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Abstract 
Air curtains are a technological solution to reduce the amount of heat leaving or entering a building or 

a room. Today no standardized methodology exists that describes how the air curtains efficiency is 

defined and tested. The lack of such standardization creates a problem when for example the 

performance of two air curtains from different producers are compared with each other and the 

producers can create a testing methodology and definition that suits their own case best. There exist 

uncertainties concerning how a standardized test should be formed. Among them is the impact of a 

wind load and pressure difference over the opening, how to quantify the heat leaving or entering the 

control volume, and how to produce a good reference case. 

This report analyses a proposed testing methodology and compares it to one produced during this 

project. The goal is to analyse advantages and disadvantages with the different methods and then 

propose relevant details that could be implemented in a future testing method. The conclusions of the 

project are: 

 The main difference between the methods is that the earlier proposed method measures the 

provided cooling power to quantify the lost heat while the method produced during this 

project measures the heat in the air for the same task. 

 None of the methods can combine thermal and flow based efficiencies in the same test which 

is needed create a reliable testing method. Potential solutions could be to further develop the 

earlier proposed method or combining the testing methods to simulate a wind load. 

 The maximal thermal and flow based efficiencies does not coincide at the same outlet flow 

from the air curtain 

 A sensitivity analysis made for the testing methodology produced in this project for variables 

with uncertainties to illustrate their impact on the thermal efficiency. An uncertainty of ±10% 

for the heat flow for the theoretical reference case produces a + 2.05 % and -2.55 % error for 

the thermal efficiency. The same percentage of uncertainty for the theoretical reheating of the 

control volume produces a -2.39 % and 2.55 % error. The transmission losses is found to give 

no impact on the thermal efficiency for the used climate shell 

 The most reliable reference case is found to be the theoretical calculation case for the heat 

flow by natural convection. This produces a thermal efficiency between 74.9 – 78.7 % 

depending on thermal driving force and the outlet velocity of the air curtain. The theoretical 

equations can however not be applied if a wind load is added on the door opening. 

 CFD simulations show a possible solution for an alternative method to calculate the reference 

case but need further study to be verified or rejected  

 The usage of ceiling fans to mix the air to calculate the heat value of the control volume 

before and after the tests can be used with very low measurement error. 

 Varying the test time is found to give only little impact on the thermal efficiency and can thus 

be kept around ≤ 60 seconds. 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Luftridåer är en energiteknisk lösning för att minska mängden infiltrerad värme eller kyla till en 

önskad instängd volym. I dagsläget finns ingen standardiserad mätmetod för hur dess skyddsverkan 

definieras och testas. Detta skapar problematik då olika luftridåers prestanda inte kan ställas mot 

varandra och enskilda företag kan bestämma en provmetod som gynnar deras fall bäst. I dagsläget 

finns många oklarheter rörande hur en standardiserad provmetod ska utformas. Bland dessa är 

påverkan från vindlast på öppningen och undertryck i byggnader, kvantifiering av infiltrerad kyla eller 

värme, relevant öppettid för mätningen och framtagning av referensfall. 

Den här rapporten ämnar först analysera en studie gjord på en tidigare föreslagen provmetod och 

jämföra den med en egen framtagen provmetod för att därefter analysera för- och nackdelar med de 

olika metoderna. Därefter föreslås moment som kan vara relevanta för att i framtiden skapa en 

fulländad provmetod. Slutsatserna från projektet är följande: 

 Den stora skillnaden mellan provmetoderna är att den tidigare föreslagna metoden mäter 

tillförd kyleffekt under försöket för att kvantifiera den förlorade värmen medan den egna 

framtagna metoden mäter luftens värmevärde i kontrollvolymen före och efter att dörren varit 

öppen. 

 Ingen av de undersökta provmetoderna kan kombinera termisk och flödesmässig 

skyddsverkan vilket är nödvändigt för att skapa en tillförlitlig provmetod. En potentiell 

lösning kan finnas i att antingen vidareutveckla den tidigare förslagna provmetoden för att 

simulera en vindlast eller kombinera båda metoderna. 

 Maximal termisk och flödesmässig skyddsverkan sammanfaller inte vid samma 

utloppshastighet från luftridån. 

 För den egna framtagna provmetoden har en känslighetsanalys för variabler med osäkerhet i 

mätningen gjorts för att illustrera deras påverkan på den termiska verkningsgraden.  

o En felberäkning på ±10% av värmeflödet som skapas av den termiska drivkraften som 

de teoretiska ekvationerna är byggda på medför en felmarginal på +2,05 och -2,55 % 

för den termiska verkningsgraden. 

o Samma procentuella felberäkning för bestämning av teoretisk kvantifiering av 

förlorad värme ur kontrollvolymen under öppettiden medför en felmarginal på -2,39 

och +2,55 %.  

o Felmarginal på den termiska verkningsgraden som osäkerheten hos kontrollvolymens 

framtagna U-värden kan generera är försumbar för de använda klimatskalet. 

 Det undersökta referensfall som är mest tillförlitlig och lättast att beräkna är det teoretiska 

referensfallet vilket ger en termisk verkningsgrad mellan 64,9- 78,7 % beroende på vilken 

termisk drivkraft och utloppshastighet på luftridån som undersöks. Ska provmetoden utvecklas 

för att även ta hänsyn till undertryck i byggnader och vindlast kan dock inte de teoretiska 

ekvationerna tillämpas längre. 

 Används laborativt referensfall fås en orimligt låg verkningsgrad på maximalt 35,9 % till följd 

av begränsad tillgång till kyla. Gjorda CFD-tester visar en potentiell metodik för att skapa ett 

alternativt referensfall men kräver ytterligare studier för att styrkas eller förkastas. 

 Att använda takfläktar för att blanda luften i kontrollvolymen och mäta dess medeltemperatur 

före och efter öppettiden kan med god säkerhet mäta förlorad värme ur kontrollvolymen 

genom att mäta luftens värmevärde. 

 Den termiska verkningsgraden får ingen markant förändring vid varierad öppettid och kan 

därför hållas ≤ 60 sekunder för att även minska den inverkan kontrollvolymens begränsade 

kyla har till följd av otillräcklig tillförsel av kyla.  



 

 

Nomenklatur 
Symbol Enhet Notation 

𝑲 1/s Tidskonstant för newtons lag om kylning 

𝑻 °C alt. °K Aktuell Temperatur 

𝑻∞ °C Omgivningstemperatur 

𝑻𝟎 °C Initialtemperatur 

𝑻𝒊 °C Inomhustemperatur 

𝑻𝒖 °C Utomhustemperatur 

𝑻𝒗𝒂𝒓𝒎 °C Temperatur i varm klimatzon 

𝑻𝒌𝒂𝒍𝒍 °C Temperatur i kall klimatzon 

𝑻𝒎 °C Medeltemperatur 

𝑻𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 °C Initialtemperatur 

𝑻𝒍å𝒈 °C Temperatur för återblandad luft 

𝒕 s tid 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 W Värmeflöde genom transmission 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏−𝒕𝒂𝒌 W Värmeflödestillskott vid transmission genom tak 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏−𝒈𝒐𝒍𝒗 W Värmeflödestillskott vid transmission genom golv 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏−𝒗ä𝒈𝒈 W Värmeflödestillskott vid transmission genom vägg 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏−𝒈𝒍𝒂𝒔 W Värmeflödestillskott vid transmission genom glas 

𝑸𝒄 kW Värmeflöde skapad av naturlig konvektion 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔−𝒆𝒙𝒕 W Värmeflöde från omgivande väggar 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔−𝒊𝒏𝒕 W Värmeflöde från närliggande klimatzon 

𝑸𝒊𝒏−𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔 W Värmeflöde från ventilationskanal  

𝑼𝒎 W/m²K U-medelvärde 

𝑨𝒔 m² Ytarea 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕 m² Area för öppen port 

𝝆 kg/m³ Densitet 

𝝆𝒗𝒂𝒓𝒎 kg/m³ Densitet för varmluft 

𝝆𝒌𝒂𝒍𝒍 kg/m³ Densitet för kalluft 

𝑹𝒆 - Reynolds tal 

𝒗 m/s Medelhastighet för en fluid 

𝒗𝒄 m/s Konvektionshastighet 

𝑳 m Karakteristisk längd 

𝝁 kg/ms Dynamisk viskositet för en fluid 

𝝂 m2/s Kinematisk Viskositet för en fluid 

𝜺 m2/s3 Turbulent förskingringshastighet 

𝑪𝝁 - Empirisk konstant för turbulensmodell 

𝒌 m2/s2 Turbulent kinetisk energi 

𝑰 % Turbulent intensitet 

𝝎 1/s Specifik förskingringshastighet 

𝝁𝒕 kg/ms Turbulent viskositet 

𝒚+ - Dimensionsfritt avstånd till vägg 

∆𝒚 m Avstånd till första inflationslagret 

𝒊𝒗𝒂𝒓𝒎 kJ/kg Entalpivärde för varm luft 

𝒊𝒌𝒂𝒍𝒍 kJ/kg Entalpivärde för kall luft 

𝒉 m Höjd för dörröppning 

𝑪𝑫 - Urladdningskoefficient 

𝑪𝑷 kJ/kgK Specifik värmekapacitet 

𝒃 m Bredd för dörröppning 

𝒈 m/s² Jordens gravitation 

𝑲𝑺𝑬 % Klimatsepparationseffektivitet - definition 

𝑲𝑺𝑬𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 % Klimatsepparationseffektivitet – Laborativt referensfall 

𝑲𝑺𝑬𝑪 % Klimatsepparationseffektivitet – Teoretiskt referensfall 

𝒅𝑬𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒓𝒊𝒅å kJ Värmeförlust över dörröppning för referensfall 

𝒅𝑬𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒊𝒅å kJ Värmeförlust över dörröppning för fall med luftridå 

𝒅𝑬𝒓𝒊𝒅å 𝒆𝒍 kJ Värmetillskott från elektrisk motor i luftridå 

𝑷𝑭 - Power Factor - Definiton 

𝑷𝑭𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 - Power Factor - Laborativt referensfall 

𝑷𝑭𝑪 - Power Factor – Teoretiskt referensfall 

𝑷 W Tillförd effekt från elektriskt don 

𝑷𝒐𝒖𝒕−𝒄𝒐𝒐𝒍𝒆𝒓 W Kyleffekt för kall klimatzon 



 

 

𝑷𝒊𝒏−𝒉𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 W Tillförd värme för att noggrannare mäta kyleffekt 

𝑷𝒊𝒏−𝒇𝒂𝒏 W Värmeflöde från luftridå 

𝑷𝒆𝒍 W Värmeflöde från elektrisk komponent 

𝜷 1/K Expansionskoefficient 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕 kJ Värme för luft 

𝑬𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 kJ Värme för vatten 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕𝒓𝒊𝒅å kJ Värme från luftridåns motor 

𝑬𝒇𝒍ä𝒌𝒕 kJ Värme från takfläktar 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 kJ Värme från transmission 

𝑬𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅 kJ Värme för fluid 

𝑬𝒆𝒍 kJ Värme från elektrisk komponent 

𝒎 Kg Massa 

𝕋 °Cs Gradsekund. Arean under kurvan för temperatur som funktion 

av tid 

𝕋𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 °Cs Gradsekund. Arean under starttemperaturen över tid 

𝕋𝒂𝒓𝒆𝒂 °Cs Gradsekund. Arean under den relevanta kurvan 

�̇�𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒊𝒅å m3/h Luftflöde genom dörren med aktiv luftridå 

�̇�𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒓𝒊𝒅å m3/h Luftflöde genom dörren utan aktiv luftridå 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Dagens energisituation har blivit en av vår tids största samhällsfrågor då ökad energikonsumtion och 

koldioxidutsläpp är ett faktum samtidigt som ett hållbart och energisnålare samhälle eftersträvas. 

Initiativ för att skifta samhällets klimatpåverkan utförs på mikro- så väl som makronivå. 

I EU:s klimatmål avspeglas fyra huvudpunkter; Höja genereringen av förnybar energi, en ökning av 

användningen förnybar energi inom transportsektorn, en sänkning av växthusgasutsläpp, samt en 

effektivisering av befintlig energianvändning, (EU-upplysningen, 2015).  

Effektiviseringsprocessen kan utöver minskad energianvändning leda till andra positiva kedjeeffekter, 

så kallade spinoff-effekter. Ett exempel på detta kan vara att då en industri, byggnad eller bostad 

genomgår en energieffektivisering blir det en motsvarande minskad last hos producenten. Visar sig 

den genererade energin från producenten vara skapad av icke förnybara källor påverkas även EU:s 

klimatmål för koldioxidutsläpp positivt. Är den genererade energin från producenten utvunnen ur 

biomassa minskar skördad skog med motsvarande mängd, på makronivå kan sådana effektiviseringar 

alltså medföra en betydande skillnad för spinoff-effekten. 

Friberg & Co, senare Frico AB, grundades 1932. Företaget utvecklar och marknadsför produkter och 

system för uppvärmning och inomhusklimat. Produkterna omfattar värmestrålare, värmefläktar, 

konvektorer, takfläktar och luftridåer. För alla produkter läggs mycket fokus på styr- och reglersystem. 

Idag är företaget representerat i 70 länder med hjälp av dotterbolag och distributörer, (Frico AB, 

2015). I dagsläget finns ingen standardiserad metod på hur olika luftridåers skyddsverkan kvantifieras 

och kan jämföras mot varandra, inte heller vilka egenskaper hos luftridån eller randvillkor som 

påverkar denna. Frico ingå tillsammans med nio andra tillverkare av luftridåer en branschorganisation. 

Tillsammans ska dessa parter presentera ett förslag på en provningsstandard på en konferens i Krakow 

under september 2016. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att analysera och utvärdera en tidigare föreslagen provmetod samt dess för- 

och nackdelar. Den insamlade kunskapen appliceras därefter på Fricos laborationsmiljö i Sävedalen 

för att därefter utföra mätningar som ska vara en del av den tekniska grund som ska finnas till ett 

forskningsprojekt som ämnar att utreda på hur en provmetod för luftridåers skyddsverkan ska utföras. 

Frico AB är tillsammans med nio andra tillverkare av luftridåer delaktiga i ett utvecklingsprojekt för 

att skapa en standardiserad metod för hur luftridåers skyddsverkan mäts och jämförs. Detta projekt är 

en förstudie till det forskningsprojekt som ska initieras och ligga som teknisk grund för att på lång sikt 

skapa och införa denna standard. 

1.3 Mål 
Projektets målsättning är först och främst att utefter analys av en tidigare provmetod bygga en 

laborationsmiljö som minimerar eller eliminerar tidigare fel och samtidigt minimera nya felkällor. 

Därefter bygga upp och testa en egen provmetoder som även utvärderas. 

Laborativa försök kommer att utföras vid olika driftparametrar för att med nödvändiga 

handberäkningar bestämma verkningsgraden för fallen.  Utöver termiska mätningar undersöks även ett 

par provmetoder för att se vilket volymflöde luftridån kan stå emot under drift. Vidare undersöks 

möjligheten att använda en numerisk modell i form av CFD för att skapa ett alternativt referensfall 
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1.4 Frågeställning 
Följande frågeställning sätts upp för att definiera projektet: 

1. Vilka slutsatser kan dras kring den tidigare utföra provmetoden kring problematik och fördelar 

med dess uppställning och utförande av provmetoden? 

2. Kan dessa slutsatser appliceras på Fricos laborationsmiljö för att ställa upp en egen provmetod 

för termisk skyddsverkan? 

3. Vilka felkällor finns för den egna provmetoden och hur uppkommer och minimeras de? 

4. Hur väl motsvarar den egna provmetoden verkliga fall? 

5. Vilka styrkor och svagheter har den egna provmetoden? 

6. Hur god är den flödesmässiga skyddsverkan för luftridåer? 

7. Hur påverkar laborationsmiljöns storlek och utformning provmetoden? 

8. Kan CFD användas för referensfall där laborationsmiljön annars sätter begränsningar i 

uppställningen? 

1.5 Avgränsningar 
Då laborationsutrustning saknas för att undersöka en termisk och flödesmässig verkningsgrad under 

samma försök kommer dessa separeras, fokus kommer dock ligga på att undersöka den termiska 

verkningsgraden. De klimatzoner och klimatskal som används för försöken kan inte ändras sett till 

storlek eller utformning. Endast en typ av luftridå kommer att testas för de olika verkningsgraderna då 

fokus ligger på att testa provmetoden och inte enskilda ridåers prestanda. Då ett steady state-läge inte 

kan mätas under försöken kommer alla fysiska mätningar göras under 1, 2 eller 4 minuter. På grund av 

bristande datorkraft och lagringsutrymme kommer simuleringsfallet endast köras upp till 12 sekunder, 

dessutom kommer CFD endast användas för att simulera ett referensfall då ingen luftridå används.  



3 

 

2 Teori 

2.1 Newtons lag om kylning 
Ett känt fenomen inom termodynamiken är att temperaturen för ett varmt objekt i ett kallt rum minskar 

med en hastighet proportionellt mot den rådande skillnaden mellan den egna temperaturen och den 

omgivande temperaturen på grund av konvektion. Skulle objektet vara kallare än den omgivande 

temperaturen värms den med samma skillnad. Fenomenet kallas Newtons lag om kylning och utgår 

ifrån differentialekvationen 

 𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝐾 ∗ (𝑇 − 𝑇∞) (2-1) 

där 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 [°C/s] betecknar temperaturens tidsderivata, 𝑘 [1/s] är en tidsberoende konstant, 𝑇 [°C] och 𝑇∞ 

[°C] är objektets och omgivningens temperatur. Genom partiell integration kan (2-1) skrivas om till en 

exponentialfunktion för objektets temperatur beroende på tid 

 𝑇 = 𝑇0 ∗ 𝑒−𝑘𝑡 + 𝑇∞ (2-2) 

där 𝑇 [°C] är objektets temperatur vid tiden 𝑡 [s] och 𝑇0 [°C] är dess initialtemperatur. Är k positivt 

blir exponenten och hela funktionen avtagande vilket indikerar en kylningsprocess, på samma sätt 

växer funktionen om k är negativt vilket innebär en uppvärmningsprocess av objektet. 

2.2 U-värdesberäkning 
För ett klimatskal med homogen inomhus- och utomhustemperatur beskrivs transmissionseffekten 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (W) genom klimatskalet med (2-3), (Luleå tekniska universitet, 2013): 

 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (2-3) 

där 𝑈𝑚 [W/(m
2
K] är klimatskalets U-medelvärde, 𝐴𝑠 [m

2
] är klimatskalets ytarea mot omgivningen, 𝑇𝑖 

[°C] och 𝑇𝑢 [°C] är rådande inomhus- och utomhustemperatur. Ifall ytor av klimatskalet har olika 

temperaturer på någon eller båda sidorna eller att ytareorna har olika U-värden kan (2-3) skrivas om 

som en summering av alla ytareror multiplicerat med temperaturdifferensen över väggisoleringen: 

 ∑𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝑈𝑛 ∙ ∑1
𝑛(𝐴𝑛 ∙ (𝑇𝑖,𝑛 − 𝑇𝑢,𝑛) (2-4) 

Där 𝑈𝑛 [W/(m
2
K] och 𝐴𝑛 [m

2
] är det n:te ytelementets U-värde och area  och 𝑇𝑖−𝑛 [°C]och 𝑇𝑢−𝑛 [°C] 

beskriver det n:te areaelementets inomhus- och utomhustemperatur. 

2.3 CFD 
Computantional Fluid Dynamics, förkortat CFD, är applicerad fluidmekanik som ämnar lösa 

flödesekvationer med hjälp av numeriska beräkningar. Användningsområden kan exempelvis vara 

laborationer där laborationsmiljön är begränsad eller att testa utvecklingsmöjligheter hos produkter 

som annars blir dyra att testa fysiskt. Även fall då ingående parametrar från experiment så som effekt, 

initialtemperatur och tryckfall är kända kan en CFD-analys av experimentet ge mer data i form av 

exempelvis partialtryck och hastigheter. Experimentell data används också för att validera CFD-

modellerna, (Öhlund, 2014). 

Den numeriska analysen utförs genom att datorn löser partiella differentialekvationer genom att dela 

upp problemet genom diskretisering. De ekvationer som löses är bevarandet av massa, rörelsemängd 

och energi för varje diskret element.  Kontinuitetsekvationen är även känd som bevarandet av massa 

och bygger på att massflödet in i ett diskret element är lika med massflödet ut ur elementet. 

Ekvationen för bevarandet av rörelsemängd beskriver att tidsderivatan av rörelsemängden motsvarar 

de krafter som uträttas på elementet. Ekvationen för bevarandet av energi i elementet bygger på 

Newtons första lag (Yunus A. Cengel, 2010). 
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2.3.1 Turbulens och turbulensmodeller 
Fluider i rörelse upplever fenomenet turbulens vilket karakteriseras av en 3-dimensionell kaotisk 

vorticitet. Reynoldstal är en dimensionslös storhet som används inom flödesmekaniken för att avgöra 

om ett flöde är laminärt eller turbulent och kan beskrivas med (2-5), (Yunus A. Cengel, 2010).  

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝐿

𝜇
=

𝑣𝐿

𝜈
 

(2-5) 

där 𝑣 [m/s] är medelhastigheten för fluiden, 𝐿 [m] är den karakteristiska längden, µ [kg/ms] är den 

dynamiska viskositeten och 𝜈 (m
2
/s) är den kinematiska viskositeten. För fria ytor anses flödet vara 

laminärt om Re < 100 000, anses vara fullt turbulent vid Re >3 000 000. Fluider med låg viskositet har 

lättare att bli turbulent än de med hög viskositet. Då turbulens ska tas med i beräkningarna vid 

användning av CFD används så kallade turbulensmodeller. Dessa modeller är generaliseringar som 

används för att programvaran ska lyckas tolka strömningsproblem korrekt, (Yunus A. Cengel, 2010). 

2.3.2 k-ε-modell 
K-ε-modellen är en av de vanligast använda turbulensmodellerna på grund av sin robusthet och har 

visats fungera bra i fall med låga tryckgradienter, (CFD-online, 2015), och för fullt turbulenta flöden, 

(Öhlund, 2014). Modellen lägger till två extra transportekvationer i ekvationssystemet för att 

representera turbulensen hos flödet. Med detta kan modellen ta hänsyn till exempelvis konvektion och 

diffusion av den turbulenta energin (CFD-online, 2015). De variabler som läggs till i 

ekvationssystemet är den turbulenta kinetiska energin 𝑘 [m
2
/s

2
], och den turbulenta 

förskingringshastigheten ε [m2/s3]. Den turbulenta spridningen beräknas enligt 

 
𝜀 = 𝐶𝜇

3/4 𝑘3/2

𝑙
 

(2-6) 

där 𝐶𝜇 [-] är en empirisk konstant som specificeras av turbulensmodellen, 𝑙 [m] är den turbulenta 

längdskalan och 𝑘 [m
2
/s

2
] är den turbulenta kinetiska energin som beskrivs 

 
𝑘 =

3

2
(𝑣𝐼)2 

(2-7) 

där 𝑣 [m/s] och 𝐼 [%] är medelhastigheten respektive den turbulenta intensiteten i beräkningspunkten. 

Två ytterligare varianter av modellen har skapats där modellen förfinats för att anpassas till speciella 

fall. En variant av modellen använder en så kallade Re-Normalisation-Group-metoder för att 

normalisera Navier Stokes ekvationer och kallas för RNG-k-ε-modellen. Fördelen med denna variant 

är att prantl-talen tas fram analytiskt istället för att användaren sätter konstanta värden. Den andra 

varianten är den Realiserbara k-ε-modellen och skiljer sig från standardmodellen genom att den 

använder en ny formulering för den turbulenta viskositeten samt att en mer exakt ekvation används för 

att räkna fram förskingringshastigheten. Termen realiserbar kommer från att modellen uppfyller vissa 

matematiska krav på reynoldsbelastningar vilket varken standard- eller RNG-modellen klarar av 

(Ansys Fluent, 2015). 

2.3.3 k-ω-modell 
Som det tidigare förklarats gäller k-ε-modellen endast för fullt turbulenta flöden, För låga 

Reynoldsvärden är alltså modellen felaktig. Detta gör att för exempelvis fall med naturlig konvektion 

krävs en annan turbulensmodell. Modellen lägger likt k-ε-modellen till två transportekvationer i 

ekvationssystemet för att representera det turbulenta flödet, dock byts ε ut mot ω [1/s] vilket är den 

specifika förskingringshastigheten och beskrivs 

 
𝜔 = 𝜌

𝑘

𝜇
(

𝜇𝑡

𝜇
)

−1

 
(2-8) 
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där 𝜌 [kg/m
3
] är fluidens densitet, och 𝜇𝑡 [kg/ms] är den turbulenta viskositeten. Med tiden har en ny 

variant av modellen gjorts som kallas för Shear Stress Transport k-ω-model, förkortat SST k-ω-model. 

Kortfattat kombinerar modellen en k-ω-modell vid väggar medan den använder en k-ε-modell längre 

in i volymen. Dessutom har SST-modellen bland annat andra konstanter och en annan definition för 

turbulent viskositet, (Ansys Fluent, 2015). 

2.3.4 y+ 
En viktig parameter vid modellering är att skapa en mesh som klarar av att beskriva den uppbyggda 

miljön korrekt. Av extra vikt för att få en korrekt turbulens är att vid ränderna anpassa meshen då 

dessa påverkar turbulensen kraftigt då flödeshastigheten vid väggar antar värdet noll. För att lösa detta 

bör inflationslager läggas till vid relevanta ränder för att inte felmodellera flödet och turbulensen. Till 

detta introduceras den dimensionslösa variabeln y+ vilket är det dimensionslösa väggavståndet, Figur 

1. Den matematiska definitionen för y+ är 

 
𝑦+ ≡

∆𝑦 ∗ 𝑣

𝜈
 

(2-9) 

där ∆𝑦 (m) är avstånd från cellen till första meshnoden, 𝑣 (m/s) är medelhastigheten hos fluiden 

utanför gränsskiktet och 𝜈 (m
2
/s) är dess kinematiska viskositet, (S.M. Salim, 2010). 

 

Figur 1. Grafisk bild av definitionen av y+, (Leap Australia, 2015) 

Det är av stor vikt att första noden hamnar innanför avståndet ∆𝑦, annars kommer väggfunktionen som 

turbulensmodellen använder för att beräkna flödesegenskaper att introducera fel i beräkningarna för 

tryckfall och hastigheter. Det högsta värdet y+ kan anta utan att introducera dessa fel varierar beroende 

på vilket flöde som ska beräknas. Har exempelvis flödet ett högt Reynoldsvärde så som ett flygplan 

kommer det logaritmiska gränsskiktet att ha ett y+-värde på flera tusen. För fall där endast naturlig 

konvektion är drivkraften för flödet bör y+ < 1 (Leap Australia, 2014). 

2.4 Luftridåteori 
Luftridå är den tekniska benämning på den energitekniska lösning som används för att separera en 

varm och en kall volym av luft genom att skapa en plan luftstråle mellan dessa volymer. Detta tjänar 

två huvudsakliga syften; att förbättra inomhusklimatet samt att spara energi genom minskad 

värmeförlust då mängden infiltrerande luft till byggnadens insida minskar. Inomhusklimatet förbättras 

då den plana luftväggen som skapas motverkar luftblandning och därmed minskas drag samt att den 

termiska komforten höjs då den ursprungliga temperaturen bevaras. Den minskade mängden kalluft 

som infiltrerar öppningen leder även till motsvarande mängd energibesparing då byggnadens 

klimatsystem inte behöver återställa temperaturen i samma utsträckning som om dörren hade varit 

utan en luftridå. Ett typiskt applikationsområde för en sådan lösning är att under vintern placera en 

luftridå vid ingångar till byggnader för att hindra den varma inomhusluften att strömma ut ur 

byggnaden, lika väl kan dock luftridån användas för att under sommaren separera ett kylt 

inomhusklimat från den varma utomhustemperaturen. Sådana lösningar används bland annat i butiker 
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där en öppen dörr är önskat för att locka kunder. Ett annat applikationsområde är att hindra giftiga 

beståndsdelar att sprida sig i lokalen för processutrustning (Howard Goodfellow, 2014). 

Olika principer finns för luftridåer ämnade för separation av varm och kall luft. Dessa inkluderar att 

luften från apparatens utblås kommer från ovan, sidled eller underifrån öppningen. För luftridåer som 

arbetar i sidled kan antingen enkel- eller dubbelsidiga luftridåer användas. En nackdel vid användning 

av en enkelsidig lösning är att det kan uppstå läckage i den delen av öppningen längst ifrån utblåset, 

därför anses två sådana motställda luftridåer vara en bättre lösning då de effektivt täcker varsin halva 

(Jensen, 2009). 

2.4.1 Fall med öppen dörr 
Drivkraften som skapar luftutbytet genom en öppen port är skapad av den densitetskillnad som 

existerar mellan luftmassor med olika temperaturer och densitet. Detta luftutbyte kan idealiseras som 

ett par icke-viskösa flöden som drivs av en tryckskillnad skapad av fluidernas densitetsskillnad. 

Nettoflödet över ett sådant fall kan illustreras med Figur 2. Då byggnader trycksätts med ett 

undertryck kan det översättas som en vindlast på dörren, Figur 3. Totalflödet för en uppvärmd 

byggnad med undertryck blir därför summan naturliga konvektionsflödet och vindlasten, Figur 4. 

 

 

 

Figur 2. Principskiss över nettoflödet över en öppning på grund av naturlig 
konvektion (Eriksson, 2006). 

 

 

 

Figur 3. Principskiss över luftflödet över en öppning på 

grund av vind (Eriksson, 2006) 

 

Figur 4. Principskiss över det totala luftflödet över en 

öppning på grund av temperaturskillnad och vind 

(Eriksson, 2006). 

Luftutbytet som skapas av densitetsskillnaden mellan in – och utsidan av porten medför även ett 

värmeflöde genom porten. För att beräkna värmeflödet in eller ut ur porten kan Mann/Hofer-metoden, 

(2-10), användas givet att följande antaganden kan göras (ISSO, 2014): 
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 Öppningens bredd är stor i förhållande till dess djup 

 Drivkraften över öppningen förblir konstant och tillståndet är stationärt 

 Nettoflödet genom porten är noll 

 Porten är den enda öppningen mellan in- och utsidan 

 

𝑄𝑐 = (0,48 + 0,004𝛥𝑇) ∗ 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡 ∗ (𝑖𝑣𝑎𝑟𝑚 − 𝑖𝑘𝑎𝑙𝑙) ∗ 𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙 ∗ √1 −
𝜌𝑣𝑎𝑟𝑚

𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙
∗ √ℎ 

(2-10) 

där 𝑄𝑐 [kW] är värmeflödet som skapas av den naturliga konvektionen, 𝛥𝑇 [°C] är 

temperaturskillnaden mellan rummen, 𝐴 [m
2
] är portens area, 𝑖𝑣𝑎𝑟𝑚 [kJ/kg] och 𝑖𝑘𝑎𝑙𝑙 [kJ/kg] är 

luftentalpierna för rummen, 𝜌𝑣𝑎𝑟𝑚 [kg/m
3
] och 𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙 [kg/m

3
] är luftens densitet för de olika 

temperaturerna och ℎ är portens höjd. Mann/Hofer-ekvationen lämpar sig dessutom i fall då fukt och 

kondens produceras samt den absoluta luftfuktigheten behöver tas med i beräkning, exempelvis i 

badhus. Vid fall då den absoluta luftfuktighetens inverkan kan försummas kan (2-11) användas, 

(ISSO, 2014). Fördelen med denna metod är att endast lufttemperaturerna behöver användas i 

beräkningarna istället för att dessutom ta hänsyn till den latenta värmen som (2-11) kan göra genom 

entalpier. 

 

𝑄𝑐 =
1

3
∗ 𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

3
2 ∗ ∆𝑇 ∗ √

𝑔

𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚
 

(2-11) 

där 𝐶𝐷 [-] är fallets urladdningskoefficient och antas ha värdet 0,62 för en dörröppning (Karlsson, 

2013). 
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3 Befintlig provmetod för beräkning av termisk skyddsverkan 
En extern part har tilldelat sin testade och föreslagna provmetod för att mäta luftridåers skyddsverkan 

till Frico AB. Då rapporten inte är offentliggjord presenteras inte namnet på den externa parten, källan 

för samtlig information rörande denna provmetod är Mats Careborg, teknisk chef på Frico AB, 

(Careborg, 2014). Rapporten som sammanfattar arbetet understryker att metoden fortfarande är under 

utveckling. 

3.1 Uppställning 
Två klimatzoner, båda med höjden 3 m, bredden 3,6 m och djupet 6,4 m ställdes upp med en 2 m bred 

och 2,3 m hög öppning som skiljer zonerna åt, Figur 5. Ovan den manuellt öppningsbara dörren i den 

varma klimatzonen placeras en luftridå som endast blåser ut ouppvärmd luft. I varje klimatzon 

placeras 27 st termoelement ut samt att 5st placeras vid dörröppningens kalla sida. Termoelementen 

fyller två funktioner, att då dörren är stängd mäta medeltemperaturen i rummen samt att när dörren är 

öppen mäta temperaturändringen och dess distribution i luften. 

 

Figur 5. Placering av termoelement i klimatzoner och dörröppning. Den vänstra klimatzonen lagras med kalluft medan den 

högra zonen mäter varmluft 

En tryckskillnad skapades mellan rummen genom att placera ett frånluftsdon i det varma rummet och 

ett tilluftsdon i det kalla rummet. Båda donen placerades vid respektive ände av klimatzonen för att 

påverka luftridån minimalt. Trycksensorer installerades i klimatzonerna för att mäta den statiska 

tryckskillnaden mellan klimatzonerna. 

3.2 Utförande och beräkningar 
Beräkningsmetoden bygger på att beräkna värmetransporten över dörren med och utan luftridå. 

Tidigare tester har visat på att då dörren är öppen kan inte konstanta temperaturer hållas i 

klimatzonerna, till följd av detta kan inte ett stationärt tillstånd uppnås. Mätningar gjordes därför under 

en öppettid på åtta minuter, därefter stängdes dörren och klimatzonernas temperaturer återställdes till 

initiala tillstånd. Skillnaden i värmeförluster mellan fallen med och utan luftridå är ett mått av den så 

kallade klimatseparationseffektiviteten, förkortat KSE [%] och definieras 

 
𝐾𝑆𝐸 =

𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å − 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å

𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å
= 1 − 

𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å

𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å
 

(3-1) 

där 𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å [kJ] är värmeförlusten över öppningen då ingen luftridå användes och 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å [kJ] 

är värmeförlusten över öppningen då luftridå användes. För att även kunna jämföra olika luftridåers 

prestanda definierades även den så kallade prestanda faktorn, förkortat PF som beskrivs 
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𝑃𝐹 =

𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å − 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å

𝑑𝐸𝑟𝑖𝑑å 𝑒𝑙
 

(3-2) 

där 𝑑𝐸𝑟𝑖𝑑å 𝑒𝑙 [kJ] är mängden värme som luftridån tillförde till luftmassan. För att kunna definiera 

mängden värme som passerade dörröppningen valdes den kalla klimatzonen till kontrollvolym, 

värmeflödesbalansen ställdes då upp enligt 

 𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑜𝑢𝑡 → 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 = 𝑃𝑖𝑛−ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑃𝑖𝑛−𝑓𝑎𝑛 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑒𝑥𝑡 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑖𝑛𝑡 + 𝑄𝑖𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 (3-3) 

där 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 [W] är kyleffekten som kylde luftmassan i ventilationskanalen som tillförde luft från 

den varma till den kalla klimatzonen, 𝑃𝑖𝑛−ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 [W] är separat värmning som användes för att öka 

mätsäkerheten på 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟, 𝑃𝑖𝑛−𝑓𝑎𝑛 [W] är det värmeflöde som tillfördes från ventilationskanalens 

axialfläkt, 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑒𝑥𝑡 [W] är det värmeflöde tillfördes från omgivande väggar genom transmission, 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑖𝑛𝑡 [W] är det värmeflöde som tillfördes från den varma klimatzonen genom transmission i den 

gemensamma väggen klimatzonerna delar och 𝑄𝑖𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 [W] är det värmeflöde som läckte in i 

kanalen som ansluter klimatzonernas ventilationssystem, Figur 6. 

 

Figur 6. Principskiss över uppställningens värmeflöden. 

Metoden för att ta fram 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å följer följande steg: 

1. När temperaturerna i klimatzonerna är stabila kördes luftridån i 20 sekunder innan dörren 

öppnades i 8 minuter. När dörren stängdes slogs luftridåns motor av  

2. Alla värmeflöden beskrivna i (3-3) togs fram. För de elektriska donen mättes den tillförda 

elektriska effekten, övriga termer beräknades med hjälp av volymflöden för luft eller 

temperaturdifferenser. Varje mätning tolkades som ett stationärt tillstånd och har därför sin 

egen balans. 

3. Den totala energin som krävs för kylning för hela experimentet togs fram genom att 

multiplicera medelvärdet för samtliga värden för det stationära värmeflödet 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 med 

öppettiden. Detta tolkades som 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å. 

Referensfallet 𝑑𝐸𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å för provmetoden togs fram på tre olika sätt 

1. Värdet var framtaget via en tidigare mätning för laborationsuppställningen genom en icke 

beskriven metod 

2. Teoretiska formler användes för att ta fram värmeflödet som transporterades över luftridån då 

den initiala temperaturskillnaden mellan klimatzonerna hölls konstant 

3. Metod 3 använde samma teoretiska formler som metod 2. Temperaturskillnaden som 

användes i beräkningarna togs dock fram som den faktiska medeltemperaturskillnaden mellan 
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rummen under försöken. Detta borde ge ett mer korrekt resultat eftersom att då dörren mellan 

klimatzonerna öppnats hölls inte de initiala temperaturerna och då skapas även en minskad 

drivkraft. 

Metod 2 och 3 är teoretiska beräkningar som användes då slutsatsen dragits att temperaturen i 

klimatzonerna inte kunde hållas konstanta vilket påverkade drivkraften till värmeöverföring och därför 

även dess KSE-värde. Följande ekvationer användes för de teoretiska beräkningarna av metod 2 och 3: 

 
𝑄𝑐 = 𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙

1

5
∙ 𝑣𝑐 ∙ ∆𝑇 (3-4) 

där 𝑄𝑐 [kW] är värmeflödet som läckte ur dörröppningen, 𝜌𝑘𝑎𝑙𝑙 [kg/m
3
] är luftens densitet i den kalla 

klimatzonen, 𝑐𝑝 [J/kg*K] är den specifika värmekapaciteten för luft, 𝑏 [m] är dörrens bredd, ℎ [m] är 

dörrens höjd, 𝑣𝑐 [m/s] är konvektionshastigheten, 𝛥𝑇 [K] är temperaturskillnaden mellan 

klimatzonerna och 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚 [K] är temperaturen i den varma klimatzonen. 𝑣𝑐 beskrevs i sin tur med 

 

𝑣𝑐 = √𝑔 ∙ ℎ ∙
∆𝑇

𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚
 

(3-5) 

där 𝑔 [m/s
2
] är gravitationskonstanten och 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚 [K] är temperaturen i den varma klimatzonen. 

3.3 Analys av provmetoden 
Detta avsnitt beskriver och analyserar den sedan innan prövade provmetoden som bör beaktas under 

framtagning av ny provmetod.  

Det beskrivs i (3-4) hur värmeflödet över en dörröppning beräknas då enbart naturlig konvektion tas i 

beaktning, Figur 2. Läggs dock en vindlast på, Figur 4, kan inte värmeflödet längre beskrivas med den 

givna teoretiska ekvationen. Tryckgivarna för de undersökta testerna visar dock att då dörren öppnas 

sjunker tryckskillnaden ned till noll och därför inte har en utbredd vindlast, Figur 7. (3-4) anses därför 

kunna användas som metod för framtagning av referensfallet för de gjorda försöken. 

 

Figur 7. Tryckskillnaden mellan klimatzonerna mellan och under försöken. 

En fullständig provmetod bör ha möjligheten att simulera den vindlast som skapas av undertrycket i 

byggnaden samt potentiell extern vind. Ska den föreslagna provmetoden vidareutvecklas bör tilluften 

distribueras jämt över öppningen för att ha möjligheten att motsvara en sådan vindlast. De försök som 

utförts visar att laborationsuppställningen är stabil nog att klara av att hålla temperaturerna i 

klimatzonerna relativt konstanta, en öppettid på 8 minuter bör därför inte skapa en märkbar 

problematik. Används däremot en mindre stabil laborationsuppställning där den termiska drivkraften 

minskar kan en kortare försökstid vara av intresse för att minimera felkällor. En otydlighet är hur 

temperaturen hålls konstant i den varma klimatzonen under försöket.  

Gällande mätningar rörande referensfallen utesluts metod 1 då dess utförande endast hänvisas till en 

standardiserad infiltration för 8 minuter men tar inte hänsyn till dörrbredd, dörrhöjd eller 
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temperaturdifferensen över dörren. Vidare förklaras inte mätmetodens utförande eller 

beräkningsmetod. Beräkningsmetodiken som används för att få fram värmeflödet över dörren för 

metod 2 och 3 hänvisas aldrig, den motsvarar dock (2-11) om 𝐶𝐷 ansätts till 0,62 och ekvationen anses 

därför tillförlitlig för fallet då (2-11) är vedertagen för beräkning av värmeflöden över en dörröppning 

vid naturlig konvektion. Eftersom temperaturdifferensen mellan klimatzonerna sänks under 

öppettiden, Figur 8, Figur 9, skapas ett problem då metod 2 tillämpas eftersom den beräknar 

referensfallet vid initial temperaturdifferens. Metod 2 anses därför olämplig som referensfall. Hur den 

faktiska temperaturskillnad som istället används vid metod 3 definieras aldrig men bör generera ett 

mer verkligt referensfall än metod 2 då den i någon utsträckning tar hänsyn till den lägre 

temperaturskillnaden som uppstår. Metod 3 anses därför bäst lämpad som referensfall för den 

föreslagna metoden. 

 

 

Figur 8. Exempel på den varma klimatzonens sänkning av 
temperatur vid försök 

 

Figur 9. Exempel på den kalla klimatzonens höjning av 

temperatur vid försök. 

I provmetoden används den kalla klimatzonen som kontrollvolym för att mäta transporterad värme 

över dörröppningen. Motiveringen är att luftridån som placeras på den varma sidan anses störa 

närliggande mätnoder om kontrollvolymen placeras där. Vad denna störning exakt syftar till är inte 

tydligt. Det kan syfta till att en störning kan skapas om den faktiska temperaturen som används till det 

teoretiska referensfallet tas fram som medeltemperaturen för varje tidssteg i klimatzonen. I sådant fall 

spelar ett byte av kontrollvolym till den kalla klimatzonen ingen roll då båda klimatzonernas 

medeltemperatur mäts. 

Frågor som behöver besvaras för provmetoden inkluderar 

a. Hur mäts den faktiska temperaturdifferensen? Bör den mätas i specifika punkter eller tas som 

en medeltemperatur från de båda klimatzonernas alla termogivare? 

b. Om temperaturskillnaden mellan klimatzonerna inte kan hållas konstanta under öppettiden på 

grund av begränsad laborationsmiljö, hur mäts den faktiska temperaturdifferensen? 

c. Påverkas verkningsgraden av öppettiden? Finns det andra fördelar med kortare öppettid?  
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4 Metod 

4.1 CFD 
Syftet med CFD simuleringen är att testa principen att använda CFD för att simulera referensfall då 

fysiska laborationsmiljöer sätter begränsningar som kan undvikas numeriskt. Samt kan en tillförlitlig 

CFD-baserad metod skapas och valideras kan det potentiellt ge en lösning på hur ett referensfall mäts 

då en tryckskillnad och vindlast även tagits med i beräkningarna. Då endast principen att använda 

naturlig konvektion över en öppning testas kommer modellen byggas i 2D för att minska 

beräkningskraften som behövs för att lösa modellen.  

4.1.1 Geometri 
Geometrin byggdes upp i Ansys Workbenchs geometrimodul och beskrivs i Tabell 1. I den kalla 

geometrins kortsida längs från dörren skapades även en linje som senare gav möjlighet till inflöde av 

luft i geometrin, Figur 10. En yta skapades för respektive zon för att under simulering kunna delge 

dem olika lufttemperaturer. För att förenkla meshningen modellerades halva dörröppningen i 

respektive klimatzon 

Tabell 1. Dimensioner för CFD-modell 

Dimension Längd [m] 

Höjd – kontrollvolym 4,12 

Längd - 

kontrollvolym 

8,18 

Höjd 2,5 

Längd 4,5 

Inloppshöjd 0,9 

Dörrdjup 0,04 

Dörrhöjd 2,3 

 

 

Figur 10. Illustration av den geometriska modellen 

CFD-metoden undersöks primärt som metodik för referensfallet för dess förmåga att skapa en 

utomhusmiljö där utomhustemperaturen kan hållas konstant. Det är därför av stor vikt att den varmluft 

som försvinner ur klimatzon A inte blandas med ingående luft till klimatzonen i den utsträckningen att 

utomhusluften som infiltrerar klimatzonen värms upp. Då varmluft stiger sätts hela taket av 

utomhusmiljön som ett utlopp genom kontrollvolymen för att leda iväg den. Den bortre väggen av 

utomhusmiljön modelleras för att förse modellen med kalluft, avståndet mellan frånluftsväggen och 

dörröppningen är lång nog för att sänka lufthastigheten så pass att inkommande kalluft inte stör 

luftridån, Figur 10. 
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4.1.2 Meshning 
Den färdiga geometrin importerades till Ansys Workbenchs meshningsmodul för bearbetning. En 

body sizing lades på båda klimatzonerna med en storlek på 5 cm. Då inflationslager skulle skapas för 

att ge ett värde för y+ omkring 1 användes (2-9). Antaget att vindhastigheten över ett plan på 8,18 m 

var 1 m/s och att luften vid en temperatur på 275 K gav en kinematisk viskositet på 1,343*10
-5

 m
2
/s 

skulle då ge en tjocklek på det första inflationslagret på 1,526*10
-6

 m. Detta skulle genererat en modell 

som krävde mindre element än vad den tillgängliga datorkraften hade klarat av inom rimlig tid. Därför 

användes istället en transitionsratio för inflationslagren med en growth rate på 1,2 med totalt fem 

inflationslager, felet togs dock med i beaktning. Inflationslagren lades på samtliga ytor utom där 

inlopp för luft till geometrin planerades, Figur 11. Det totala antalet element i volymen uppgick till 

24 106. 

 

Figur 11. Den använda meshen för modellen 

4.1.3 Simulering 
För att köra simuleringarna används Ansys Fluent 14.5. Solvern ställs in på tryckbaserad med ett 

transient tillstånd då luftens beteende som funktion av tiden är av intresse. Gravitationen ställs in på -

9.82 m
2
/s i y-led och energiekvationen läggs till för att lösas under simuleringen, värmestrålning från 

kontrollvolymen antas vara försumbar i jämförelse med övrig värmeöverföring. Då modellen avser 

låga reynoldsvärden planerades först k-ω SST att användas som turbulensmodell, men då 

inflationslagen inte genererar ett tillräckligt lågt värde för y+ väljs istället k-ε Realizable. Densiteten 

för alla simuleringar beskrivs med en bousinessq modell med en luftdensitet på 1,25 där 

expansionskoefficienten β [1/K] beskrivs enligt 

 
𝛽 =

1

𝑇𝑚
 

(4-1) 

där 𝑇𝑚[K] är medeltemperaturen mellan inom- och utomhustemperaturen. Velocity inlet valdes som 

lufttillförsel med en inloppshastighet på 0,5 m/s och en temperatur på 273 K, taket i den kalla delen av 

modellen valdes till pressure outlet med en gauge pressure på 0 Pa för att inte störa den naturliga 

konvektionen, dess backflow temperature valdes dessutom till 273 K. Dessa in- och utlopp fyllde 

funktionen att delvis hindra den varma luften att blandas i den kalla delen samt att ha en kontinuerlig 

tillförsel av kall luft för att simulera en oändlig utomhusmiljö För den spatiala diskretiseringen 

användes även body force weighted för trycket. 

I initialt tillstånd finns ännu inga etablerade lufthastigheter, (2-7) och (2-6) säger då att k och ε borde 

anta värdena 0, detta skapade dock en divergens i simuleringen vilket skapade frågan vilka värden 

dessa ska ta initialt. För att undersöka detta testas tre olika initiala värden för variablerna; 0,01, 0,1 och 

0,4. Temperaturbilder tas vid tidsstegen 4 s och 12 s för att se värmeflödesprofilen vid full utveckling 

samt för att undersöka värmediffusionen längre in i simuleringen. Samtliga tester använder 0,1 s som 

storlek på tidsstegen. Dessutom körs ett test vid 0,01 för k och ε där in- och utlopp istället får 
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väggfunktioner för att se över skillnaden i värmeflöden och illustrera skillnaden med att efterlikna en 

oändlig utomhusmiljö. 

4.2 Uppställning av laborationsmiljö 
Laborationsmiljön är uppdelad i två klimatzoner, Figur 12, geometriska mått för interiören ses i Tabell 

2. Vidare kommer den mindre klimatzonen och den större klimatzonen hänvisas som klimatzon A 

respektive klimatzon B, för termiska tester användes klimatzon B som kontrollvolym. Golvet är 

upphöjt från marken med 13 cm vilket skapar en krypgrund under klimatskalet, Figur 12. Över 

krypgrunden finns en 10 mm tjock spånskiva. Vidare består golvets isolering av polyuretan med ett 

ytskikt på båda sidorna av slät varmgalvaniserad stålplåt samt en ytbeläggning av polyester (KI-panel, 

2015), golvet på klimatzonernas insida består av en 8 mm tjock golvpanel. Väggar och tak består av 

expanderad polystyren med samma ytskikt och behandling som golvisoleringen (KI-panel, 2015). 

Termisk data för materialen återfinns i Tabell 3. Mellan klimatzonerna placerades en automatiskt 

öppningsbar glasdörr, ovan dörren inuti klimatzon A och B placeras en luftridå av modellen 

PA4210WL respektive PA2515E08. Specifikationer för glasdörr och luftridå kan läsas i Tabell 3 

respektive Tabell 31. Båda klimatzonerna har var sin dörr ur klimatskalet, för klimatzon A är den 

placerad vid den bakre kortändan och för klimatzon B vid ena långsidan. Båda dörrarna ur 

klimatzonerna är isolerade med samma material, dimensioner och specifikationer som väggar och tak. 

I taket i klimatzon B finns två takfläktar med syfte att blanda luften till en homogen temperatur då 

dörren mellan klimatzonerna är stängd. På kortsidan i klimatzon B på motsatta sidan av dörren finns 

en luftkanal av spirorör som är kopplad till en mätningsrigg som möjliggör mätning av volymflöde till 

eller från klimatzonen. Vid termiska mätningar stängdes och tätades luftkanalen med expanderad 

polystyren. 

 

Figur 12. Orginalprincipskiss av klimatzonernas placering jämtemot varandra (ISO, 2009) 

Tabell 2. Geometrisk data för klimatzoner och dörröppning. Dimensionerna för klimatzonerna är beskrivna utifrån en sidvy 

Klimatzon A  Klimatzon B  Dörr  

Höjd [m] 3,34 Höjd [m] 4,42 Höjd [m] 2,30 

Bredd [m] 4,12 Bredd [m] 8,18 Bredd [m] 1,40 

Djup [m] 3,34 Djup [m] 5,74 Djup [m] - 

Golvarea [m
2
] 14 Golvarea [m

2
] 47 Dörrarea [m

2
] 3,22 

Volym [m
3
] 46 Volym [m

3
] 206   
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Tabell 3. Termiska egenskaper för material i klimatskalet 

Material Används vid ytorna Tjocklek [m] U-värde [W/m
2
K] Källa 

Expanderad 

polystyren 
Väggar och tak 0,08 0,4125 (KI-panel, 2015) 

Polyuretan Golv 0,08 0,29 (KI-panel, 2015) 

Dubbelglasdörr med 

aluminiumram 
Glasdörr - 4 (Luleå tekniska 

universitet, 2013) 

Spånskiva Golv 0,008 - (Dimensionera.se, 2015) 

 

På utsidan av klimatzon B finns termoelement placerade i luften på halva väggens höjd för att mäta 

rådande temperatur på klimatskalets utsida. För att termogivarna inuti klimatzon B inte ska blåsa ur 

position fästes de vid kedjor som sitter fast med magneter i taket. Totalt används fem kedjor, Figur 14, 

med vardera 3 stycken termoelement placerade på höjderna 33 cm, 210 cm, 395 cm från golvet. Alla 

kedjor förutom den mittersta placerades 40 cm från närmsta vägg. I klimatzon A placerades givarna 

enligt Figur 13, där varje kryss motsvarar tre stycken termoelement på höjderna 10 cm, 110 cm och 

170 cm från golvet. 

 
Figur 13. Placering av termoelement i 

klimatzon A sett uppifrån med den 

öppningsbara dörren till vänster 

 
Figur 14. Placering av termoelement i kedjor i klimatzon B sett uppifrån med den 

öppningsbara dörren till vänster 

4.3 Uppställning och utförande av försök: klimatzonernas U-värde 
För att ta fram ett korrekt U-Värde för kontrollvolymen ställdes följande försök upp: Klimatzonen 

genomgick en temperaturhöjning med hjälp av infraröd strålning på dess insida. Händelseförloppet 

mättes med installerade termogivare på kontrollvolymens in- och utsida. Strålvärmarens tillförda 

effekt togs med hjälp av en effektmätare fram till 926 W. För att förhindra att luften skiktades i 

höjdled på grund av densitetsskillnad användes takfläktarna för att blanda luften och ge en uniform 

temperatur i hela volymen. Efter tillräckligt med tid planade temperaturökningen i klimatzon B ut och 

nådde ett asymptotiskt värde, detta indikerade att ett stationärt tillstånd hade uppnåtts då lika stor 

effekt som tillfördes genom infraröd värme och takfläktarnas motorer även försvann genom 

klimatzonens ytelement, Figur 15.  
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Figur 15. Principskiss för en uppvärmningskurva för insidan på ett klimatskal samt konstanta temperaturer för givare på 

klimatskalets utsida 

Teoretiska effekter genom varje ytelement tas därefter fram med hjälp av framtagna temperaturer och 

teoretiska U-värden genom 

där 𝑄𝑛 [W] och 𝑈𝑛 [W/m
2
K] beskriver teoretiska värden för transmissionseffekten och U-värdet för 

det n:te ytelementet, 𝐴𝑛 [m2] beskriver det n:te areaelementet och 𝑇𝑛𝑜
 samt 𝑇𝑛_𝑠 [°C] beskriver 

rådande temperaturer på ytelementets ut- respektive insida. Tillskotten från samtliga ytareaelement 

summerades därefter enligt 

 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛−𝑡𝑎𝑘 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛−𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛−𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛−𝑔𝑙𝑎𝑠 (4-3) 

Då effekttermerna från dessa summerades ihop motsvarade de inte den faktiska effekt som tillförs till 

systemet. Skillnaden mellan den teoretiska och den faktiska effekten måste alltså motsvara de otätheter 

och köldbryggor som finns i klimatskalet. För att få fram korrekta U-värden viktades därför de 

teoretiska U-värdena procentuellt till dess att den faktiska effekten ur klimatskalet uppnåddes. 

4.4 Bestämning av termisk skyddsverkan 
 

4.4.1 Uppställning av fall 
Varje laboration rörande termisk skyddsverkan följde samma förutbestämda utförande för att kunna 

kvantifiera värmen som under laboration försvann genom dörröppningen och ut ur kontrollvolymen: 

1. Klimatzon A kyldes med kylmaskinen till önskad temperatur för försöket. 

2. I klimatzon B blandades luften med takfläktar för att få en uniform temperatur i rummet. 

Temperaturen i klimatzon B försökte man även hålla till en förbestämd temperatur. 

3. Innan experimentet initierades togs den våta temperaturen fram i klimatzon B, den antogs ha 

samma värde i båda zonerna. Den våta temperaturen kunde sedan användas för att få fram den 

mängd vatten som fanns i luften. 

4. Takfläktar i klimatzon B stängdes av. Involverade försöket en aktiv luftridå riktades den 15° 

inåt och slogs igång minst 20 sekunder innan försöket initierades för att luftströmmarna skulle 

hunnit stabiliseras. 

5. Dörren mellan klimatzonerna öppnades därefter och stängdes sedan efter en förbestämd 

öppettid. Under öppettiden hölls kylaggregatet igång för att hjälpa till att hålla den termiska 

drivkraften uppe. 

6. Luftridån stängdes av och takfläktar slogs igång för att åter blanda luften till en homogen 

temperatur. 

 𝑄𝑛 = 𝑈𝑛 ∗ 𝐴𝑛 ∗ (𝑇𝑛𝑜
− 𝑇𝑛𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎

) (4-2) 
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7. Relevant metod att mäta värmeläckaget för försöket utfördes. 

Två metoder användes för att bestämma luftridåns skyddsverkan. Den första bygger på principen att 

efter dörren mellan klimatzonerna varit öppen en bestämdtid kvantifierar mängden förlorad värme 

genom att med en konstant värmeeffekt höja temperaturen i kontrollvolymen. Vid den andra metoden 

mättes medeltemperaturen i kontrollvolymen när dörren stängts och värmen som försvunnit ur 

klimatzonen kvantifieras teoretiskt. Tabell 4 sammanfattar försöksuppställningarna för framtagning av 

luftridåns skyddsverkan för olika fall, starttemperaturerna är medelvärdet av samtliga körningar som 

hör ihop då exakt samma starttemperatur för alla försök var svårt att reglera. Elektrisk uppvärmning 

användes endast då de testas för referensfallet, detta då de krävde mer beräkningar och tog längre tid 

att utföra. 

Tabell 4. Sammanfattning av samtliga försöksuppställningar för beräkningar av termisk skyddsverkan 

Försöksnummer Beskrivning Fläkthastighet 

[m3/h] 

(fläkthastighet) 

Öppettid 

[s] 

Start 

temperatur 

A [°C] 

Start 

temperatur 

B [°C] 

Uppvärmningsmetod 

1 Grundfall - 

referens 

0 120 -3 20,5 Teoretisk 

2 Grundfall 1 400 (1) 120 -3 20,5 Teoretisk 

3 Grundfall 1 700 (2) 120 -3 20,5 Teoretisk 

4 Grundfall 2 200 (3) 120 -3 20,5 Teoretisk 

7 Grundfall 1 700 (2) 120 -3 20,5 Elektrisk 

Uppvärmning 

9 Låg ΔT -

referensfall  

0 (0) 120 -3 20,5 Teoretisk 

10 Låg ΔT 1 400 (1) 120   Teoretisk 

11 Låg ΔT 1 700 (2) 120   Teoretisk 

12 Låg ΔT 2 200 (3) 120   Teoretisk 

13 Hög ΔT - 

referensfall 

0 (0) 120 19 -10 Teoretisk 

14 Hög ΔT 1 400 (1) 120 19 -10 Teoretisk 

15 Hög ΔT 1 700 (2) 120 19 -10 Teoretisk 

16 Hög ΔT 2 200 (3) 120 19 -10 Teoretisk 

17 Öppettid 1 700 (2) 60 -3 20,5 Teoretisk 

18 Öppettid 1 700 (2) 120 -3 20,5 Teoretisk 

19 Öppettid 1 700 (2) 240 -3 20,5 Teoretisk 

 

4.4.2 Framtagning av referensfall för laborationer 
För varje försök som gjordes med luftridå togs teoretiska referensfall fram. Dessa grundades i att först 

ta fram medeltemperaturkurvor för respektive klimatzons alla termoelement under öppettiden. Den 

faktiska drivkraften för den naturliga konvektionen i (2-11) tolkades som klimatzonernas 

snittemperaturer för medeltemperaturkurvorna som följde Newtons lag om kylning och är därför 

exponentiella. Dessa togs fram matematiskt genom att klimatzonernas temperaturdata över försöken 

anpassades i Matlab till exponentialfunktioner enligt 

 𝑇(𝑥) = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑥 + 𝑐 ∗ 𝑒𝑑∗𝑥  (4-4) 

där a, b, c och d är fallspecifika konstanter. Snittemperaturen definierades som temperaturen när arean 

under exponentialfunktionen nådde 50 % av den totala kurvarean. (4-4) integrerades därför och den 

relevanta ytarean, Figur 16, togs fram med hjälp av 

 
𝕋(𝑥) = ∫ (𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑥 + 𝑐 ∗ 𝑒𝑑∗𝑥) 𝑑𝑥 =

𝑡

0

[
𝑎

𝑏
∗ 𝑒𝑏∗𝑥 +

𝑐

𝑑
∗ 𝑒𝑑∗𝑥]

0

𝑡

 
(4-5) 
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𝕋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑥) = ∫ 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑥 =

𝑡

0

[𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∗ 𝑥]0
𝑡  

(4-6) 

 𝕋𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝕋(𝑥) − 𝕋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑥) (4-7) 

där t [s] är öppettiden för försöket. Då klimatzonernas snittemperaturer under försöket tagits fram 

användes de i (2-11) för att få fram snitteffekten över dörren som sedan multiplicerades med 

öppettiden för att få fram referensfallets värmeläckage. 

 

Figur 16. Grafisk beskrivning av integralsubtraktion för att endast få ut relevant ytarea (grön) 

4.4.3 Energibalans med återvärmningsmetod 1: återvärmning av kontrollvolym 
När öppningstiden är slut stängdes dörren mellan klimatzonerna, takfläktar slogs igång och luftridån 

slogs av. Återvärmningen utfördes av en 2 973 W värmefläkt av typen P31, denna måste dock under 

öppningstiden köras utanför laborationsmiljön för att under återvärmning ställas in i kontrollvolymen. 

Separat mätning av värmefläktens utblåstemperatur visade nämligen att maximalt värde för konstant 

temperatur på omgivande luft nåddes efter ungefär 40 sekunder då även värmeslingan måste värmas 

upp. Skulle värmefläkten slagits igång från ett kallt tillstånd inuti kontrollvolymen hade värme krävts 

för att höja temperaturen i värmeslingan vilket hade inducerat ett fel vid en sådan mätning av 

återvärmningen. När initial omblandad medeltemperatur i kontrollvolymen uppnåtts ansågs 

återvärmningen vara klar. Den eleffekt som tillfördes av takfläktar, värmefläkt och luftridåns elmotor 

mättes med hjälp av en effektmätare för att bestämma tillförd värme. En energibalans av 

kontrollvolymen ställdes upp för hela försöket, en sådan balans av provmetodens kontrollvolym 

mynnade ut i att få två parametrar bestämda. Först kunde den infiltrerade kylan kvantifieras, vilket 

krävdes för att ta fram verkningsgraden för luftridån, dessutom kunde metoden valideras med hjälp av 

att ställa upp en felmarginal för energibalansen. 

Den infiltrerade kylan kunde ses som den värme som krävdes för att återställa fluiderna i 

kontrollvolymens medeltemperatur tillbaka till initialtillstånd efter att dörren stängts, (4-8). 

 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑑å + 𝐸𝑓𝑙ä𝑘𝑡 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛  (4-8) 

Där 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 [kJ] är den tillförda värmen från värmefläkten, 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑑å  [kJ] och 𝐸𝑓𝑙ä𝑘𝑡 [kJ] är 

värmetillskottet från luftridåns och fläktens elmotor och 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 [kJ] är den totala 

transmissionen genom kontrollvolymen under försöket. (4-9) ställdes upp för att se hur väl 

energibalansen balanseras då återvärmning med värmefläkt användes. Ifall alla termer summeras till 

ett värde nära noll kan återvärmningen ansågs metoden vara bra för att bestämma den värme som 

försvunnit ur kontrollvolymen under laborationen.  

 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝐸𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑑å + 𝐸𝑓𝑙ä𝑘𝑡 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0 (4-9) 

där 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡 [kJ] och 𝐸𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [kJ] motsvarade energin som krävdes för att höja luften och dess 

vatteninnehåll från att dörren stängts tillbaka till ursprungstemperatur, 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡 och 𝐸𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 beräknades i 

sin tur genom 
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 𝐸𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑) (4-10) 

där 𝐶𝑝 [kJ/kg*K] är fluidens specifika värmekapacitet, 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 [°C] är ursprungstemperaturen och 

𝑇𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑 [°C] är klimatzonens medeltemperatur efter att dörren stängts och luften blandats. 

Vattenmängden i rummet togs fram genom ett mollierdiagram med hjälp av klimatzonens uppmätta 

våta temperatur innan försöket. Effekten för all elektrisk utrustning mättes med hjälp av effektmätare 

under användning, deras energianvändning beskrivs sedan genom 

 𝐸𝑒𝑙 = 𝑃𝑒𝑙 ∗ 𝑡 (4-11) 

där 𝑃𝑒𝑙 [kW] är utrustningens effektanvändning och 𝑡 [s] är användningstiden. Transmission av värme 

genom väggar beräknades med hjälp av tidigare framtagna U-värden för ytelement enligt 

 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈𝑛 ∗ 𝐴𝑛 ∗ (𝑇𝑛−𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑛−𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎) (4-12) 

där 𝑈𝑛 [W/m
2
K] och 𝐴𝑛 [m

2
] är ytelementets U-värde och area samt att 𝑇𝑛−𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 [°C] och 𝑇𝑛−𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 

[°C] är lufttemperaturerna på ytelementets in- respektive utsida. Beroende på vilken fas av 

experimentet och ytelement som transmissionsförlusterna beräknas för kan 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  även bli 

positiv och därmed generera ett tillskott av värme till kontrollvolymen. Temperaturerna på 

ytelementens utsida var konstanta över tiden då utsidans temperatur inte förändras, detsamma kan 

dock inte sägas om temperaturen på insidan. Då kontrollvolymen genomgår typiska uppvärmning- och 

avsvalningsfall kommer insidans temperatur följa exponentiellt växande och avtagande profiler. På 

grund av klimatskalets tröghet hann ingen större förändring i transmissionseffekt skapas, dock delades 

transmissionstermen i (4-8) och (4-9) upp i sekvenser med öppen och stängd dörr. För respektive 

sekvens togs medeltemperaturen i det relevanta ytelementets närliggande termoelement i det första 

tidssteget för att beräkna transmissionseffekterna. 

4.4.4 Energibalans med återvärmningsmetod 2: Teoretisk återvärmning 
Metoden med teoretisk återvärmning av kontrollvolymen testades för att överse möjligheten att 

simplifiera provmetoden och samtidigt öka mätsäkerheten vid bestämning av infiltrerad kyla. Till 

utförande skiljde sig den teoretiska återvärmningsmetoden från den förgående metoden endast då 

dörren mellan klimatzonerna stängts efter öppningstiden. Takfläktarna slogs då på med maximalt 

volymflöde för att skapa en snabb blandning av medeltemperaturen i kontrollvolymen. Då 

medeltemperaturen planade ut, Figur 17, beräknades den värme som krävdes för att nå initial 

medeltemperatur med (4-10). Alla termer i balansen, (4-13), togs fram på samma sätt som de gjordes i 

återvärmningsmetoden med värmefläkt. 

 

Figur 17. Typisk medeltemperaturkurva för försök med teoretisk uppvärmning. Efter 42 sekunder har kurvan planats ut och 

luften är helt blandad. Temperaturen för den teoretiska återvärmningen kunde då tas fram 

 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å = 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝐸𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝐸𝑙𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑑å + 𝐸𝑓𝑙ä𝑘𝑡 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  (4-13) 
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4.4.5 Känslighetsanalys 
För att undersöka olika variablers inverkan på den termiska skyddsverkan ställdes en 

känslighetsanalys upp där respektive variabel viktas ±10 % från ursprungsvärdet. Värmen som krävdes 

vid den teoretiska temperaturhöjningen samt värmetransporten igenom dörren för referensfallet 

undersöktes då båda bidrog till höga värmemängder. Dessutom undersöktes värmetransmissionen 

genom kontrollvolymen då viss osäkerhet gällande Transmissionstemperaturer misstänktes. 

Känslighetsanalysen utfördes på basfallet med utloppshastighet 2 på luftridån. 

4.5 Provmetod för flödesmässig skyddsverkan 
Då den termiska provmetoden inte tog hänsyn till den vindlast som finns på en luftridå till följd av 

byggnaders undertryck samt eventuell extern vindlast var en isoterm flödesmässig provmetod även av 

intresse. För detta användes luftridån PA4210WL som är installerad i klimatzon A, detta gjordes då 

laborationsmiljöns uppbyggnad i dagsläget skapade en glipa mellan dörr och luftridå i klimatzon B 

och därför inte stod emot en vindlast i större utsträckning. Vid placering av en luftridå i klimatzon A 

kunde detta motverkas. 

Öppningens bredd mellan klimatzonerna minskades från 140 cm till 22 cm för att skapa ett tydligare 

resultat, därtill kunde väggar monteras vid luftridåns sidor för att förhindra luftläckage. Vindlasten 

skapades genom att mätriggen som är kopplad till kortsidan i klimatzon B sög ut luft vilket även 

skapade en tryckskillnad över öppningen. Dörren ut ur klimatskalet vid kortändan mittemot glasdörren 

av klimatzon A hölls öppen för att skapa ett kontinuerligt luftflöde genom ridån. Tryckfallet över 

öppningen mättes med två tryckgivare placerade i klimatzon B samt dess utsida. Först skapade 

mätriggen ett volymflöde som mättes då en tryckskillnad på 3,5 Pa uppnåtts då luftridån är avslagen. 

Därefter slogs luftridån igång, tryckskillnaden på 3,5 Pa återskapades och det nya luftflödet mättes. 

Den flödesmässiga verkningsgraden beräknades därefter genom 

 
𝜂𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 1 −

�̇�𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å

�̇�𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å 
 

(4-14) 

där �̇�𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑖𝑑å [m
3
/h] och �̇�𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑑å [m

3
/h] är volymflödena genom öppningen för fallet med respektive 

utan luftridå.  
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5 Resultat 

5.1 CFD 
I Figur 18-20 visas resultatskillnaden sett till temperaturdistributionen i modellen då variablerna k och 

ε varieras mellan 0,01 och 0,4 efter fyra sekunder. Vidare beskriver Figur 22-24 motsvarande bilder 

efter 12 sekunder. Figur 21 visar även skillnaden som uppstår om en ändlig utomhusmiljö tillämpas.  

 

Figur 18. Oändlig utomhusmiljö. 4 sekunder in i körning för värdena 0,01 för k och ε 

 

Figur 19. Oändlig utomhusmiljö. 4 sekunder in i körning för värdena 0,1 för k och ε 

 

Figur 20. Oändlig utomhusmiljö. 4 sekunder in i körning för värdena 0,4 för k och ε 
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Figur 21. Ändlig utomhusmiljö. 12 sekunder in i körning för värdena 0,01 för k och ε 

 

Figur 22. Oändlig utomhusmiljö. 12 sekunder in i körningen för värdena 0,01 för k och ε 

 

Figur 23. Oändlig utomhusmiljö. 12 sekunder in i körningen för värdena 0,1 för k och ε 

 

Figur 24. . Oändlig utomhusmiljö. 12 sekunder in i körningen för värdena 0,4 för k och ε 
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5.2 U-värdesberäkning 
Figur 25 visar temperaturutvecklingen i kontrollvolymen under laborationstiden tills den stabiliserats vilket antyder att ett 

steady state tillstånd uppnåtts.  

Tabell 5 visar den värmeeffekt som tillförts från IR-lampan och takfläktar samt alla transmissionstempeaturer medan  

Tabell 6 visar effektbalansen i kontrollvolymen samt de faktiska U-värdena. 

 

Figur 25. Uppvärmningskurva för U-värdesberäkning av klimatzon B 

 

Tabell 5. Tillförd värmeeffekt samt Transmissionstemperaturer för U-värdesberäkning 

Variabel Värde 

𝑷𝒕𝒊𝒍𝒍𝒇 [W] 1 106 

𝑻𝒊 [°C] 29,48 

𝑻𝒈𝒐𝒍𝒗 [°C] 19,23 

𝑻𝒗ä𝒈𝒈 [°C] 19,9 

𝑻𝒕𝒂𝒌 [°C] 20,7 
 

Tabell 6. Totala transmissionsförluster ur klimatskalet för teoretiska U-värden samt viktade U-värden 

* De faktiska värdena motsvarar de teoretiska värdena som viktats 125,7 % för att uppnå tillförd värmeeffekt. 

** U-medelvärdet för kontrollvolymen 

Ytelement Teoretisk 

transmissionseffekt 

[W] 

Faktiska 

transmissionseffekt* 

[W] 

Faktiska 

U-värden 

[W/m²K] 

Tak 169,8 213,3 0,52 

Golv 139,5 175,3 0,36 

Väggar 472,8 594,1 0,52 

Glas 123,3 123,3 5,03 

Hela kontrollvolymen 905,3 1106 0,53** 

 

5.3 Termisk skyddsverkan 
Avsnittet behandlar det resultat som framkommit av laborationer kring termisk skyddsverkan. För 

varje fall presenteras relevanta temperaturer i klimatzonerna, energibalans för framtagning av förlorad 

värme, teoretiska referensfall, samt KSE-värden och PF-värden. 

Klimattest (23) INTAB Interface-Teknik AB
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5.3.1 Basfall 
 

Tabell 7. Sammanställning av relevanta temperaturer för klimatzonerna under experimenten rörande basfall 

Fall och klimatzon Starttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Sluttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Omblandningstemperatur 

- stängd sekvens [°C] 

Genomsnittlig temperatur 

- öppen sekvens [°C] 

Referensfall - 

Klimatzon A 
-2,96 3,43 - - 

Referensfall - 

Klimatzon B 
20,54 17,67 17,66 - 

Luftridå hastighet 

1 – Klimatzon A 
-2,59 2,63 - 1,80 

Luftridå hastighet 

1 – Klimatzon B 
20,23 17,67 17,91 18,68 

Luftridå hastighet 

2 – Klimatzon A 
-3,28 2,44 - 1,46 

Luftridå hastighet 

2 – Klimatzon B 
20,96 16,63 18,97 19,93 

Luftridå hastighet 

3 – Klimatzon A 
-2,8 4,4 - 3,06 

Luftridå hastighet 

3 – Klimatzon B 
20,71 18,42 17,71 19,71 

 

Tabell 8. Energibalans med teoretisk temperaturhöjning för experiment rörande basfall 

Balansräkning Utan luftridå Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 [kJ] 3,6 1,3 4,2 -1,1 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕𝒓𝒊𝒅å [kJ] 0 11,5 15,6 20,8 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕 [kJ] -745,5 -583,2 -517,2 -525,6 

𝑬𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 [kJ] -34,1 -26,7 -23,7 -24,1 

𝑬𝒕𝒂𝒌𝒇𝒍ä𝒌𝒕𝒂𝒓 [kJ] 5,7 4,2 3,0 3,2 

     

𝒅𝑬 [kJ] 770,2 592,0 518,1 526,8 
 

Tabell 9. Framtagning av teoretiska referensfall för luftridåns olika utloppshastigheter vid basfall 

Variabel Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝝆𝒖𝒕𝒆 [kg/m3] 1,282 1,283 1,276 

∆𝑻 [°C] 16,88 18,47 16,65 

𝑼𝒄 [m/s] 1,143 1,193 1,133 

𝑸𝒄 [kW] 16,6 18,5 16,7 

𝒅𝑬𝒖𝒕𝒂𝒏−𝒄 [kJ] 1 987 2 272 1 934 
 

Tabell 10. KSE-värden för basfall med teoretisk temperaturhöjning 

Resultat Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝒅𝑬𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒊𝒅å [kJ] 529,0 518 526,8 

𝒅𝑬𝒆𝒍−𝒓𝒊𝒅å [kJ] 11,5 15,6 20,8 

    

𝑲𝑺𝑬𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 

[%] 

23,2 32,7 31,6 

𝑷𝑭𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 [-] 15,5 16,1 11,7 

𝑲𝑺𝑬𝒄 [%] 70,17 77,22 73,78 

𝑷𝑭𝒄  [-] 121 112 69 
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Figur 26. Verkningsgraden som funktion av fläkthastighet för 

basfallet med teoretiskt beräknat referensfall 

 
Figur 27. Verkningsgrader som funktion av fläkthastighet 
för basfallet med laborativt framtaget referensfall 

 

 

Figur 28. Värmeläckage som funktion av fläkthastighet för basfallet med laborativt beräknat referensfal 

 

5.3.2 Låg drivkraft 
Tabell 11. Sammanställning av relevanta temperaturer för klimatzonerna under experimenten rörande fall med låg 

temperaturdifferens 

Fall och klimatzon Starttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Sluttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Omblandningstemperatur - 

stängd sekvens [°C] 

Genomsnittlig temperatur - 

öppen sekvens [°C] 

Referensfall - 

Klimatzon A 
1,49 5,77 - - 

Referensfall - 

Klimatzon B 
17,69 15,24 15,63 - 

Luftridå hastighet 1 

– Klimatzon A 
1,59 3,64 - 3,77 

Luftridå hastighet 1 

– Klimatzon B 
17,52 15,8 15,98 16,77 

Luftridå hastighet 2 

– Klimatzon A 
1,51 2,8 - 2,84 

Luftridå hastighet 2 

– Klimatzon B 
17,85 16,26 16,47 17,25 

Luftridå hastighet 3 

– Klimatzon A 
1,44 7,34 - 6,1 

Luftridå hastighet 3 

– Klimatzon B 
17,46 15,99 16 16,94 
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Tabell 12. Energibalans med teoretisk temperaturhöjning för experiment rörande fall med låg temperaturdifferens. 

Balansräkning Utan luftridå Luftridå hastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 [kJ] 9,7 7,9 6,5 4,9 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕𝒓𝒊𝒅å [kJ] 0 11,5 15,6 20,76 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕 [kJ] -513,9 -398,8 -345,7 -365,4 

𝑬𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 [kJ] -23,5 -18,2 -15,8 -16,7 

𝑬𝒕𝒂𝒌𝒇𝒍ä𝒌𝒕𝒂𝒓 [kJ] 7,2 6,48 5,76 1,1 

     

𝒅𝑬 [kJ] 520,5 391,2 333,7 355,3 

 

Tabell 13. Framtagning av teoretiska referensfall för luftridåns olika utloppshastigheter vid fall rörande låg 

temperaturdifferens 

Variabel Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝝆𝒖𝒕𝒆 [kg/m3] 1,276 1,280 1,265 

∆𝑻 [°C] 12,99 14,4 10,8 

𝑼𝒄 [m/s] 1,006 1,059 0,919 

𝑸𝒄 [kW] 11,162 13,07 8,436 

𝒅𝑬𝒖𝒕𝒂𝒏−𝒄 [kJ] 1 339 1 568,3 1 012 
 

Tabell 14. KSE-värden för fall med låg temperaturdifferens och teoretisk temperaturhöjning 

Resultat Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝑲𝑺𝑬𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 

[%] 

24,9 35,9 31,7 

𝑷𝑭𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 [-] 11,3 12 8 

𝑲𝑺𝑬𝒄 [%] 70,8 78,7 64,9 

𝑷𝑭𝒄  [-] 82,3 79,1 30,6 

 

 

Figur 29. Verkningsgraden som funktion av fläkthastighet 

för fall med låg temperaturdifferens med teoretiskt beräknat 

referensfall 

 

Figur 30. Verkningsgrader som funktion av fläkthastighet 

för fall med låg temperaturdifferens med laborativt 

framtaget referensfall 
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Figur 31. Värmeläckage som funktion av fläkthastighet för fall med låg temperaturdifferens med laborativt beräknat 

referensfall 

5.3.3 Hög drivkraft 
Tabell 15. Sammanställning av relevanta temperaturer för klimatzonerna under experimentet rörande fall med hög 

temperaturdifferens 

Fall och klimatzon Starttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Sluttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Omblandningstemperatur 

- stängd sekvens [°C] 

Genomsnittlig temperatur 

- öppen sekvens [°C] 

Referensfall - 

Klimatzon A 
-9,27 2,10 - - 

Referensfall - 

Klimatzon B 
19,93 16,03 16,44 - 

Luftridå hastighet 1 

– Klimatzon A 
-10,81 -2,74 - -4,16 

Luftridå hastighet 1 

– Klimatzon B 
18,14 14,20 14,99 16,00 

Luftridå hastighet 2 

– Klimatzon A 
-10,47 -3,43 - -5 

Luftridå hastighet 2 

– Klimatzon B 
18,19 15,31 15,29 16,52 

Luftridå hastighet 3 

– Klimatzon A 
-9,38 0,74 - -0,71 

Luftridå hastighet 3 

– Klimatzon B 
19,95 17,39 17,48 18,73 

 

Tabell 16. Energibalans med teoretisk temperaturhöjning för experiment rörande fall med hög temperaturdifferens 

Balansräkning Utan luftridå Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 [kJ] 5,7 6,1 0,6 -3,6 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕𝒓𝒊𝒅å [kJ] 0 11,5 15,6 20,76 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕 [kJ] -872,6 -787,5 -725,8 -619,0 

𝑬𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 [kJ] -39,6 -35,7 -32,9 -28,1 

𝑬𝒕𝒂𝒌𝒇𝒍ä𝒌𝒕𝒂𝒓 [kJ] 8,6 7,2 5,76 3,6 

     

𝒅𝑬 [kJ] 914,9 798,5 738,0 626,3 

 

Tabell 17. Framtagning av teoretiska referensfall för fall rörande hög temperaturdifferens 

Variabel Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝝆𝒖𝒕𝒆 [kg/m3] 1,3133 1,3174 1,2967 

∆𝑻 [°C] 20,2 21,5 19,4 

𝑼𝒄 [m/s] 1,255 1,296 1,227 

𝑸𝒄 [kW] 22,24 24,59 20,70 

𝒅𝑬𝒖𝒕𝒂𝒏−𝒄 [kJ] 2 669 2 951 2 484 
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Tabell 18. KSE-värden för fall med hög temperaturdifferens med teoretisk temperaturhöjning 

Resultat Utloppshastighet 1 Utloppshastighet 2 Utloppshastighet 3 

𝑲𝑺𝑬𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 [%] 11,1 17,8 30,3 

𝑷𝑭𝒌𝒚𝒍𝒓𝒖𝒎 [-] 8,6 10,3 13,1 

𝑲𝑺𝑬𝒄 [%] 70,1 75,0 74,8 

𝑷𝑭𝒄  [-] 162,4 141,9 89,5 

 

 

Figur 32. Verkningsgraden som funktion av fläkthastighet 

för fall med hög temperaturdifferens med teoretiskt 

beräknade referensfall 

 

Figur 33. Verkningsgrader som funktion av fläkthastighet 

för fall med hög temperaturdifferens med laborativt 

framtaget referensfall 

 

Figur 34. Värmeläckage som funktion av fläkthastighet för fall med hög temperaturdifferens med laborativt beräknat 

referensfall 

5.3.4 Varierad öppettid 
Tabell 19. Sammanställning av relevanta temperaturer för klimatzonerna under experimentet rörande varierande öppettid 

Fall och 

klimatzon 

Starttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Sluttemperatur, 

öppen sekvens [°C] 

Omblandningstemperatur 

- stängd sekvens [°C] 

Genomsnittlig temperatur - 

öppen sekvens [°C] 

Öppettid 1 min – 

Klimatzon A 
-3,17 0,88 - 0,01 

Öppettid 1 min – 

Klimatzon B 
18,71 17,45 17,55 18,27 

Öppettid 2 min – 

Klimatzon A 
-3,2 2,39 - 1,07 

Öppettid 2 min – 

Klimatzon B 
18,54 16,37 16,15 17,49 

Öppettid 4 min – 

Klimatzon A 
-3,14 1,93 - 2,43 

Öppettid 4 min – 

Klimatzon B 
18,52 15,60 15,87 17,22 
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Tabell 20. Energibalans med teoretisk temperaturhöjning för fall rörande varierande öppettid 

Balansräkning 1 minut öppettid 2 minuter öppettid 4 minuter öppettid 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 [kJ] 1,4 -5,2 -9,9 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕𝒓𝒊𝒅å [kJ] 7,8 15,6 31,2 

𝑬𝒍𝒖𝒇𝒕 [kJ] -292,0 -601,5 -734,2 

𝑬𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 [kJ] -11,3 -23,3 -28,4 

𝑬𝒕𝒂𝒌𝒇𝒍ä𝒌𝒕𝒂𝒓 [kJ] 7,2 7,6 3,6 

    

𝒅𝑬 [kJ] 286,9 606,8 737,7 

 

Tabell 21. Framtagning av teoretiska referensfall för varierande öppettider 

Variabel 1 minut öppettid 2 minut öppettid 4 minut öppettid 

𝝆𝒖𝒕𝒆 [kg/m3] 1,2933 1,2883 1,2819 

∆𝑻 [°C] 18,259 16,42 14,787 

𝑼𝒄 [m/s] 1,190 1,130 1,073 

𝑸𝒄 [kW] 18,81 16,00 13,61 

𝒅𝑬𝒖𝒕𝒂𝒏−𝒄 [kJ] 1 128 1 920 3 267 
 

Tabell 22. KSE-värden för varierande öppettider med teoretisk temperaturhöjning 

Resultat 1 minut öppettid 2 minuter öppettid 4 minuter öppettid 

𝑲𝑺𝑬𝒄 [%] 74,6 68,3 77,2 

𝑷𝑭𝒄  [-] 107,99 84,08 81,1 

 

 

Figur 35. Verkningsgraden som funktion av öppettid med teoretiskt beräknat referensfall 

 

Figur 36. Värmeläckage som funktion av öppettid med teoretiskt beräknade referensfall 
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5.3.5 Återvärmning av kontrollvolym med värmefläkt 
Tabell 23 visar den energibalans, (4-9), för alla termer på kontrollvolymen då återvärmning skett med 

värmefläkt. 

Tabell 23. Energibalans för fallet med återvärmning av kontrollvolym med värmefläkt 

Balansräkning Värde 

Total energi genom klimatskalet [kJ] 10,3 

Tillförd energi från luftridå [kJ] 18,9 

Värme för att nå initial temp – Luft [kJ] -520,6 

Värme för att nå initial temp – Vatten [kJ] -20,6 

Tillförd värme av takfläktar [kJ] 27,5 

Tillförd värme värmefläkt [kJ] 715,8 

  

Energibalans [kJ] -231,2 

 

5.3.6 Teoretisk återvärmning av kontrollvolym 
Nedan presenteras de Luftblandningskurvor som skapats för de termiska mätningarna. 

 

Figur 37. Luftblandningskurvor för fall med låg drivkraft 

 

Figur 38. Luftblandningskurvor för basfall 
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Figur 39. Luftblandningskurvor för fall med hög drivkraft 

 

Figur 40. Luftblandningskurvor för fall med varierad öppettid. Luftridån hade utloppshastighet 2 

5.3.7 Känslighetsanalys 
Nedan presenteras den känslighetsanalys som gjorts för variabler med viss osäkerhet för den termiska 

mätningen för basfallet med fläkthastighet 2 på luftridån.  

 

Figur 41. Grafisk känslighetsanalys för beroende variabler rörande den termiska skyddsverkan för basfall hastighet 2 
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5.4 Flödesmässig skyddsverkan 
Avsnittet behandlar det resultat som framkommit av laborationer kring isoterm flödesmässig 

skyddsverkan. 

Tabell 24. Fall för flödesmätningar vid 3,5 Pa tryckskillnad över dörren 

Fall Volymflöde [m
3
/h] 

Utan luftridå och sidoväggar 4 900 

Utan luftridå med 

sidoväggar - flödeshastighet 

5 

5300 

Med luftridå utan sidoväggar 

- flödeshastighet 5 

2 600 

Med luftridå och sidoväggar 

- flödeshastighet 5 

2 000 

Med luftridå och sidoväggar 

- flödeshastighet 3 

3 000 

 

Tabell 25. Resulterande verkningsgrader för fall rörande flödesmässig skyddsverkan vid en tryckskillnad på 3,5 Pa 

Fall Verkningsgrad 

[%] 

Utan sidoväggar - flödeshastighet 

5 

47 

Med sidoväggar - flödeshastighet 5 62 

Med sidoväggar - flödeshastighet 3 43 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 CFD 
Det är oklart hur ändringen av turbulensmodell från k- ω SST till k-ε Realizable påverkar resultatet då 

dessa inte kan jämföras. Frico AB har tidigare hyrt in ett konsultbolag för att utföra simuleringar för 

bland annat referensfall med luftridå Då användes k- ω SST som turbulensmodell men ingen hänsyn 

hade tagits till att hålla y+ under 1 då inflationslagren var för stora, Figur 42.  

 

Figur 42. Meshen som presenterades av konsultbolaget (Careborg, 2014) 

Skillnaden mellan stängd och oändlig utomhusmiljö är tydlig, den oändliga utomhusmiljö som 

simulerats kan hålla drivkraften uppe betydligt bättre. Ska längre simuleringar göras borde kan det 

därför vara av intresse att använda samma princip, hur pass mycket som tilluften skapar en onaturlig 

drivkraft bör dock undersökas. 

Ekvationsmässigt bör värdena för turbulensmodellen anta ett värde så nära noll som möjligt, 

värmediffusionen anses dock vara väldigt låg för fallet då k och ε antar värdena 0,01 men blir mer 

påtaglig när dessa variabler ökas. Sett över tiden dras slutsatsen från simuleringarna att 

värmediffusionen blir snarlika oberoende av initiala villkor. Hur en korrekt värmediffusion ser ut har 

inte kunnat säkerställas och därför skapas en problematik att veta vilken värmediffusion som är ska 

eftersträvas i modellen. 

6.2 Klimatskalet 
Den procentuella viktningen som görs från de teoretiska U-värdena för att få fram de faktiska U-

värdena kan skapa en ojämn fördelning i och med att viktningen är lika stor för alla ytelement oavsett 

storlek eller material eller eventuella köldbryggors placering. Känslighetsanalysen visar dock att 

eventuella felberäkningar för transmissionseffekten inte ger något märkbart utslag på den termiska 

skyddsverkan. 

6.3 Termisk skyddsverkan 
Rörande återvärmning av kontrollvolym med värmefläkt kan det tydligt ses att balansen inte är nära 

noll. Den tillförda värmen från värmefläkten är betydligt större än den värme som antingen lagras i 

systemet i form av fluiders förhöjda temperatur eller transmission genom väggar. Vad exakt detta 

beror på har inte kunnat fastställas. Andra problematiska moment är att kontrollvolymen öppnas då 

värmefläkten ställs in vilket inducerar en mänsklig faktor i laborationen. Flertalet mätningar gjordes 

även då fläkten felriktats och höjt närliggande termoelements temperatur så pass att dessa påverkat 

resultatet markant och därför förkastades, används fler termoelement är dessutom risken större att de 

påverkas. 

Omblandningen för den teoretiska återvärmningen följer ett tydligt mönster, när luften är blandad i 

kontrollvolymen kan det urskiljas ur graferna eftersom temperaturhöjningen från det ögonblicket blir 
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näst intill obefintlig. En exakt omblandningstemperatur är därför lätt att urskilja. Känslighetsanalysen 

visar att en felfaktor på den teoretiska temperaturhöjningen har en förhållandevis stor inverkan på den 

termiska skyddsverkan. Eftersom att metoden att mäta temperaturhöjningen är simpel och tillförlitlig 

anses detta inte vara ett problem. Omblandningstiden sjunker dessutom med högre flödeshastighet från 

luftridån och ökad öppettid, detta då dessa parametrar under öppettiden skapar en större luftblandning. 

Utifrån laborationerna för varierad drivkraft kan det urskiljas att laborativt referensfall ger orimligt låg 

skyddsverkan vilket är en följd av drivkraften sänks markant. För övriga mätningar som använder 

fallspecifika teoretiska referensfall hamnar verkningsgraden inom rimliga intervall, enbart detta 

innebär dock inte att provmetoden är godtagbar. En oklarhet kring det teoretiska referensfallet är hur 

temperaturskillnaden mäts och bestäms. För den slutna volymen som klimatskalet kan luften anses 

vara inkompressibel och då tillkommer det att en snittemperatur av medeltemperaturkurvan av 

samtliga termoelement i klimatzonen kan vara en lämplig mätmetod, detta bör dock undersökas 

närmare. Antalet termoelement i klimatzonerna blir dessutom i sådant fall relevant för att få fram de 

korrekta medeltemperaturerna. I dagsläget kan antalet givare och deras placeringar möjligtvis vara 

otillräckliga, framförallt i klimatzon A. Känslighetsanalysen visar att en felfaktor för det teoretiska 

referensfallets värmeflöde påverkar den termiska skyddsverkan relativt mycket vilket styrker 

anledningen att mäta den termiska drivkraften korrekt. 

Att verkningsgraderna för varierad drivkraft med teoretiskt referensfall alltid är högst då luftridån har 

flödeshastighet 2 går att förklara med att då högre flödeshastighet från luftridåns utlopp används 

skapas turbulens vid golvet som medför att värme strömmar ut ur kontrollvolymen, (Frico AB, 2015). 

Intressant att notera är dessutom att ju lägre termisk drivkraft vid flödeshastighet 3 desto mer sjunker 

den termiska skyddsverkan. En möjlig förklaring till detta kan vara att då drivkraften ökar höjs även 

konvektionshastigheten från klimatzon A mot luftridån vilket delvis trycker tillbaka varmluften in i 

kontrollvolymen. 

Vad gäller varierad öppettid noteras det att vid ökning av öppettiden från en till två minuter mer än 

dubbleras värmeläckaget och därmed även en minskad verkningsgrad. Detta är orimligt eftersom att 

drivkraften mellan klimatzonerna minskar vid ökad öppettid. En potentiell anledning kan dock vara att 

ifall tiden som krävs för att skapa en fullt utvecklad strömning är nog lång påverkas verkningsgraden 

positivt då mindre värme hunnit strömma ut ur kontrollvolymen. Laborationen som behandlar 2 

minuters öppettid har exakt samma randvillkor som basfallet men ger olika verkningsgrader. Om 

påverkan från strömningens etableringstid är försumbar ger basfallets laboration ett rimligare svar, 

men det skapar också frågeställningen ifall laborationerna har god repetitionsmöjlighet. Saknas en god 

mätsäkerhet är provmetoden bristfällig. I övrigt ses ingen markant skillnad i förändrad verkningsgrad 

till följd av varierande öppettid. 

Då inget temperaturbaserat reglersystem finns för laborationsmiljön är de initiala temperaturerna i 

klimatzonerna svåra att hållas konstanta för varje försök vilket leder till en osäkerhet. Eftersom 

referensfallen är specifika för varje mätning motsvarar de dessutom inte samma in- och 

utomhustemperaturer. Under försöken hålls även kylaggregatet igång vilket stör luftridån till en viss 

utsträckning, att stänga av den hade dock resulterat i att den termiska drivkraften sjunkit markant. 

6.4 Flödesmässig skyddsverkan 
Faktumet att luftridån är placerad i klimatzon A påverkar verkningsgraden positivt eftersom att 

luftridån sugs mot dörröppningen och därför tätar eventuell infiltration från sidorna. En tydlig positiv 

inverkan på den flödesmässiga skyddsverkan noteras vid användning av sidoväggar i syfte att täta 

ytterligare mot luftinfiltration. Den högsta flödesmässiga skyddsverkan uppstår vid maximal 

flödeshastighet från luftridån vilket står i direkt kontrast från den termiska skyddsverkan. Vid vindlast 

noteras det även att luftridån håller helt tätt förutom vid golvet där all luft flödar. Provmetoden för 

flödesmässig skyddsverkan är enkel till utförandet och antaget att mätriggen ger korrekt flödesmätning 

är den även upprepningsbar med samma resultat.  
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6.5 Jämförelse av provmetoder 
Då den tidigare föreslagna provmetoden ställs mot den provmetod som undersökts i detta projekt kan 

följande slutsatser dras: Ingen av provmetoderna tar hänsyn till en utbredd vindlast över öppningen. 

En fullständigt pålitlig provmetod måste kunna simulera en tryckskillnad över dörren samt eventuell 

vindlast samtidigt. Att mäta dessa separat gör framför allt att den termiska skyddsverkan inte 

motsvarar ett verkligt fall och därmed är direkt felaktig. Sett till möjligheten att hålla 

medeltemperaturen i klimatzonerna konstant är den tidigare föreslagna provmetoden betydligt bättre, 

huvudanledningen till detta är att tillförseln av kyla är tillräcklig i detta fall till skillnad från den 

egenutvecklade provmetoden. En problematik som uppstår om referensfall ska tas fram teoretiskt för 

termiska fall med vindlast är att (2-11) inte längre är brukbar då flödesprofilen inte längre är 

densamma, Figur 4.  

Då möjligheten till en vindlast krävs för att få en kvalitativ provmetod är en ventilationsbaserad 

lösning nödvändig. Finns ett utlopp i den varma kontrollvolymen skapar en mätning av luftens 

värmevärde före och efter laborationen som inte ger ett verkligt resultat då värme försvinner in i 

ventilationskanalen under öppettiden. Detta problem kan eventuellt kringgås med följande 

uppställning 

1. Lufttemperaturerna i klimatzonerna ställs till initiala värden. Den varma klimatzonen används 

som kontrollvolym, luften blandas till en uniform temperatur. Klimatzonerna är kopplade med 

ett slutet ventilationssystem med tilluft och frånluft på den kalla respektive varma sidan, 

kanalerna är stängda till en början. Tilluften är även kopplad till en diffusor för att simulera en 

utbredd vindlast. 

2. Laborationen initieras genom att dörren och ventilationskanalerna öppnas. Önskad 

tryckskillnad över dörren och motsvarande volymflöde mäts ut i förhand. 

3. Termogivare i utloppet av kontrollvolymen och inloppet i den kalla klimatzonen mäter aktuellt 

värmeflöde för varje tidssteg. Luftflödet mäts även i ventilationskanalen. 

4. När öppettiden är klar stängs dörren mellan klimatzonerna samt även luftkanalerna. Luften i 

kontrollvolymen blandas och dess värmevärde mäts och jämförs med initialtillståndet. 

Genom att följa dessa steg kan kontrollvolymens värmevärde före och efter definieras, förlorad värme 

genom ventilationskanalen kvantifieras och vindlasten simuleras. 

6.6 Fortsatt arbete 
Det finns flertalet aspekter som bör undersökas vidare i projektets framtid. De laborationsförsök som 

utförts bör upprepas för att säkerställa att samma svar fås fram, på så vis kan metodens mätsäkerhet 

säkerställas. Innan detta kan göras bör dock laborationsmiljöns styrsystem uppdateras för att 

klimatzonernas initiala temperaturer kan regleras med större säkerhet. Felet som uppstår för 

återvärmning med värmefläkt bör undersökas för att fastställa felkällan men även öka förståelsen för 

metodens problematik och hur den kan kringgås.  

I detta projekt har termisk och flödesmässig skyddsverkan separerats till olika 

laborationsuppställningar på grund av begränsningar i laborationsmiljön, det är av stor vikt att dessa 

kan mätas samtidigt då de påverkar varandras resultat i verkligheten. Laborationsmiljön måste därför 

anpassas till detta. Vidare kan det vara av intresse att i Fricos laborationsmiljö i Sävedalen byta plats 

på den kalla och varma klimatzonen, att ha en större mängd kyla tillgänglig kan hjälpa att mer 

efterlikna ett verkligt fall där utomhusmiljön kan ses som oändligt stor. 

En ny metod för framtagning av referensfall måste tas fram som tar hänsyn till vindlasten över 

dörröppningen då de ekvationer som används idag inte klarar av detta. En möjlighet är att detta 

simuleras med hjälp av CFD, detta kräver dock mer än grundläggande CFD-kunskaper för att 

genomföras. Används teoretiska formler för framtagning av referensfall kommer de förmodligen vara 

beroende av den faktiska temperaturskillnaden vilket i sådant fall bör undersökas vidare. I de 
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laborationer som testats på Frico i Sävedalen kan en snittemperatur av samtliga termogivare i 

respektive klimatzon vara relevant då luften kan ses som en inkompressibel ideal gas i en stängd 

volym. Kopplas ett ventilationssystem till laborationsmiljön öppnas den stängda volymen vilket kan 

skapa komplikationer i detta tänk. 

För att en provmetod av den termiska och flödesmässiga verkningsgraden ska kunna tas fram krävs att 

de företag som verkar i branchorganisationen enas om under vilka förhållanden dessa ska jämföras, 

exempelvis tryckskillnad över dörren, termisk drivkraft och extra vindlaster måste vara förutbestämda. 

Detta bör göras för att säkerställa att provmetoden motsvarar faktiska fall.  

Fenomenet att den termiska skyddsverkan sänks vid hög hastighet på luftridån vid låg drivkraft bör 

undersökas vidare och antingen påvisa eller förkasta hypotesen om att en hög termisk drivkraft trycker 

tillbaka varmluften in i kontrollvolymen som annars hade läckt ur. Detta kan förslagsvis utföras med 

CFD eller möjligen med spårgas då dessa metoder möjliggör en grafisk tolkning av fluidens rörelse. 

Vidareanalysen av detta fenomen är ingenting som utvecklar provmetoden i sig men kan förklara 

varför ett sådant fenomen eventuellt uppstår då provmetoden tillämpas. 
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Bilaga I - Materiel 

Termoelement 
För att under laborationerna mäta temperaturer på in- och utsidan av klimatskalet användes 

termoelement med listad data, Tabell 26. 

Tabell 26. Teknisk data för termoelement, (TC direct, 2015). 

Egenskap Värde 

Temperaturspann 

[°C] 

-75 - +250 

Kabeldiameter [mm] 0,3 (tvistad) 

Kabeltyp TX 

 

PC-logger 
2 st loggers av typen Easyview PC-logger 31000-usb användes för att samla data från termoelement 

och skicka vidare dem till programvaran Easyview där det behandlas, Tabell 27. 

Tabell 27. Teknisk data för PC-logger 31000-usb (Intab Interface-Teknik AB, 2015). 

Egenskap Värde 

Mätmetod ∑Δ-omvandling 

Integrationstid [ms] 20 ± 0,002 

Mätintervall Min 1s, max 23 h 59 min 59 s 

Antal kanaler [st] 24 

Temperaturstabilitet [ppm/°C] 50 inom intervallet -10°C till 

+60°C 

Mätområden ±10 V 

 ±1V 

 ±50 mV  

 ±100 mV 

 20 mA 

 Termoelement: 50 mV, 100 mV 

Linjäriseringsfel av 

termoelement [°C] 

0,1 

Mätosäkerhet [ppm] 10 V: 100 + 2 skaldelar 

 1V: 200 + 2 skaldelar 

 100 mV: 300 + 2 skaldelar 

 50 mV: 400 + 2 skaldelar 

 20 mA: 300 + 2 skaldelar 

Antal mätvärden [st] 542 000 
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Värmeapparater 
För uppvärmning av kontrollvolymen används en infrarödlampa samt en portabel värmefläkt. Data för 

dessa apparater återfinns i Tabell 28. 

Tabell 28. Teknisk data för använd värmelampa under experiment, (Frico AB, 2015) 

Elektrisk apparat Värmelampa Värmefläkt 

Produktnamn IHW10 P31 

Spänning [V] 230 230 

Strömstyrka [A] 4,3 13 

Lamptyp Halogenlampa - 

Volymflöde [m
3
/h] - 280 

Maximal yttemperatur [°C] 2 200 - 

Maximal lufttemperatur 

[°C] 

- 32 

Värmeeffekt [W] 1 000 3 000 

 

Effektmätare 
För att med säkerhet veta effekten på de elektriska komponenter som användes under laborationer 

användes en effektmätare, Tabell 29. 

Tabell 29. Teknisk specifikation för energimätare, (Rubicson, 2015) 

Rubicson Energimätare 

Variabel  Värde 

Spänning [V] 240 

Max last [A] / [W] 16/3 680 

  

Mätområde  

Ström [A] 0,005-16 

Spänning (AC) [V] 200-276 

Frekvens [Hz] 45-65 

Effekt [W] 0,1-3 680 

Mätmöjlighet: 

Förbrukad energi 

[kWh] 

0-9 999,9 

  

Noggrannhet  

Klocka [min/månad] ± 1 

Spänning [%] ± 0,5 

Ström [%] ± 0,5 

Effekt [%] ± 0,5 
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Takfläktar 
För att skapa en homogen temperatur i klimatzonerna i vissa delar av experimenten användes 

takfläktar för att blanda luften. Data för dessa finns i Tabell 30. 

Tabell 30. Teknisk specifikation för takfläktar 

Takfläkt 

Produktnamn ICF20 

Spänning (AC) [V] 230 

Strömstyrka [A] 0,33 

Maximal Effekt [W] 70 

Maximalt luftflöde [m
3
/h] 13 500  

Höjd/Diameter [mm] 545/1 422 

Luftridåer 
Nedan listas de luftridåer som användes under laborationerna, Tabell 31. 

Tabell 31. Teknisk specifikation för använda luftridåer, * (Frico AB, 2015), ** (Frico AB, 2015) 

 PA4210WL* PA2515E08** 

Typ av värme Vattenburen Elvärme 

Längd [mm] 1 039 1560 

Höjd [mm] 331 209 

Djup [mm] 611 345 

Vikt [kg] 50 30 

Max 

installationshöjd 

[mm] 

4 200 2 500 

Volymflöde [m
3
/h]   

Steg 1 1 280 1 400 

Steg 2 1 630 1 700 

Steg 3 1 970 2 200 

Steg 4 2 360 - 

Steg 5 2 700 - 

Motorspänning [V] 230 230 

Motorström [A] 3,6 0,67 

Motoreffekt [W] 0,83 0,31 

Kylmaskin 
Data för den kylmaskin som användes listas i Tabell 32 och är tagna direkt från dess produktplåt. 

Tabell 32. Teknisk specifikation för kylmaskinen 

Kylmaskin Kylmaskin 

Produktnamn Mitsubishi 

FDC125VS 

Köldmedium R410A 

Kylningskapacitet 

[kW] 

12,5 

Köldfaktor [-] 3,09 

Vikt [kg] 74 
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Bilaga II - Uppvärmnings- och avsvalningskurvor för termiska 

laborationer 

Basfall 

 

Figur 43. Avsvalningskurva för klimatzon B - referensfall 

 

Figur 44. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 1 

 

Figur 45. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 2 

 

Figur 46. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 3 

 

Figur 47. uppvärmningskurva för klimatzon A - referensfall 

 

Figur 48. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 1 
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Figur 49. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 2 

 

Figur 50. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 3 

Låg drivkraft 

 

Figur 51. Avsvalningskurva för klimatzon B - referensfall 

 

Figur 52. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 1 

 

Figur 53. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 2 

 

Figur 54. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 3 

 

Figur 55. uppvärmningskurva för klimatzon A - referensfall 

 

Figur 56. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå hastighet 1 
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Figur 57. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 
hastighet 2 

 

Figur 58. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 
hastighet 3 

Hög drivkraft 

 

Figur 59. Avsvalningskurva för klimatzon B - referensfall 

 

Figur 60. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 1 

 

Figur 61. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 2 

 

Figur 62. Avsvalningskurva för klimatzon B – luftridå 

hastighet 3 
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Figur 63. uppvärmningskurva för klimatzon A - referensfall 

 

Figur 64. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 1 

  

Figur 65. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 2 

 

Figur 66. Uppvärmningskurva för klimatzon A – luftridå 

hastighet 3 

Varierad öppettid 

 

Figur 67. Avsvalningskurva för 1 min öppettid - klimatzon B 

 

Figur 68. Avsvalningskurva för 2 min öppettid - klimatzon B 

 

Figur 69. Avsvalningskurva för 4 min öppettid - klimatzon B 
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Figur 70. Uppvärmningskurva för 1 min öppettid - klimatzon 
A  

 

Figur 71. Uppvärmningskurva för 2 min öppettid - klimatzon 
A 

 

Figur 72. Uppvärmningskurva för 4 min öppettid - klimatzon A 
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Bilaga III - Värmeberäkningar och energibalanser för termiska 

laborationer 

Basfall: Referensfall 
 

Tabell 33. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_vägg_nord_syd_fram 
UTE 22,4 °C 

T_vägg_nord_syd_fram 
UTE 22,3 °C 

T_vägg_nord_syd_fram 
INNE 20,8 °C 

T_vägg_nord_syd_fram 
INNE 20,4 °C 

T_vägg_ost UTE 19,7 °C T_vägg_ost UTE 22,7 °C 

T_vägg_ost INNE 22,3 °C T_vägg_ost INNE 19,7 °C 

Tglas UTE -2,6 °C Tglas UTE 3,4 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 15,6 °C 

Ttak UTE 22,8 °C Ttak UTE 22,7 °C 

Ttak INNE 20,3 °C Ttak INNE 20,3 °C 

Tgolv UTE 22,3 °C Tgolv UTE 21 °C 

Tgolv INNE 20,4 °C Tgolv INNE 10,28 °C 
 

 

Tabell 34. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 54,0 s 

Q_golv 6,4 W Q_golv 181,2 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 71,6 W Q_vägg_nord_syd_fram 85 W 

Q_ost 27,7 W Q_vägg_ost 39,6 W 

Q_deladvägg -101,9 W Q_deladvägg -72,7 W 

Q_tak -16,1 W Q_tak 58,6 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -197,1 W 

Q_summa -12,3 W Q_summa 94,6 W 

E_summa -1,5 kJ E_summa 5,1 kJ 
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Tabell 35. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,979 °C 
 

Tabell 36. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 3,6 kJ 

Tillförd energi från luftridå 0,0 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -745,5 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -34,1 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 5,7 kJ 

   Energi som skall tillföras 770,2 kJ 
 

Basfall: Fläkthastighet 1 
 

Tabell 37. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 21,8 °C T_nord_syd_fram UTE 21,8 °C 

T_nord_syd_fram UTE 21,8     

T_nord_syd_fram INNE 20,3 °C T_nord_syd_fram INNE 18,7 °C 

T_vägg_ost UTE 22,2 °C T_vägg_ost UTE 22,2 °C 

T_vägg_ost INNE 20,4 °C T_vägg_ost INNE 17,9 °C 

Tglas UTE -2,6 °C Tglas UTE 2,6 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 14,9 °C 

Ttak UTE 22,1 °C Ttak UTE 22,2 °C 

Ttak INNE 20,1 °C Ttak INNE 20,0 °C 

Tgolv UTE 20,3 °C Tgolv UTE 20,4 °C 

Tgolv INNE 20,3 °C Tgolv INNE 15,0 °C 
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Tabell 38. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 40,0 s 

Q_golv 0,0 W Q_golv 92 W 
Q_vägg_nord och syd 
+ framvägg 67,1 W 

Q_vägg_nord och syd + 
framvägg 136,5 W 

Q_ost 23,7 W Q_vägg_ost 56,7 W 

Q_deladvägg -98,2 W Q_deladvägg -69,1 W 

Q_tak -5,9 W Q_tak 54,2 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -198,7 W 

Q_summa -13,2 W Q_summa 71,6 W 

E_summa -1,6 kJ E_summa 2,9 kJ 
 

Tabell 39. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,327 °C 
 

Tabell 40. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 1,3 kJ 

Tillförd energi från luftridå 11,5 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -582,3 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -26,6 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 4,2 kJ 

   Energi som skall tillföras 591,9 kJ 
 

Tabell 41. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 291,7 °K 

Faktisk temperatur – Kall 274,8 °K 

Densitet - kall 1,282 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,143 m/s 

Konvektionseffekt 16,56 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 987 kJ 
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Basfall: Fläkthastighet 2 
 

Tabell 42. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 21,8 °C T_nord_syd_fram UTE 21,8 °C 

T_nord_syd_fram INNE 20,3 °C T _nord_syd_fram INNE 18,7 °C 

T_vägg_ost UTE 22,2 °C T_vägg_ost UTE 22,2 °C 

T_vägg_ost INNE 20,4 °C T_vägg_ost INNE 17,9 °C 

Tglas UTE -2,6 °C Tglas UTE 2,6 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 14,9 °C 

Ttak UTE 22,1 °C Ttak UTE 22,2 °C 

Ttak INNE 20,1 °C Ttak INNE 20,0 °C 

Tgolv UTE 20,3 °C Tgolv UTE 20,4 °C 

Tgolv INNE 20,3 °C Tgolv INNE 15,0 °C 
 

Tabell 43. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 40,0 s 

Q_golv 0,0 W Q_golv 92 W 
Q_nord och syd + 
framvägg 67,1 W 

Q_nord och syd + 
framvägg 136,5 W 

Q_ost 23,7 W Q_vägg_ost 56,7 W 

Q_deladvägg -98,2 W Q_deladvägg -69,1 W 

Q_tak -5,9 W Q_tak 54,2 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -198,7 W 

Q_summa -13,2 W Q_summa 71,6 W 

E_summa -1,6 kJ E_summa 2,9 kJ 
 

Tabell 44. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,327 °C 
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Tabell 45. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 1,3 kJ 

Tillförd energi från luftridå 11,5 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -582,3 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -26,6 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 4,2 kJ 

   Energi som skall tillföras 591,9 kJ 
 

Tabell 46. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 292,9 °K 

Faktisk temperatur – Kall 274,5 °K 

Densitet - kall 1,283 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,193 m/s 

Konvektionseffekt 18,94 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

2 272,3 kJ 

 

Basfall: Fläkthastighet 3 
 

Tabell 47. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 22,9 °C T_nord_syd_fram UTE 19,9 °C 

T_nord_syd_fram INNE 20,8 °C T_nord_syd_fram INNE 18 °C 

T_vägg_ost UTE 23,2 °C T_vägg_ost UTE 19,6 °C 

T_vägg_ost INNE 20,8 °C T_vägg_ost INNE 17,5 °C 

Tglas UTE -2,8 °C Tglas UTE 4,6 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 17,2 °C 

Ttak UTE 23,4 °C Ttak UTE 19,6 °C 

Ttak INNE 20,6 °C Ttak INNE 18,52 °C 

Tgolv UTE 20,5 °C Tgolv UTE 18,3 °C 

Tgolv INNE 20,7 °C Tgolv INNE 16,2 °C 
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Tabell 48. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 30,0 s 

Q_golv -3,7 W Q_golv 35,5 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 91,8 W Q_vägg_nord_syd_fram 53,7 W 

Q_ost 31,7 W Q_vägg_ost 27,7 W 

Q_deladvägg -101,5 W Q_deladvägg -57,5 W 

Q_tak 2 W Q_tak 26,4 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -204,4 W 

Q_summa 20,2 W Q_summa 
-

118,65 W 

E_summa 2,4 kJ E_summa -3,6 kJ 
 

Tabell 49. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,1 °C 
 

Tabell 50. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -1,1 kJ 

Tillförd energi från luftridå 20,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -525,6 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -24,1 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 3,18 kJ 

   Energi som skall tillföras 526,8 kJ 
 

Tabell 51. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 292,7 °K 

Faktisk temperatur – Kall 276,1 °K 

Densitet - kall 1,276 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,133 m/s 

Konvektionseffekt 16,14 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 936 kJ 
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Låg drivkraft: Referensfall 
Tabell 52. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,5 °C T_nord_syd_fram UTE 19,6 °C 

T_nord_syd_fram INNE 17,7 °C T_nord_syd_fram INNE 17,6 °C 

T_vägg_ost UTE 20,4 °C T_vägg_ost UTE 20,4 °C 

T_vägg_ost INNE 18,0 °C T_vägg_ost INNE 17,8 °C 

Tglas UTE 1,5 °C Tglas UTE 5,8 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 11,8 °C 

Ttak UTE 20,3 °C Ttak UTE 20,3 °C 

Ttak INNE 17,5 °C Ttak INNE 17,5 °C 

Tgolv UTE 18,2 °C Tgolv UTE 18,2 °C 

Tgolv INNE 17,8 °C Tgolv INNE 11,9 °C 
 

Tabell 53. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 40,0 s 

Q_golv 6,4 W Q_golv 105,8 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 80,6 W Q_vägg_nord_syd_fram 89,5 W 

Q_ost 31,7 W Q_vägg_ost 34,3 W 

Q_deladvägg -69,7 W Q_deladvägg -50,8 W 

Q_tak -18,1 W Q_tak 68,4 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas 97,7 W 

Q_summa 30,9 W Q_summa 149,4 W 

E_summa 3,7 kJ E_summa 6,0 kJ 
 

Tabell 54. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,053 °C 
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Tabell 55. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 9,7 kJ 

Tillförd energi från luftridå 0 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -513,9 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -23,5 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 7,2 kJ 

   Energi som skall tillföras 520,5 kJ 

 

Låg drivkraft: Fläkthastighet 1 
 

Tabell 56. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,4 °C T_nord_syd_fram UTE 19,4 °C 

T_nord_syd_fram INNE 17,7 °C T_nord_syd_fram INNE 16 °C 

T_vägg_ost UTE 20,2 °C T_vägg_ost UTE 20,3 °C 

T_vägg_ost INNE 17,7 °C T_vägg_ost INNE 16,5 °C 

Tglas UTE 1,6 °C Tglas UTE 3,6 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 14 °C 

Ttak UTE 20 °C Ttak UTE 20 °C 

Ttak INNE 17,3 °C Ttak INNE 17,3 °C 

Tgolv UTE 18,1 °C Tgolv UTE 18,2 °C 

Tgolv INNE 17,6 °C Tgolv INNE 14,0 °C 
 

Tabell 57. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 36,0 s 

Q_golv 9,1 W Q_golv 70,3 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 76,1 W Q_vägg_nord_syd_fram 152,2 W 

Q_ost 33,0 W Q_vägg_ost 50,1 W 

Q_deladvägg -69,1 W Q_deladvägg -53,1 W 

Q_tak -18,6 W Q_tak 65,9 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -167,7 W 

Q_summa 30,6 W Q_summa 117,7 W 

E_summa 3,7 kJ E_summa 4,2 kJ 
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Tabell 58. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 1,593 °C 
 

Tabell 59. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 7,9 kJ 

Tillförd energi från luftridå 11,52 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -398,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -18,2 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 6,5 kJ 

   Energi som skall tillföras 391,1 kJ 
 

Tabell 60. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 289,8 °K 

Faktisk temperatur – Kall 276,8 °K 

Densitet - kall 1,276 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,006 m/s 

Konvektionseffekt 11,16 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 339,4 kJ 

 

Låg drivkraft: Fläkthastighet 2 
 

Tabell 61. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,4 °C T_nord_syd_fram UTE 19,4 °C 

T_nord_syd_fram INNE 17,7 °C T_nord_syd_fram INNE 16 °C 

T_vägg_ost UTE 20,2 °C T_vägg_ost UTE 20,3 °C 

T_vägg_ost INNE 17,7 °C T_vägg_ost INNE 16,5 °C 

Tglas UTE 1,5 °C Tglas UTE 2,83 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 14,7 °C 

Ttak UTE 20 °C Ttak UTE 20,0 °C 
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Ttak INNE 17,3 °C Ttak INNE 17,3 °C 

Tgolv UTE 18,1 °C Tgolv UTE 18,2 °C 

Tgolv INNE 17,6 °C Tgolv INNE 14,0 °C 
 

Tabell 62. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 32,0 s 

Q_golv 9,1 W Q_golv 70,3 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 76,1 W Q_vägg_nord_syd_fram 152,2 W 

Q_ost 33,0 W Q_vägg_ost 50,1 W 

Q_deladvägg -69,4 W Q_deladvägg -56,6 W 

Q_tak -18,6 W Q_tak 65,9 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -192,2 W 

Q_summa 30,3 W Q_summa 89,7 W 

E_summa 3,7 kJ E_summa 2,9 kJ 
 

Tabell 63. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 1,381 °C 
 

Tabell 64. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 6,5 kJ 

Tillförd energi från luftridå 15,60 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -345,7 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -15,8 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 5,8 kJ 

   Energi som skall tillföras 333,7 kJ 
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Tabell 65. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 290,25 °K 

Faktisk temperatur – Kall 275,8 °K 

Densitet - kall 1,28 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,059 m/s 

Konvektionseffekt 13,07 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 568,4 kJ 

 

Låg drivkraft: Fläkthastighet 3 
 

Tabell 66. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,3 °C T_nord_syd_fram UTE 19,3 °C 

T_nord_syd_fram INNE 17,5 °C T_nord_syd_fram INNE 16,3 °C 

T_vägg_ost UTE 20,2 °C T_vägg_ost UTE 20,2 °C 

T_vägg_ost INNE 17,7 °C T_vägg_ost INNE 15,7 °C 

Tglas UTE 1,4 °C Tglas UTE 7,4 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 14,6 °C 

Ttak UTE 20 °C Ttak UTE 20,0 °C 

Ttak INNE 17,3 °C Ttak INNE 16,1 °C 

Tgolv UTE 18,1 °C Tgolv UTE 18,2 °C 

Tgolv INNE 17,5 °C Tgolv INNE 15,6 °C 
 

Tabell 67. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 6,0 s 

Q_golv 9,8 W Q_golv 43,3 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 78,3 W Q_vägg_nord_syd_fram 134,3 W 

Q_ost 33,0 W Q_vägg_ost 59,4 W 

Q_deladvägg -69,0 W Q_deladvägg -38,0 W 

Q_tak -19,5 W Q_tak 95,2 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -116,3 W 

Q_summa 32,5 W Q_summa 117,9 W 

E_summa 3,9 kJ E_summa 1,1 kJ 
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Tabell 68. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,011 - 

kg vatten 2,739 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 1,460 °C 
 

Tabell 69. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 5,0 kJ 

Tillförd energi från luftridå 20,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -365,4 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -16,7 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 1,1 kJ 

   Energi som skall tillföras 355,3 kJ 
 

Tabell 70. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 289,94 °K 

Faktisk temperatur – Kall 279,1 °K 

Densitet - kall 1,265 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 0,919 m/s 

Konvektionseffekt 8,436 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 012,4 kJ 

 

Hög drivkraft: Referenfall 
 

Tabell 71. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 21,75 °C T_nord_syd_fram UTE 21,7 °C 

T_nord_syd_fram INNE 19,9 °C T_nord_syd_fram INNE 19,8 °C 

T_vägg_ost UTE 22,3 °C T_vägg_ost UTE 19,3 °C 

T_vägg_ost INNE 20,2 °C T_vägg_ost INNE 19,1 °C 

Tglas UTE -9,27 °C Tglas UTE 2,1 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 9,9 °C 

Ttak UTE 2,4 °C Ttak UTE 22,5 °C 
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Ttak INNE 22,4 °C Ttak INNE 19,8 °C 

Tgolv UTE 19,8 °C Tgolv UTE 19,8 °C 

Tgolv INNE 19,9 °C Tgolv INNE 10,7 °C 
 

Tabell 72. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 48,0 s 

Q_golv -2,4 W Q_golv 154,2 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 85,0 W Q_vägg_nord_syd_fram 91,8 W 

Q_ost 27,7 W Q_vägg_ost 42,2 W 

Q_deladvägg -125,2 W Q_deladvägg -85,9 W 

Q_tak -1,0 W Q_tak 66,9 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -126,3 W 

Q_summa 13,8 W Q_summa 152,8 W 

E_summa -1,7 kJ E_summa 7,33 kJ 
 

Tabell 73. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0109 - 

kg vatten 2,714 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 3,487 °C 
 

Tabell 74. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 5,7 kJ 

Tillförd energi från luftridå 0 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -872,6 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -39,6 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 8,6 kJ 

   Energi som skall tillföras 897,9 kJ 

 

  



XXII 

 

Hög drivkraft: Fläkthastighet 1 
 

Tabell 75. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 20,5 °C T_nord_syd_fram UTE 20,3 °C 

T_nord_syd_fram INNE 18,2 °C T_nord_syd_fram INNE 15,1 °C 

T_vägg_ost UTE 21,4 °C T_vägg_ost UTE 21,3 °C 

T_vägg_ost INNE 18,4 °C T_vägg_ost INNE 16,1 °C 

Tglas UTE -10,8 °C Tglas UTE -2,7 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 9,7 °C 

Ttak UTE 18,6 °C Ttak UTE 18,6 °C 

Ttak INNE 17,5 °C Ttak INNE 16,3 °C 

Tgolv UTE 20,8 °C Tgolv UTE 20,9 °C 

Tgolv INNE 18,2 °C Tgolv INNE 11,6 °C 
 

Tabell 76. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 40,0 s 

Q_golv 43,6 W Q_golv 157,9 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 91,8 W Q_vägg_nord_syd_fram 235,0 W 

Q_ost 39,6 W Q_vägg_ost 68,6 W 

Q_deladvägg -124,8 W Q_deladvägg -76,5 W 

Q_tak -79,6 W Q_tak 57,1 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -201,6 W 

Q_summa -29,4 W Q_summa 240,5 W 

E_summa 3,5 kJ E_summa 9,6 kJ 
 

Tabell 77. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0109 - 

kg vatten 2,714 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 3,147 °C 
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Tabell 78. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet 6,1 kJ 

Tillförd energi från luftridå 11,52 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -787,6 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -35,7 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 7,2 kJ 

   Energi som skall tillföras 798,5 kJ 
 

Tabell 79. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 289,0 °K 

Faktisk temperatur – Kall 286,8 °K 

Densitet - kall 1,313 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,255 m/s 

Konvektionseffekt 22,2 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

2 668,9 kJ 

 

Hög drivkraft: Fläkthastighet 2 
 

Tabell 80. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,9 °C T_nord_syd_fram UTE 19,9 °C 

T_nord_syd_fram INNE 18,2 °C T_nord_syd_fram INNE 16,0 °C 

T_vägg_ost UTE 21,0 °C T_vägg_ost UTE 21,1 °C 

T_vägg_ost INNE 18,4 °C T_vägg_ost INNE 14,9 °C 

Tglas UTE -10,5 °C Tglas UTE -3,4 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 8,6 °C 

Ttak UTE 18,6 °C Ttak UTE 18,6 °C 

Ttak INNE 17,7 °C Ttak INNE 16,0 °C 

Tgolv UTE 20,4 °C Tgolv UTE 20,4 °C 

Tgolv INNE 18,2 °C Tgolv INNE 13,8 °C 
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Tabell 81. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 32,0 s 

Q_golv 36,5 W Q_golv 110,9 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 73,9 W Q_vägg_nord_syd_fram 174,6 W 

Q_ost 34,3 W Q_vägg_ost 81,8 W 

Q_deladvägg -123,3 W Q_deladvägg -83,6 W 

Q_tak -66,9 W Q_tak 63,0 W 

Q_glas 0,0 W Q_glas -194,9 W 

Q_summa -45,5 W Q_summa 151,8 W 

E_summa 5,5 kJ E_summa 4,9 kJ 
 

Tabell 82. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0109 - 

kg vatten 2,714 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,9 °C 
 

Tabell 83. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -0,6 kJ 

Tillförd energi från luftridå 15,6 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -725,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -32,9 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 5,76 kJ 

   Energi som skall tillföras 738,0 kJ 
 

Tabell 84. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 289,5 °K 

Faktisk temperatur – Kall 288,0 °K 

Densitet  - kall 1,317 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,296 m/s 

Konvektionseffekt 24,6 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

2 951,0 kJ 
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Hög drivkraft: Fläkthastighet 3 
 

Tabell 85. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 21,4 °C T_nord_syd_fram UTE 21,4 °C 

T_nord_syd_fram INNE 20,0 °C T_nord_syd_fram INNE 17,6 °C 

T_vägg_ost UTE 22,0 °C T_vägg_ost UTE 22,1 °C 

T_vägg_ost INNE 20,2 °C T_vägg_ost INNE 16,9 °C 

Tglas UTE -9,4 °C Tglas UTE 0,9 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 15,3 °C 

Ttak UTE 21,9 °C Ttak UTE 21,9 °C 

Ttak INNE 19,9 °C Ttak INNE 18,7 °C 

Tgolv UTE 19,9 °C Tgolv UTE 19,7 °C 

Tgolv INNE 19,9 °C Tgolv INNE 16,0 °C 
 

Tabell 86. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 20,0 s 

Q_golv 3,7 W Q_golv 63,2 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 60,4 W Q_vägg_nord_syd_fram 170,1 W 

Q_ost 23,7 W Q_vägg_ost 68,6 W 

Q_deladvägg -126,3 W Q_deladvägg -71,7 W 

Q_tak 3,9 W Q_tak 77,2 W 

Q_glas - W Q_glas -233,6 W 

Q_summa -42,0 W Q_summa 73,8 W 

E_summa -5,0 kJ E_summa 1,5 kJ 
 

Tabell 87. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0109 - 

kg vatten 2,714 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,473 °C 
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Tabell 88. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -3,6 kJ 

Tillförd energi från luftridå 20,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -619,0 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -28,1 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 3,6 kJ 

   Energi som skall tillföras 626,3 kJ 
 

Tabell 89. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 291,7 °K 

Faktisk temperatur – Kall 272,3 °K 

Densitet - kall 1,297 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,227 m/s 

Konvektionseffekt 20,7 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

2 484,0 kJ 

 

Varierad öppettid: 1 minut 
 

Tabell 90. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,1 °C T_nord_syd_fram UTE 23,0 °C 

T_nord_syd_fram INNE 18,8 °C T_nord_syd_fram INNE 18,5 °C 

T_vägg_ost UTE 19.6 °C T_vägg_ost UTE 23,2 °C 

T_vägg_ost INNE 18,8 °C T_vägg_ost INNE 18,7 °C 

Tglas UTE -3,2 °C Tglas UTE 0,9 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 13,7 °C 

Ttak UTE 19,7 °C Ttak UTE 23,6 °C 

Ttak INNE 18,7 °C Ttak INNE 19,3 °C 

Tgolv UTE 18,3 °C Tgolv UTE 20,5 °C 

Tgolv INNE 18,6 °C Tgolv INNE 17,6 °C 
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Tabell 91. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 60,0 s körningstid 40,0 s 

Q_golv -5,1 W Q_golv 48,3 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 13,4 W Q_vägg_nord_syd_fram 203,7 W 

Q_ost 10,6 W Q_vägg_ost 59,4 W 

Q_deladvägg -94,5 W Q_deladvägg -75,6 W 

Q_tak 10,3 W Q_tak 105,5 W 

Q_glas - W Q_glas -207,7 W 

Q_summa -65,3 W Q_summa 133,6 W 

E_summa -3,9 kJ E_summa 5,3 kJ 
 

Tabell 92. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0093 - 

kg vatten 2,316 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 1,167 °C 
 

Tabell 93. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -1,4 kJ 

Tillförd energi från luftridå 7,8 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -292,0 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -11,3 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 7,2 kJ 

   Energi som skall tillföras 286 kJ 
 

Tabell 94. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 291,3 °K 

Faktisk temperatur – Kall 273,0 °K 

Densitet - kall 1,293 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,190 m/s 

Konvektionseffekt 18,8 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 128,3 kJ 
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Varierad öppettid: 2 minuter 
 

Tabell 95. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,2 °C T_nord_syd_fram UTE 19,3 °C 

T_nord_syd_fram INNE 18,6 °C T_nord_syd_fram INNE 16,5 °C 

T_vägg_ost UTE 19.8 °C T_vägg_ost UTE 19,8 °C 

T_vägg_ost INNE 18,7 °C T_vägg_ost INNE 16,8 °C 

Tglas UTE -3,2 °C Tglas UTE 2,4 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 13,6 °C 

Ttak UTE 19,8 °C Ttak UTE 19,8 °C 

Ttak INNE 18,4 °C Ttak INNE 18,2 °C 

Tgolv UTE 18,3 °C Tgolv UTE 18,3 °C 

Tgolv INNE 18,6 °C Tgolv INNE 14,3 °C 
 

Tabell 96. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 120,0 s körningstid 42,0 s 

Q_golv -4,4 W Q_golv 67,6 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 26,9 W Q_vägg_nord_syd_fram 125,3 W 

Q_ost 14,5 W Q_vägg_ost 39,6 W 

Q_deladvägg -93,7 W Q_deladvägg -60,7 W 

Q_tak 2,9 W Q_tak 40,0 W 

Q_glas - W Q_glas -181,6 W 

Q_summa -53,8 W Q_summa 30,3 W 

E_summa -6,5 kJ E_summa 1,3 kJ 
 

Tabell 97. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0093 - 

kg vatten 2,316 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,403 °C 
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Tabell 98. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -5,2 kJ 

Tillförd energi från luftridå 15,6 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -601,5 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -23,3 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 7,6 kJ 

   Energi som skall tillföras 606,8 kJ 
 

Tabell 99. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 290,5 °K 

Faktisk temperatur – Kall 274,1 °K 

Densitet - kall 1,288 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,129 m/s 

Konvektionseffekt 16,0 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

1 920,2 kJ 

 

Varierad öppettid: 4 minuter 
 

Tabell 100. Transmissionstemperaturer genom klimatskalet 

Transmissionstemperatur 
– Öppen dörr Värde Enhet 

Transmissionstemperatur 
– Stängd dörr Värde Enhet 

T_nord_syd_fram UTE 19,2 °C T_nord_syd_fram UTE 19,4 °C 

T_nord_syd_fram INNE 18,6 °C T_nord_syd_fram INNE 15,1 °C 

T_vägg_ost UTE 19.8 °C T_vägg_ost UTE 20,1 °C 

T_vägg_ost INNE 18,7 °C T_vägg_ost INNE 14,9 °C 

Tglas UTE -3,1 °C Tglas UTE 1,9 °C 

Tglas INNE - °C Tglas INNE 13,6 °C 

Ttak UTE 19,8 °C Ttak UTE 19,9 °C 

Ttak INNE 18,4 °C Ttak INNE 17,5 °C 

Tgolv UTE 18,3 °C Tgolv UTE 18,3 °C 

Tgolv INNE 18,6 °C Tgolv INNE 14,1 °C 
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Tabell 101. Transmissionseffekter genom klimatskalet 

ÖPPEN SEKVENS Värde Enhet STÄNGD SEKVENS Värde Enhet 

Öppettid 240,0 s körningstid 20,0 s 

Q_golv -4,4 W Q_golv 70,6 W 

Q_vägg_nord_syd_fram 26,9 W Q_vägg_nord_syd_fram 192,5 W 

Q_ost 14,5 W Q_vägg_ost 68,6 W 

Q_deladvägg -93,5 W Q_deladvägg -56,6 W 

Q_tak 2,9 W Q_tak 59,6 W 

Q_glas - W Q_glas -189,0 W 

Q_summa -59,3 W Q_summa 145,7 W 

E_summa -12,9 kJ E_summa 2,9 kJ 
 

Tabell 102. Fluiddata för kontrollvolymens teoretiska återställning av initialtemperatur 

Variabel Värde Enhet 

C_p luft 1,005 kJ/kgK 

Volym luft 207,530 m³ 

Densitet luft 1,200 kg/m³ 

Massa luft 249,036 kg/m³ 

kg vatten/ kg luft 0,0093 - 

kg vatten 2,316 kg 

C_p vatten 4,181 kJ/kgK 

Temperaturhöjning 2,933 °C 
 

Tabell 103. Energibalans för framtagning av förlorad värme under öppningsfasen 

BALANSRÄKNING Värde Enhet 

Total energi genom klimatskalet -9,9 kJ 

Tillförd energi från luftridå 31,2 kJ 

Värme för att nå initial temp - Luft -734 kJ 

Värme för att nå initial temp - Vatten -28,4 kJ 

Tillförd värme av takfläktar 3,6 kJ 

   Energi som skall tillföras 737,7 kJ 
 

Tabell 104. Framtagning av teoretiskt referensfall 

Variabel Värde Enhet 

Faktisk temperatur – Varm 290,2 °K 

Faktisk temperatur – Kall 275,4 °K 

Densitet - kall 1,282 kg/m
3
 

Konvektionshastighet 1,073 m/s 

Konvektionseffekt 13,6 W 

Värmeförlust från naturlig 

konvektion 

3 267,0 kJ 

 


