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Abstract 
Thermostatic valves in a system of domestic radiators have the possibility to reduce the 
energy consumption with about 30 %. To reach a comfortable and a low energy function 
in a system of radiators the interaction between the valve and the thermostatic body is an 
important parameter. 
 
In this thesis a detailed mathematical model of a radiator and its thermostatic valve has 
been produced and evaluated. This model makes possible to a dynamical comparison of 
two different adjustment principles named as low-flow and high-flow principle.  
 
The high-flow method is the conventional adjustment technique and it means that the flow 
it set to give a temperature drop of 10-20°C across the radiator, a low temperature drop 
means that a low entering temperature can be used. The low-flow method is an empirical 
evaluated adjustment method that represents a corresponding temperature drop about 
50°C. A higher temperature drop precedes a lower flow. Because of this lower flow the 
pressure losses can be admitted to zero. 
 
The result of this study shows that the interplay between the radiator system parameters 
(pressure level, valve size, valve characteristics, etc) is more important for the 
thermostatic regulation ability than the choice of adjustment method.  
 
To adjust the capacity of today manufactured thermostatic valve; a secondary choking sets 
the maximum. Because of the high pressure drop over this choke the authority of the 
regulating valve decreases. 
 
The adjustment for low-flow systems is more important since the power tends to be more 
flow dependent over the regulation interval. The ability to regulate increases if a higher 
maximum flow is allowed; than what is purposed in a conventional low-flow system. The 
loss with increasing the flow is that a higher maximum power leads to larger energy loss 
(if the valve does not adjust) when a room is given an airing or if the thermostatic head is 
removed. 
 
The accuracy of the adjustment in a high-flow system is not that important for the 
delivering power of the radiator and it does not normally effect the regulation ability. The 
main purpose of the adjustment is to restrict the minimum pressure drop to produce 
correct flow all over the system. To get optimal conditions for the regulation valve the 
pressure changes has to be minimal. Minimal percentage pressure changes in a system 
when valves are regulating are reached when the total system pressure is high.  
 
An important conclusion of this report is that the simulated system will tend to be too 
ideal. More or less unphysical effects, like dead time and play-in details, are rather 
complicated to describe mathematically. This study shows however that a regulation valve 
with thinner proportional band has a larger possibility to get an evenly applied 
temperature distribution over a year, like the case adjusted by the low-flow method. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av ÅF-Installation AB i Göteborg. ÅF är 
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radiatortermostatventilen på bästa sätt kan bidra till att spara energi i en fastighets 
värmesystem. 
 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till mina handledare på ÅF, Jörgen Eriksson 
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Sammanfattning 
Genom att använda radiatortermostatventiler kan uppemot 30 % energi sparas i ett 
värmesystem. Samspelet mellan ventil och termostatkropp är en viktig parameter för att 
åstadkomma en komfortabel och energisparande funktion i ett system av radiatorer.  
 
I rapporten har en utförlig matematisk modell av en radiator med tillhörande 
termostatventil tillverkats och utvärderats. Modellen har möjliggjort en dynamisk 
jämförelse av termostatventilens dynamik vid två olika injusteringsmetoder, låg- 
respektive högflödesmetoden.  
 
Högflödesmetoden är den konventionella injusteringsmetoden för radiatorsystem som 
innebär ett dimensionerande temperaturfall över radiatorn på 10-20°C, ett lägre 
temperaturfall betyder att en låg framledningstemperatur kan användas. Lågflödesmetoden 
är en empiriskt framtagen injusteringsmetod som innebär att motsvarande temperaturfall 
blir cirka 50°C. Det högre temperaturfallet medför ett lägre flöde i systemet och på så sätt 
ett system där tryckförluster i ledningar kan försummas. 
 
Resultatet från denna studie visar att det är samspelet mellan ett radiatorsystems 
parametrar som i högre grad styr en radiatortermostats reglerförmåga än valet av 
injusteringsmetod.  
 
Dagens konstruktion av radiatortermostatventiler innebär att vid injustering begränsas 
flödet till radiatorn genom en extern strypning. Denna strypning resulterar i att 
reglerventilens auktoritet minskar kraftigt.  
 
Vid injustering enligt lågflödesprincipen blir strypningen av större betydelse eftersom 
radiatoreffekten är mycket flödesberoende inom hela reglerintervallet. Genom att tillåta 
något högre flöde i ett system med en framledningstemperatur som motsvarar den vid en 
lågflödesinjustering ökar reglerförmågan hos termostatventilen. Förlusten blir att max- 
effekten hos radiatorn ökar och mer energi går förlorad om termostaten inte justeras vi t ex 
vädring av rummet alternativt om termostatkroppen skulle avlägsnas.  
 
Vid högflödesprincipen är inte storleken av instrypningen lika viktig för den levererade 
effekten och inte heller för termostatens reglerförmåga. Strypningens funktion skall här 
begränsa det minsta tryckfallet över radiatorerna så att rätt flöde kan åstadkommas i hela 
kretsen. Genom att ansätta ett högt tryck i radiatorgruppen blir injusteringarnas Kv-värden 
mindre för ett bestämt flöde. En hårdare fast instrypning innebär mindre procentuell 
tryckskillnad i systemet när ventiler öppnar och stänger, och ökar därmed termostatens 
reglerförmåga. 
 
En viktig slutsats i rapporten är att vid simulering är det lätt att de studerade systemet blir 
allt för idealt. Mer eller mindre ofysikaliska effekter som dödtid och hysteres är mycket 
svåra att beskriva matematiskt. Resultatet visar dock att det borde finnas större möjlighet 
att nå en jämnare rumstemperatur över året för termostatventilen i ett system med smalt 
proportionalitetsband, vilket blir resultatet vid en lågflödesinjustering. 
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1. Inledning 
Nedan beskrivs kort arbetets bakgrund, mål, avgränsningar och metod. 

1.1. Bakgrund 
Ett värmesystem i en fastighet består vid grov indelning av tre olika delar: 
värmeproduktion, distributionssystem samt värmeavgivning. I detta arbete behandlas 
värmeöverföringen i ett värmesystem uppbyggt av vätskeburna radiatorer. Det är den 
lokala regleringen av radiatoreffekten som belyses genom att termostatventiler studeras.  
 
Radiatortermostatventiler (RTV: er) är en viktig funktion i ett väl fungerande 
värmesystem. Ventilernas uppgift är att justera flödet, och därmed den avgivna effekten 
från radiatorer, så att rätt temperatur erhålls på rätt plats vid rätt tidpunkt. De 
radiatortermostatventiler som finns idag är av en konstruktion som utvecklades på 70-talet 
och har i princip inte förändrats sedan dess. Grundkonstruktionen består av en 
termostatdel och en ventildel, se figur 1.1.  
 

 
Figur 1.1 Skiss över en radiatortermostatventil. Termostatdelen är här fysiskt skiljd från ventilen för 

att tydligare åskådliggöra de ingående komponenterna. I figuren inkommer vattnet under 
ventildelen för att sedan strömma ut till höger, där radiatorn ansluter. 

Termostatdelen innehåller en känselkropp som finns i två olika utföranden, gas - 
vätskefyllda bulbar samt vaxfyllda rör. Dessa känselkroppar expanderar vid ökande 
temperatur och påverkar då ventilens kägla så att vattenflödet minskar. Återrörelsen sker 
sedan med fjäderkraft. Radiatorsystem kan regleras efter två olika principer med avseende 
på flöde och framledningstemperatur, dels högflödesprincipen som termostaterna 
ursprungligen utvecklades för och dels lågflödesprincipen som är en empiriskt utvecklad 
injusteringsprincip. ÅF tillämpar numera ofta lågflödesprincipen. Detta innebär att ÅF 
injusterar alla radiatorsystem efter lågt flöde och hög framledningstemperatur som i 
praktiken innebär att bara maximalt cirka 20 % av termostatens utvidgning utnyttjas. 

1.2. Mål 
Det primära målet med detta arbete är att belysa hur olika mekaniska och termiska 
egenskaper hos en radiatortermostatventil påverkar värmeavgivningen från radiatorn. Vid 
olika injusteringsprinciper blir förutsättningen för termostatventilens reglerande förmåga 
annorlunda, och denna studie skall resultera i en teoretisk jämförelse av termostatens 
betydelse vid två olika injusteringsprinciper.  
Arbetet har initierats av att ÅF vill undersöka hur dagens radiatortermostaters funktion i 
ett värmesystem påverkar värmeavgivningen från radiatorn, hur man kan göra denna mer 
anpassad för den injustering som de förespråkar vid installation, samt belysa 
termostatventilens betydelse. 

Termostatdel Ventildel 
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1.3. Avgränsningar 
Praktisk provning fordrar en alltför omfattande mätutrustning, samt har ej utrymme inom 
tidsramen för detta arbete. God tillgång på tidigare mätresultat anses vara tillförlitligt.  
 
Genomgående i rapporten används inget hjälpmedel för att studera temperaturgradienter. 
Det förutsätts att rummen är väl omblandade så att en medeltemperatur kan studeras.  
 
I rapporten har endast den lokala regleringen i ett värmesystem studerats. De olika 
systemens uppbyggnad i form av shuntgrupper och stamventiler som kan leda till 
varierande investeringskostnader och dylikt har inte granskats. I jämförelsen har inte 
heller energiåtgången som cirkulationspumpens effekt orsakar inräknats, eftersom denna 
anses liten jämfört med uppvärmningen. 

1.4. Metod 
Eftersom termostatventilen påverkar värmeavgivningen från radiatorn och denna sedan 
påverkar rumstemperaturen utförs en studie som visar hur rummet reagerar på 
förändringar i värmeeffekt från radiatorn. Systemverktyget IDA Indoor Climate and 
Energy 3.0 är simuleringsprogrammet som används för att beskriva och lösa ett modellerat 
värmesystem. Detta verktyg kompletteras genom att programmering av utförliga 
matematiska modeller görs. Denna komplettering är nödvändig för att på djupet studera 
termostatventilens dynamiska karakteristik. 
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2. Värmesystemets funktion 
För att ett värmesystem i en fastighet skall få en garanterad funktion ställs vissa krav på de 
ingående komponenterna. De direkt påverkbara elementen för att reglera temperaturen i 
det studerade systemet är radiatorn med tillhörande termostatventil. Nedan ges en närmare 
beskrivning av dessa komponenter. 

2.1. Radiatorn 
Värmen från en radiator avges i form av strålning, konvektion och ledning. Med ledning 
avses den avgivna effekten mellan två solider som till exempel upphängningar av 
radiatorn och dylikt. Andelen värmetransport orsakad av ledning kan antas vara 
försumbar. Förhållandet mellan konvektion och strålning beror av radiatorns utformning 
samt till viss del rådande temperaturnivåer över radiatorn. Energitransport i form av 
konvektion sker från radiatorns alla ytor (Akonv) jämfört med strålningsvärmen som 
överförs mellan de ytor på radiatorn (Astrål) som är riktad mot någon yta i rummet. Den 
totalt avgivna värmeeffekten till rummet kan beskrivas med följande värmebalans: 
 

)()( , ytaomgradstrålstrålomgradkonvkonvstrålkonvrad TTAhTTAhQQQ −+−=+=  (2.1) 
 
Ekvationen innehåller två värmeövergångskoefficienter, en med avseende på konvektion 
(hkonv) och en med avseende på strålning (hstrål), båda med enheten [W/m2K].  
Konvektionskoefficienten gäller för naturlig konvektion på utsidan av radiatorn. Denna är 
beroende av temperaturskillnaden mellan radiatorns yta (Trad) och luften i rummet (Tomg). 
Storleken på denna skillnad ger storleken på de lyft-krafter (krafter på grund av 
densitetsskillnader) som verkar på fluiden och som ger olika strömningshastigheter. 
Följande approximationer kan användas för värmeövergångskoefficienten [1]: 
 

Laminär strömning: 
n

rad

omgrad
konv H

TT
h 







 −
= 47.1  n = 1/4  (2.2) 

Turbulent strömning: ( )nomgradkonv TTh −= 49.1  n = 1/3  (2.3) 
 
Modellen över en radiator i det temperaturdynamiska programmet IDA använder sig av 
exponenten n = 0 för (Trad - Tomg) < 1 och n = 0.28 i standardutförandet för övriga 
temperaturdifferenser.  
Värmeövergångskoefficienten med avseende på strålning kan uttryckas enligt följande 
förenklade samband [1]: 
 

4)(4 strålstrålstrål TKh ≈      (2.4) 
 
Där Kstrål är en konstant som beror av radiatorns geometri och material och Tstrål är 
medeltemperaturen mellan radiatorytan och rummets omgivande ytor. 
 
När den uppvärmda fluiden passerar genom radiatorn sjunker temperaturen på grund av 
värmeavgivningen. Den tillförda effekten kan beräknas enligt: 
 

)( utinrad TTCpmQ −= &      (2.5) 
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Den ovanstående balansekvationen visar att det föreligger ett exponentiellt förhållande 
mellan radiatorns avgivna effekt och massflödet genom radiatorn. Om man studerar detta 
för olika temperaturer får man ett så kallat radiatornomogram, se figur 2.1. 
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Figur 2.1 Radiatornomogram 

Nomogrammet visar att flödesförändringar vid låga flöden och höga temperaturer ger en 
större påverkan på den avgivna värmen än för ändringar vi höga flöden, vilket också inses 
då värmeekvationerna studeras. 

2.2. Injusteringsmetoder 
I ett vätskeburet värmesystem bidrar rörledningarnas uppbyggnad till att radiatorerna 
hamnar på olika avstånd från cirkulationspumpen. Strömningen genom rörledningarna ger 
upphov till motstånd. Detta motstånd kan för ett radiatorsystem delas upp i två olika typer, 
dels motståndet i rören som uppkommer på grund av skjuvkrafter i rörväggarna och dels 
de engångsmotstånd som uppkommer då fluiden bromsas upp för att sedan accelereras. 
Engångsmotstånd kan vara ventiler, rörkrökar, pannor och dylikt. Grundprincipen för 
injustering är att förse varje radiator med det vattenflöde som den behöver för att generera 
rätt effekt. Radiatorsystem kan injusteras efter två olika principer högflödesprincipen 
respektive lågflödesprincipen. I högflödessystem är framledningstemperaturen cirka 55°C 
och returtemperaturen 45°C vid dimensionerande förhållanden. Motsvarande temperaturer 
i ett lågflödessystem är 80/30. Detta innebär att om man studerar ekvation 2.5 blir flödet 
ungefär fem gånger lägre i ett lågflödessystem än i ett för högflöde, om lika stor effekt 
skall genereras (se även utmärkta punkter i figur 2.1). Rörmotståndet är proportionellt mot 
strömningshastigheten i kvadrat, vilket får inverkan på ett högflödessystem då tryckfallet 
mellan varje ventil är av betydelse för injusteringen. Strömningsmotståndet då 
lågflödesprincipen används blir 25 gånger lägre, och anses ofta vara försumbart. 

2.3. Lågflödesmetoden 
Lågflödesmetoden, eller Kirunametoden som den också kallas, utvecklades i början av 
1960-talet av Östen Sandberg [2]. Metoden innebär att flödet till radiatorerna stryps för att 
anpassas för ett temperaturfall på 50°C vid dimensionerande förhållanden. Förutsättningen 
för lågflödesinjusteringen är att radiatorn är ”överdimensionerad”. Med 
överdimensioneringen menas, att samma radiator används och lika stor effekt tas ut från 
radiatorn som om den var dimensionerad för 55°C framledningstemperatur. Detta innebär 
att man skulle kunna ta ut mer effekt från radiatorn än vad den är märkt för, vilket kan 
förklaras genom radiatornomogrammet i figur 2.1. Då en radiator är dimensionerad för 
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55°C, vilket motsvarar en viss kurva i nomogrammet, och framledningstemperaturen höjs 
till 80°C så måste flödet minskas om samma relativa effekt skall uppnås. Detta får till 
följd att kurvans lutning blir betydligt brantare, och det är det som utnyttjas vid 
lågflödesprincipen, alltså en liten ändring av flödet ger en stor ändring av effekten.  

2.4. Radiatortermostatventilen 
För att reglera temperaturen i ett värmesystem på rumsnivå används termostatventiler. 
Regleringen sker genom att sänka eller höja flödet genom radiatorn. Termostatventilen 
monteras direkt på radiatorn och består av ventil, ställdon, regulator och givare i en 
integrerad komponent. Termostatens mekaniska konstruktion ger en proportionell 
reglering, en viss temperaturändring ger en proportionell rörelse av ventilkäglan. Med väl 
fungerande termostatventiler kan dessa medverka till att hålla en jämn och önskad 
temperatur i rummet samtidigt som termostatventilen har betydelse för att spara energi, 
genom att värmetillskott kan tillvaratagas. Energivinsten antas vara extra betydelsefull vid 
lågflödesprincipen då små ändringar i flödet ger stora förändringar i effekten. 
 
Det finns ett antal olika parametrar hos termostatventilen som beskriver dess funktion. 
Dessa förklaras närmare nedan för att få en djupare förståelse över hur rummet reagerar 
vid reglering. Storleken på variationer mellan vissa parametrar är vad olika leverantörer 
garanterar. 

2.4.1. P-område 
Ventilens P-område utgör den temperaturändring som krävs för att ventilen skall gå från 
fullt öppet till fullt stängt läge. Detta begränsas alltså av termostatens utvidgning per 
temperaturändring tillsammans med ventilens slaglängd. De flesta ventilerna har en 
slaglängd som motsvarar ett P-område på 2°C för termostaten. 

2.4.2. Kv-värde 
Termostatventilens kapacitetsvärde, Kv-värdet anger storleken på flödet i m3/h som 
passerar genom en ventil vid differenstrycket 1 bar. Kv-värdet är alltså inte dimensionslöst 
men är ett relativt mått och kommer genomgående i rapporten att benämnas utan enhet. 
Kvs-värdet är motsvarande flöde vid en fullt öppen ventil. Vid injustering av 
termostatventiler i ett värmesystem är det detta värde som ställs in för varje radiator. För 
att ställa in rätt Kvs-värde på en ventil krävs ett förinställningsdon. Detta don är av olika 
konstruktion och har varierande noggrannhet beroende på fabrikat. Vid injustering enligt 
lågflödesprincipen krävs mycket låga kapacitetsvärden. En sådan strypning innebär Kvs-
värden på mellan 0,01-0,05.  
 
Det bör påpekas att olika referenser har olika benämningar på Kv- och Kvs-värden. Till 
exempel definierar RTV-tillverkare det instrypta värdet som ventilens Kv-värde och Kvs-
värdet anger ventilens maximala kapacitet. För närmare studie över hur kapacitetsvärdena 
definieras i denna rapport kan figur 3.6 studeras under avsnitt 3.3.1. 

2.4.3. P-band 
RTV: ns proportionalitetsband eller P-band som det förkortas är det temperaturband som 
ventilen arbetar inom, det vill säga temperaturdifferensen som krävs för att ventilen skall 
gå från fullt öppen till fullt stängd. Ju lägre Kvs-värde ju smalare P-band. Det är alltså 
detta som skiljer P-bandet från P-området, vilket är oberoende av Kvs-värdet. Om P-
bandet är stort kommer regleringen att gå långsamt, eftersom en temperaturändring i 
rummet motsvarar en liten procentuell ändring av flödet. Detta kan också uttryckas som 
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att P-bandet är inversen på förstärkningen. Ett litet P-band ger större förstärkning och 
därmed ökar snabbheten i regleringen. Risken med för smala P-band är att processen blir 
instabil, vilket i praktiken innebär att termostatventilen börjar självsvänga. Vid 
lågflödesinjusteringar sätts ett Kv-värde som motsvarar ett P-band som är av 
storleksordningen < 0.5°C. Det betyder att termostaten är fullt öppen om ärvärdet är 
0,25°C lägre än börvärdet. Den praktiska erfarenheten från ÅF: s medarbetare är att 
termostatventilen hamnar i sådana självsvängningar vid lågflödesinjustering, och förloppet 
blir mer eller mindre att regleringen får en on- off verkan. Detta beror dock till stor del på 
ventilens och det reglerade systemets utformning. Om denna on- off reglering är det 
optimala eller om det går att konstruera en ventil som får en mera modulerande verkan är 
en av huvudfrågeställningarna och behandlas vidare längre fram i rapporten. 

2.4.4. Hysteres 
En termostatventils hysteres är den temperaturändring som krävs för att övervinna de 
friktionskrafter som gör att ventilkäglan börjar röra sig. Hysteresen kan naturligtvis bli 
väsentligt större för en ventil som varit stilla en längre tid, som t ex efter 
sommarsäsongen. Friktionskrafterna ökar också med tiden då smörjmedel åldras och 
försvinner. Hysteresen ligger i storleksordningen 0,25-0,5°C enligt teknisk data från 
kända leverantörer. 

2.4.5. Differenstryckskänslighet 
Tryckskillnaden mellan ventilens tillopps- och utloppssida strävar efter att öppna ventilen. 
Kraften som håller emot öppnandet utgörs av en fjäder som ligger mellan känselkroppens 
tryckbricka och ventilkäglan. Ventilernas differenstryckskänslighet varierar efter fabrikat 
och ventilstorlek. Känsligheten anges i enheten [°C/kPa] och varierar från 0,002 för 
vaxfyllda känselkroppar till 0,01 för gas-vätskefyllda, det vill säga att vaxfyllda 
känselkroppar har högre fjäderstyvhet.  
Vid höga differenstryck och höga flöden kan ventilen börja ”smattra”, vilket innebär att 
ventilen lyfter av tryckskillnaden över ventilen för att sedan slå igen när 
strömningshastigheten ökar. I ventildelen finns också en fjäder som håller ventilkäglan 
normalt öppen då den är opåverkad av termostaten. Denna fjäder skall också motverka 
uppkomsten av ”smatter”. I ett lågflödessystem inträffar aldrig det problemet. 

2.4.6. Värmeledning 
Radiatortermostatventilen är en integrerad komponent, direkt monterad på radiatorns 
tillopp. Temperaturen på vattnet som passerar ventilen leds in i termostatventilen och kan 
påverka givaren något. Börvärdesförskjutningen som detta innebär, ökar med fallande 
utomhustemperatur då framledningstemperaturen stiger. Detta är en sak som måste 
beaktas då inställningen för termostatens stängningstemperatur görs. Till exempel om 
ventilen injusteras till att ge en rumstemperatur på 20°C vid maximal 
framledningstemperatur, kommer börvärdet bli något högre vid lägre temperatur i 
framledningen. Förskjutningen ligger mellan 0,77-1,13°C på rumstemperaturen per 30°C 
över rumstemperaturen i framledningen. 

2.4.7. Tidskonstant 
Termostatens tidskonstant är den tid som går, från att ventilen börjar reagera för en viss 
temperaturändring fram till dess att den nått 63 % av slutvärdet. Tidskonstanten ligger 
mellan 15-24 min för dagens termostater. 
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2.4.8. Dödtid 
En termostats dödtid är den tid det tar för en termostat att börja reagera på en 
temperaturändring. Dödtiden ligger mellan 0,6-0,8 min för dagens termostater. 

2.4.9. Tillverkningstolerans 
På alla ingående mått i ventilen finns en viss tolerans vid tillverkningen. Det som skiljer 
mellan olika tillverkningsserier är främst ventilstiftshöjden samt termostatdelen. 

2.4.10. Max-begränsning 
En ventils max-begränsning är den temperatur som termostaten upplever då ventilen är 
helt stängd. Då en ventil levereras max-begränsad måste det tas i beaktning att olika 
framledningstemperaturer ger olika inverkan på rumstemperaturen av max-begränsningen. 
På de flesta termostater finns en skala för inställning av stängningstemperatur, med denna 
kan en justering ske om radiatortermostaten till exempel är olämpligt placerad bakom 
möbler, gardiner eller dylikt.  
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3. Simulering 
Eftersom termostatventilen påverkar värmeavgivningen från radiatorn och denna sedan 
påverkar rumstemperaturen är det av betydelse att simulera detta förlopp för att inbringa 
förståelse om termostatventilens funktion. För att simulera ett radiatorsystem måste 
modeller av alla ingående komponenter beskrivas. Modellerna består av matematiska 
uttryck som karakteriserar komponenter och deras dynamik med avseende på 
värmetransport, flöden och tryckfall. Hjälpmedlet för att utföra simuleringen är 
programvaran IDA Indoor Climate and Energy. I programmet ansätts ett system bestående 
av ett rum i en byggnad (en zon) med en värmande rumsapparat i form av en radiator. 
Zonen belastas sedan med olika naturliga störningar såsom solinstrålning och belysning. 
Radiatorflödet (effekten) styrs av en proportionell regulator som kan motsvaras av en 
termostatventil. Två olika regleringar studeras med exakt samma belastningar och samma 
radiator. Regleringarnas skilda parametrar illustreras i tabell 3.1. 
 
 Tin/Tut [°C] Mmax [kg/s] Tlåg [°C] Thög [°C] 
Lågflödesreglering 80/30 0,0014 19.8 20.2 
Högflödesreglering 55/45 0,0072 19 21 

Tabell 3.1 Parametrar som skiljer låg- och högflödesinjustering. 
Tin och Tut ger temperaturfallet över radiatorn vid dimensionerande förhållanden. Denna 
temperaturdifferens ger tillsammans med den effekt som radiatorn är märkt med det 
massflöde som krävs. I detta fall var radiatorns märkeffekt 300 W.  
 
Skillnaden mellan Tlåg och Thög motsvarar termostatens P-band. Och är alltså de värden 
som regulatorn styr efter. Vid Thög är ventilen helt stängd och vid Tlåg är den helt öppen. 
Systemet är simulerat över ett dygn med sinusformad utomhustemperatur med ett medel 
på minus sju grader och en amplitud av 2.5 grad. Figur 3.1 visar värmebalansen över en 
simulering. Rummet utsätts för olika effekter och det är radiatortermostaten som vid ett 
värmebehov skall balansera effekten i rummet, och på så sätt hålla en jämn temperatur. 
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Figur 3.1 Värmebalans över ett simulerat dygn. Transmissionsförlusterna varierar något beroende av 

injusteringsmetod, men figuren ger en generell bild över hur effekterna varierar över 
dygnet. 
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Högflödessystemet med det bredare P-bandet medför att ventilkäglan måste lyfta en större 
sträcka för att ge en liten temperaturförändring i rummet. Figur 3.2 visar hur 
termostatventilen arbetar vid de två olika injusteringsprinciperna.  
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Figur 3.2 Termostatens styrsignal och resulterande massflöde för låg- och högflödesinjustering 

Pilarna markerar vilka skalor som gäller för respektive graf. 

Exakt samma system har här simulerats med de två olika injusteringsprinciperna. 
Skillnaderna mellan de ingående parametrarna framgår ur tabell 3.1. Lågflödesmetoden 
innebär smalare P-band, vilket illustreras i figur 3.2, där termostaten använder hela 
proportionalitetsbandet. Ventilen går från nästan 100 % utstyrning till ingen utstyrning. 
Detta kan jämföras med regleringen hos det system som är injusterat enligt 
högflödesprincipen, där det bredare P-bandet ger en långsammare reglering eftersom en 
ändring av rumstemperaturen ger en relativt liten ändring av ventilens läge. Effektens 
beroende av massflödet genom radiatorn återspeglas i figur 3.3. Det lågflödesinjusterade 
systemet behöver bara en liten ändring av flödet för att åstadkomma en stor ändring av 
effekten till radiatorn. Figur 3.3 visar hur effekten beror av flödet för de två systemen, 
detta kan jämföras med radiatormonogrammet i figur 2.1. 
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Figur 3.3 Radiatoreffektens flödesberoende för de två olika injusteringarna. 

Det smalare P-bandet som ansätts för lågflödessimuleringen medför att rumstemperaturen 
hamnar något närmare börvärdet eftersom regleringen blir mer aktiv. Den resulterande 
effektåtgången för att hålla en viss rumstemperatur visas i figur 3.4. 
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Figur 3.4 Effekt- och temperaturdistribution över det simulerade dygnet för låg- respektive 

högflödesinjustering. 

Ett vanligt fel, som många användare av den nuvarande modellen av en radiator med 
tillhörande proportionella reglerventil gör, är att man ansätter ett alldeles för stort P-band 
mot vad det praktiska förfarandet blir. När IDA skapar en modell räknas ett 
dimensionerande massflöde ut för angivet dimensionerade temperaturfall över radiatorn, 
till exempel 60/45 för högflöde eller 80/30 för lågflöde. Problemet infaller sedan när 
termostatens P-band skall bestämmas genom att ange temperaturerna för när 
termostatventilen är helt stängd och helt öppen.  
Ofta anges P-bandet 2°C vilket medför att till exempel temperaturerna 19 och 21 matas in 
i regulatorn och resultatet blir som i figur 3.4. Detta är inte sanningsenligt eftersom varken 
ventilens karakteristik, termostatens dynamik eller graden av överdimensionering har 
tagits i beaktning.  
Om man för ovanstående fall vill studera vad det verkliga P-bandet blir skulle man få ett 
helt annat resultat. I simuleringen ovan var tryckdifferensen över ventilen 1 mvp. Detta 
resulterar i ett Kv-värde på cirka 0,08. I bilaga 2 återfinns ett diagram som beskriver en 
vanligt använd termostatventil. Enligt diagrammet motsvarar ett Kv-värde på 0,08 en 
lyfthöjd på ungefär 0,1 mm. Termostatkroppens utvidgning är cirka 0,25 mm per grad. 
Detta resulterar i ett P-band på drygt 0,4 grad. Nu är också radiatorn överdimensionerad 
för rådande fall (vilket den också är största delen av året) detta innebär att bara drygt två 
tredjedelar av max-effekten behöver tillsättas systemet. Resultatet blir att en sänkning av 
temperaturen på 0,3 grader under max-begränsningen får termostaten att gå från 
tillräckligt öppen till fullt stängd vid högflödesinjustering.  
Detta är en idealiserad bild av verkligheten men ett exempel på att det krävs en tydligare 
beskrivning av de simulerade modellerna för att kunna fatta riktiga slutsatser om hur en 
termostatventil reglerar effekten från en radiator. 

3.1. Systemanalys 
När en störning inträffar förstörs jämvikten mellan värmesystemet och dess omgivning. 
Det är regleringens uppgift att justera värmebalansen i rummet så att ett nytt jämviktsläge 
uppstår. Om ett nytt jämviktsläge uppstår är processen stabil, annars är den instabil. En 
trög reglerprocess sägs ha en stor tidskonstant, ju större tidskonstant desto mindre risk för 
instabilitet. Trögheten i ett värmesystem utgörs av att byggnaden tar upp värme när 
temperaturen stiger och avger värme när temperaturen sjunker, vilket dämpar 
temperaturvariationen. Detta innebär att regleringen kan motverka en störning innan 
rumstemperaturen får tid på sig att ändras. Dödtiden i ett system däremot har motverkande 
effekt på regleringen, eftersom rumstemperaturen får tid på sig att ändras innan regulatorn 
hinner motverka detta. Inverkan av tidsfaktorer påverkar systemet, men grunden i ett 
fungerande reglersystem ligger på kopplingen mellan regleringen och hur systemet 
påverkas av denna. Förhållandet mellan energiflödet genom radiatorn och 
rumstemperaturen beror på samspelet mellan radiator och rummet. 
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Simuleringsprogrammet IDA använder sig av olika matematiska modeller för att beskriva 
värmesystemets ingående komponenter. Vid simulering av lågflödesinjustering 
uppkommer inte de effekter som erfarenheten av denna reglering visar på. Störningar i 
verkliga system som innehåller ventiler med mycket smala P-band har visat sig att orsaka 
självsvängning. Detta innebär att radiatoreffekten, och därmed rumstemperaturen pendlat 
med en viss amplitud och frekvens kring det eftersträvande börvärdet. För att visa hur 
denna effekt kan uppstå krävs att systemet beskrivs mer likt verkligheten.  

3.2. Systemmodeller 
Komponenterna som ingår i radiatorsystemet består av matematiska uttryck. Ekvationerna 
som beskriver modellerna i IDA är utformade för att kunna dimensionera och utforma 
olika typer av kyl- och värmeanläggningar. Kraven för denna sorts program är att 
simuleringarna skall kunna utföras användarvänligt med tillräcklig noggrannhet. 
Processen skall även ske relativt fort med liten risk för instabiliteter. När ett system skall 
studeras mer detaljerat krävs det att de olika modellerna beskrivs mer utförligt för att så 
bra som möjligt efterlikna verkligheten. Kostnaden blir att processen övergår till att vara 
mer tidskrävande samt att önskade och oönskade instabiliteter inträffar. 

3.2.1 Radiatormodellen 
Radiatormodellen är den komponent som har störst betydelse för hur temperaturen 
förändras i rummet. Genom denna modell överförs energi i form av en entalpisänkning av 
vattnet i radiatorn till en entalpiökning i rumsluften, vilket får följden att temperaturen kan 
hållas på en viss nivå. Ekvationerna som beskriver en radiator behandlades i kapitel 2. 
Implementeringen av dessa ekvationer i den matematiska modell som används av IDA för 
att beskriva radiatorn sker via ”Neutral Model Format” (NMF) som är ett 
verktygsoberoende modelleringsspråk, och går till enligt följande [3]: 
 
Värmebalans på vattensidan: 

)( inoutp TTCmP −= &      (3.1) 
 
Där m&  är vattnets massflöde, [kg/s] 
 Tout är utgående temperatur från radiatorn, [°C] 
 Tin är ingående temperatur till radiatorn, [°C] 
 Cp är vattnets specifika värmekapacitet, antas vara konstant vid rådande 

temperaturer, [J/(kg°C)] 
 
Den utgående vattentemperaturen modelleras med ekvationen: 

airliq

inout

TT
TT

inairairout eTTTT −
−

−

−−= )(     (3.2) 
 
Den totala värmen som är absorberad av radiatorn är modellerad med en korrelation 
baserad på empiriska material framtagna av radiatortillverkare: 

n
airliq TTklP )( −=      (3.3) 

 
Där k är en värmeöverföringskoefficient, beroende av vidden och typen av 

radiatorn, [W/(mKn)] 
 l är längden av radiatorn, [m] 
 n är den specifika radiatorexponenten och är ansatt till 1,28 
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Den totala värmebalansen över radiatorn är implementerad som: 
wallconvfront QQQP ++=     (3.4) 

 
Där Qfront är värmeöverföringen på framsidan av radiatorn, som består av både 

strålning och konvektion, denna beräknas i zon-modellen. 
 Qwall är värmetransporten mellan baksidan av enheten och motstående vägg. 

Denna värmetransport är modellerad som långvågig strålning 
(värmestrålning). 

 Qconv är den extra konvektiva värmekällan, som skall motsvara 
värmeöverföringen från övriga ytor och flänsar, men är i modellen den 
värmetransport som balanserar jämviktsekvationen. 

 
I modellen beräknas massflödet i ekvation 3.1 utifrån styrsignalen som kommer från P-
regulatorn enligt: 

)1(minmax umumm −+= &&&     (3.5) 
 
Där maxm&  är det maximala massflöde som uppstår då ventilen är fullt öppen, 

jämför termostatens Kv-värde. 
 minm&  är det minsta massflöde som uppstår när ventilen är helt stängd. 
 u är regulatorns styrsignal. 
 
Beskrivningen av de ekvationer som framställer modellen över radiatorn är gjorda i 
ganska stora drag men tillräcklig för att ge en bild över vad som måste införas för att 
förbättra denna. 
För att utforma en radiatormodell som bättre beskriver verkligheten måste man studera 
avvikelser. En avvikelse från verkligheten som visar sig ha stor inverkan för stabiliteten är 
radiatorns egen massa. Vid snabb reglering med en framledningstemperatur av 80°C ger 
en styrning från helt öppen till helt stängd ventil en momentan nedkylning till 
rumstemperatur hos radiatorn. Motsvarande händelseförlopp skulle ske vid öppnande av 
ventilen. Detta stämmer inte med verkligheten eftersom nedkylningen sker under en 
längre tid, och beror av storleken av värmetransporten. 
Därför införs en termisk massa i systemet bestående av den totala massa som radiatorn 
innehåller multiplicerat med dess värmekapaciteter. 
 

OHOHradrad mCpmCpconst
22

+=     (3.6) 
 
Ekvationen för transient nedkylning av en massa definieras ur Newtons första lag [4]: 

[ ])( refp TTVC
dt
d

dt
dUQ −== ρ     (3.7) 

Med antagandet om konstant termisk massa och införandet av modellerade temperaturer 
tar sig ekvationen följande uttryck: 

)( refliqpaccu TT
dt
dVCQ −= ρ     (3.8) 

 
Detta uttryck implementeras som skillnaden mellan jämviktsekvation 3.1 och 3.3. Tref är 
här bara en referenskonstant och derivatan av en konstant blir noll. Resultatet efter 
insättning blir enligt följande: 
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const
PP

dt
dT radinliq −

=      (3.9) 

 
Där Pin är den tillförda effekten enligt ekvation 3.1. 
 Prad är den avgivna effekten från radiatorn och införs i systemet enligt: 
               wallconvfront

n
airliqrad QQQTTklP ++=−= )( . 

 
Den extra ackumulerande effekten utgör en sorts störning i systemet som dämpar 
temperaturvariationerna över radiatorn. Den har inte samma tröga effekt på systemet som 
ackumulerande laster i rummet i form av möbler eller dylikt som verkar utjämnande på 
temperaturen och därmed dämpande på regleringen. Den termiska massan fungerar så att 
vid en reglering får termostaten inte samma snabba respons i rummet som utan massa, och 
vill därför öka styrsignalen ytterligare, och en obalans har skapats.  
 
Det har även genomförts en uppdelning av radiatorn i tre horisontella segment, där 
effekten tillförts till rummet i form av strålning och konvektion beräknat från varje 
delsegment. Uppdelningen innebär att strålningsbidraget från radiatorn skiljer sig från 
systemet med en radiator och en yttemperatur. Samma rumstemperatur skall fortfarande 
uppnås, men rummet kommer att reagera något annorlunda. Detta på grund av att då 
effekt tillförs rummet genom strålning skall rummets bestrålade ytor först tillföras energi 
för att sedan avge värme till rumsluften. Dessutom kommer en större del värme diffundera 
in i väggen då denna nu har en förhöjd temperatur. Detta innebär att ytterligare en tröghet 
tillförs systemet. Införandet av tre segment skall utgöra en tillräcklig noggrannhet [5]. 

3.2.2 Termostatventilmodellen 
Termostatkroppen är en mekanisk konstruktion som utnyttjar att materialet den består av 
(vax, vätska eller gas) ändrar sin storlek på grund av densitetsskillnader vid olika 
temperaturer. Värmeledningen i kroppen tillsammans med den konvektiva kylningen 
kring dess yta leder till att en viss tidskonstant uppstår. Denna tidskonstant härleds enligt 
följande, och tillförs som en matematisk modell i systemet. 
 
Energiflödet över termostatkroppen: 

sensorsensor
sensor

sensorairsensorsensorsensor CpM
dt

dT
TTAkQ =−= )(  

⇔ )(1)( sensorair
sensor

sensorair
sensorsensor

sensorsensorsensor TTTT
CpM
Ak

dt
dT

−=−=
τ

 (3.10) 

 
Den befintliga regulatorn omvandlar en rumstemperatur till ett värde mellan noll och ett 
som sedan blir styrsignal i radiatormodellen genom ekvation 3.5. Ventilens karakteristik 
ingår i programmeringen av styrenheten. Regulatorn är programmerad enligt följande i 
IDA: 
 
Då det uppmätta värdet (Measure) ligger mellan övre (hi) och undre (lo) gräns för 
regleringen motsvarar detta värde en proportionell förflyttning av ventilkäglan 
(Ramppos). 
 
Ramppos = (Measure-(hi+lo) / 2) / (hi+lo)   (3.11) 
 



 19

Ventilkäglans förflyttning antas inte vara konstant mot flödet, istället genereras utsignalen 
(Outsig) med en funktion som skall beskriva ventilens karakteristik: 
 
Outsig = (sin(Ramppos * π)+1) / 2    (3.12) 
 
Då Measure ≥ hi blir outsig = 0 och på motsvarande sätt är outsig = 1då Measure ≤ lo. 
 
Denna ekvation är framtagen för en logaritmisk ventil i ett högflödessytem där 
karakteristiken är justerad med hänsyn tagen till ventilens auktoritet. Denna modell ger ett 
missvisande resultat för de ventiler som skall simuleras. Mer om detta kan läsas i avsnitt 
3.3.1. 
 
I den justerade modellen som beskriver radiatortermostatventilen består termostatkroppen 
av en modell, och ventilen av en annan. Flödesberäkningen i radiatorn, ekvation 3.5, är 
borttagen och sker nu i modellen över ventilen. 
 
Termostatkroppens rörelse är linjär och beskrivs genom följande ekvation: 
 
Outsig = (Measure-hi) / (hi-lo)    (3.13) 
 
Genom att använda en särskild modell över termostatkroppen ges möjligheten att reglera 
processen med alternativ till dagens mekaniska funktion, alternativt att använda en annan 
typ av ventil. 
 
Den modellerade ventilen får termostatkroppens utsignal och omvandlar den till ett Kv-
värde genom att ett begränsande Kvs-värde ansätts. Genom att beskriva denna 
omvandling med olika ekvationer blir det möjligt att studera olika teoretiska 
ventilkarakteristikers inverkan på systemet.  
 
För att beskriva det verkliga systemet med funktionen av dagens radiatortermostatventiler 
har en modell framtagits där reglerventilens benägenhet att styra processen tas i beaktning. 
Denna modell beskrivs under avsnitt 3.3.1. 

3.3. Parameteranalys 
I detta kapitel studeras systemets känslighet för olika typer av ändringar på simulerade 
systemparametrar. Studien skall resultera i en teoretisk förståelse av hur modellen över 
termostatventilen reagerar för vissa parametrar, och vara till en hjälp för att förklara hur 
dessa samverkar med varandra. 
 
Regleringen av ett radiatorsystem på lokal nivå kan beskrivas av följande blockschema: 
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Figur 3.5 Blockschema som beskriver regleringen av rumstemperaturen med hjälp av en 

radiatortermostatstatventil. 

 
Regleringen kan skildras genom att givaren, i form av en termostat genererar det faktiska 
värdet av temperaturen efter en viss tidsfördröjning (Ttermostat). Detta jämförs med 
börvärdet, som innebär den max-begränsade temperaturen minus halva P-bandet, vilket 
förinställs genom att ansätta ett Kvs-värde. Avvikelsen mellan börvärde och ärvärde 
genererar en felsignal (e). Med hjälp av regulatorn omvandlas felsignalen till en styrsignal 
(u), vilket motsvaras av termostatens rörelse för en viss temperaturändring. Styrsignalen 
omvandlas till ett massflöde (m) genom ventilen, som blir till en värmeeffekt (Q) med 
hjälp av radiatorn. Rummet uppfattar effektändringen och en ny rumstemperatur 
uppkommer, som sedan återigen återkopplas via termostaten.  

3.3.1 Ventilen 
Hur flödet beror av en viss styrsignal (slaglängd) resulterar i ventilens karakteristik, denna 
verkliga ventilkarakteristik kan delas upp i två delar; en del som beror på ventilens 
utformning (den teoretiska ventilkarakteristiken) och en del som beror på ventilens 
differenstryck.  
I marknadens befintliga termostatventiler injusteras nödvändigt Kvs-värde genom att en 
extra strypning max-begränsar flödet för ett visst tryck, se principschema i figur 3.6.  
 

 
Figur 3.6 Principskiss över hur en radiatortermostatventil är uppbyggd. Figuren visar också hur 

ventilens olika kapacitetsvärden är definierade i rapporten. 

Tanken med strypventilen är att radiatorn skall leverera rätt mängd värme till rätt plats 
utan automatisk termostatventil. Termostaten skall sedan se till att ventilen stänger vid 
påverkan av yttre laster som solinstrålning och elektrisk utrustning.  

Ärvärde 

u 

e 

m Q 

Trum 

Börvärde 

Ventil Radiator Regulator Rum 

Givare Tidskonstant 

Ttermostat 

Kvn 
Kvr Kvs 

Radiator 

∆PVS ∆PVR 

Strypventil 

Reglerventil 



 21

En uppfattning om ventilens förmåga att reglera flödet får man genom att göra en 
tryckanalys. Ventilauktoriteten (β) definieras som tryckfallet över ventilen dividerat med 
det totala tryckfallet i kretsen den påverkar [6]. 

radvsvn

vn

tot

vn

ppp
p

p
p

∆+∆+∆
∆

=
∆
∆

=β     (3.14) 

 
Där vnp∆  är reglerventilens tryckfall vid maximal ventilöppning. 
 vsp∆  är strypventilens tryckfall. 
 radp∆  är tryckfallet över radiator med tillhörande rör och krökar. Denna kan 

vid lågt flöde antas vara försumbar. 
 
Genom att ersätta tryckdifferenserna med flöden genom att använda definitionen på Kv-
värde (ekvation 3.15) kan flödet i ventilen beskrivas genom ekvation 3.16. Viktigt är, för 
att definitionen av Kv-värde skall gälla, att trycket anges i bar och flödet i m3/h. 
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Detta medför, för både den teoretiskt linjära och logaritmiska reglerventilen, att 
ventilkarakteristiken blir betydligt mer snabböppnande. Resulterande flöden som ekvation 
3.16 utfaller i för olika auktoriteter illustreras i figur 3.8.  
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Figur 3.8 Hur karakteristik hos en linjär (till vänster) och en logaritmisk (till höger) ventil förändras 

med dess auktoritet. 

Då lågflödesprincipen studeras stryps flödet till mycket små Kvs-värden, vilket resulterar i 
att nästan hela kretsens tryckfall kommer att ligga över strypningen. Detta tryckfall 
hamnar i nämnaren i ekvation 3.14, och medför att reglerventilens auktoritet kommer att 
gå mot mycket små värden. Den logaritmiska karakteristiken i figur 3.8 är något 
modifierad eftersom dess konstruktion innebär att ventilen inte stänger helt tätt då 
öppningsgraden går mot noll.  
För att ta hänsyn till reglerventilens förmåga att styra den utgående effekten måste dess 
auktoritet beaktas. Detta görs genom att i modellen som beskriver ventilen justera trycket 
som ventilen reglerar över. 
 
Utgående från figur 3.6 kan det verkliga Kv-värdet för ventilen härledas enligt följande. 
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Den totala tryckskillnaden är: 

VRVStot ppp ∆+∆=∆      (3.17) 
Detta kan omskrivas med hjälp av Kv-värden enligt definition 3.15: 
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Eftersom det är ett inkompressibelt medium som studeras måste det vara konstant flöde 
genom ventilen. Då återstår följande ekvation som beskriver det totala Kv-värdet för 
ventilen: 
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Den mycket låga auktoriteten får till följd att det omöjligt skulle gå att få en stabil 
modulerande reglering med dagens konstruktion av termostatventiler för mycket låga 
flöden om inte processen hade innehållt så stora trögheter. Auktoritetens inverkan, och 
egentligen hela ventilens karakteristik, är trots detta närapå försumbar vid simulering av 
dagens befintliga RTV: er vid lågflödesinjustering. Detta motiveras genom att 
termostatkroppens upplösning [0.25 mm/°C] redan genererar en stängning på ett mycket 
kort tidssteg då en dynamisk process studeras. Däremot måste auktoritetens inverkan 
medräknas om en finare upplösning studeras för att få en modulerande verkan.  
 
Den modellerade reglerventilen innehåller nu fyra olika kapacitetsvärden vilket kan verka 
lite krångligt och kan behöva en närmare förklaring. Först ansätts ett Kvn-värde som 
motsvarar slaglängden av ventilkäglan. Detta värde tillsammans med temperatur 
differensen mellan hi och lo i ekvation 3.13 utgör ventilens P-område och är alltså 
förbestämda ventil- och termostatstorheter. Ventilens Kvs-värde är det verkliga 
kapacitetsvärdet som ventilen stryps in med. Kvr-värdet är den reglerande parametern som 
alltså ligger inom intervallet 0 ≤ Kvr ≤ Kvn. Det är förhållandet av detta värde inom 
intervallet som utgör ventilens teoretiska karakteristik.  
Slutligen ges massflödet från det totala kapacitetsvärdet genom insättning av 3.15 i 
ekvation 3.19 via en omskrivning enligt: 
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Vid högflödesinjustering blir ventilens verkliga karakteristik mer komplicerad att 
fastställa. Strömningsmotståndet i radiatorn kan ej försummas vilket medför att tryckfallet 
över radiatorn är skiljt från noll. Detta motstånd försummas dock i simuleringen eftersom 
det anses som litet i förhållande till tryckfallet över ventilen då denna är noggrant 
injusterad. 
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3.3.2 P-bandet 
Termostatkroppen motsvaras av givare plus regulator i blockdiagrammet enligt figur 3.5. 
De viktigaste parametrarna som styr termostatens funktion i reglersystemet är 
utvidgningen, tidskonstanten, dödtiden samt dess karakteristik. Känselkroppen har en viss 
längdförskjutning per temperaturändring i rummet, och ventilkäglan ger ett bestämt Kv-
värde för en given öppningsgrad. Förhållandet mellan denna strecka och termostatens 
lägesändring per tidsenhet utgör alltså termostatventilens P-band. Temperaturändringen 
som genererar en felsignal enligt blockdiagrammet i figur 3.5 kan kallas för P-
bandstemperatur (Xp) och definieras enligt: 
 

gsetp TTX −+= 2      (3.21) 
 
Där Tset är den temperatur som motsvarar fullt öppen ventil. I ekvationen står 

2:an för att termostatkroppens förskjutning vid en temperaturändring av två 
grader motsvarar ventilens totala slaglängd (Tset + 2 = ventilens 
maxbegränsning). 

 Tg är givartemperaturen. 
 
Figur 3.9 visar hur ventilens geometriska utformning tillsammans med termostatens 
temperaturberoende ger ett bestämt P-band. 
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Figur 3.9 Förhållandet mellan termostatens värmekänslighet och ventilens karakteristik, som 

tillsammans resulterar i RTV: ns teoretiska P-bandsberoende av förinställt Kvs-värde. 
Figuren illustrerar en ventil vars lyfthöjd motsvarar 2°C därefter är termostaten och 
ventilen mekaniskt åtskilda. 

Ovan har termostatens P-band beskrivits men det är viktigt att skilja detta från systemets 
P-band. Detta kan definieras som den temperaturökning som krävs för att gå från öppet till 
stängt läge för ett bestämt driftfall. Med andra ord är det uppenbart att det krävs en större 
ändring av flödet för att strypa effekten (och på så sätt hålla jämn temperatur vid interna 
värmelaster) vid högflöde än vid lågflöde, men resulterande P-band bestäms också utifrån 
hur denna strypning görs.  
Systemets proportionalitetsband är kopplat till rummets värmebehov (radiatorns effekt), 
ventilens kapacitet samt termostatens utvidgning.  
De styrande ekvationerna är beskrivna tidigare men visas återigen för att beskriva hur 
regleringens P-band uppkommer. 
Massflödet som ventilen skall leverera bestäms genom: 

)(2 utinOH TTCp
Pm

−
=&  

 
där P är den effekt som systemet behöver för att hålla den eftersträvade 
rumstemperaturen. Denna beror av interna laster, radiatorarea, transmissionsförluster m.m. 
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Tin är den levererade temperaturen till radiatorn, vilken ofta varieras med 
utomhustemperaturen efter undercentralens reglerkurva. Men den beror också av 
temperaturfall i ledningar. Tut är alltså den resulterande returtemperaturen från radiatorn. 
Denna begränsas nedåt av rumstemperaturen. 
Det är ventilen som skall leverera detta massflöde genom att justera sin kapacitet: 

OHtot
tot p

mKv
2

3600
ρ∆

= &  

Här är ∆ptot det totala tryckfallet över radiatorn med tillhörande ventil, vilket begränsas av 
cirkulationspumpen och radiatorns placering i värmesystemet. Kvtot är den variabel som 
framräknades med hänsyn tagen till ventilens auktoritet enligt ekvation 3.19.  
 
Det slutliga att bestämma är den totala ventilkapacitetens förhållande till termostatens 
utvidgning. Detta samband har att göra med termostatens P-band som studerades i figur 
3.9.  
P-bandet kan uttryckas som andelen av det totala slaget som används för att reglera flödet 
dividerat med termostatens utvidgning. 

][
]/[

][ C
CmmUtvidgning

mmSlag
Kvn
KvrbandP °

°
×=−    (3.22) 

Ur detta kan man studera olika fall. Antag att termostatens utvidgning är enligt figur 3.9 
(0.25 mm/°C), och motsvarande totala slag för ventilen är 0.5 mm, vilket leder till ett 
maximalt P-band på 2°C. Följande tabell gäller för en linjär ventil och motsvaras av ett 
antal fall: 
 
Fall 1 Grundfallet, att en radiator med en RTV injusterad för högflöde med 

förhållande som genererar ett P-band på 2°C. 
Fall 2 Differenstrycket ökas med 100 % i förhållande till grundfallet. 
Fall 3 Interna laster tillförs systemet så att radiatorn är 100 % överdimensionerad. 
Fall 4 Radiatorventilen har 100 % större kapacitet än för grundfallet. 
Fall 5 Kombination av fall 2 – 4. 
Fall 6 Radiator med en RTV injusterad för lågflöde, erforderligt massflöde fem 

gånger lägre än grundfallet. 
 

 ∆p 
[bar] 

Maxflöde 
[kg/s] 

överdim 
[%] Kvtot Kvn Kvs Kvr Kvr/Kvn

nominell 
lyfthöjd 
[mm] 

termostat-
utvidgning 
[mm/°C] 

P-
band 
[°C] 

Fall 1 0.1 0.0310 0 0.35 0.5 0.5 0.50 1.00 0.5 0.25 2.00 
Fall 2 0.2 0.0310 0 0.25 0.5 0.5 0.29 0.58 0.5 0.25 1.15 
Fall 3 0.1 0.0310 100 0.18 0.5 0.5 0.19 0.38 0.5 0.25 0.76 
Fall 4 0.1 0.0310 0 0.35 1.0 1.0 0.38 0.38 0.5 0.25 0.76 
Fall 5 0.2 0.0310 100 0.13 1.0 1.0 0.13 0.13 0.5 0.25 0.25 
Fall 6 0.1 0.0062 0 0.07 0.5 0.1 0.10 0.20 0.5 0.25 0.40 

Tabell 3.2 Hur proportionalitetsbandets bredd förändras för ändring av olika parametrar. 

De olika Kv-värdena i tabellen förklaras i figur 3.6 och skall tolkas som att Kvtot är den 
nödvändiga kapaciteten systemet behöver för att leverera rätt effekt. Kvn är storleken på 
ventilen, och Kvs är det värde som motsvarar strypningens kapacitet. Slutligen är Kvr det 
reglerande värdet från reglerventilen, detta värde kommer alltid att vara större eller lika 
med Kvtot på grund av tryckfallet över strypventilen. 
 
Resultatet ger en övergripande bild av hur flera olika parametrar påverkar det slutliga 
proportionalitetsbandet. Om samma tabell skulle ha tillverkats för en logaritmisk ventil 
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skulle P-banden ha blivit något större eftersom ett ventilslag för en linjär ventil motsvarar 
ett högre Kv-värde än för samma slag hos en logaritmisk ventil, se figur 3.8. Tilläggas bör 
också att P-banden i tabellen avser den temperatur som termostaten känner, vilken har en 
viss förskjutning till rummets temperatur då termostatkroppen har en viss tröghet. 
 
En viktig slutsats som kan fattas utifrån diskussionen kring hur ventilens dynamik 
påverkar dess reglermöjligheter är att ju mer systemet stryps ju sämre blir dess 
reglerförmåga. I tabell 3.3 illustreras hur P-bandet förändras för olika strypningar av ett 
lågflödessystem. Överst har RTV: n ingen extra strypning, vilket ger systemet god 
möjlighet att reglera systemet och ett smalt proportionalitetsband erhålls. I andra fallet har 
systemet strypts med ett Kvs-värde som motsvarar det totala (för systemet nödvändiga) 
kapacitetsvärdet, men på grund av att reglerventilens auktoritet sänks genom strypningen 
så måste reglerventilen använda 80 % av den totala slaglängden. Detta trots att flödet 
egentligen bara påverkas vid de yttersta 20 procenten. Fall tre visar hur systemet skall 
strypas, vid maximal ventilöppning är kapacitetsvärdet för strypventilen lika med 
motsvarande för reglerventilen. Detta innebär att systemet är strypt maximalt utan att 
påverka regleringen i någon större utsträckning. 

 ∆p 
[bar] 

Maxflöde 
[kg/s] 

överdim 
[%] Kvtot Kvn Kvs Kvr Kvr/Kvn

nominell 
lyfthöjd 
[mm] 

termostat-
utvidgning 
[mm/°C] 

P-
band 
[°C] 

Fall 1 0.1 0.0031 0 0.0354 0.5 0.5000 0.0355 0.0709 0.5 0.25 0.14 
Fall 2 0.1 0.0031 0 0.0354 0.5 0.0355 0.4011 0.8021 0.5 0.25 1.60 
Fall 3 0.1 0.0031 0 0.0354 0.5 0.0500 0.0500 0.1000 0.5 0.25 0.20 

Tabell 3.3 Hur proportionalitetsbandets bredd förändras för olika instrypningar. 

P-bandet motsvarar inversen på P-regleringens förstärkning, se figur 3.10. I figuren är 
regulatorn max-begränsad till 21°C vilket innebär att ventilen är maximalt stängd vid 
denna temperatur, och P-bandets bredd avgör vid vilken temperatur som regulatorn 
öppnar ventilen. 

 
Figur 3.10 Proportionalitetskurvor för varierande P-band. 

 
En ökning av systemets proportionella förstärkning ökar det återkopplade systemets 
snabbhet, upp till en viss gräns där dålig dämpning inträffar (svängigt system) på grund av 
alltför hög förstärkning.  
 
Målet med regleringen för ett värmesystem är att kunna korrigera den avgivna effekten så 
att alla yttre effektlaster tas till vara, vilket resulterar i att mindre värme måste köpas och 
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en jämnare rumstemperatur. Den reglerade parametern är rumstemperaturen, vid optimal 
reglering går proportionalitetsbandet mot noll. Så fort temperaturen överstiger börvärdet 
skall ingen energi tillföras systemet och då temperaturen understiger detta värde skall 
minsta möjliga energi tillföras för att temperaturen inte skall sjunka. Svårigheten med 
reglersystemet är att störningar i form av transmissionsförluster och dylikt leder till 
trögheter som skapar obalans i systemet. Injustering till lågflöde ger så gott som alltid ett 
lägre proportionalitetsband, men dessa obalanser kan skapa stora svängningar i systemet 
vid allt för låga P-band, vilket inte ger någon energisparande effekt då max-begränsningen 
måste höjas.  
 
Även för ett stabilt system är det inte storleken på systemets förstärkning som direkt 
påverkar energiåtgången och därigenom möjligheten till att spara energi i ett 
värmesystem. Ett system med hög förstärkning kommer att reagera snabbare, än ett 
system med lägre förstärkning, och minska den levererade effekten vid tillförsel av en 
yttre värmelast. På detta sätt sparas energi, men den sparade energin kommer naturligtvis 
att gå förlorad då systemet också reagerar fortare när den interna lasten försvinner. En 
högre förstärkning kommer således att bidra till en högre komfort genom att en jämnare 
temperatur kan hållas. Den energisparande aspekten med en hög förstärkning, ur 
reglersynpunkt, är att det kvarstående felet vid en störning är starkt förknippat med P-
bandet vid proportionell reglering (då regleringen inte har någon integralverkan). Felet 
uppträder när värmesystemets totala karakteristik förändras och en ny jämviktspunkt 
infaller enligt figur 3.11. 
 

 
Figur 3.11 Ändring av driftpunkt i ett system. Systemets karakteristik förändras då till exempel en 

intern värmekälla tillförs/bortförs. 

Ju flackare P-kurva ju mindre blir förskjutningen av den nya jämviktspunkten på 
temperaturaxeln.  
 
Ett sätt att jämföra olika termostatventilers prestanda är att använda så kallade godhetstal 
(G) som definieras enligt följande [7]:  
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Där ∆Tu är temperaturändringen i rummet utan reglering. 
 ∆Tm är temperaturändringen i rummet med reglering. 
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Detta godhetstal används inte i rapporten men definitionen ger en bra uppfattning om vad 
som menas med ett systems proportionalitetsband och hur man kan mäta detta.  

3.3.3 Tidskonstanten 
Tiden är som tidigare nämnts en mycket viktig parameter i reglersystem. Ju trögare 
process, desto större tidskonstant, mindre risk för instabilitet och smalare P-band kan 
väljas. Det omvända gäller för dödtiden i processen. Ett förhållande mellan minsta möjliga 
P-band och processens tidskonstant för ett stabilt system som nämns i teorin är [1]: 

u
r

T
T

bandP
k

d

∆
∆

=−      (3.23) 

Detta innebär att P-bandet är lika med kvoten mellan ändringen av en reglerparameter 
(temperaturen) och motsvarande ändringen av styrsignalen (slaglängden) skalat med 
dödtiden genom tidskonstanten. Detta är ett högst hypotetiskt förhållande men vad som 
inses är att det går att stabilisera upp ett instabilt system genom att öka tidskonstanten. 
 
Ett större värde på tidskonstanten innebär en långsammare insvängning. Förlusten blir 
således att ventilen inte kompenserar yttre värmelaster på ett lika effektivt sätt.  
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4. Simuleringsresultat 
Detta avsnitt beskriver resultatet av det modellerade systemet. Först studeras effekten av 
de omgjorda komponenterna, den tillagda massan i radiatorn tillsammans med den nya 
termostatventilmodellen resulterar i ett betydligt mer svårreglerat system med svängningar 
som för lågflödesinjustering kan liknas vid en On-Off –reglering.  
Därefter studeras möjligheterna till att styra rumstemperaturen genom att ändra parametrar 
för regleringen till sådana nivåer som skulle kunna bli möjlig vid elektrisk reglering. 
Dessa visar sig ha stora möjligheter ur energisparande perspektiv.  
Den verkliga jämförelsen mellan hög- och lågflödesreglering görs sedan genom att 
tillverka ett system av radiatorer. Systemstudien bidrar till att effekter som tryck- och 
temperaturfall mellan radiatorer kan studeras. Genom att göra dynamiska simuleringar 
som sträcker sig över en längre tid kan man se hur systemen beter sig för flertalet olika 
driftsfall, som blir resultatet av varierande transmissionsförluster och värmelaster under 
den beräknade tiden.  
Den resulterande jämförelsen visar att vinsten med att minska P-bandet genom 
lågflödesreglering inte ger den förväntade energibesparingen. Största anledningen till 
detta är att temperaturfall och svängningar bestämmer den minsta tillåtna temperaturen i 
systemet, och på så sätt tvingar upp övriga temperaturer. 
Studien visar också att alltför små strypningar bidrar till att försämra den lokala 
regleringen samt ger stora temperaturskillnader mellan zoner med varierat avstånd från 
distributionscentralen. 

4.1. Befintliga regleringar 
Resultatet från simuleringen med den justerade regulatormodellen skiljer sig avsevärt från 
det stabila fall som presenterades i figur 3.4 där den ojusterade radiatorn presenterades. 
Radiatorn som är beskriven under kapitel 4, motsvarar radiator TP10 5 12 ur 
Thermopanels produktutbud. Vattenvolymen i denna typ av radiator är 3 liter och har en 
tom vikt på cirka 10 kg, den resulterande värmekapacitiviteten blir ungefär 21 kJ/°C. I 
figur 4.1 visas en jämförelse mellan radiatormodellen som är uppdelad i tre 
radiatorelement och den som bara består av ett element för låg- och högflödesinjustering.  
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Figur 4.1 Temperaturfördelningen i ett simulerat rum över ett dygn då radiatorn är injusterad enligt 

lågflödesprincipen och radiatorn beskriven med ett respektive tre element. 
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Figur 4.2 Temperaturfördelningen i ett simulerat rum över ett dygn då radiatorn är injusterad enligt 

högflödesprincipen och radiatorn beskriven med ett respektive tre element. 

Resultaten av uppdelningen får skilda följder för högflöde respektive lågflöde. Vid 
lågflödesinjustering verkar uppdelningen dämpande på rumstemperaturen genom lägre 
amplituder. Förhållandet blir däremot omvänt för systemet som är injusterat efter 
högflödesprincipen. Detta kan förklaras genom att vid lågflöde är 
framledningstemperaturen högre vilket innebär högre yttemperatur på radiatorn och 
därmed större andel strålningsvärme. Andelen av den totala värmen som överförs via 
strålning för hög- respektive lågflöde visas i figur 4.4. En intressant iakttagelse är att ett 
negativt förhållande inträffar vid den tolfte simulerade timmen, det innebär att flödet 
genom radiatorn är strypt så mycket att temperaturen på ytan är lägre än de bestrålade 
ytorna, samtidigt som temperaturen i rummet fortfarande är lägre än yttemperaturen vilket 
innebär att den totala avgivna värmen fortfarande är positiv. 
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Figur 4.4 Andelen av den totala värmen som överförs via strålning under ett dygn för ett låg- 

respektive högflödessystem. 

Då värme tillförs rummet genom strålning värms först de bestrålade ytorna, för att sedan 
värma rummet genom konvektion. Detta är en tröghet i sig vilket dämpar 
temperaturvariationerna.  
Rumstemperaturens ökande instabilitet vid högflöde då tre element simuleras kan höra 
samman med att varje del nu bara har en tredjedel av den totala termiska massan. Och 
eftersom dissipationen mellan de olika delarna inte är beskriven så ökar alltså 
svängningarna eftersom radiatorn får mindre utrymme för att lagra värme. Slutsatsen blir 
således att vid höga framledningstemperaturer (lågt flöde) behövs en uppdelning av 
radiatorn för att mer korrekt beskriva det långvågiga strålningsutbytet, och vid låga 
framledningstemperaturer (högt flöde) beskrivs radiatorn bäst med endast ett element på 
grund av att den ackumulerade energin ger större effekt på stabiliteten än vad 
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strålningsutbytet gör. Slutsatsen är till viss del ett antagande men på grund av saknat 
utrymme för validering av de olika modellerna, kommer detta inte behandlas ytterligare i 
denna rapport utan lämnas som föremål för fortsatta studier. 
 
Det svängiga beteendet hos lågflödesinjusteringen kan härledas genom att visa hur 
effekten beror av flödet tillsammans med hur flödet styrs av regleringen. Följande figur 
visar den tillförda effektens flödesberoende. 
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Figur 4.5 Radiatoreffektens flödesberoende för ett låg- respektive högflödessystem. 

Men lågt flöde och hög framledningstemperatur får man ett stort temperaturfall över 
radiatorn och därmed en effekt som ökar kraftigt med flödet. För det höga flödet är 
framledningstemperaturen lägre och därmed blir maximala temperaturfallet över radiatorn 
också lägre. Detta innebär en flackare lutning på effektens beroende av flödet. Vid höga 
flöden blir effekten nästan helt flödesoberoende eftersom en ökning av flödet innebär en 
minskning av temperaturfallet då systemet inte hinner tillgodose sig hela den levererade 
effekten.  
 
Flödet styrs med hjälp av termostatens öppningsgrad (översatt till kapacitetsvärde) enligt 
figur 4.6. 
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Figur 4.6 Flödet som funktion av termostatventilens reglerande kapacitetsvärde för ett låg- respektive 

högflödessystem. 

I systemet används exakt samma ventil och samma termostatkropp. Skillnaden är att 
flödet är strypt olika mycket. För högflödessystemet är det avpassade Kvs-värdet 0,1, och 
eftersom rummet har interna värmelaster kommer inte det maximala Kv-värdet att uppnås. 
Detta får till följd att en större del av systemets tryckfall ligger över reglerventilen, och får 
på så sätt goda möjligheter att reglera flödet. Lågflödessystemet är instrypt med ett Kvs-
värde av 0,02, vilket innebär att för slag över motsvarande Kvs-värde påverkas inte flödet 
i någon betydande grad. Resultatet om man slår ihop figur 4.5 med 4.6 resulterar i figur 
4.7 som beskriver termostatens möjlighet att reglera den tillförda effekten. 
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Figur 4.7 Effekten som funktion av termostatventilens reglerande kapacitetsvärde för ett låg- 

respektive högflödessystem. 

Figur 4.6 ger en något missvisande bild eftersom lågflödesregleringen svänger kommer 
medeleffekten att var ungefär lika. Det intressanta är att de verkliga utseendet på kurvorna 
inte skiljer sig märkbart, som man kan få uppfattningen av genom att direkt studera 
radiatornomogrammet. 
 
Figur 4.8 visar hur stor del av tryckfallet över ventilen som utgörs av reglerventilen för de 
två regleringstyperna, där 1 innebär helt stängd ventil. Detta förhållande kan direkt 
översättas med ventilens förmåga att reglera flödet vilket visades i figur 4.6.  
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Figur 4.8 Andelen av ventilens totala tryckfall som ligger över reglerventilen. 

En anledning till de kraftiga svängningarna för lågflödessystemet kan förklaras genom att 
termostaten fortsätter att komprimeras utan att ge någon effekt på flödet. När tillräcklig 
rumstemperatur är uppnådd medverkar termostatens tröghet till att ett överskott av energi 
tillförs systemet under den tid som termostaten har expanderat så mycket att den stryper 
flödet. Det största skälet till de odämpade svängningarna med dagens reglering är den 
ackumulerade energin i radiatormassan. Genom att skilja på den tillförda energin till 
radiatorn (Ptill) och den avgivna värmen (Prad) kan inverkan av radiatorns massa studeras. 
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Figur 4.9 Värmen från radiatorn jämförd med den levererade effekten, samt hur dessa beror av den 

temperatur som termostaten känner som i sin tur har en förskjutning till den verkliga 
rumstemperaturen. 

I figuren 4.9 syns den fördröjning som är största orsaken till instabiliteterna i regleringen. 
När ventilen är helt stängd (temperaturen lika med max-begänsningen på 21°C) är den 
tillförda effekten noll men radiatorn avger fortfarande en effekt på nära 300 W. Denna 
effekt bidrar till att ytterligare höja rumstemperaturen. Figuren visar temperaturen som 
termostaten känner, och även den innehåller en tröghet i förhållande till 
rumstemperaturen. När termostaten kylts under max-begränsningen börjar ventilen att 
öppna och värme måste tillföras för att värma både rummet och radiatorn igen.  
 
I den modellerade termostatventilen, som beskrivs i avsnitt 3.3.1, ansätts inget 
proportionalitetsband till regleringen. Det är istället termostatens och ventilens prestanda 
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tillsammans med hur rummet reagerar på den tillförda effekten som bestämmer vilken 
bredd som P-bandet resulterar i. Följande två diagram, figur 4.10 – 4.11, visar hur P-
bandet framträder för de olika regleringarna. Termostaten är inställd till att vara helt 
stängd vid 21°C. 
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Figur 4.10 För att termostatventilen skall gå från fullt öppen till helt stängd krävs en ändring av 

rumstemperaturen på 0.4°C 

Figur 4.10 visar att termostaten börjar reagera för den temperaturökning som termostaten 
känner och börjar stänga ventilen. Enligt figur 4.10 börjar inte flödet att påverkas för Kv-
värden strax över 0,02. Vid termostattemperaturen 21°C har ventilen helt stängt. Det 
teoretiska P-bandet på under 0,1°C blir till över 0,3°C för den verkliga temperaturen. Vid 
högflödesinjustering sker regleringen mycket mjukare och utsignalen i form av Kv-värdet 
får ett mer linjärt förhållande till rumstemperaturen enligt figur 4.11. 
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Figur 4.11 För att termostatventilen skall gå från halvt öppen till helt stängd krävs en ändring av 

rumstemperaturen på 0.2°C 

I figuren stänger ventilen från ett Kv på knappt 0,05 till 0 under en temperaturändring på 
knappt 0,2°C. Ventilen är instrypt till ett Kvs på 0,1 vilket resulterar i att det aktiva 
temperaturbandet blir drygt 0,4°C för högflödesregleringen.  
 
I avsnitt 3.3.2 diskuterades hur systemets proportionalitetsband beror av andra faktorer 
förutom just injusteringsmetod. I figur 4.12 visas en jämförelse för hur 
temperaturregleringen ändras då framledningstrycket justeras, fortfarande är det samma 
ventil som är modellerad. Figuren visar hur två olika P-band uppkommer för två 
differenstryck över radiatorn. Längst till vänster visas temperaturfördelningen då en RTV 
är injusterad efter högflöde med ett differenstryck på 1 kPa. Det höga differenstrycket 
motsvaras av 30 kPa. För lågflödesregleringen jämförs differenstrycken 10 och 30 kPa. 
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Figur 4.12 Temperaturlastreglering för olika differentialtryck. 

Ur temperaturfördelningen kan antydas de olika regleringarnas proportionalitetsband. Alla 
RTV: er är inställda på en maxbegränsning av 21°C. Regleringarna motsvarar en 
minskning av regleringens P-band från vänster till höger i figuren. Det blir tydligt att 
vinsten av att sänka detta går förlorad då odämpade svängningar uppkommer. Samma 
påverkan på regleringen som att sänka trycket skulle naturligtvis kunna uppkomma av 
andra anledningar som tillexempel en överdimensionerad ventil (allt för brant 
karakteristik) eller vid stora interna laster.  
 
Max-begränsningen av termostatkroppen har en viss inverkan på regleringen. Figur 4.13 
visar hur systemet reagerar för tre olika max-begränsningar för högflödessystemet. 
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Figur 4.13 Regleringens inverkan av varierande stängningstemperaturer. 

Anledningen till att resultatet inte bara blir en förskjutning i höjdled av kurvorna vid ökad 
maxbegränsning, är att systemet är dimensionerat för att hålla en rumstemperatur på 20°C 
vid dimensionerande framledningstemperatur. När börvärdestemperaturen höjs ökar också 
Kv-värdet och därmed effekten från radiatorn, enligt figur 4.5 händer inte mycket med 
effekten när flödet närmar sig det maximala. Dessutom närmar sig KV-värdet det instrypta 
Kvs-värdet, vilket minskar ventilens auktoritet och därmed systemets förmåga att 
kompensera störningar. Systemet får ingen fungerande reglering när max-begränsningen 
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höjs. Detta gäller dock inte för lågflödessystem som klarar att höja rumstemperaturen med 
de variationerna som ändringarna handlar om, eftersom effekten egentligen är 
överdimensionerad. 
 
Radiatortermostatventilens tillämpning är som nämnts tidigare ett sätt att spara energi i 
form av att värmen från rumseffekter tas till vara. En intressant aspekt är därför att studera 
hur väl de olika injusteringarna kompenserar en tydlig störning. Enligt teorin skall en 
injustering med smalt proportionalitetsband reagera snabbare för en störning och på så sätt 
kan energi sparas. Resultatet blir dock annorlunda då processen blir instabil på grund av 
bland annat för dålig upplösning av den styrande variabeln, i vårt fall ventilens 
öppningsgrad. 
För att jämföra hur väl de två olika regleringarna kompenserar en effektstörning i rummet 
har det simulerade systemet omkonstruerats för att få väldefinierade störningar. Systemet 
har här konstant utomhustemperatur vilket medför konstant framledningstemperatur, 
solinstrålningen är eliminerad och två störningar har tillförts systemet genom att en effekt 
på 200 W tillförs systemet i den åttonde timmen och slås av nio timmar senare. Resultatet 
över hur de två regleringarna kompenserar störningarna visas i figur 4.14. 
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Figur 4.14 Effekttillförselns tidsberoende för hög- och lågflödesinjustering. 

Problemet med denna typ av resultatredovisning av effekterna är att det är svårt att få 
någon uppfattning om energibesparingen eftersom de olika regleringarna kompenserar 
störningen olika. Lågflödesregleringen kan jämföras med en On-Off -reglering där 
störningen kompenseras genom att ventilen är sluten en längre tid och öppen en kortare tid 
då energitillförseln från radiatorn skall minskas. För högflödesregleringen sker en mer 
modulerande insvängning mot ett nytt börvärde för effekten.  
Vad som egentligen bestämmer energiåtgången är den uppnådda rumstemperaturen, se 
figur 4.15. Termostaten är inställd på samma maxbegränsning för de olika regleringarna, 
vilket kan ge missvisande resultat. Lågflödesinjusteringen har något smalare P-band vilket 
medför ett börvärde något närmare max-begränsande temperaturen, jämför 
lågflödesregleringens något högre medeleffekt enligt figur 4.14. Med det avseendet skulle 
alltså max-begränsningen sänkas något för att få en bättre jämförelse. En annan aspekt på 
resultatet är att eftersom rumstemperaturen vid lågflödesinjustering svänger med högre 
amplituder skulle det vara rimligt att den lägsta uppnådda rumstemperaturen skulle 
bestämma max-begränsningen. Då skulle denna alltså höjas jämfört med motsvarande för 
högflödesinjustering för att energijämförelsen skulle bli riktig.  
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Figur 4.15 Resulterande temperatur för de två studerade injusteringarna. 

Vid mekanisk reglering efter lågflödesprincipen blir temperaturvariationerna i rummet 
kraftigare och det lägsta temperaturmedelvärdet under en timma hamnar lägre än för 
motsvarande vid högflödesinjustering. Konsekvensen blir att max-begränsningen måste 
höjas något om man eftersträvar temperaturer som ej underskrider ett fastställt värde, 
vilket får till följd att energivinsten genom att sänka P-bandet går förlorad. 

4.2. Alternativa regleringar 
Dagens termostatventil är, som studien visade under avsnitt 4.1, konstruerad för 
högflödesreglering. För att åstadkomma en väl fungerande reglering av lågflödessystem 
har olika alternativa regleringar studerats. 
En variant av dagens lågflödesreglering skulle vara en effektivare On-Off-reglering som 
skulle kunna bli möjlig genom till exempel en elektrisk magnetventil med en extern 
givare. Detta system kan simuleras genom att ansätta en mycket liten tidskonstant 
tillsammans med ett mycket smalt P-band.  
En modulerande reglering för lågflöde skulle kunna bli möjlig på mekanisk väg genom att 
öka upplösningen på termostaten med konsekvensen att ett bredare P-band erhålls. Om 
man för lågflöde vill åstadkomma en modulerande verkan på regleringen och ändå få ett 
mycket smalt P-band krävs att termostaten får en kraftigt reducerad tidskonstant. Detta 
kan bli möjligt genom en extern givare och ett elektriskt ställdon. På detta sätt skulle 
regleringen kunna få helt andra möjligheter, då olika typer av regulatorer skulle kunna 
användas. 
 
Simuleringar med alternativa reglerkonfigurationer är utförda för väldefinierade 
störningarna som beskrevs i avsnitt 4.1. Samma förhållanden med dagens hög- och 
lågflödesinjusterade funktion jämförs. Vid de olika typerna av regleringar som presenteras 
studeras rumstemperaturen eftersom det är denna parameter som direkt styr 
energiåtgången för uppvärmningen. 
 
Genom att ansätta en mycket liten tidskonstant tillsammans med ett mycket smalt P-band i 
lågflödessystemet kan regleringen motsvaras av en effektivare On-Off reglering. Systemet 
är simulerat för att innehålla samma ventil som i övriga simuleringar, med skillnaden att 
slaglängden inte är längre än vad som motsvarar nödvändigt Kvs-värde. Resultatet 
jämförs i figur 4.16 med motsvarande system för lågflöde med traditionell mekanisk 
givare.  
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Figur 4.16 Jämförelse mellan den On-Off-reglering som blir resultatet av dagens mekaniska 

konstruktion och den optimerade On-Off-reglering som skulle bli möjlig med en elektrisk 
reglering. 

För den elektriska On-Off-regleringen blir svängningsamplituden kraftigt reducerad, 
vilket innebär att energi kan sparas genom att max-begränsningen kan sänkas. 
 
För att åstadkomma en modulerande reglering har två olika betraktelsesätt simulerats, dels 
en elektrisk regulator med extern givare och dels en justering av upplösningen på dagens 
mekaniska termostat. Figur 4.17 visar tre simuleringar för samma cykliska dygn reglerat 
med tre olika proportionella regulatorer. Längst till vänster visas dagens mekaniska 
regulator. Den mittesta grafen illustrerar ett insvängningsförlopp som kan åstadkommas 
med en mekanisk regulator, där upplösningen har justerats för att motsvara ett optimalt P-
band för den mekaniska termostat som idag används. Längst till höger visas motsvarande 
reglering med en optimerad elektrisk P-regulator.  
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Figur 4.17 Jämförelse mellan mekanisk och elektrisk P-reglering. 

Då regleringen inte innehåller någon integralverkan erhålls alltid ett kvarstående fel efter 
insvängningen. Felet avtar vid ökad förstärkning, detta kan ses då man jämför den 
justerade lågflödesregleringen med den elektriska regleringen i figur 4.17. Felet 
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elimineras då förstärkningen blir mycket stor, som för fallet vid On-Off-reglering enligt 
figur 4.16. 
 

4.3. Energiberäkning 
Fram till detta avsnitt har endast ett dygn simulerats med cykliska laster och störningar. 
Eftersom olika typer av regleringar reagerar på varierande sätt för olika typer av 
störningar, är det av intresse att studera energiåtgången för olika regleringar under en 
längre dynamisk studie (till skillnad från de periodiska studierna). Simuleringarna sträcker 
sig över ett verkligt år, vilket innebär varierande utomhustemperaturer, varierande 
framledningstemperaturer samt skiftande transmissionsförluster. Årets dagar innehåller 
indata för antalet soltimmar som leder till varierande effektstörningar i form av 
instrålning. De interna lasterna består av olika effekter som förekomma i en kontorslokal. 
Lasterna är programmerade att infalla mellan klockan åtta och fem varje vardag.  
 
Värmeenergiförbrukningen beror emellertid inte på valet av injusteringmetod eller sättet 
att reglera processen, utan på den uppnådda rumstemperaturen. För att de olika 
regleringarna skall få en väl jämförande betydelse ur energisynpunkt, har regleringarna 
injusterats för att medelvärdet av de lägsta svängningsamplituderna skall ligga runt 20,2°C 
baserat på timmedelvärden av rumstemperaturen. Sedan bestäms medeltemperaturen 
utifrån processens P-band samt svängningsamplitud. Figur 4.18 visar resultatet efter 400 
simulerade timmar för de olika regleringarna. 
 

 
Figur 4.18 Resulterande rumstemperaturer efter en dynamisk simulering med fyra olika regleringar. 

För att uppnå en jämförande energiåtgång har de lägsta temperaturerna varit 
dimensionerande. 

Resultatet av den åtgångna värmen för uppvärmningen av rummet som befinner sig på en 
södersida presenteras i form av ett stapeldiagram i figur 4.19. 
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Figur 4.19 Energiåtgången för olika typer av regleringar och injusteringar. 

Det är komplicerat att bedöma hur mycket energi som kan sparas för en hel fastighet 
genom att studera ett rum, men resultatet tyder på att det inte föreligger någon större 
skillnad mellan hög- och lågflödesinjusterade system då radiatorn och ventilen är noggrant 
dimensionerade. Det stora problemet är att inget system är perfekt dimensionerat eller 
injusterat. En av de viktigaste parametrarna att studera är där med de olika systemens 
känsligheter för feldimensionering samt deras möjligheter till att injusteras på ett korrekt 
sätt. Tilläggas bör också att det finns stora möjligheter till att uppnå en jämn 
rumstemperatur samtidigt som energi sparas genom att använda enkel elektrisk reglering. 
Största anledningen till denna vinst är att elektroniken ger möjligheten till att kraftigt 
reducera temperaturgivarens tidskonstant.  

4.4. Radiatorsystem 
För att visa behovet av att injustera ett system av radiatorer måste ett system studeras. 
Systembeteendet ger olika förutsättningar för varje radiator eftersom det tillgängliga 
differenstrycket kommer att variera med tiden då ventiler öppnar och stänger. För de 
högflödessystem som studerats har instrypningen egentligen varit omotiverad eftersom 
den endast medverkat till att sänka auktoriteten över reglerventilen. Det injusterade Kvs-
värdet blir först av betydelse då ett system av radiatorer studeras. Strypningens funktion är 
då att begränsa minsta tryckfallet över radiatorn, och på sätt garantera att inte allt för 
mycket värme tillförs då termostaterna av någon anledning inte skulle fungera korrekt 
eller att onödigt mycket värme bortförs vid till exempel vädring. Ett tvårörssystem kan se 
ut som i figur 4.20.  

 
Figur 4.20 Principskiss över ett tvårörsradiatorsystem. 
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Radiatorn längst bort får lägst tillgängligt tryck och skall därför injusteras med det största 
Kvs-värdet för att åstadkomma lika flöde. Lägst tryckdifferens över denna radiator infaller 
då övriga radiatorventiler är fullt öppna, detta blir på så sätt det dimensionerande fallet. 
Fördelen med injustering efter högflöde är dock att effekten inte är särskilt 
flödesberoende. Detta kan inses om man återigen studerar monogrammet i figur 2.1. Då 
flödet minskar ökar temperaturfallet över radiatorn och effekten påverkas inte nämnvärt. 
Följande figur visar ett höflödessytems känslighet för störningar vid varierande tryckfall 
över radiatorn. 
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Figur 4.21 Ett högflödesinjusterat systems förmåga att reglera en effektstörning vid olika 

differentialtryck. 

För lågflödessystem är tryckdifferenserna i systemet försumbara. De stora instrypningarna 
medverkar till att tryckfallen över varje radiator med tillhörande ventiler är konstanta.  
 
Om trycken är anledningen till behovet av specifik injustering för ventiler i ett 
högflödessystem så är temperaturfallet i framledningarna motsvarande för 
lågflödessystem. Figur 4.22 visar en principskiss över hur temperatur och 
tryckvariationerna varierar i ett hög- respektive lågflödessystem. 
 

 
 
Figur 4.22 Principskiss över hur tryck och temperaturer varierar i ett hög- och ett lågflödessystem. 

Temperaturfallen kan inte direkt ses som en energiförlust eftersom transport ofta sker 
genom nakna rör i rummen där också radiatorerna befinner sig. Förlusten sker då 
framledningstemperaturen måste höjas ytterligare för att nå fram till de yttersta 
radiatorerna i kretsen. Vid lägre framledningstemperatur måste flödet höjas för att 
tillräcklig effekt skall levereras från radiatorn. Figur 4.23 visar lågflödesregleringens 
känslighet för skiftande framledningstemperaturer.  
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Figur 4.23 Ett lågflödesinjusterat systems förmåga att reglera en effektstörning vid olika 

framledningstemperaturer. 

Simuleringen är utförd vid samma utomhustemperatur men med varierande 
framledningstemperaturer, för att efterlikna ett system där radiatorerna är placerade på 
olika avstånd från värmekällan. Termostatventilen är injusterad för samma Kvs-värde för 
de olika temperaturerna. Storleken på radiatorn är dimensionerad för temperaturfallet 
60/45. Detta innebär att radiatorn kommer att klara av att hålla eftersträvad temperatur 
även då framledningstemperaturen sjunker. Skillnaden blir att regleringen inte blir lika 
svängig för lägre framledningstemperatur utan kommer att få ett bredare P-band och 
således bli mer lik högflödesreglering. Detta inses då man studerar hur effekten beror av 
flödet vid de olika framledningstemperaturerna, se figur 4.24.  
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Figur 4.24 Effektens funktion av flödet för ett lågflödessystem med varierade framledningstemperatur. 

För att studera en RTV: s förmåga att justera effekten i ett system har en modell bestående 
av sex identiska rum med en radiator i vardera simulerats. Rummen utsätts för olika laster 
som får termostatventilerna att öppna och stänga vid olika tidpunkter, vilket förändrar 
förutsättningarna för varje ventil då tryck och temperatur varierar med tiden. Rör och 
kopplingskomponenter är placerade både inne i rummen och utanför. Komponenterna 
innehåller både strömningsberoende motstånd och värmeöverföring. Värmen från rören 
belägna i rummen överförs konvektivt till att höja rumstemperaturen. Systemet är taget 
från en verklig byggnad som var injusterad med en dimensionerande 
framledningstemperatur på 55°C och ett ∆T på 15°C (högflödesinjustering).  
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Detta system har sedan gjorts om genom att höja framledningstemperaturen till 80°C och 
injusterat radiatorerna för två olika nivåer av lågflöden. Radiatorerna var märkta med 650 
W vid temperaturförhållandet 55/45 och en rumstemperatur på 20°C. Det 
dimensionerande värmebehovet var 560 W vilket motsvaras av ett flöde på 0,009 kg/s vid 
55/40. Trycket i systemet är 0.1 bar som resulterar i att termostatventilerna stryps till ett 
Kvs-värde på 0,1. De två lågflödessystemen har namngivits till 80/30 respektive 80/40 för 
att symbolisera att flödet har sänkts med två olika nivåer för att effekten skall hållas 
någorlunda konstant enligt ekvation 2.5. 

)4080(*4200*)
40
15*009,0(

)3080(*4200*)
50
15*009,0()4055(*4200*009,0560)(

−=

−=−≈=−= utin TTCpmP &
 

 
De nya flödena blir nu 0,0027 och 0,0034 kg/s som motsvarar Kvs-värden av 0,03 för 
80/30 respektive 0,04 för 80/40. 
I praktiken kommer inte systemet att få de returtemperaturer och de effekter som önskas 
eftersom samma typ av befintliga radiator används. I tabell 4.1 ses vilka returtemperaturer 
samt vilka effekter som radiatorn levererar vid given framledningstemperatur och givet 
flöde. 
 
 

 Tin [°C] flöde [kg/s] Kvs  Tut [°C] Q [W] 
55/40 55 0.0090 0.10  39.7 574 
80/30 80 0.0027 0.03  29.0 582 
80/40 80 0.0034 0.04  32.5 677 

 

Tabell 4.1 Levererade returtemperaturer samt effekter för givna flöden och inloppstemperaturer för 
radiatorTP22313 ur Thermopanel´s produktutbud. 

 
Följande figur visar temperaturfördelningen över ett dygn i rummet närmast 
distributionscentralen (zon 1) och det yttersta rummet (zon 6) för de olika injusteringarna. 
Dessa två zoner utsätts för samma yttre värmelaster för att jämförelse skall kunna göras. 
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Figur 4.25 Medeltemperaturer för zon 1 (till vänster) och zon 6 (till höger) i ett radiatorsystem 

injusterat efter olika principer. 

Från figuren kan man se att det högflödesinjusterade systemet får en förskjutning på cirka 
en halv grad mellan de yttersta zonerna. Denna temperatursänkning beror på att det höga 
flödet leder till ett stort tryckfall fram till yttersta zonen. Figur 4.26 visar hur 
differenstrycket över radiatorerna i de olika zonerna varierar med avståndet från 
distributionscentralen under ett dygn. 
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Figur 4.26 Differenstrycket för zon 1till zon 6 i ett radiatorsystem injusterat efter högflödesprincipen. 

Trycket faller med avståndet från distributionscentralen. 

Trycket över radiatorn i zon 6 är ungefär 50 % lägre än för zon 1, men som tidigare 
konstaterats har detta inte någon större inverkan på den levererade effekten. . I det 
simulerade systemet antas konstant framledningstryck till radiatorgrenen, eftersom det 
ofta finns flertalet radiatorgrenar på en distributionsledning så gäller bara det antagandet 
då ideala konstanttrycksventiler är applicerade till varje gren. 
 
Då de resulterande medeltemperaturerna för simuleringen studeras i figur 4.25, kan man 
se en stor skillnad mellan resultatet för de lågflödesinjusterade systemen. Skillnaden 
mellan temperaturerna i zon 1 och zon 6 för 80/40 injusteringen är mycket liten. Samma 
skillnad för 80/30 systemet är nästan 0,8°C. Anledningen till detta är resonemanget som 
fördes under avsnitt 3.3.2. Radiatorn behöver ett flöde på ca 0,002 kg/s för att leverera rätt 
effekt i fallet 80/30. Detta motsvarar ett Kvs-värde på 0,03. Det var också detta värde som 
radiatorventilen stryptes med, vilket medför att då reglerventilen seriekopplas med 
strypventilen måste den reglerande ventilen öppna tillräckligt mycket för att tryckfallet 
över denna skall bli så litet att verkligen flödet som motsvaras av Kv-värdet 0.3 levereras. 
När däremot 80/40 systemet simuleras motsvaras detta av ett Kvs-värde på strypningen av 
0,04, vilket medför att den reglerande parametern påverkar flödet upp till detta värde. När 
det reglerande Kv-värdet är 0,04 resulterar det totala Kv-värdet över ventilen i ungefär 
0,03 vilket motsvarar det flödet som man vill uppnå vid 80/30 injustering. Resultatet för 
ventilerna i de olika systemen hos zon 1 visas i figur 4.27, samma totala kapacitet uppnås 
av ventilen, men för olika storlek på den reglerande parametern.  
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Figur 4.27 Kv-värden för zon 1 i det simulerade systemet. De streckade kurvorna motsvarar den 

reglerade parametern, och den heldragna linjen representerar ventilens totala Kv-värde. 

Effekten blir än mer tydligare för reglerparametrarna i zon 6. Termostatkropparna känner 
av en temperaturökning vid samma tidpunkt på grund av att effektbehovet minskar. 
Systemet injusterat efter 80/30 kommer att stänga ventilen nästan en timme senare än 
80/40 systemet, se figur 4.28. 
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Figur 4.28 Kv-värden för zon 6 i det simulerade systemet. De utmärkta kurvorna motsvarar den 

reglerade parametern, och de övriga linjerna representerar ventilens totala (verkliga) Kv-
värde. 

Figur 4.28 stärker resonemanget att 80/40-systemet egentligen resulterar i ett teoretiskt 
80/30-system, eftersom den resulterande totala kapaciteten blir ungefär det som 
eftersträvades vid det lägre flödet. Figur 4.29 visar att temperaturfallet över radiatorerna 
från zon 1 till zon 6 är, som tidigare diskuterades, mycket lika mellan lågflödessystemen. 
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Figur 4.29 Temperaturfallet över radiatorerna i zon 1 till zon 6 i ett radiatorsystem injusterat efter två 

olika ∆T. Beloppet av temperaturfallet faller med avståndet från distributionscentralen. 

Temperaturdifferensen över radiator ett till sex minskar med cirka 30 %, vilket medför att 
flödet måste öka med motsvarande procentsats. Detta är möjligt då systemet injusteras 
efter 80/40, eftersom det enligt figur 4.27 finns möjlighet till ökning av ventilens totala 
kapacitet. Där av det måttliga temperaturfallet från rumstemperaturen i zon 1 till zon 6 
som presenterades i figur 4.25. 
 
Slutsatsen av denna studie är att genom att öka flödet med 25 % i ett konventionellt 
lågflödessystem (ett system injusterat efter 80/30) så ökar reglerventilens förmåga att styra 
flödet och på så sätt snabbare stänga flödet vid en temperaturhöjning på grund av en intern 
värmelast. Förlusten blir ett mindre robust systemet som ställer högre krav på en 
fungerande termostatventil.  
 
I systemet som efterliknats har radiatorernas dimensionerade effekter varit väl avpassade 
mot värmebehovet. Uppvärmningsbehovet beror av många faktorer och kan vara svårt att 
bestämma i ett verkligt system. Svårigheten leder ofta till, särskilt för gamla system, att 
radiatorer överdimensioneras [2]. Detta innebär att termostatventilen sänker flödet för att 
rätt effekt skall levereras. Figur 4.30 visar hur radiatorns karakteristik förändras vid 100 % 
överdimensionering. 
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Figur 4.30 Effekten som funktion av massflödet genom en radiator vid högflöde injusterat efter 

temperaturförhållandet 55/45. 

Radiatorn som var injusterad för ett temperaturförhållande på 55/45 och då leverera 400 
W. Värmebehovet var överskattat med 100 %, vilket leder till att termostatventilen måste 
strypa flödet och karakteristiken blir betydligt mer flödesberoende inom det reglerande 
intervallet. Den branta karakteristiken leder också till att systemet blir betydligt mer 
känsligt för tryckförändringar över ventilen som kommer att ske vid reglering av 
radiatorer belägna i systemet. Det är viktigt att pointera att ju högre tryck det är i ett 
system ju lägre Kvs-värden måste radiatorventilerna injusteras med och ju lägre blir den 
procentuella tryckskillnaden när ventiler öppnar och stänger. 
 
Det är för dessa överdimensionerade system som injustering till lågflöde har sin stora 
fördel. Genom enkla ingrepp kan ett system med en komfortabel och energisparande 
funktion uppnås.  
 
Bilaga 1 innehåller resultatet av årssimuleringar över det upprättade radiatorsystemet. 
Simuleringarna är utförda för ett antal olika fall. Det två första beräkningsfallen är 
simulerade utan termostatventil för system injusterade efter temperaturförhållandena 
55/45 respektive 80/30. Beräkningsfallen 3 och 4 är motsvarande system med skillnaden 
att en termostatventil har tillförts. En jämförelse av energiåtgången för uppvärmningen 
visar att det finns mycket stora möjligheter att spara energi med fungerande 
termostatventiler. Styrkurvan för framledningstemperaturen är inte på något sätt 
optimerad men det borde enligt teorin vara möjligt att minska energibehovet med 20-30 % 
bara genom att införa radiatortermostatventiler med den prestanda som tillverkare 
garanterar.  
I de olika beräkningsfall som innehåller termostatventiler så presenteras resulterande 
rumstemperaturer vid två olika tidsintervall under året. Timme noll innebär början av det 
simulerade året som går från januari till december. Det första intervallet (0-500 h) innebär 
det dimensionerande förhållandet vilket medför att de lägsta utomhustemperaturerna 
uppkommer då. Under detta intervall skiljer inte resultatet så mycket för simulering med 
eller utan termostatventil. I det andra intervallet (2000-2500 h) blir termostatventilen 
viktigare i sin funktion eftersom utomhustemperaturen fortfarande är relativt låg (hög 
framledningstemperatur) men systemet belastas med stor andel solinstrålning.  
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För högflödessystemen kommer jämviktstemperaturerna att inställa sig med en skillnad på 
ungefär en grad mellan de olika intervallerna. Detta beror på att proportionalitetsbandens 
bredd kommer att förändras under året. Simuleringen som är utförd med injusteringen 
80/40 får en mycket liten förändring av jämviktspunkten över året eftersom 
proportionalitetsbandet är mycket liten även vid dimensionerande förhållande.  
 
I ett verkligt system kommer förskjutningen av jämviktspunkten att vara än mer 
utmärkande eftersom termostatkroppen kommer att utsättas för värmeledning från 
termostatens infästning till radiatorn. 
 
Beräkningsfall 7 är ett optimerat system där alla värmelaster tas tillvara och 
inomhustemperaturen hålls jämn på de 20°C i alla zoner som är vad systemet är 
dimensionerat för. Resultatet visar att det finns ungefär ytterligare 20 % energi att spara 
jämfört med fallet med dagens mekaniska termostatventiler.  
 
Sist i bilaga 1 presenteras ett varaktighetsdiagram över rumstemperaturen för de olika 
beräkningsfallen.  
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5. Slutsatser och diskussion 
I detta arbete har termostatventilens funktion studerats för två principiellt skilda 
injusteringsmetoder. Resultatet visar att det finns en stor möjlighet till att spara energi 
med fungerande radiatortermostatventiler för båda metoderna, om systemets värmebehov 
är väl avvägt samt att radiatoreffekten är korrekt injusterad.  

5.1. Högflöde 
Ett väl injusterat system ger möjligheter för termostatventilen att verka med god funktion. 
De företeelser som kan vara hämmande för att termostaten i detta system skall kunna 
operera funktionellt är sammanfattade i följande lista: 
 

 Att radiatorsystemet är injusterat efter ett allt för lågt differenstryck. Detta medför 
att termostatventilen tvingas arbeta med stora slaglängder, vilket resulterar i att 
förutsättningarna för resterande ventiler i ett system får stor variation. Den 
negativa effekten som kan uppträda vi för höga differenstryck är ljudproblem i 
ventiler på grund av ”smattring”. 

 Att distributionsledningar i ett radiatorsystem är för snålt tilltagna. Konsekvensen 
blir då att hastigheten i rören blir stora och därmed tryckförlusten utmärkande. 

 Att radiatorventilen är felaktigt avpassad. I ett högflödessystem är ventilens 
karakteristik mer betydelsefull än för ett lågflöde. Genom att använda en ventil 
som har allt för stor slaglängd i förhållande till kapacitet, kommer systemets 
jämviktspunkt att hamna inom ett bredare temperaturintervall vilket kan innebära 
både för låga och för höga rumstemperaturer.  

 Att feluppskatta effektbehovet. Om effekten är underskattad finns det ingen 
marginal för ventilen att justera denna, eftersom effekten ofta är nära maximal för 
given framledningstemperatur. Ett slarvigt injusterat system ger också höga 
returtemperaturer. Om istället effekten är överskattad får termostatventilen en stor 
betydelse eftersom det då är upp till denna att strypa flödet så att rätt effekt 
levereras. Risken är då att regleringen blir instabil vilket får stora påföljder på den 
levererade energin eftersom svängningarna antar långa perioder på grund av 
systemets tröghet, samt att radiatoreffekten blir mycket mera känslig för 
tryckändringar i systemet. 

 
Fördelar med högflöde som injusteringsprincip har inte behandlats i denna rapport men 
några skäl som talar för denna bör nämnas. Det viktigaste argumentet för högflöde är att 
man kan utnyttja alternativa energislag för uppvärmning som inte klarar att leverera några 
högre temperaturer.  
 
En annan fördel som diskuteras är att risken för igensättning av ventilen minskas vid ett 
högre flöde, men det råder viss oenighet i detta ämne eftersom vissa menar att ett högre 
flöde också medför fler medåkande partiklar som hade sedimenterats vid ett lägre flöde. 

5.2. Lågflöde 
Den grundläggande tanken med lågflödesreglering är att man skall skapa ett energisnålt 
värmesystem genom att öka termostatventilens förmåga att tillvarataga yttre värmelaster. 
Denna studie har visat att resultatet mellan hög- och lågflödesinjusteringen inte blir så 
utmärkande ur energi synpunkt. Största anledningen till detta är att systemens 
proportionalitetsband kommer att förändras beroende på gällande driftsfall. 
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Lågflödesprincipen har mycket god förutsättning för att generera god temperaturkomfort 
genom termostatreglering då injustering utförs på rätt sätt. På samma sätt som för 
högfödesinjustering finns det ett antal faktorer som kan hämma termostatventilens 
funktion i radiatorsystemet. 
 

 Att alltför små Kvs-värden ansätts. Detta bidrar till att reglerventilens auktoritet 
blir för låg och flödet kan inte strypas på ett lika effektivt sätt. Vid normal drift 
sker regleringen inom ett intervall där flödet inte påverkas, och måste på så sätt 
förflytta sig en onödigt lång sträcka för att strypa flödet. 

 Att ventilens läckflöde är stort. Eftersom lågflödesprincipen innebär en hög 
framledningstemperatur blir effektförlusten vid en läckande ventil ett större 
problem än motsvarande läckage vid högflöde. 

 Att temperaturfallet i ledningar underskattas. Det lägre flödet ökar också 
uppehållstiden för vattnet i ledningen vilket också resulterar i en högre grad av 
nedkylning. Om inte detta tas i beräkning kan regleringen av radiatorer längst ut på 
en radiatorgren inte räcka till för att uppnå en tillräcklig rumstemperatur. 

 Att termostatkroppens påverkan av framledningstemperatur ej tages i beaktning. 
En betydande sak som simuleringen av termostatventilen inte medräknar är att 
max-begränsningen förskjuts vid ändring av framledningstemperatur. Eftersom 
termostatkroppen av tradition sitter i direkt anslutning till radiatorns tillopp 
kommer både värmeledning samt rummets begränsande omblandning påverka hur 
väl den temperatur som termostaten känner avspeglar den verkliga 
rumstemperaturen. Om inte detta beaktas vid val av max-begränsande temperatur 
för termostaten kan den uppnådda rumstemperaturen bli ett par grader lägre än det 
eftersträvade vid dimensionerande framledningstemperatur. Detta gäller också till 
viss del även för högflödessystem. Denna börvärdesförskjutning skulle kunna 
minskas genom att placera termostatventilen på retursidan av radiatorn. 

 
De som förespråkar lågflödesreglering har som ett viktigt argument, att möjligheten till 
låga returtemperaturer för fjärrvärmecentraler är stor, och på så sätt bidrar till att sänka 
mottrycket för svenska energiverk. Den termiska prestandan för dessa centraler ökar också 
med sänkt returtemperatur [8]. 

5.3. Förslag på fortsatt arbete 
Fortsatt arbete inom radiatorns förmåga att överföra värme till omgivningen då låga 
flöden genereras. I rapporten har empiriska samband mellan den genererade effekten och 
skillnaden mellan fluidtemperaturen används. Dessa samband är framtagna för högflöde 
och borde med största sannolikhet justeras då flödet minskas eftersom 
temperaturdistribueringen i radiatorn blir annorlunda. 
 
En följd av att tydligare beskriva radiatorns värmeöverföring skulle leda till att en 
optimering av hur framledningstemperaturen som funktion av utomhustemperaturen skall 
styras. Detta är en viktig detalj som kräver ytterligare studier. 
 
Genomgående i rapporten har termostatventilen beskrivits med indata från nya ventiler. 
Intressant vore att studera hur dessa parametrar förändras vid en tids användning. 
Långtidstester för olika typer av regleringar skulle ge viktig information om RTV: ns 
energisparande förmåga.  
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Fortsatta studier angående tryckfördelningen i ett radiatorsystem skulle generera en viktig 
kunskap om hur ett radiatorsystem skall konstrueras för att injustering skall kunna ske på 
bästa sätt. Injusteringen är ett krav för att termostatventilerna skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt. 
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Bilaga 1. Systemsimuleringar 
 
Denna bilaga innehåller jämförande simuleringar av värmesystemet som presenterades i 
avsnitt 4.4. Simuleringarna är utförda under ett helt år (8760 h) men presenteras för två 
olika intervall; 0-500 timmar vilket motsvarar de första 20 dygn i januari och 2000-2500 
timmar som representerar cirka 20 dygn kring månadsskiftet mars-april. Anledningen till 
att dessa två intervall valts är att det första intervallet motsvara dimensionerande 
förhållande och detta jämförs med ett avvikande driftsfall vilket medför en annan 
jämviktspunkt. 
 
Systemet innehåller sex simulerade zoner men presentationen jämför den närmast 
distributionscentralen (zon 1) med den som är längst bort (zon 6), alltså radiatorn med det 
högsta differenstrycket och den högsta framledningstemperaturen jämförs med den 
radiatorn med det lägsta differenstrycket samt den lägsta framledningstemperaturen.  
 
Nedan följer en principskiss som beskriver hur systemet är konstruerat med laster och 
motstånd. Det ingående trycket i värmeledningen är 10 kPa och zonerna tillförs ett 
luftflöde på 2 l/(sm2) med en temperatur av 17°C.  
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Beräkningsfall 1 
 
Högflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
55/45 vid dimensionerande 
förhållande. 
 
Utan termostatventil. 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
6336.8 kWh 
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Beräkningsfall 2 
 
Lågflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
80/30 vid dimensionerande 
förhållande. 
 
Utan termostatventil 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
7546.5 kWh 
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Beräkningsfall 3 
 
Högflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
55/45 vid dimensionerande förhållande. 
 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
4861.6 kWh 
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Beräkningsfall 4 
 
Lågflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
80/30 vid dimensionerande förhållande. 
 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
4730.3 kWh 
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Beräkningsfall 5 
 
Högflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
60/40 vid dimensionerande förhållande. 
 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
4790.6 kWh 
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Beräkningsfall 6 
 
Lågflödesinjustering instrypt för att 
åstadkomma temperaturförhållandet 
80/40 vid dimensionerande förhållande. 
 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
4699.1 kWh 
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Beräkningsfall 7 
 
Referensfall där en ideal P-regulator 
används för att åstadkomma en 
rumstemperatur på 20˚C där all 
internlast har tillvaratagits. 
 
 
Energi för uppvärmning av systemet: 
3982.6 kWh 
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Varaktighetsdiagram 
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Bilaga 2. Ventilkarakteristiker 
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