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Abstract

Motor till unikt luftvärmeväxlarsystem

Motor to unique air heat exchange system

Tim Bergsten

Gtherm is an innovation company who has an unique air heat exchanger under
development. The purpose of this thesis is to provide data of suitable motors for the
heat exchanger and to find suitable motor suppliers. 
A motor specification was designed. It is an important basis for the search of suitable
motors. A compilation was made of nine motor suppliers and the suitable motors
from those. The compilation can be used by GTherm in their choice of suppliers and
motors.
The compilation of the demands on the motor and analysis of suppliers indicated that
there were no standard motors available to GTherms air heat exchanger. Adaptation
of motor is required to meet the system requirements.
Power Efficiency is the keyword for an air heat exchanger so tests were performed
on prototype to calculate this. Suppliers have long delivery time for customized
motors and because of the lack of time a borrowed standard motor was used for the
measurement. The motor was satisfactory enough to perform the tests but would
probably not have been selected for the production of the air heat exchanger. Based
on measured data, electric power (SFP) was calculated for the prototype. The results
showed that air heat exchange system was non electrical efficiency because the
estimated SFP value was too high. This is probably because the prototype had gaps in
the sealing that produced air leakage.
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Sammanfattning 
GTherm är ett innovationsföretag som har en unik luftvärmeväxlare under utveckling. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram underlag på lämpliga motorer till 

luftvärmeväxlaren samt att hitta lämplig motorleverantör. 

  

En motorkravspecifikation utformades. Den är ett viktigt underlag vid sökandet efter 

lämplig motor. Det gjordes en sammanställning av nio motorleverantörer samt lämpliga 

motorer från dessa. Sammanställningen kan GTherm använda i sitt val av leverantörer 

och motorer. 

 

Sammanställningen av krav på motorn samt analys av leverantörer visade att det inte 

finns några standardmotorer till GTherms luftvärmeväxlare. Det behövs anpassning av 

motor för att klara av systemets krav. 

 

Eleffektivitet är ett nyckelord för en luftvärmeväxlare så tester utfördes på prototyp för 

att beräkna denna. Leverantörerna hade långa leveranstider på kundanpassade motorer 

och på grund av tidsbrist valdes en standardmotor till mätningen som GTherm hade 

lånat. Motorn var tillfredställande nog för att utföra tester men skulle troligen inte ha 

valts vid produktion av luftvärmeväxlaren. Utifrån uppmätta data beräknades 

prototypens eleffektivitet (SFP).  Resultatet visade att luftvärmeväxlarsystemet var 

elineffektivt då det beräknade SFP värdet var alldeles för högt. Detta beror troligen på 

att prototypen hade brister i tätning som gav luftläckage. 
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Förord 
Examensarbetet ”Motor till ett unikt luftvärmeväxlarsystem” på 15 högskolepoäng är 

avslutande momentet i högskoleingenjörsutbildningen i elektroteknik. Ämnesgranskare 

är Kjell Staffas på institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet och Per 

Preinitz på Devex Mekatronik AB är handledare. 
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Nyckelord 
Luftvärmeväxlare, motor, GTherm, eleffektivitet, verkningsgrad, motorleverantörer 

 

Förkortningar  
DC Direct current(Likström) 

p Tryck i (Pascal) 

P Effekt(Watt) 

L/s (Liter per sekund) 

M Moment(Nm) 

V volym(m
3
) 

EMC Elektromagnetisk kompabilitet (En utrustnings förmåga att fungera i sin 

elektromagnetiska omgivning ) 

RoHS Restriction of Hazardous Substances (Är ett direktiv som förbjuder eller 

begränsar användningen av tungmetaller och flamskyddsmedel) 

REACH Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals  (Är ett direktiv gällande kemikalier) 

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment (Är ett direktiv för hantering av 

elektriskt och elektroniskt avfall) 

IP Ingress Protection (En kapslings förmåga att tåla fukt och damm) 

 Vinkelhastighet (Hur fort någonting vrider sig vid roterande rörelse) 

   Luftflöde från utomhusluften till luftvärmeväxlare 

     Luftflöde till utomhusluften från luftvärmeväxlare 

 Luftflöde från inneluften till luftvärmeväxlare 

   Luftflöde från luftvärmeväxlare till inomhusluften 

 verkningsgrad 

SFP Specific Fan Power (Ett värde som talar om hur eleffektivt ett fläktbaserat system 

är) 
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1 Inledning 

Människors miljötänkande går ständigt framåt eftersom de är i vetskap om att de måste 

spara på jordens energiresurser. Det är inte lätt att spara på energi i dagens samhälle då 

det sker en ökande användning av energiförbrukande produkter. Därför har EU infört 

nya direktiv som kommer 2011 gällande motorers energieffektivitet
1
. 

 

När energikrisen kom på 70-talet kom också nya byggnadsregler som sa att nybyggda 

hus skulle vara tätare och energieffektivare. Men då det vart tätare hus krävdes något 

mer än den ”naturliga” ventilationen i husen. Luftombytet var tvunget att ske på 

mekaniskt vis via fläktar för att få en bra ventilering i husen. Då människan tillbringar 

ca 90 % av tiden inomhus varav ca 50 % i sitt eget hem är en bra inomhusmiljö av stor 

vikt. Det har visat sig lönsamt att återanvända värmen i inomhusluften i hushåll vid 

ventilering för att spara energi och där av minska uppvärmningskostnaden. En 

luftvärmeväxlare har just detta syfte då den sparar energi i form av återanvändning av 

värme vid ventilering av inomhusluften. En luftvärmeväxlare är ett komplement till 

annan uppvärmningskälla. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram underlag med lämpliga motorleverantörer 

och motorer samt att utföra tester på en av GTherms prototyper med lämplig motor för 

att ta reda på prototypens skick och systemets energieffektivitet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till motor och elektroniken i systemet. Arbetet skall ej analysera 

mekanik eller andra delar konstruerade av GTherm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 www.eio.se/media/nyheter/sidor/nytteu-direktiv.aspx 

http://www.eio.se/media/nyheter/sidor/nytteu-direktiv.aspx
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2 Teori  

2.1 Luftvärmeväxlare  

För att få ett energieffektivt luftvärmeväxlarsystem behövs effektiva komponenter i 

systemet. En komponent som är mycket energikritisk för systemet är motorn. Därför är 

det viktigt att denna komponent har så hög verkningsgrad som möjligt. Ett systems 

verkningsgrad  kan beskrivas enligt.  

 

 

 

 

 

(1) 

 

Ventilation i form av bara en ventilationstrumma som släpper ut all luft och därmed 

värmen som finns i luften är väldigt energiineffektivt. Luftvärmeväxlare återanvänder 

värmen i inomhusluften vid ventilering och sparar därmed energi.  

 

Det är av stor vikt att en luftvärmeväxlare har hög värmeåtervinningen för att vara ett 

effektivt system. En annan faktor som är minst lika viktig är att korrekt mängd luft 

ventileras. En luftvärmeväxlare som ventilerar mer eller mindre luft än nödvändigt är ett 

ineffektivt system.  

 

2.2 Roterande luftvärmeväxlare 

En roterande luftvärmeväxlare bygger på en teknik där en rotor ligger och roterar i 

centrum av systemet. Rotorn består ofta av många små kanaler som släpper igenom 

värme. Energin i form av värme tas från inomhusluften som ventileras ut. Den värmen 

överför till den ”kalla” friska luften som ventileras in i huset.  

Verkningsgraden för dessa luftvärmeväxlare kan vara så hög som 85 %. Detta är väldigt 

högt då andra typer ofta bara har en verkningsgrad på ca 65 %. Det finns två typer av 

roterande luftvärmeväxlare. Den första kallas för ”rekuperativ” luftvärmeväxlare och 

har en snabbroterande rotor i systemet. Den andra kallas för ”regenerativ” och denna har 

en långsamroterande rotor i sitt system. 
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Det finns oftast ett filter i luftvärmeväxlarsystemet som tar bort damm och andra typer 

föroreningar i luften men det finns en liten risk för luktöverföring. Om föroreningar 

slinker igenom filtret och smutsar ner systemet försämras verkningsgraden
2
.   

 

En roterande luftvärmeväxlare har fyra olika luftflöden som cirkulerar in och ut ur 

systemet. Figur 1 illustrerar dessa fyra flöden.  

 

 ”Uteluften” (1) är den friska luften som går in i systemet. 

 ”Uteluften” blir uppvärmd i luftvärmeväxlaren innan den går vidare som 

”tilluft” (2) in i den plats som skall ventileras.  

 Värmen som överförs till ”uteluften” tas från ”frånluften” (3) som är den varma 

luften som man vill ventilera ut. 

 Till sist har vi ”avluften” (4) som är ”frånluften” minus den värmen som man 

överfört till ”uteluften” i luftvärmeväxlaren. ”Avluften” lämnar systemet ut i 

naturen
3
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

En bild som illustrerar de fyra flödena i en roterande värmeväxlare.  Figur 1 

 

 

 

                                                 
2
www.fresh.se/index.php?show=117174_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p117174/p117174_s

we.php 
3
 Nils Lavenius, GTherm  

 

http://www.fresh.se/index.php?show=117174_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p117174/p117174_swe.php
http://www.fresh.se/index.php?show=117174_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p117174/p117174_swe.php
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3 Företaget GTherm 
Företaget ligger beläget i Kista i en företagspark och består av 3 stycken personer. Det 

finns ingen kompetens inom elektronikområdet därför togs denna kunskap in genom 

detta examensarbete. Företagets budget är väldigt begränsad så GTherm jagar 

investerare för att få igång produktion av deras unika produkt Rototherm. Följande 

frågor var viktiga att få svar på under examensarbetets gång. 

 

 

 Vilken typ av motor är lämpligast till deras luftvärmeväxlarsystem? 

 Vilken motorleverantör är lämpligast? 

 Hur eleffektivt är luftvärmeväxlarsystemet? 

 Vilket skick har deras prototyper? 
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4 Rototherm 
Rototherm skiljer sig från många andra roterande luftvärmeväxlare då den är 

”självrengörande”. Stora problem med roterande luftvärmeväxlare är att smuts och 

partiklar fastnar och täpper igen de små kanalerna i rotorn. Kontinuerligt underhåll 

behövs då oftast för att undvika försämrad verkningsgrad.  Rototherm kan byggas 

väldigt kompakt tack vare sin speciella teknik. Användningsområdena för 

värmeväxlaren är tänkt att vara ventilering i bostadshus eller radiobasstationer där det 

är viktigt med kylning av elektroniken utan att få in fukt i denna.  

 

 

Systemet är rekuperativt och består av en rotor som i sin tur består av mellan 10 till 30 

stycken plattor som roterar synkroniserat med varandra se figur 2. Plattorna har små 

kanaler som har i uppgift att släppa igenom värme. Mellan varje platt är det ett tunt 

utrymme där luften passerar. GTherm har riktat in sig på två storlekar av prototyper som 

heter R330 respektive R660 där den sist nämnda är den större modellen av de två. 

Rotorn i systemet skall drivas av en motor. 

 

 

 

 

En CAD-ritning över GTherms luftvärmeväxlare Rototherm med pilar som illistruerar 

de fyra luftflödena som går in och ut ur systemet.  Figur 2 
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Systemet skall ha direktkoppling mellan motor och rotor. Remdrift eller växellåda ger 

ökade energiförluster samt ökad bullernivå i systemet. Det viktigaste skälet till varför 

GTherm vill ha direktkoppling är att den har längst livslängd. Systemets verkningsgrad 

är teoretiskt beräknad av GTherm till ca 80 %. Hur hög verkningsgraden blir beror 

mycket på valet av motor då det är den mest energikritiska komponenten i systemet.  

 

Då komponeneten motor är så viktig för GTherms system var en noga utredning 

angående motorvalet ett måste. Det var här hela arbetet startade med ett viktigt 

dokument angående motorn till luftvärmeväxlaren.    
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5 Kravspecifikationen 
GTherm var i behov av att undersöka vilken typ av motor som var mest lämpad till 

deras luftvärmeväxlare. Det första steget var att få en korrekt kravbild av den typ av 

motor som söktes. Den kravbilden var grunden för att kunna söka efter den mest 

lämpade motorn till systemet. 

 

Det hela började med att GTherm hade gjort beräkningar på sitt system se tabell 1. 

Dessa beräknade värden var stommen i kravspecifikationen. Det var modell R660 och 

R330 som kravspecifikationen var anpassad efter.  

 

 

 

 

                 

Kontinuerlig 

drift 

            

     Accellerationsfas  

 

    

Modell Varvtal  Effekt  Vridmoment  Tröghetsmoment  Acc. 

  rpm W Nm Kg x m²    

             

R660 600 220 3,5 0,44   < 1min 

              

R330 1600 175 1,04 0,19   < 1min 

              

 

GTherms beräknade värden som lades in i Kravspecifikationen.  

Tabell 1. 

 

 

 

 

5.1 Kraven 

 

Kraven som ingår i kravspecifikationen är indelade i grupper om allmänna krav, 

driftkrav och regulatoriska krav. De allmänna kraven är uppdelade i undergrupper 

mekaniska mått, motortyp, strömförsörjning, arbetsmiljökrav och livslängd. Meningarna 

som är överstrukna är krav som togs bort under arbetets gång se tabell 2. 
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Allmänna krav  

Mekaniska mått  

ID Krav 

R 1.1 Motorn bör ha en så kort längd i axiell-led 

som möjligt. Dock inga exakta krav på 

mått. 

R 1.2 Motorn bör inte ha växellåda då det är en 

extrakostnad och ökar bullernivån. 

Motorn skall ha en direktkoppling mellan 

motor och rotor.    

Motortyp  

ID Krav 

R 2.1 Motorn ska vara av typen EC. Motorn bör 

vara av borstlöstyp pga livslängdsskäl och 

verkningsgradsskäl. 

Strömförsörjning  

ID Krav 

R 3.1 Eftersom prototypen testas i Sverige ska 

kravet på strömförsörjning vara, 230VAC 

50 Hz.  

R 3.2 Till modell R660 ska man ha en motor på 

230VAC och en motor på 48VDC. 

R 3.3 Till modell R330 ska man ha en motor på 

230VAC. 

 (Strömförsörjningskrav kan behöva ändras 

vid användning i andra länder.) 

Miljökrav  

ID Krav 

R 4.1 Motorerna på 230VAC ska ha IP54 

klassning då detta ställs på damm- och 

fuktighetskrav. 

R 4.2 48VDC motorn ska ha IP55 klassning. 

R 4.3 Motorerna på 230VAC ska klara av att 

arbeta i en omgivningstemperatur i 

intervallet från -40 till +60 grader Celsius. 

R 4.4 Motorerna på 230 VAC ska klara av att 

startas i ett intervall från -25 till +60 

grader Celsius.  

R 4.5 Motorn på 48VDC ska klara av att arbeta i 

en omgivningstemperatur i intervallet från 

-40 till +60 grader Celsius. 
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R 4.6 Motorn på 48VDC ska klara av att startas 

i intervallet från -33 till +60 grader 

Livslängd  

ID Krav 

R 5.1 Motorn ska minst ha en livslängd som 

motsvarar livslängden för värmeväxlaren 

som den är inbyggd i. 

R 5.2 Motorn ska vara i drift 24 timmar om 

dygnet året om (Kan troligen vara 

avstängd under sommaren då den är 

överflödig). Värmeväxlarens livslängd är 

ca 140000 timmar, vilket motsvarar ca 

15år.) 

Driftkrav På modell R660 

ID Krav 

R 6.1 Motorn ska ha ett driftläge. 

R 6.2 Varvtalet ska vara 600 [RPM] 

R 6.3 Den mekaniska effekten på utgående axel 

ska vara 220 [W]    

R 6.4 Vridmomentet ska ligga på 3.5 [Nm] 

Driftkrav På modell R330 

ID Krav 

R 7.1 Motorn ska ha två driftlägen: driftläge 1 

och driftläge 2. 

 Driftläge 1: ca 2 x 10.8h per dygn 

R 7.2 Varvtalet ska vara 900 [RPM] 

R 7.3 Den mekaniska effekten på utgående axel 

ska vara 30 [W]    

R 7.4 Vridmomentet ska ligga på 0.32 [Nm] 

 Driftläge 2: ca 2 x 1.2h per dygn 

R 7.5 Varvtalet ska vara 1600 [RPM] 

R 7.6 Den mekaniska effekten på utgående axel 

ska vara 175 [W]    

R 7.7 Vridmomentet ska ligga på 1.04 [Nm] 

Motorkrav vid accelerationsfas På modell R660 

ID Krav 

R 8.1 Ska accelereras från stillastående till 

önskat varvtal inom ca 1 minut.  

 (Värmeväxlarens tröghetsmoment i rotorn 

ligger på 0.44 [Kg x m²]) 
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Motorkrav vid accelerationsfas På modell R330 

ID Krav 

R 9.1 Ska accelereras från stillastående till 

önskat varvtal inom ca 1 minut.  

 (Värmeväxlarens tröghetsmoment i rotorn 

ligger på 0.19 [Kg x m²]) 

Regulatoriska krav  

Säkerhetskrav  

ID Krav 

R 10.1 Värmeväxlaren ska uppfylla 

Maskindirektivet 2006/42/GC 

R 10.2 Värmeväxlaren ska uppfylla 

lågspänningsdirektivet 2006/95/EG 

Övriga regulatoriska krav  

ID Krav 

R 11.1 Värmeväxlaren ska uppfylla EMC-

direktivet 204/108/EC  

R 11.2 Värmeväxlaren ska uppfylla ErP 

2009/125/EC 

R 11.3 Värmeväxlaren ska uppfylla WEEE 

2002/96/EG 

R 11.4 REACH- och RoHS ska upfyllas . 

 (Valet av motor ska vara tillräckligt 

tillfredställande så att dessa krav kan 

uppfyllas på värmeväxlaren.)  

Tabell 2 

 

Kravet R 2.1 att motorn skulle vara av typen EC ändrades till borstlös typ då EC bara är 

en slag borstlös motor. GTherm trodde från början att det bara var EC som klarade av 

livslängdskravet men det visade sig att det fanns andra borstlösa motorer som också 

levde upp till det kravet. En del krav lades in kravspecifikationen utifrån analys av 

möten med motorleverantörer och möten med GTherm.  

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

6 Kontakt med leverantörer 
Under arbetets gång kontaktades motorleverantörer för att få en bättre kravbild av 

vilken motor som söktes. Frågor ställdes till leverantörer och det vart en djup dialog om 

olika krav på GTherms system. En del leverantörer hade en viss kunskap inom 

luftvärmeväxlarområdet medans andra inte visste alls hur ett sådant system fungerade. 

Då inte leverantörerna besatt den kunskapen förklarades systemet så att leverantören 

kunde få en bättre helhetsbild om vilken motor GTherm var i behov av.  

 

Då det var geografiskt möjligt kunde leverantörerna träffas personligen och detta gav en 

riktigt bra förståelse om hur stora leverantörerna var samt vilken kunskap de besatt 

inom luftvärmeväxlarområdet. Vid de personliga mötena visade motorleverantör upp 

sina produkter och kravspecifikationen analyserades vilket gjorde att en djup diskussion 

kunde föras på detaljnivå om vilka motorer som levde upp till kraven i specifikationen. 

 

Utifrån diskussion mellan alla parter kunde specifikationen förbättras och utökas. Den 

var i stort sett aldrig helt klar då den hela tiden går att förbättra, utöka och specificera 

mera på varje krav. Därför växte den hela tiden och vart mer komplett efter varje möte 

med olika motorleverantörer. Det är viktigt att pointera att det alltid gjordes analys av 

de input som gavs av motorleverantörerna då den inte alltid stämde överens med 

GTherms system.       

 

Totalt kontaktades nio stycken motorleverantörer. Det gjordes en sammanställning av 

dessa leverantörer med leverantörsnamn, geografiskt läge, motortyp som leverantören 

rekommenderade till systemet och motorpriserna se appendix 1.  
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7 Motorn 
Enligt krav R 2.1 i tabell 2 så ska det vara en borstlös motor till systemet. Anledningen 

till varför att detta vart ett krav är att borstmotorer det vill säga motorer med kolborstar 

har en del negativa aspekter. För det första behöver borstmotorer kontinuerlig service i 

form av utbytte av kolborstar. Detta är icke önskvärt då GTherms system skall ha en 

livslängd enligt krav R 5.1 på ca 15 år utan någon service under den tiden. För det andra 

kan det bli EMC problem med borstmotorer då dessa kan få gnistbildning.  

 

GTherm vill ha en så billig motor som möjligt i inköpskostnad men ändå få ett så 

kostnadssnålt system som möjligt. Verkningsgraden på motorn är alltså väldigt 

intressant då den avgör hur energieffektivt systemet blir.  

 

En motor med 50% verkningsgrad jämfört med en med 80% verkningsgrad ger 

självklart luftvärmeväxlarsystemet en mycket lägre verkningsgrad. Tydlig skillnad i 

driftskostnad för motorer med olika verkningsgrad kan urskiljas i tabell 3. 

Driftkostnaden får GTherm ta med i beräkningarna vid val av lämplig motor. 

 

Driftskostnaderna på motorer med fyra olika verkningsgrader är beräknade enligt 

ekvation 2. Värdet 175 Watt i tabellen är tagen från krav R 7.6 i kravspecifikationen se 

tabell 2. Beräkningen i tabellen baseras på att motorn är i drift dygnet nio månader per 

år se krav R 5.2 (inte under juni, juli och augusti månad då värmeväxlaren är 

överflödig).  

 

 

 

  (2) 

 

 

Tabell 3 

                                                 
4
www.Vattenfall.se 

Motor 

mekanisk 

Effekt 

Motor 

verknings

grad 

Motor 

Elektrisk 

Effekt 

KWh/ 

nio mån 

 

Kr/KWh
4
 Kostnad 

nio mån 

Kostnads- 

skillnad mot 

80% verk 

175W 80 % 219W 1437 1,30 1868Kr 0Kr 

175W 70 % 250W 1643 1,30 2135Kr 266Kr 

175W 60 % 292W 1916 1,30 2491Kr 622Kr 

175W 50 % 350W 2300 1,30 2989Kr 1121Kr 

http://www.vattenfall.se/
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  Verkningsgrad            Tabell 4 

 

 

Skillnaden i driftskostnad per år mellan motorer som har 80 % verkningsgrad och 

motorer som har 50 % verkningsgrad är 1121kr vid kontinuerlig drift nio månader per 

år förutsatt att motorerna levererar 175W i uteffekt se tabell 4.  
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Diagram över driftkostnadsskillnaden mellan motorer med olika 

verkningsgrader 
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8 Arbetets experiment  
En lämplig motor skulle testas mot kravspecifikationen. Testerna skulle utföras på en av 

GTherms konstruerade prototyper. GTherm var i behov av att få reda på skicket på 

prototypen. GTherm ville också veta hur eleffektivt deras system var om det hade en 

motor som levde upp till kraven i kravspecifikationen. För att få fram systemets 

eleffektivitet och kontrollera prototypens skick behövdes flödesmätning utföras på 

prototypen. 

 

En motor skulle lånas av företaget Ebm Papst AB som konstruerar motorer till fläktar 

och pumpar. Men då alla deras motorer redan var utlånade och med den 

tidsbegränsningen som fanns användes istället en motor som GTherm hade lånat av ett 

annat företag sedan en tid tillbaka. Den motorn var dock en motor med kolborstar men 

klarade av de driftskrav som fanns i kravspecifikationen. Motorn var av fabrikat Exmek 

modell MB080FG230.  

 

Ett annat krav som vart lidande förutom motortyp kravet R 2.1 var kravet R 1.2 i 

kravspecifikationen se tabell 2. Det kravet sa att motorn skall ha en direktkoppling 

mellan motor och rotor på prototyp men en direktkoppling var inte konstruerad på 

prototypen. Det som fanns för tillfället på prototypen var remdrift se figur 3. 
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En bild som visar mätuppställning till flödesmätningen.  Figur 3 

 

Testuppställningen var enligt figur 3 och de instrumenten som användes var 

strypflänsar, spänningsaggregat, varvtalsgivare och tryckgivare. Tryckgivaren DPT500 

har noggrannheten ±1.5%. Varvtalsgivaren Standard Instrument har noggrannheten 

±0.05%. Strypflänsarna Iris har noggrannheten ±7%. 

 

8.1 Flödesmätningen 

GTherm valde att använda luftflödesmätningsmetoden strypfläns för att 

mätinstrumenten till den metoden fanns tillgängliga.  GTherm hade två olika storlekar 

av strypflänsar Iris 80 användes i små flödena i prototypen som är frånluften och 

avluften och Iris 160 användes till stora flödena i prototypen som är uteluften och 

tillluften . Strypflänsarna hade givna k värden vid varje steg av strypning av luftflödet se 

tabell 5 och 6. Så strypning av luftflödet kunde ske i åtta olika steg (sju steg för Iris 80). 

Diametern på Iris 80 är 79 mm vid maximal öppning och på Iris 160 är det en diameter 

på 159 mm.  är differenstrycket det vill säga trycket innan och trycket efter 

strypflänsen. Luftflödet  definieras i ekvation 3.  
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(3) 

 

 

 

Iris 80               

Steg k värde 

1 6.1 

2 4.1 

3 3.2 

4 2.3 

5 1.4 

6 0.9 

7 0.6 

   

Strypningssteg och motsvarande k värde på Iris 80.   Tabell 5 

 

 

Iris 160             

Steg k värde 

1 22.1 

2 14.8 

3 12.5 

4 10.7 

5 8.5 

6 6.8 

7 4.9 

8 3.5 

 

Strypningssteg och motsvarande k värde på Iris 160.    Tabell 6 
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Vid det intressanta motordriftkravet R 7.6 i kravspecifikationen så var tillluftsflödet i 

prototypen 58.5 L/s se beräkning 4. Den strypfläsen som användes på tillluftsfödet var 

Iris 160 den var i steg 1 vid mätningen. Differnstrycket på strypflänsen mätes upp till 7 

pascal. 

 

=58.5L/s 

(4) 

8.2 Beräkning av systemets eleffektivitet                              

Specific Fan Power (SFP) är ett mått på eleffektivteten hos ett fläktbaserat 

ventilationssystem tillexempel en roterande luftvärmeväxlare. Måttet definieras som 

summan av eleffekten av alla fläktar   som ingår i ventilationssystemet dividerat 

med det största tilluftsflödet  eller största frånluftsflödet  
5
 se ekvation 5.  

 

 

 

 

 

(5) 

 

Värdet bör inte överstiga 2,0[ ]. Om systemet överstiger värdet så anses systemet 

var elineffektivt. I tabell 7 visas vilka värden som anses var ett eleffektivt fläktsystem 

respektive elineffektivt fläktsystem 
6
. 

 

 

SFP Effektivitet 

1,5 Mycket eleffektivt 

2,0 Eleffektivt 

2,5 Mindre eleffektivt 

4,0 Uselt – Slöseri med el 

 

Tabell 7 

                                                 
5
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt9 

_energihushallning.pdf  
6
 http://energieffektiv.com/files/energirad/Energieffektivisering-Bostader.pdf  

http://energieffektiv.com/files/energirad/Energieffektivisering-Bostader.pdf
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Utifrån det mätta luftflödet beräknades luftvärmeväxlarsystemets eleffektivitet. Det 

största tillluftsflödet var 58.5 L/s se beräkning 4. SFP värdet på [ ] se beräkning 

6 motsvarar enligt tabell 7 ett uselt system som slösar alldeles för mycket elektricitet. 

Vid jämförelse mellan tillluftsflödet och avluftsflödet upptäcktes att det var ett stort 

luftläckage då tillluftsflödet var 58.5 L/s och avluftsflödet var 19L/s. Det är ett 

luftläckage på ca 68% i prototypen.   

 

 

[ ] 

(6) 

 

 

8.3 Beräkning av motorns verkningsgrad och 
driftkostnad   

Efter utförda tester skulle motorns verkningsgrad beräknas. Det var intressant att veta 

vilken verkningsgrad motorn hade då det kunde göras en beräkning av driftkostnaden på 

motorn. Den mekaniska effekten på motorn var 175W. Detta överensstämde med kravet 

R 7.6 i kravspecifikationen. När motorn gav den mekaniska effekten så drog den en 

elektrisk effekt på 230W. När dessa två effekter var kända kunde motorns 

verkningsgrad beräknas se beräkning 7.  

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

Med hjälp av den mekaniska effekten beräknades motorns driftkostnad.  Beräkningarna 

baserades på att motorn skall vara i drift nio månader om året då det stod i 

kravspecifikationen att värmeväxlarsystemet ej skall vara i drift under sommar 

perioden. Systemet ska vara i drift 24 timmar om dygnet.   
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(8) 

 

 

 

Driftkostanden beräknades till 1973 kr per år se beräkning 8. Detta är 105 kronor dyrare 

per år än en motor med 80% verkningsgrad som kostar 1868 kronor per år i 

driftkostnad.    

                                                 
7
 www.Vattenfall.se 

http://www.vattenfall.se/
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7 Analys och diskussion  
GTherm behöver hitta investerare för att kunna finansiera fortsatt utveckling av sin 

luftvärmeväxlarprototyp. Brist på kapital är en stor flaskhals då utveckling och resurser 

är kostsamt. Deras nuvarande prototyp bör fixas till kosmetiskt då den skall locka 

investerar att satsa på GTherms luftvärmeväxlarsystem. I nuläget är prototypen väldigt 

enkel och ser inte ut som en färdig värmeväxlare. 

 

Kravspecifikationen är extremt viktig för GTherms fortsatta utveckling då det viktigaste 

i nuläget är att få en lämplig motor till deras prototyp. När en motor har valts och köpts 

till prototypen så kan GTherm visa upp ett komplett system för investerare vilket är ett 

måste för att få in mer kapital. Motorn behöver vara av borstlös typ om 

kravspecifikationens krav på livslängd skall uppfyllas i nuläget. Livslängdskravet är att 

motorn skall ha minst lika lång livslängd som värmeväxlarsystemet. Men GTherm bör 

se över lönsamheten för att ha ett livslängdskrav på 15 år. Med ett sådant högt krav blir 

motorn dyr i inköp. Det kanske räcker med 10 år eller 5 år som krav då man kan komma 

ned i tillverkningspris för systemet. Om kravet sänks så kanske det duger med en 

borstmotor då denna typ inte klarar det nu hårda livslängdkravet.    

 

Valet av en motorleverantör är viktig för att få bästa möjliga komponent till systemet. 

Det är inte bara av stor vikt att leverantören har bra pris på sina motorer utan att de 

också har en viss kunskap inom luftvärmeväxlarområdet då ett nära samarbete mellan 

GTherm och leverantör är nödvändigt för bästa slutresultat. Vid eventuell anpassning av 

motorer behövs både GTherms och leverantörers kunskap för bästa möjliga resultat.   

 

De tester som utförs på prototyper måste vara så noggranna som möjligt för att ge en så 

korrekt bild som möjligt av systemet. Det är viktigt för GTherm att få ett så eleffektivt 

system som möjligt. Ett bevis på att systemet är eleffektivt är att få fram en prototyp 

med bra SFP värde det vill säga att värde som inte överstiger 2,0 [ ].  
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8 Slutsats 
Efter kontakt med de nio motorleverantörerna drogs en klar slutsats. Den slutsatsen var 

att standardmotorer inte klarar av kraven på GTherms luftvärmeväxlaresystem och bör 

därför inte väljas till systemet. Det behövs anpassning av motorer för att få fram en 

motor som är tillräcklig för systemet. Det hårda livslängdskravet gör att motorn behöver 

kraftigt överdimensionerade kullager vilket leverantörernas standardmotorer inte har. 

GTherm bör se över det hårda livslängdskravet i kravspecifikationen då det kanske inte 

är det lönsammaste valet. Om kravet ändras till kanske 5 år eller 10 år så kan produkten 

säljas billigare till konsumeneten. Konsumenten kanske inte vill köpa ett dyrt 

luftvärmeväxlarsystem utan istället ett som är billigare men håller lite kortare.  

 

Skulle livslängdskravet ändras på systemet finns det betydligt billigare motorer att tillgå 

än de som följer dagens livslängdskrav. Motorer med hög verkningsgrad är dyra att 

köpa in men ger systemet en billigare driftkostnad. En motor med lägre verkningsgrad 

ger systemet en dyrare driftskostnad men har en billigare inköpskostnad. Det bör göras 

en övervägning mellan verkningsgrad och inköpskostnad vid val av lämplig motor till 

systemet.  

 

Av de nio leverantörer som kontaktades har sex stycken av dessa motoralternativ till 

serieproduktion av GTherms luftvärmeväxlare och det gäller vid anpassning av motorer. 

De övriga tre leverantörerna har inte möjlighet att ge GTherm motorer som de är i 

behov av i dagsläget. Leverantörerna skiljer ganska mycket i pris och utbud. Priserna på 

motorerna är från 70 Euro vilket motsvarar ca 620 kr och detta är pris vid köp av 10000 

stycken. Priset på dyraste motorerna är 400 Euro vilket motsvarar 3533 kr och detta är 

pris vid köp av 10000 stycken se appendix 1. På dessa priser tillkommer också en 

anpassningskostnad. Vid val av leverantör bör deras kunskap inom 

luftvärmeväxlarområde kollas upp innan GTherm bestämmer sig för något samarbete. 

 

Vid tester på sina prototyper kan GTherm använda standardmotorer för att få ned sina 

utvecklingskostnader då motorerna är tillräckliga för detta syfte. Dessutom tar ju dessa 

motorer mindre tid att få tag på. Men vid produktion av sin luftvärmeväxlare bör 

GTherm undvika standardmotorer. Efter utförda tester bör GTherm ta in anpassade 

motorer till serieproduktion då motorerna behöver följa kraven i kravspecifikationen 

noggrant.  

 

Flödesmätningen visades att prototypen som testades troligen hade fel och brister i 

tätningsskikt. Eftersom tillflödet var betydligt mindre än avflödet i prototypen drogs den 

slutsatsen. Till- och frånluftsflöde skall vara lika stora i systemet. Dessa brister bör 

GTherm åtgärda snarast innan vidare tester eller vidare utveckling av prototypen görs. 

Så testets resultat är inte helt pålitligt då luftläckaget troligen påverkar resultatet. 

 



 

27 

 

Prototypens beräknade SFP värdet på 3,9 [ ] indikerar att luftvärmeväxlarsystemet 

är elineffektivt se tabell 7. Troligen hade prototypen fått bättre SFP värde om inte 

luftläckage hade funnits.  

 

Vid flödesmätning är det nog att föredra att inte använda strypfläns som mätmetod då 

denna metod är undermålig för denna typ av mätning. Metodens noggrannhet på ±7% är 

inte tillräckligt hög för att vara pålitlig. En metod 
8
 som är att föredra är 

massflödesmätning på grund av dess höga noggrannhet på ca ± 0,8. Nackdelen med 

metoden är att den är dyrare i inköp än strypflänsar men dessa pengar är värda att 

investera då en pålitlig metod införskaffas. Företag som tillexempel Brooks och 

Bronkhorst har oerhört pålitliga massflödesgivare. Eventuella fortsatta 

flödesmätningsmätningar bör göras med massflödesgivare då den ger ett pålitligare 

mätresultat än strypflänsmetoden. 

 

 Vilken typ av motor är lämpligast till luftvärmeväxlaren? 

 

Borstlös motor är det självklara valet till GTherms system. Motorn behöver vara 

anpassad till systemet då standardmotorer är otillräckliga. 

 

 Vilken motorleverantör är lämpligast?  

 

Allmotion är den billigaste leverantören. Moog är den dyraste leverantören. Den 

leverantören som visade sig ha bäst kunskap inom luftvärmeväxlar området är Ebm 

papst. Dessutom är de världsledande på borstlösa motorer. Priserna på deras motorer låg 

mellan Allmotion och Moog så Ebm papst känns som det bästa alternativet i nuläget då 

de har en balans mellan bra pris och god kunskap. Val av motorleverantör är inte gjort 

än men sammanställningen är ett steg närmare.  

 

 Hur eleffektivt är luftvärmeväxlarsystemet? 

 

Luftvärmeväxlarsystemet visade sig vara elineffektivt.  

 

 Vilket skick har GTherms prototyper? 

 

Prototypen som tester utfördes på hade brister i tätning som gav luftläckage. Detta 

måste GTherm åtgärda snarast.     

                                                 
8
 www.brooksinstrument.com, www.bronkhorst.com  

http://www.brooksinstrument.com/
http://www.bronkhorst.com/
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9 Förslag på fortsatt arbete för GTherm 
 

Eftersom valet av motor och leverantör inte har gjorts än får GTherm fortsätta leta efter 

lämplig motor och leverantör. GTherm måste färdigställa sina prototyper samt fixa de 

defekterna som finns i dessa. Balansen mellan verkningsgrad och inköpskostnad för 

motorn till värmeväxlarsystemet är något som GTherm måste se över. GTherm bör se 

över den gjorda kravspecifikationen och eventuellt uppdatera den.  

   

Om drivelektronik behövs till GTherms luftvärmeväxlare behövs en kravspecifikation 

tas fram för drivelektroniken. Det behövs vetskap om hur drivelektroniken påverkar 

hela systemet. Några andra frågor som är viktiga för företaget är om motorn ska vara 

reglerad på varvtal, luftflöde eller temperatur eller något annan faktor. Ska 

drivelektroniken vara integrerad i motorn eller extern utanför motorn? Det finns en del 

frågetecken för GTherm att reda ut innan deras produkt är färdig. 
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Appendix 1 
Sammanställning av motorleverantörer och motorer 

9
 

 
 

 

 

                                                 
9
 www.ebmpapst.se, www.storkdrives.se, www.bevi.se, www.moog.com, www.ostergrens.se, www.transmotec.se, www.oem-motor.se, www.adigodrives.se, 

www.allmotion.se och säljare på respektive företag.  
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