29 kW/°C

322

G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 1 G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 2 Os äkerhet

466 kW/°C

0 kW/°C

24 kW/°C

0 kW/°C
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6.2 Driftfall 2: 

Kondensationsbassäng

Havet

System 322
System 711

System 715

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

3.

2.

1.

 Fig. 6.2 Driftsfall 2. 

 

6.2.1 Driftfall 2, Effekter: 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 6.8 Effekter och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

Beräknade effekter i Tabell 6.8 återfinns i Fig. 6.2 och följer samma färgkodning. Femte 

kolumnen i Tabell 6.8, total effekt 322 varm sida, är inte markerad i Fig. 6.2 utan är bara en 

ren summation av effekten E1 och E2 på varm sida. Utöver dessa lokalt beräknade effekter 

beräknas också två genomsnittseffekter. Genomsnittlig effekt på hela kylkedjan är markerad 

med nummer 1 i Fig. 6.2 och redovisas i Tabell 6.9.  

 

 

 

 

E ffekt

S ys tem P os ition E ffekt kW Os äkerhet Total effekt 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
E 1 K all s ida 0 kW 0 kW
E 2 Varm s ida 5072 kW 354 kW 5072 kW 354 kW
E 2 K all s ida 5478 kW 663 kW
E 1/E 2  Varm s ida 5432 kW 606 kW
E 1 K all s ida 3421 kW 702 kW
E 2 K all s ida 2884 kW 637 kW

5072 kW 354 kW

322

711
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 Tabell 6.9 Genomsnittlig effekt och osäkerhet på hela kylkedjan. 

 

 

Den genomsnittliga effekten då saltvattenkretsen räknas bort är markerad med nummer 2 i 

Fig. 6.2 och redovisas i Tabell 6.10. 

 

 

 Tabell 6.10 Genomsnittlig effekt och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

6.2.2 Driftfall 2, Kapaciteter: 

 

De beräknade kapaciteterna i Tabell 6.11 följer färgkodningen i Fig. 6.2 (samma färgkodning 

som beskrivs i avsnitt 6.1). För varje siffra i Fig. 6.2 beräknas en genomsnittlig kapacitet. 

Efter kapacitetsvärdet i Tabell 6.11- Tabell 6.14 redovisas osäkerheten för respektive 

kapacitet.   

 

 

 

 

 

 Tabell 6.11 Kapacitet och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

 

I Tabell 6.12 redovisas genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan, markerad med nummer 1 i 

Fig. 6.2. I denna genomsnittskapacitet inkluderas det yttre systemet (system 715). 

 

 

 Tabell 6.12 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet på hela kylkedjan. 

Tabell 6.13 visar genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan utan saltvattenkretsen (system 

715), markerad med nummer 2 i Fig. 6.2. 

 

 

G enoms nittlig  effekt på hela kylkedjan Os äkerhet 

5408 kW 242 kW

 

G enoms nittlig  effekt utan s altvattenkrets Os äkerhet 

5218 kW 322 kW

 

K apac itet

S ys tem P os ition K apac itet Os äkerhet Total kapac itet 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 0 kW/°C 0 kW/°C 0 kW/°C 0 kW/°C
E 1 K all s ida 0 kW/°C 0 kW/°C
E 2 Varm s ida 441 kW/°C 28 kW/°C 441 kW/°C 28 kW/°C
E 2 K all s ida 476 kW/°C 60 kW/°C

711 E 1/E 2 Varm s ida 472 kW/°C 55 kW/°C

441 kW/°C 28 kW/°C

322

 

G enoms nittlig  kapac itet på hela kylkedjan Os äkerhet kW

470 kW/°C 27 kW/°C
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 Tabell 6.13 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

Tabell 6.14 visar genomsnittlig kapacitet över värmeväxlare E1 och E2 i system 322, 

markerad med nummer 3 i Fig. 6.2. Eftersom värmeväxlare E2 endast är driftslagd är 

kapaciteten således noll över värmeväxlare E1. 

 

 

 

 

 

 Tabell 6.14 Genomsnittlig kapacitet på värmeväxlare E1 och E2. 

 

 

6.3 Driftfall 3: 

Kondensationsbassäng

Havet

System 322 System 711 System 715

P1

P2

P3

E1

E2

E2

E1

P1

P2

P3

P1-P7

3.

2.

1.

3.

 Fig. 6.3 Driftfall 3. 

  

 

G enoms nittlig  kapac itet utan s altvattenkrets Os äkerhet kW

454 kW/°C 30 kW/°C

G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 1 G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 2 Os äkerhet

459 kW/°C

0 kW/°C

33 kW/°C

0 kW/°C
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6.3.1 Driftfall 3, Effekter: 

  

 

 

 

 

 

 Tabell 6.15 Effekter och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

 

Beräknade effekter i Tabell 6.15 återfinns i Fig. 6.3 och följer samma färgkodning. Femte 

kolumnen i Tabell 6.15, total effekt 322 varm sida, är inte markerad i Fig. 6.3 utan är bara en 

ren summation av effekten E1 och E2 på varm sida. Utöver dessa lokalt beräknade effekter 

beräknas också två genomsnittseffekter. Genomsnittlig effekt på hela kylkedjan är markerad 

med nummer 1 i Fig. 6.3 och redovisas i Tabell 6.16.  

 

 

 Tabell 6.16 Genomsnittlig effekt och osäkerhet på hela kylkedjan. 

 

Den genomsnittliga effekten då saltvattenkretsen räknas bort är markerad med nummer 2 i 

Fig. 6.3 och redovisas i Tabell 6.17. 

 

 

 

 

 Tabell 6.17 Genomsnittlig effekt och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

  

 

E ffekt

S ys tem P os ition E ffekt kW Os äkerhet Total effekt 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 6331 kW 425 kW 6331 kW 425 kW
E 1 K all s ida 6777 kW 482 kW
E 2 Varm s ida 6185 kW 388 kW 6185 kW 388 kW
E 2 K all s ida 6733 kW 793 kW
E 1/E 2  Varm s ida 12874 kW 842 kW
E 1 K all s ida 6021 kW 859 kW
E 2 K all s ida 5593 kW 798 kW

12516 kW 575 kW

322

711

 

G enoms nittlig  effekt på hela kylkedjan Os äkerhet 

12464 kW 345 kW

 

G enoms nittlig  effekt utan s altvattenkrets Os äkerhet 

12857 kW 460 kW



 

52 

 

6.3.2 Driftfall 3, Kapaciteter: 

 

De beräknade kapaciteterna i Tabell 6.18 följer färgkodningen i Fig. 6.3 (samma färgkodning 

som beskrivs i avsnitt 6.1). För varje siffra i Fig. 6.3 beräknas en genomsnittlig kapacitet. 

Efter kapacitetsvärdet i Tabell 6.18- Tabell 6.21 redovisas osäkerheten för respektive 

kapacitet.   

 

 

 

 

 

 Tabell 6.18 Kapacitet och osäkerheter i kylkedjans snitt. 

 

I Tabell 6.19 redovisas genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan, markerad med nummer 1 i 

Fig. 6.3. I denna genomsnittskapacitet inkluderas det yttre systemet (system 715). 

 

 

 Tabell 6.19 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet på hela kylkedjan. 

 

Tabell 6.20 visar genomsnittskapaciteten på hela kylkedjan utan saltvattenkretsen (system 

715), markerad med nummer 2 i Fig. 6.3. 

 

 

 Tabell 6.20 Genomsnittlig kapacitet och osäkerhet utan saltvattenkrets. 

 

 

 

 

 

K apac itet

S ys tem P os ition K apac itet Os äkerhet Total kapac itet 322 varm s ida Os äkerhet

E 1 Varm s ida 430 kW/°C 27 kW/°C 430 kW/°C 27 kW/°C
E 1 K all s ida 461 kW/°C 35 kW/°C
E 2 Varm s ida 424 kW/°C 24 kW/°C 424 kW/°C 24 kW/°C
E 2 K all s ida 461 kW/°C 56 kW/°C

711 E 1/E 2 Varm s ida 875 kW/°C 61 kW/°C

854 kW/°C 37 kW/°C

322

 

G enoms nittlig  kapac itet på hela kylkedjan Os äkerhet kW

847 kW/°C 32 kW/°C

 

G enoms nittlig  kapac itet utan s altvattenkrets Os äkerhet kW

874 kW/°C 37 kW/°C
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Tabell 6.21 visar genomsnittlig kapacitet över värmeväxlare E1 och E2 i system 322, 

markerad med nummer 3 i Fig. 6.3. Eftersom både värmeväxlare E2 och E1 är driftslagda 

redovisas kapacitetsvärde för båda kretsarna. 

 

 

 

 

 

 Tabell 6.21 Genomsnittlig kapacitet på värmeväxlare E1 och E2. 

 

  

G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 1 G enoms nittlig  kapac itet på vvx E 2 Os äkerhet

446 kW/°C

443 kW/°C

22 kW/°C

30 kW/°C
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7 Analys 
I analysen nedan diskuteras olika faktorer som påverkade mätningen. Bland annat kommer 

kondensationsbassängstemperaturen, havsvattentemperaturen i kylkedjan att studeras samt en 

diskussion kring varför osäkerheterna ser ut som de gör. 

7.1 Kondensationsbassängstemperatur 

För att mätningen skulle vara relevant gällde att en så jämn kondensationsbassängstemperatur 

som möjligt erhölls. Därför påbörjades rundpumpning med system 322 redan 6 dagar före den 

aktuella mätningen började [22]. I bassängen finns temperaturgivare utplacerade på fyra olika 

höjder och fyra breddgrader. De fyra breddgraderna ligger symmetriskt i förhållande till 

varandra, se Fig. 7.1.  

För varje breddgrad beräknas ett medelvärde på de tre temperaturgivare som är placerade på 

3,25, 4,75 och 6,25 meters höjd över bassängbotten [2]. Resterande fyra givare är monterade 

på 1,5, 3,25, 4,75 och 6,25 meters höjd över bassängbotten. Dessa givare är monterade på 

samma breddgrader som beskrevs ovan (en givare per breddgrad). Totalt finns det alltså 16 

temperaturgivare monterade i bassängen. 

 

 Fig. 7.1 Mätpunkter i kondensationsbassäng. 

315˚ 

225˚ 

135˚ 

45˚ 

K508 K506 

K507 

K505 
K504 

K501 

K502 

K503 

6,25 

m 

4,75 

m 

3,25 

m 

1,5 m 

4,75 m, 225˚ 
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Mätvärdena levereras direkt i Pis. I Fig. 7.2 visas de fyra olika medeltemperaturerna i 

bassängen 15 dagar före mättillfället. Vid första lodräta linjen börjar rundpumpningen och 

fortgår fram till den sista lodräta linjen, precis före mätningen. 

 

 Fig. 7.2 Temperaturer i kondensationsbassängen 

Under rundpumpningen kyls med jämna mellanrum vattnet i kondensationsbassängen, vilket 

också framgår av Fig. 7.2. Detta på grund av att temperaturen inte tillåts bli för hög. Vid 22˚C 

startas ett larm i kontrollrummet och kondensationsbassängskylning skall då startas. Dock är 

det viktigt att ligga så nära 22˚C som möjligt då mätningen startas. Dels för att högre 

temperaturdifferenser ger en lägre osäkerhet och dels för att det under provet skall finnas 

tillräckligt med tid att utföra alla driftsfall, alltså tillräckligt med värmeenergi i bassängen.  

Det kan konstateras att spridningen på de fyra olika breddgraderna i bassängen skiljde sig åt 

mer före rundpumpningen påbörjades och att de under rundpumpningsförloppet följde 

varandra väl. Skillnaden mellan medeltemperaturerna, under rundpumpningen, ligger konstant 

mellan 1 ˚C och 2 ˚C och förklaras troligen av systematiska fel på givare eller hela 

mätpunkter. Mätpunkterna i kondensationsbassängen har inte kalibrerats inför denna mätning.   

De fyra första mätpunkterna, alltså mätpunkterna 10-322K501, 10-322K502, 10-322K510 och 

10-322K511 (se avsnitt 4.2.1) visas i Fig. 7.3 under samma period som i Fig. 7.2.   
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 Fig. 7.3 De fyra första mätpunkterna i kylkedjan. 

Fig. 7.3 går inte att direkt jämföra med Fig. 7.2. Oberoende av om kondensationsbassängens 

vatten var skiktat eller ej torde dessa, de fyra första temperaturerna i kylkedjan, följt varandra 

väl. Det enda som skiljde dem åt var tidpunkten då temperaturen på vätskan mättes och 

möjligen om de påverkats av omgivningen. Mätpunkterna i Fig. 7.3 vars korrigerade 

mätvärde, enligt de senast framtagna kalibreringskurvorna, följer varandra väldigt jämt och 

fint. Detta är ett tecken på att den senaste kalibreringen gjorde sig gällande vid mättillfället. 

Detta hör till ett annat avsnitt, (se avsnitt 3.2), men är ett viktigt konstaterande, vilket 

efterfrågades då kalibreringen genomfördes. 

Om mätpunkterna i kylkedjan mäter rätt temperatur och ett medelvärde tas på dessa torde 

denna medeltemperatur stämma väl överens med medeltemperaturen i 

kondensationsbassängen, om dessa mätpunkter är i hygglig kondition. För samma tidsperiod 

som i tidigare figurer visas medeltemperaturen ute i kylkedjan som grön linje och 

medeltemperaturen i bassängen som röd linje i Fig. 7.4.  
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Fig.7.4 Medeltemperatur i kondensationsbassäng(Röd) och ute i 

kylkedjan(Grön) under omblandning. 

 

Innan rundpumpningen påbörjades fanns som Fig. 7.4 visar skillnader mellan temperaturen i 

kondensationsbassängen och de fyra första temperaturerna som uppmättes i kylkedjan. Efter 

att rundpumpning påbörjats minskar temperaturskillnaderna och temperaturerna följer 

varandra väl, som Fig. 7.4 visar. Det bör poängteras att före rundpumpningen kan en 

jämförelse mellan de båda medeltemperaturerna endast göras vid kylning, d.v.s. vid kurvornas 

nedgång i Fig. 7.4. Vid de övriga tidpunkterna körs ej system 322 och vattnet är därför ej i 

rörelse vid de första mätpunkterna i kylkedjan. 

Kondensationsbassängen består av ca 2500 3m  vatten och eftersom vattnet enbart sugs från 

två fixa punkter är det svårt att garantera en total omblandning av bassängen. Geometrin i 

bassängen kan försvåra omblandningen genom att bidraga till en ”fastlåsande” effekt på 

vattnet. Även under omblandningen kan det uppkomma skiktningsfenomen. Dessa skiktningar 

av vattnet kan vara svåra att upptäcka med den fasta mätutrustningen.  

För att kunna göra ett konstaterande om en homogen bassängtemperatur finns idag för få 

mätpunkter utplacerade i bassängen. Det går alltså ej att utesluta att det förekommer lokala 

temperaturvariationer i kondensationsbassängen. Analysen ovan visar dock att mätningen 

skedde under gynnsamma förhållanden. Detta då vattnet tas på samma ställen och under 

samma förhållanden både under rundpumpning och mätning.  

Enligt tidigare definition sätts de två första temperaturerna i kylkedjan till 

kondensationsbassängstemperatur. Ovanstående analys bekräftar att approximationen rörande 

kondensationsbassängstemperaturen borde vara rimlig. 
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 Fig. 7.5 Förstoring av Fig. 7.4. 

 

I Fig. 7.2, 7.3 och 7.4 ser det ut som om kondensationsbassängstemperaturen och de övriga 

temperaturerna följer varandra nästan direkt efter det att rundpumpningen påbörjats. Detta 

beror på det långa tidsintervall dessa figurer visar. Om starttidpunkten zoomas in, inses enligt 

Fig. 7.5 att det dröjer en tid innan medeltemperaturerna sammanfaller.    

Från det att rundpumpningen startas till att temperaturerna sammanfaller tar det cirka 3 

timmar. Med ett flöde 300 l/s innebär detta att ungefär 3200 3m pumpats runt, alltså ungefär 

1,3 gånger kondensationsbassängsvolymen. Så på den tillsynes korta tiden hinner en ganska 

stor mängd vatten cirkuleras innan de båda temperaturerna sammanfaller. En stor del av 

vattnet i kondensationsbassängen borde ha pumpats runt. Enligt resonemanget på föregående 

sida syns inga tecken på skiktning i bassängen. 
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7.2 Havstemperaturen 

På samma sätt som det är viktigt med en konstant temperatur i kondensationsbassängen är det 

viktigt att havstemperaturen håller sig så konstant som möjligt under mätningen. I Fig. 7.6 

visas de fyra första temperaturerna i kylkedjan, (se avsnitt 4.2.1), samt havstemperaturen i 

kylkedjan under den dag då mätningen utfördes. De gula lodräta markeringarna i Fig. 7.6 

visar när första driftsfallet började och när det sista slutade. Den blå linjen representerar 

havsvattentemperaturen och de andra fyra färgerna representerar ingående respektive 

utgående temperaturer i de två första värmeväxlarna i kylkedjan. 

  Fig. 7.6 Havsvattentemperatur under aktuell mätning 

 

Havstemperaturen håller sig väldigt konstant under alla driftsfall. Det bör poängteras att tiden 

mellan de gula markeringslinjerna innefattar fyra driftsfall och att den totala ändringen i 

temperatur under denna period är under 0,5˚C. 

Mätpunkt 10-185K507, för havsvattentemperaturen, i Fig. 7.6 ovan är placerad före pumparna 

i system 715 (se Appendix. C - Flödesschema system 715). Pumparna i system 715 studeras 

inte, utan som referens för havsvattentemperatur används mätpunkterna 10-715K501 och 10-

715K502. Dessa är monterade efter pumparna i system 715 (se avsnitt 4.2.3). Att dessa två 

mätpunkter är oberoende av varandra och mäter vattnets temperatur under precis samma 

förhållande innebär att medelvärdet används och att osäkerheten minskar. I Fig. 7.7 sätts 

medelvärdet av dessa båda mätpunkter i relation till mätpunkten 10-185K507, blå linje, i Fig. 

7.6. 
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  Fig. 7.7 Havsvattentemperatur och använd havstemperaturreferens 

Den använda havsvattentemperaturreferensen, medelvärdet av mätpunkterna 10-715K501 och 

10-715K502, följer havsvattentemperaturen, mätpunkt 10-185K507, väldigt bra. En viss 

förskjutning i tiden kan konstateras samt någon form av tröghet i systemet då utslagen på 

medelvärdet av de inre mätpunkterna i systemet inte är lika stora som för den yttre 

mätpunkten.  

De streckade linjerna i Fig. 7.7 som möter kurvan för den använda 

havsvattentemperaturreferensen symboliserar de ungefärliga tidpunkter mellan vilka 

mätningen pågick. Skalan på y-axeln i Fig. 7.6 i jämförelse med Fig. 7.7 är grov men vid 

avläsning konstateras även i denna figur att havstemperaturen ligger väldigt konstant. Som sig 

bör är temperaturändringen under de fyra driftsfallen, även här, mindre än 0,5˚C.  
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7.3 Fördröjningar i kylkedjan 

 

Tidigare kontrollerades att det rådde stabila förhållanden under mätningsförfarandet. Under 

mätningen kunde temperaturerna ute i system 715 tyvärr ej följas. Det är i nuläget en praktisk 

omöjlighet då en mängd mätpunkter ännu ej är anslutna till PIS. Dessa mätvärden levererades 

av RUIM, [16], efter det att mätningen var genomförd.  

Efter att mätningen var genomförd upptäcktes skillnader mellan de olika snitteffekterna samt 

genomsnittseffekterna (se kapitel 6). Därför genomfördes en kontroll av fördröjningar i 

systemet. 

Trots att mätningarna verkade stabila under mätperioden visade det sig då mätningen var 

genomförd att det i kylkedjan förekommer en fördröjning. De yttre systemen (system 711 och 

715) hade inte hunnit stabilisera sig.  Den blå kurvan i Fig. 7.8 är den uppmätta 

uttemperaturen från värmeväxlarna i system 715. De horisontella linjerna är de medelvärden 

som använts vid respektive driftsfallsberäkning. Den lila representerar driftfall 3, den gula 

driftfall 1 och den orangea driftfall 2. Nedan diskuteras driftsfallen i den ordning de faktiskt 

kördes (se avsnitt 4.1.2), alltså driftfall 3, driftfall 1 samt driftfall 2 enligt Fig. 7.8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7.8 Uttemperatur i system 715 
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7.3.1 Driftfall 3 

Enligt Fig. 7.8 är inte systemet helt uppvärmt. Den blå kurvan stiger hela tiden under driftfall 

3 och börjar plana ut först i slutet av driftfallet. Detta innebär i praktiken att den 

medeltemperatur som använts i driftfall 3 är lägre än vad den skulle varit om systemet hade 

varit uppvärmt. Detta resulterar i att en för låg uttemperatur uppmätts i saltvattenkretsen. 

Resultatet blir således att en för låg effekt uppmätts (beräknats) i driftfall 3. 

Då en genomsnittskapacitet sedan beräknades sänktes medelvärdet när det yttre systemet 

räknades med.  

Då genomsnittskapaciteten beräknades utan saltvattenkretsen blev resultatet 874±37 kW/°C. 

Med saltvattenkretsen inkluderad blev kapaciteten 847±32 kW/°C. 

 

7.3.2 Driftfall 1 

Då nästkommande driftfall granskas, alltså driftfall 1, blir omständigheterna de omvända. Då 

driftfall 3 körts under ca 50 minuter har system 715 i princip nått ”rätt” temperatur. Den blå 

kurvan planar ut i slutet av driftfall 3. Då driftfall 1 sedan startas halveras effekten som skall 

transporteras ut i kylkedjan. Det är alltså nu för varmt i de yttre systemen. Under tiden som 

driftfall 1 körs sjunker uttemperaturen och systemet kyls av. Detta resulterar i ett för högt 

medelvärde på uttemperaturen i system 715 och en för hög värmeeffekt. 

Då en genomsnittskapacitet sedan beräknades höjdes medelvärdet då det yttre systemet 

räknades med.  

Då genomsnittskapaciteten beräknades utan saltvattenkretsen blev resultatet 458±24 kW/°C. 

Med saltvattenkretsen inkluderad blev kapaciteten 477±23 kW/°C. 

 

7.3.3 Driftfall 2 

I det sista driftfallet, driftfall 2, stämmer det använda medelvärdet något bättre än i driftfall 1. 

Eftersom både driftfall 1 och driftfall 2 innebär att enbart en krets i system 322 körs ”känner” 

de yttre systemen ingen skillnad mellan dessa driftsfall. Trots att ett något bättre medelvärde 

uppmätts i detta driftfall är temperaturen dock fortfarande för hög.   

Då genomsnittskapaciteten beräknas utan saltvattenkretsen blev resultatet 454±30 kW/°C. 

Med saltvattenkretsen inkluderad blev kapaciteten 470±27 kW/°C. 

 

Då mätningen ej skedde under stationära förhållanden, vilket visas ovan, är frågan vilken 

kapacitet kylkedjan egentligen har. Då beräkningarna ej tar hänsyn till det dynamiska 

förloppet i kylkedjan begås ett beräkningsmässigt fel. Den tydliga fördröjningen på 

uttemperaturen i system 715 visar på att system 711 ej är uppvärmt. Den mängd vatten som 



 

64 

 

finns i system 711 behöver således värmas en tid för att mätningarna skall ge ett rättvisande 

resultat. 

Problemet med temperaturtransienter som uppkom under denna mätning har inte vidare 

analyserats. Ett på Vattenfall parallellt pågående examensarbete som analyserar effekter av 

transienter under mätningar har ej hunnit färdigställas och några resultat därifrån har inte 

kunnat användas i detta arbete.  
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7.4 Analys av osäkerheter 

Det har konstaterats att uppmätta effekter i olika snitt av kylkedjan varierat en del samt att 

genomsnittskapaciteter med och utan saltvattenkrets skiljer sig åt ganska kraftigt i alla tre 

driftsfall. Att osäkerheterna inte varierar mer och att de inte är större än vad de är kan då 

verka lite förvirrande i sammanhanget.  

Att sätta osäkerhetsberäkningarna i relation till variationerna mellan de beräknade resultaten 

vad gäller effekter, kapaciteter, genomsnittseffekter och genomsnittskapaciteter är rent av fel.  

Skillnaden mellan de olika effekterna i kylkedjan förklarades tidigare i detta kapitel (se avsnitt 

7.3). Det konstaterades att de medelvärdesberäknade effekterna förmodligen är de rätta under 

just denna mätnings tidsintervall då en tillfredställande förklaring på variationen dem 

sinsemellan gick att finna.  Just de indata som gav effekter, kapaciteter etc. gav också deras 

inbördes osäkerheter. Om osäkerhetsberäkningarna gått rätt till kan det således konstateras att 

även osäkerheterna tillhörande sina respektive effekter och kapaciteter är av rätt 

storleksordning. 

Det finns ett antal faktorer som bestämmer osäkerheterna i en mätning.  Under denna mätning 

kan de olika osäkerhetsbidragen, i exempelvis en effekts kombinerade osäkerhet, ganska 

enkelt återfinnas. Storleken på en storhets partiella derivata samt storhetens 

mätpunktsosäkerhet bestämmer osäkerhetsbidraget från respektive storhet enligt (Ekv. 3.5).  

Hur stor den partiella derivatan är beror på den funktion den härstammar från men också på 

hur stora de medelvärdesbildade temperaturerna och flödena inbördes är.  I Tabell 7.1-Tabell 

7.3 visas de olika storheternas osäkerhetsbidrag i de tre driftsfallens effektberäkningar.  

 

 

 

 

 

 Tabell 7.1 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på effekter i driftfall 1 

 

Tabell 7.1 visar de olika mätpunkternas osäkerhetsbidrag då enbart krets 322 E1 är i drift. I 

tabell 7.2 visas osäkerhetsbidragen då enbart 322 E2 är driftslagd. 

 

 

 

 

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemperaturer Uttemperaturer T otal os äkerhet i kW

E 1 Varm s ida 278 kW 188 kW 252 kW 420 kW
E 1 K all s ida 395 kW 184 kW 183 kW 472 kW
E 2 Varm s ida
E 2 K all s ida

711 E 1/E 2  Varm s ida 320 kW 383 kW 384 kW 629 kW

322
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Tabell 7.2 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på effekter i driftfall 2

  

 

Tabell 7.3 beskriver osäkerhetsbidragen för driftfallet då båda 322-kretsarna körs samtidigt. 

 

 

 

 

 Tabell 7.3 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på effekter i driftfall 3 

Till Tabell 7.1 –Tabell 7.3 finns några förtydliganden som behöver göras. Den första 

kommentaren rör osäkerhetsbidraget på flödet i system 322 E2 Kall sida, där den tillfälliga 

mätningen av flödet ej fungerade. Att bidraget här är större än flödet i 322 E1 Kall sida beror 

på att flödet måste beräknas fram, vilket gjordes genom att subtrahera flödet i krets E1 från 

det gemensamma flödet i system 711. Osäkerheten på mätningen stiger därmed från 8,7 kg/s 

till 17,6 kg/s. Anledningen till detta är att de båda flödenas mätpunktsosäkerheter måste 

adderas enligt (Ekv. 3.6). 

Det andra osäkerhetsbidraget som bör kommenteras är uttemperaturen på 322 E1 Varm sida. 

Anledningen till att osäkerhetsbidragen skiljer sig åt är att denna mätpunkt straffats med en 

osäkerhet på 0,1C. Straffet grundas på att korrigeringskurvorna för denna mätpunkt avvek 

mycket mer i jämförelse med de övriga temperaturmätpunkterna. Mätpunkten har således en 

osäkerhet på totalt 0,4C. I övrigt är osäkerheterna på temperaturmätarna 0,3C på samtliga 

mätare (se avsnitt 4.4). De små skillnader på osäkerhetsbidraget mellan in och uttemperatur 

som kan noteras i tabellerna beror på att de partiella derivatorna skiljer sig något då de 

beräknas vid olika temperaturer. Detta på grund av att pc  varierar något för de olika 

temperaturerna, vilket tas hänsyn till då entalpier hämtas med hjälp av Winsteam för att utföra 

dessa beräkningar (se avsnitt 4.4). 

I Tabell 7.4-Tabell 7.6 visas de olika storheternas osäkerhetsbidrag i de tre driftsfallens 

kapacitetsberäkningar. Osäkerhetsbidragen kommenteras efter tabellerna.  

  

 

 

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemperaturer Uttemperaturer T otal os äkerhet i kW

E 1 Varm s ida
E 1 K all s ida
E 2 Varm s ida 228 kW 191 kW 192 kW 354 kW
E 2 K all s ida 599 kW 202 kW 201 kW 663 kW

711 E 1/E 2  Varm s ida 272 kW 383 kW 383 kW 606 kW

322

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemperaturer Uttemperaturer T otal os äkerhet i kW

E 1 Varm s ida  285 kW  189 kW  252 kW  425 kW
E 1 K all s ida  407 kW  183 kW  182 kW  482 kW
E 2 Varm s ida  278 kW  190 kW  191 kW  388 kW
E 2 K all s ida  740 kW  201 kW  201 kW  793 kW

711 E 1/E 2  Varm s ida  644 kW  383 kW  384 kW  842 kW

322

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemperaturer Uttemperaturer T otal os äkerhet i kW

E 1 Varm s ida  285 kW  189 kW  252 kW  425 kW
E 1 K all s ida  407 kW  183 kW  182 kW  482 kW
E 2 Varm s ida  278 kW  190 kW  191 kW  388 kW
E 2 K all s ida  740 kW  201 kW  201 kW  793 kW

711 E 1/E 2  Varm s ida  644 kW  383 kW  384 kW  842 kW

322
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Tabell 7.4 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på kapaciteter i driftfall 1 

 

Tabell 7.4 visar osäkerhetsbidragen för Driftfall 1:s kapacitetsberäkningar och i tabell 7.5 

visas Driftfall 2:s osäkerhetsbidrag. 

 

 

 

 

 Tabell 7.5 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på kapaciteter i driftfall 2 

 

Respektive kapacitets osäkerhetsbidrag då Driftfall 3 kördes, alltså då båda 322-kretsarna var 

i drift samtidigt visas tabell 7.6. 

 

 

 

 

 Tabell 7.6 Osäkerhetsbidrag och total osäkerhet på kapaciteter i driftfall 3 

 

De förklaringar som lämnades på effektosäkerhetsbidragen gäller även vid 

kapacitetsosäkerhetsbidragen. Dock kommer några ytterligare faktorer att påverka dessa 

osäkerheter.  

Kapacitetsuttrycket (Ekv. 3.2), 
havkond

utinp

TT

TTcm
KA






)(
 kan skrivas om för ett vidare 

resonemang kring osäkerheternas storlek. Om m och pc hålls konstanta och sätts till C  samt 

att inkond TT  fås: 

havin

utin

TT

TT

C

KA




  

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemp. Uttemp. K ond.T emp. T hav T otal os äkerhet

E 1 Varm s ida 20 kW/°C 4 kW/°C 18 kW/°C 0 kW/°C 7 kW/°C 29 kW/°C
E 1 K all s ida 29 kW/°C 13 kW/°C 13 kW/°C 11 kW/°C 7 kW/°C 37 kW/°C
E 2 Varm s ida
E 2 K all s ida

711 E 1/E 2  Varm s ida 23 kW/°C 28 kW/°C 28 kW/°C 10 kW/°C 7 kW/°C 48 kW/°C

322

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemp. Uttemp. K ond. T emp. T hav T otal os äkerhet

E 1 Varm s ida
E 1 K all s ida
E 2 Varm s ida 20 kW/°C 5 kW/°C 17 kW/°C 0 kW/°C 8 kW/°C 28 kW/°C
E 2 K all s ida 52 kW/°C 18 kW/°C 17 kW/°C 12 kW/°C 9 kW/°C 60 kW/°C

711 E 1/E 2  Varm s ida 24 kW/°C 33 kW/°C 33 kW/°C 12 kW/°C 9 kW/°C 55 kW/°C

322

S ys tem Os äkerhets bidrag F löde Intemp. Uttemp. K ond. T emp. T hav T otal os äkerhet

E 1 Varm s ida 19 kW/°C 4 kW/°C 17 kW/°C 0 kW/°C 6 kW/°C 27 kW/°C
E 1 K all s ida 28 kW/°C 12 kW/°C 12 kW/°C 9 kW/°C 7 kW/°C 35 kW/°C
E 2 Varm s ida 19 kW/°C 4 kW/°C 13 kW/°C 0 kW/°C 6 kW/°C 24 kW/°C
E 2 K all s ida 51 kW/°C 14 kW/°C 14 kW/°C 9 kW/°C 7 kW/°C 56 kW/°C

711 E 1/E 2  Varm s ida 44 kW/°C 26 kW/°C 26 kW/°C 18 kW/°C 13 kW/°C 61 kW/°C

322
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Om både täljare och nämnare i högerledet divideras med inT
 
fås: 

in

hav

in

ut

T

T

T

T

C

KA







1

1

 

Det kan konstateras att om havT och utT  hålls konstanta och inT varieras blir ändringen mycket 

liten på 
C

KA
jämfört med om inkond TT   och inT  varieras, alltså: 

kond

hav

in

ut

T

T

T

T

C

KA







1

1

 

Vilken temperatur som sätts till kondensationsbassängstemperatur är alltså av största vikt då 

den partiella derivatan 
inT

KA




bestäms. Då kapaciteter beräknas på olika ställen i kylkedjan där 

inT och kondT  inte är desamma ökar därför osäkerheterna kraftigt jämfört med om de är 

desamma. I Tabell 7.4-Tabell 7.6 ovan framgår detta tydligt då osäkerhetsbidraget från kondT är 

noll, just för att 
inT

KA




och

kondT

KA




 beräkningsmässigt är precis samma sak. 

En hel del resonemang, enligt det ovan, kan hållas kring hur osäkerheterna ändras på grund av 

hur de olika temperaturerna förändras. Det enklaste sättet att utröna vilken påverkan olika 

inparametrar har på osäkerheterna är att variera dessa lite i beräkningsmallen och se vad det 

får för konsekvenser på osäkerheterna. Detta görs enbart som ett teoretiskt experiment då alla 

inparametrar i praktiken beror av varandra. Detta resonemang gäller fortsatt nedan.   

Utöver påverkan från temperaturdifferenser och deras inbördes förhållande till uppmätt flöde 

finns det vissa saker vad gäller denna mätnings osäkerheter som bör uppmärksammas. Dessa 

vekar gälla generellt och kan vara värda att uppmärksamma om en så låg osäkerhet som 

möjligt eftersträvas vid kommande mätningar.   

Om något förväntas vara lika stort, exempelvis effekterna i olika snitt av kylkedjan, och dessa 

mäts på ett antal olika sätt torde det rent praktiskt vara så att säkerheten ökar gentemot om 

bara en mätning görs. Att så är fallet även matematiskt har konstaterats då 

genomsnittseffekter och genomsnittkapaciteter beräknats (se kapitel 6).  

Om havsvattentemperaturen ökar med 1C då övriga parametrar hålls konstanta resulterar 

detta i en osäkerhetsökning på ungefär 3 kW/C i samtliga driftsfall. Detta är enbart ett 

teoretiskt exempel men det skulle även kunna inträffa i verkligheten, om havsvattnet av någon 
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anledning får en snabb temperaturförändring (t.ex. om en stor mängd varmt ytvatten blåser 

in). Som tidigare visades tar det en tid innan kylkedjan ställer in sig mot nya temperaturer.  

Resonemanget kring osäkerheternas storlek kan alltså återknytas till avsnitt 7.1 och 7.2, vilka 

visar på vikten av stabila temperaturer under mätningen. Vid kortvariga 

temperaturfluktuationer fås också ökade osäkerheter, se avsnitt 4.4. 

 

7.4.1 Flödesmätare i system 322 

 

I system 322 monterades tillfälliga flödesgivare för att bekräfta funktionen på de ordinarie 

flödesmätarna (10-322K301 och 10-322K302). De temporära flödesmätarna har visat en 

tendens att mäta något för låga flöden, se avsnitt 3.3.3. Då de fasta flödesgivarna mätte ett 

flöde på ca 150 kg/s mätte de temporära ca 145 kg/s. De tillfälliga flödesmätarna mätte 

således ett 3-4% lägre flöde än de fasta flödesgivarna.  

För att få en uppfattning om eventuella föroreningar/beläggningar i de fasta flödesmätarna 

konsulterades R1T [24]. En oxidbeläggning skulle enligt R1T [24] kunna finnas och 

tjockleken av en eventuellt förkommande oxidbeläggning uppskattades till maximalt 10 

mikrometer. Om aktuell oxidbeläggning skulle förekomma ger detta ej någon märkbar 

påverkan på flödesmätningen. Vad som även skulle kunna påverka är om någon typ av 

beväxning skulle förekomma. I Venturimunstyckets areaförändring är det osannolikt att någon 

beväxning skulle kunna fastna. Däremot finns en risk att det skulle kunna förkomma där 

tryckgivarna, för uppmätning av Venturimunstyckets tryckförändring, ansluts. Det är dock 

inte sannolikt att så är fallet då de tillfälliga flödesmätarna ger ”förväntat” resultat, se avsnitt 

7.4.    
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8 Resultat 
 

En mängd kapaciteter samt ett antal genomsnittliga kapaciteter har beräknats i olika snitt av 

kylkedjan, se kapitel 6. Vilken är då kylkedjans egentliga kapacitet?  

I samtliga driftsfall översteg kapaciteten 400 kW/°C då en 322-krets var i drift. Då båda 322-

kretsarna kretsarna var i drift översteg kapaciteten 800 kW/°C.    

Med resonemang enligt kapitel 7 och slutsatser enligt kapitel 9 anses den mest rättvisande 

beräkningen vara då kapaciteten enbart baseras på den i system 322 beräknade effekten. 

 Kapacitet i driftfall 1: 451±29 kW/°C 

 

 Kapacitet i driftfall 2: 441±28 kW/°C 

 

 Kapacitet i driftfall 3: 854±37 kW/°C 

Det bör poängteras att lägre osäkerheter gjort sig gällande vid beräkning av genomsnittliga 

kapaciteter. Dessa genomsnittliga kapaciteter är inte rättvisande då det uppmärksammats 

fördröjningar i kylkedjan.  
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9 Diskussion och slutsatser 
 

I kapitel 7 konstaterades att det under mätningen uppkommer en fördröjning i kylkedjan. Att 

basera ett kapacitetsresultat på de delar av kylkedjan där fördröjningen uppträdde anses inte 

vara rimligt. Effekter som inte borde beröras av den uppmärksammade fördröjningen är 

effekterna i system 322 och även effekterna över 322-värmeväxlarna i system 711. Att 

beräkna en kapacitet som baseras på ett medelvärde av effekterna över 322-värmeväxlarna 

borde ge ett bra mått på kylkedjans faktiska kapacitet. Intemperaturmätpunkten till 322-

värmeväxlarna mäts i samma punkt som uttemperaturen från 711-värmeväxlarna, direkt 

utanför 711-värmeväxlarna. Under den långa sträcka vattnet transporteras kan omgivningen 

påverka vattentemperaturen. Därför rekommenderas inte en genomsnittlig kapacitet baserad 

på denna effekt.   

Om de effekter över system 711:s värmeväxlare skall medräknas vid kylkedjans 

genomsnittliga kapacitet måste kylkedjan köras en tid innan mätvärden samlas in. Driftfall 3 

kördes i ungefär 50 minuter, en för kort tid för att systemet skulle värmas upp fullt ut, se 

avsnitt 7.3. Om dessa effekter skall räknas med bör systemet köras minst en timma innan 

mätvärden börjar samlas in. När mätningen är genomförd bör också en kontroll av 

uttemperaturerna i system 715 göras för att säkerställa att systemet hade ”rätt” temperatur. 

 

För att få ett tillförlitligt resultat bör kondensationsbassängen vara mycket väl omblandad. En 

kontroll av detta bör genomföras, se avsnitt 7.1. Genomförd analys ger ingen fullständig bild 

av om temperaturen i bassängen är homogen. Men den ger en bra uppfattning av om 

intemperaturerna till 322-värmeväxlarna under mätningen kommer att vara stabila. Att 

temperaturen i havet håller sig konstant under provet är också av största vikt, se avsnitt 7.2. 

Om havsvattentemperaturen ökar med 1C då övriga parametrar hålls konstanta resulterar 

detta i en osäkerhetsökning på ungefär 3 kW/C i samtliga driftsfall. 

Genomförd mätning gav bra resultat både vad gäller aktuella kapaciteter och dess osäkerheter. 

Men det finns ett antal förändringar som skulle kunna förbättra resultatet ytterligare. 

Temperaturmätpunkten 10-322K501 straffas med ett extra osäkerhetsbidrag (se avsnitt 7.4). 

Denna mätpunkt bör kontrolleras och åtgärdas innan kommande kapacitetsmätningar. 

Ny fast mätutrustning, både för flöde och temperatur, bör monteras i system 711 före 

respektive 322-värmeväxlare. Denna komplettering av flödesmätare kan innebära problem se 

avsnitt 4.2.2. Temperaturmätpunkter på utloppssidan och flödesmätpunkter till respektive 

värmeväxlare borde även monteras i system 715.  

Om ovan nämnda kompletteringar gjordes skulle detta resultera i en osäkerhetssänkning på 

ungefär 2 kW/C i samtliga driftsfall. Dessa osäkerhetssänkningar baseras på vår mätning och 

kan förändras om mätförutsättningarna ändras. 



 

74 

 

Då de tillfälliga flödesmätarna monterades i system 322 och system 711 var syftet bland annat 

att kunna bekräfta de ordinarie flödesmätarnas funktion. Detta misslyckades i system 711 där 

en av de tillfälliga flödesmätarna inte fungerade under mätningen. 

De två flödesmätarna som monterades i system 322 fungerade och gav stabila mätvärden. 

Mätarna levererade konsekvent ett mellan tre och fyra procent lägre flöde än de fasta 

flödesmätarna. Enligt Statens Provningsanstalt har en motsvarande tendens uppmärksammats 

(se avsnitt 7.5) och det finns då fog för ett konstaterande om att dessa flödesmätare är i god 

kondition.  

 

9.1 Inför kommande mätningar 

 

 Innan mätvärden samlas in bör kylkedjan köras med aktuellt driftfall minst en timme 

då två kretsar är i drift och ungefär fyrtio minuter med en krets i drift.  

 

 Innan kommande mätningar bör mätpunkten 10-322K501 undersökas och eventuellt 

återgärdas. 

 

 För att få ett tillförlitligt resultat bör kondensationsbassängen vara mycket väl 

omblandad och havstemperaturen måste hålla sig tämligen konstant under mätningen. 

 

 För att sänka osäkerheten ytterligare bör ytterligare fast mätutrustning monteras i 

kylkedjan. 

 

 Det finns möjligheter att sänka osäkerheten genom att beräkna effekter på flera ställen 

i kylkedjan. Skall resultaten bli relevanta måste kylkedjan vara uppvärmd. Kontroll 

kan ske med hjälp av uttemperaturerna i system 715, se avsnitt 7.3.. 
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Appendix A – Flödesschema system 322 
Visas i fullskala på nästkommande sida. 
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Appendix B – Flödesschema system 711 
Visas i fullskala på nästkommande sida. 
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Appendix C – Flödesschema system 715 
Visas i fullskala på nästkommande sida. 
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Appendix D – Statistik 

 

Medelvärde: 

Medelvärde eller egentligen det aritmetiska medelvärdet betecknas ofta 𝑥  och är helt enkelt 

medelvärdet av 𝑛 stycken observationer i ett urval. Det aritmetiska medelvärdet beräknas 

enligt: 

n

x

n

xxx
x

n

i

i

n





 121 ...

  [10, 25] 

Standardavvikelse och varians: 

Varians och standardavvikelse är två olika sätt att illustrera en spridning, alltså ett mått på hur 

utspridd fördelningen är kring väntevärdet (förklaras nedan under punktskattning). Vanligtvis 

anges variansen som 𝜎2  och standardavvikelsen som 𝜎. Variansen kallas ibland också den 

kvadratiska standardavvikelsen. Alternativa skrivsätt för dessa spridningsmått är exempelvis 

för standardavvikelsen, då den är skattad, 𝑆(𝑥), variansen 𝑉(𝑥) eller 𝑉𝑎𝑟(𝑥) där 𝑥 är den 

stokastiska variabeln (slumpvariabeln) [25]. 

Punktskatting: 

Punktskattning innebär att ett antal värden i ett urval observeras och används för att bestämma 

de ovan förklarade begreppen. Som tidigare nämnts används oftast det aritmetiska 

medelvärdet  𝑥  för att skatta väntevärdet 𝜇. Standardavvikelsen 𝜎 benämns ofta som ovan, 

samt här och i fortsättningen, 𝑠 för skattad, och definieras enligt: 
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  [10, 25] 

Punktskattningen ovan är gjord på ett urval, vilket innebär att om en likadan punktskattning 

utförs på ett nytt urval erhålls också nya resultat. Punktskattningen är således i sig själv en 

stokastisk variabel med en sannolikhetsfördelning, standardavvikelse och ett väntevärde [25]. 

För att säkerhetsställa att punktskattningen gått rätt till måste flera skattningar göras. När 

tillräckligt många skattningar gjorts undersöks om dessa i genomsnitt innebär rätt väntevärde, 

detta kallas väntevärdesriktighet. Om så är fallet har vi inga systematiska fel i skattningen. 

Både på svenska och engelska används ofta uttrycket bias för att innefatta dessa osäkerheter 

[10].  

Fördelningar och konfidensintervall: 

Det finns ett antal olika typer av sannolikhetsfördelningar beroende vilka problem som 

studeras. De två vanligaste är normalfördelning och t-fördelning alternativt studentfördelning. 

Normalfördelningen används när standardavvikelsen är känd och t-fördelningen när den inte 
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är det och måste skattas. Då t-fördelningen används måste hänsyn tas till antalet frihetsgrader 

för det givna problemet. Antalet frihetsgrader 𝜈 definieras enligt:  

knv   där 𝑛 är urvalsstorlek och 𝑘 antalet skattade parametrar [25]. 

Ofta antas normalfördelning. Detta antagande är en korrekt approximation om antalet 

observationer är över 30 stycken [13, 25]. 

En ytterligare fördelning som används då uppskattningar måste göras och då sannolikheten 

för ett visst värde inom ett visst intervall är lika stor är likformig fördelning eller 

rektangelfördelning.  

Att med en viss sannolikhet täcka in väntevärdet i ett intervall är i många fall intressant. Detta 

görs med hjälp av standardavvikelsen eller standardmätosäkerheten som den i detta 

sammanhang ofta kallas, i kombination med ett visst tabellerat värde som beror av 

konfidensnivå och typ av fördelning. Dessa går att återfinna i de flesta matematiska tabellverk 

och studentlitteratur rörande statistik [8, 25, 26]. 
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Appendix E – Taylorutveckling 
Om en funktion y med sin osäkerhet skrivs som yy  kan detta uttryckas med en funktion 

enligt:  

)  , ,....  ,  ,( 332211 nn xxxxxxxxfyy   

Vilken kan skrivas om med Taylors serieutveckling till: 
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Termer som 2)( x  är vid verkliga mätningar oftast så små att de går att negligera, vilket ger: 
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Vilket innebär att y kan skrivas
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Att beloppstecken skrivs ut beror på att derivatorna kan vara negativa, vilket skulle innebära 

att om inte rätt tecken anges på felet, (  ), skulle det totala felet reduceras. Det bör noteras att 

det nu är det absoluta felet som diskuterats. Om det är standardmätosäkerheter eller 

mätosäkerheter på ett visst konfidensintervall som ska summeras kan det visas att:     
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Detta är alltså precis (Ekv. 3.5) i avsnitt 3.2.1. 
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Appendix F - Kalibreringsmätvärde 
 

Temperatur enligt referens 6C: 

 

 

 

 

Alla mätvärden för de tillfälliga mätpunkterna redovisas inte då detta är för utrymmeskrävande. Förklaringar och resonemang ovan i figur gäller 

de två resterande figurerna i detta Appendix enligt nedan.

Fortsätter för 

varje sekund till 

09:09:00  
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Temperatur enligt referens 9C:

 

Temperatur enligt referens 12C: 
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Appendix G – Mätvärde i driftfall 1 
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Appendix H – Korrigerade mätvärde i driftfall 1 
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Appendix I – Mätvärde i driftfall 2 

  



 

XV 

 

Appendix J - Korrigerade mätvärde i driftfall 2 
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Appendix K – Mätvärde i driftfall 3 
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Appendix L – Korrigerade mätvärde i driftfall 3 
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Appendix M- Flöde, temperatur, effekt och kapacitet 

Flöde 
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Temperaturer 
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Effekt 
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Kapacitet 

 

 

 


