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MINSKA FLÖDESHASTIGHETEN 
MED 10% TILL 20% 

www.muovitech.com

PRODUKTIONSDIMENSIONER
2x32mm  PE 32x3.0 PN16 SDR11
4x32mm  PE 32x2.0 PN10 SDR17
4x32mm  PE 32x3.0 PN16 SDR11
2x40mm  PE 40x2.4 PN10 SDR17
2x40mm  PE 40x3.7 PN16 SDR11
4x40mm  PE 40x2.4 PN10 SDR17
4x40mm  PE 40x3.7 PN16 SDR11
2x50mm  PE 50x3.0 PN10 SDR17
2x50mm  PE 50x4.6 PN16 SDR11
Finns i PE 100, PE 100+ och PE 100 RC

CERTIFIKAT
P-märkning av SP SC1106-11.

FÖRDELAR FÖR SLUTANVÄNDARE 
TurboCollector® gör att värmepumpen förbrukar 
mindre energi och kräver mindre underhåll. Detta 
ger 5-10% snabbare återbetalningstid för systemet.

Ytterligare fördelar är att värmepumpens livslängd 
blir längre och att värmepumpen arbetar längre tid 
innan den slår över till direktverkande el vid 
toppbelastningar.

TurboCollector® ger ett större värde vid försäljning. 

VAD ÄR MAGIN?
TurboCollector® är ett patenterat rör med räfflade 
spår på insidan. Spåren skapar ett mer turbulent 
flöde och utvinner effektivare energi än ett rör 
med slät insida. 

ALLA FÖRDELAR MED TURBOCOLLECTOR® 
- NÄR SYSTEMET HAR:
• Reynolds tal mindre än 2000
• Behov av att reducera spetslast
• Hög viskositet på vätska
• Hög koncentration av frostskyddsmedel
• Kylning med svängningsbelastningar

TURBOCOLLECTOR® 
GER HÖGT COP
• Lägre drifttid för värmepumpen ger ökad livslängd 

• 5-10% snabbare återbetalningstid för hela systemet 

• Lågt borrhålsmotstånd med låg flödeshastighet

NYHET! 
50mm



VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA OCH -MOTSTÅND 
Den värmemängd som kan överföras mellan mark och vätska är beroende av två termiska egenskaper: 
Markens termiska konduktivitet och borrhålets termiska resistans. Markegenskaperna är relaterade till det geologiska 
tillståndet som inte kan ändras. Borrhålsmotståndet kan man försöka hållas så lågt som möjligt. 

Borrhålsmotståndet Rb, består av konvektivt motstånd hos 
vätskan, värmemotstånd hos vätska/rör, kortslutande effekt 
mellan rör, konduktivt motstånd hos rör, kontaktmotstånd 
hos rör och fyllnadsmaterial, konduktiv resistans hos 
fyllnadsmaterial och kontaktmotstånd hos fyllnadsmaterial 
och mark. De tre första parametrarna kan minskas genom 
ökning av flödeshastigheten av vätskan, men en ökning av 
flödeshastigheten har några biverkningar av effekten av 
värmepumpen. Därför finns det behov av att ha ett 
vetenskapligt baserat designverktyg för att motivera ett 
optimalt system som fungerar på lång sikt. 

MINSKA VÄRMEMOTSTÅNDET 
Diagrammet visar att högre flödeshastighet kan förbättra 
systemets prestanda genom att minska borrhålets termiska 
motstånd. Denna fördel är dock en avvägning genom 
högre energikonsumtion av cirkulationspumpen. 
Cirkulationspumpen måste klara systemets tryckfall. 
Större tryckförlust kräver en större cirkulationspump och 
mer strömförbrukning.

SMÅ FÖRÄNDRINGAR AV FLÖDESHASTIGHET KAN 
ORSAKA GANSKA STORA FÖRÄNDRINGAR AV 
TRYCKFALL
Diagrammet visar att små förändringar av flödeshastighet kan orsaka en 
relativt stor förändring av tryckfall. Tryckfallet är proportionellt med två 
gånger flödeshastigheten. Samtidigt är pumpförbrukning linjärt beroende 
av både tryckfall och flödeshastighet. En viktig praktisk slutsats är att 
energiförbrukningen i cirkulationspumpen för värmepumpen är ungefär 
proportionell av en tredjepotens av flödeshastigheten. Pumpeffekten 
spelar en stor roll för värmefaktorn som kallas COP. Flödeshastighet i 
systemet är en viktig faktor. COP kan maximeras när flödeshastigheten är 
optimerad. 

ETT BRA GEOENERGISYSTEM HAR FÖLJANDE 
EGENSKAPER:
• Hög värmeväxlingseffektivitet med den omgivande värmekällan  
 (med lågt borrhålsmotstånd) särskilt vid toppbelastning. 
• Har turbulent flöde för högre värmeöverföring. 
• Har ett acceptabelt lågt tryckfall för att minimera cirkulationspumpens 
 energiförbrukning. 

FORSKNINGSSTUDIER 
Muovitech har genomfört ett antal studier för att förbättra kvaliteten på 
systemet genom att uppnå ett lågt värde för Borrhålsmotståndet Rb. 
Baserat på dessa studier har en kollektor med en passiv turbolator-meka-
nism utvecklats, TurboCollector®. TurboCollector® är patentsökt. Invändigt 
vridna spår för kollektorer i bergvärmesystem. Dessa spår minskar det 
laminära underskiktet på insidan och förbättrar 
värmeöverföringen.

TERMISKA EGENSKAPER HOS ETT BORRHÅL 
1. Konvektivt motstånd hos vätskan. 
2. Värmemotstånd hos vätska/rör. (Laminärt underskikt) 
3. Kortslutning uppåt och nedåt. Utrymme mellan rören. 
4. Konduktiv resistans hos röret. 
5. Kontaktmotstånd hos rör och återfyllningsmaterial. 
6. Konduktivt motstånd hos återfyllningsmaterialet. 
7. Kontaktmotstånd hos återfyllningsmaterialet och marken.
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Borrhål 200m med U-rör 40 mm, SDR11. 
Vatten som vätska vid 10°C. 

Tryckfall och flödeshastighet
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1. Förhållandet mellan borrhålsmotståndet och vätskans 
flödeshastighet. 2 Beräkningar gjorda med programmet 
EED. 3 Baserat på borrhålsdiameter 127 mm med ett enda 
U-rör 32 mm SDR11 och bärarvätska 25% etylenglykol. 

SLUTSATS

61,43

87,33

149,60

56,41

78,22

129,54

49,10

70,03

131,51

58,02

77,31

136,20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Experimentellt Experimentellt Beräknat Beräknat 

Kollektor TurboCollector®
1.5 m3/h
1.8 m3/h
2.5 m3/h

TRYCKFALL KAN BERÄKNAS GENOM TEORETISKA MODELLER 
Tryckfall för olika kollektorer vid olika flöden. Tryckfall [kPa] 

VÄRME / KYLA 
Denna studie genomfördes med värmeutvinning (simulerad 
värme). Det var också intressant att se resultatet för kyla. 
En studie genomfördes för att kontrollera beteendet vid två 
olika flöden i ett borrhål. Detta gjordes genom ett termiskt 
responstest (TRT) i ett vattenfyllt borrhål på 200 m med en 
dubbellindad TurboCollector® 32 mm, SDR 17. 
Vätskan var 85% vatten och 15% etanol. 

Borrhålsmotstånd [K/(W/m)] 
Borrhålsvägg temp 7.2°C
Alla kollektorer enkellindade 
med U-böj. PE 40 SDR 17 
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FÅ LÄGRE BORRHÅLSMOTSTÅND MED TURBOCOLLECTOR® VID LÄGRE FLÖDEN
Borrhålsmotståndet vid olika flöden.

Kollektor
Kollektor med distans 
TurboCollector®

1.5 m3/h 1.8 m3/h 2.5 m3/h 1.5 m3/h 1.8 m3/h 2.5 m3/h

RESULTAT
Experimentella värden stämmer bra 
överens med teoretiska värden för 
TurboCollector®. 

ΔP Q
ɳpump

Epump =
Qd

Ecomp+ Epump
COP = 

SLUTSATS
Flödeshastigheten kan avsevärt påverka tryckfall och även pumpens energiförbrukning. Resultatet indikerar att räfflade 
spår som TurboCollector® har, bidrar till en bättre värmeöverföring och förbättrar prestandan för systemet genom ett lägre 
borrhålsmotstånd. TurboCollector® kan användas för både kyla och värme.


