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Sammanfattning 

Denna rapport visar härledning och tillämpning av en ny metod som skall användas för att 

dimensionera konvektorer. Dessa konvektorer dimensioneras enbart för att motverka kallraset längs 

stora fönster. Detta skall uppnås genom den naturliga konvektionen som luften går igenom, vilket i sin 

tur är orsakad av en konvektor placerad under ett fönster. I dagens samhälle sker 

konvektorsdimensionering enbart för att ersätta transmission och ventilationsförluster, ingen hänsyn 

tas till kallras. Tidigare arbeten kring luftströmmingar, flänsar, naturlig konvektion och Nusselts 

beräkningar har studerats. Detta har studerats för att kunna sammanställa ett förhållande mellan 

konvektoreffekt och lufthastighet. 

Lufthastigheter och olika temperaturer kring konvektorer har uppmätts för att analyseras. Dessa 

mätresultat har framställts till ett dimensionslöst tal vilket är nyckeln bakom förhållandet mellan 

lufthastigheter kring konvektorer och effekt. Med hjälp av ett tidigare arbete utfört av Miroslaw 

Zukowski, och detta nya förhålande, har en metod framställts.  

Denna metod har tillämpats teoretisk för ett antal rum och dess resultat har analyserats. Denna analys 

har gett svar på många frågor, vilket har gynnat denna rapports syfte. Denna metod tar inte hänsyn till 

lokalens storlek när dimensioneringen sker, focus ligger enbart på fönstrets egenskaper. Den 

rekommenderande konvektoreffekten är uträknad för att motverka kallras för det uträknade fönstret. 

En effekt rekommenderas som resultat utav tillämpningen av denna nya metod. Denna effekt ser till att 

luften värms tillräckligt nog för att motverka kallraset som har uppstått längs fönsterytan.   



 

  



Abstract 

This report shows the derivation and application of a new method, which will be used for determining 

the size of a convector used in a room. These convectors are designed solely to counteract the 

downdraughts along large windows. This will be achieved through the natural convection of air, which 

in turn is caused by a convector positioned under a window. In today's society, the size of the 

convectors used is based on the transmission and ventilation losses, no account is taken towards the 

downdraughts. Previous work on air velocities, fins, natural convection and Nusselts relations have 

been studied. These topics have been studied in order to compile a relationship between convector 

sizes and air velocities. 

Air speeds at different surface temperatures of the convector have been measured to be analyzed. 

These measurements have been obtained for a dimensionless number, which is the key behind the 

relationship between air velocities at the inlet of the convector. Using a previous work done by 

Miroslaw Zukowski, and this new relationship, a desired method has been obtained. 

This method has been applied in theory for a number of rooms and its results have been analyzed. This 

analysis has provided answers to many questions, which has favored this report's purpose. This 

method does not account for size of the room; focus is only on the window's properties. The 

recommended size of convector is calculated to counteract the cold draft of the calculated window. A 

convector size is recommended as a result of applying this new method. This convector size ensures 

that the air is heated sufficiently enough to counteract the downdraught that has occurred along the 

window surface.  
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1 Inledning 

 

Denna rapport undersöker möjligheten att dimensionera konvektorer genom att försöka motverka 

kallraset gentemot det traditionella sättet, vilket är att dimensionera konvektorer för att motverka 

transmission och ventilationsförlusterna. I detta kapitel finns historian bakom värmeöverföring, dagens 

sätt att dimensionera, bakgrund till rapporten samt dess syfte och de avgränsningar som gjorts.

  

1.1 Historia 

 

Genom åren har människan alltid strävat för att göra sitt vardagliga liv lättare. Om vi tar en närmare 

titt på mobiltelefonens utveckling, ser vi att skillnaden på den första mobilen och dagens 

mobiltelefoner är enorma. Allt från själva storleken till funktion har genomgått stora förändringar 

(Marples, 2008). Samma utvekling har skett på alla andra områden i människans vardagliga liv. När vi 

var grottmänniskor var det enda valet för uppvärmning att elda när det var kallt. I dagsläget finns det 

flera alternativ för att få värme t.ex. pellets, fjärrvärme, el med mera. Problemet med värme är att det 

måste komma i lagom mängd. För lite värme i ett rum leder till att vi fryser, och det är obehagligt att 

vistats i ett varmt rum. Såsom mobiltelefonen har genomgått förändringar genom historien har även 

byggnader genomgått likadana förändringar. Dagens byggnader är formade på andra sätt än de 

brukade vara, större fönster används, nya sorters material används o.s.v. Teknologin har framställt 

möjligheten att utföra det som en gång i tiden verkade omöjligt till en möjlighet.  

Det har inte inträffat några stora förändringar i dagens sätt att dimensionera en byggnad för värme med 

tanken på de stora designförändringarna som har skett i byggnadens utformning genom de sista åren. 

Dagens byggnader innehåller större och mer antal fönster. En jämförelse kan ses i bild 1, där 

biblioteksbyggnader har jämförts. Stockholms stadsbibliotek (byggd 1928) och Uppsalas 

universitetsbibliotek (byggd 1841) har mindre fönster jämfört med Åbos stadsbibliotek (byggd 2007) 

och Härnösands Stadsbibliotek (byggd 2000). 



 

Bild 1- Jämförelse mellan nya och gamla bibliotek (bilder tagen från Wikipedia) 

Ökad fönsterarea i nybyggen är en trend som kan ses i nybyggda skolor, köpcentrum, konferensrum 

och med mera. Vid högre fönsterhöjder, ökar kallrasrisken och detta tas inte hänsyn till i dagens sätt 

att dimensionera för värme. Även om radiatorer och konvektorer placeras under fönster för att försöka 

motvärka kallraset, är det inget som konsulter tar hänsyntill vid beräkningen. Michael J. Dougherty 

har sagt följande i artikeln Is the human race evolving or devolving? ”species evolve or change 

because they need to change to adapt to shifting environmental demands” (Dougherty, 1998). 

Dougherty pratar om att en art utvecklar sig för att kunna anpassa sig till sin nya miljö. Det är en 

likadan tankeställning som vi måste ha när det kommer till utvecklingen. Vi måste anpassa oss efter 

den miljö vi skapar. Hänsyn måste tas till den ökande försterarean som förekommer mer och mer i 

nybyggen.  

 

1.2 Bakgrund 

 

En lag som all värmeöverföring följer är termodynamikens första huvudsats. Denna lag säger att 

energi varken kan skapas eller förstöras utan bara byta form, och att värme är en typ av 

energitransport. Ett exempel på detta är när gasen i en motor utsätts för expansion då värme tillförs. 

Värmeenergin övergår till mekaniskt arbete, vilket leder till att en bil rullar (Beckman, Grimvall, 

Kjöllerström, & Sundström, 2005).   

Värme överförs på tre olika sätt, genom ledning, strålning och konvektion. All material som har en 

temperatur över den absoluta nollpunkten −273,15°C, avger värme genom värmestrålning. Detta sker 



genom att atomerna rör sig och orsakar elektromagnetisk strålning (Nilsson, 2005). IR-kameror kan 

fånga upp denna strålning och på detta sätt blir det synbart vart och hur värmeöverföringen sker. 

Värmeöverföring genom ledning kan ske i alla material. Dock är det en skillnad på hur pass bra ett 

material kan överföra värme. Ett materials värmeledningsförmåga mätts i W/m°C. Detta innebär att 

det är en viss värmemängd med en effekt i watt som leds genom en meter av det förekommande 

materialet, med en temperaturskillnad på en grad mellan omgivningen och materialet. Några exempel 

på olika värmeledningsförmågor av olika material finns i tabell 1. 

Material W/m°C 

Koppar 390 

Järn 75 

Betong 1,7 

Glas 0,90 

Vatten 0,60 

Trä 0,14 

Sågspån 0,080 

Mineralull 0,038 

Luft 0,024 

Tabell 1. Värmeledningsförmåga av olika sorters material (Nilsson, 2005) 

Beroende på om det är en uppvärmning eller nedkylningsprocess används olika sorters material för att 

kunna uppnå den önskade värmeledningsprocessen. Datorkomponenter omvandlar elektrisk energi till 

värme. För att datorn skall fungera bra måste värmen ledas bort eftersom själva datorn inte får bli allt 

för varm. Denna nedkylningsprocess utförs genom att öka ledningsytan till omgivningen via olika 

flänsanordning som finns på dem varma datorkomponenterna. På detta sätt ökar den totala arean vars 

värme kan ledas bort från källan till omgivningen (Holman, 2010). 

Om värmeutbyte sker mellan en gas eller vätska och en fast kropp har konvektion inträffat.  

Konvektion påverkar människan mer än vad vi tror. Konvektion ligger bakom molnbildningen, den 

biologiska produktionen i havet och spelar även en roll i astrofysik (Nationalencyklopedin, 2012). 

Konvektion kan ske på två sätt, naturlig och påtvingad. Naturlig konvektion uppstår när en fluid är i 

kontakt med en varm yta. Fluiden närmast den varma ytan uppvärms och blir varmare än gasen eller 

vätskan som är längre bort, och på grund av densitets minskning uppstår naturlig konvektion. Detta 

känner kroppen av vid kalla vinterdagar när luften kyls längs fönsterytan och forsar ner längst golvet. 

Detta är lufthastigheter som är lika eller mer än          som vi uppfattar som kallras. Det som är 

drivkraften i naturlig konvektion är temperaturskillnaden. Högre temperaturskillnader innebär större 

drivkrafter för värmeutbyte mellan fluid och fast kropp. Värmeöverföringskoefficienten för den 



konvektiva delen är oerhört beroende på lufthastigheten. Vid högre lufthastigheter ökar 

värmeöverföringskoefficienten och visa versa (Cengel, 2002). 

 

Påtvingad konvektion sker då luftströminingen inte har skett på grund av naturliga skäl, utan då en 

fluid tvingas strömma förbi en yta. I detta fall är det en yttre drivkraft som ligger bakom 

luftströmingen. Det kan vara allt från en fläkt till en pump som tvingar mediet att strömma med en viss 

hastighet. (Nilsson, 2005) 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en formel som skall motverka kallraset för större fönster 

när konvektorsdimensionering sker. Med andra ord är syftet att undersöka möjligheten och 

dimensionera efter kallraset. Detta skall uppnås genom att utnyttja de uppåtstigande luftrörelserna från 

en konvektor för att motverka kallraset. Detta skall uppnås genom att ta fram en lätt och snabb formel 

som kan hjälpa konsulter vid denna typ av dimensionering. Om en formel förenklas innebär det oftast 

att resultatet kommer och avvika ifrån det sanna värdet med en viss grad. Mitt mål är att mitt 

slutgiltiga resultat skall kunna vara tillämpbar på ett enkelt och snabbt sätt. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Strålningsberäkningen uteslutats från rapporten eftersom konvektorytan som är riktad mot rummet är 

väldigt liten. Dessutom omfattar strålningsdelen komplicerade beräkningar och resultatet av dessa 

beräkningar är en liten del utav den totala värmeöverföringen. Vattenläckage, förluster vid ventiler 

eller övriga komponenter vart värmeförlusterna kan ha inverkan på värmeöverföringen från 

konvektorn har även uteslutats från dessa beräkningar. Värmeövergångskoefficientberäkningar kring 

långvågigstrålning, har uteslutats och ersatts med schablonvärden givna i teori delen. 

Arbetet har begränsats genom att utesluta hur människan påverkar luftrörelser i rum, fokus har lagts på 

dimensioneringen av konvektorn som skall placeras under fönstret. Alla beräkningar har utgått från ett 

stationärt tillstånd d.v.s. att inga beräkningar är tidsberoende. Den ekonomiska delen har också 

uteslutats från rapporten.  

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) och PMV (Predicted Mean Vote) beräkningar har även 

uteslutats från denna rapport. Dessa beräkningar har uteslutats eftersom rummen som kommer och bli 



dimensionerad med den nya metoden, kommer inte och vara begränsad för speciella aktivitetsnivåer 

och beklädnader. En generell metod kommer och framställas för dimensioneringssyfte. Det som 

kommer och dimensioneras efter är en konvektoreffekt som krävs för att motverka kallras vid en 

bestämd inomhustemperatur. Syftet är slutligen att kunna tillföra tilläckligt med energi i ett rum för att 

det skall vara behagligt att vistats i. 

  



 

  



2 Teori 

 

Teorin som denna rapport bygger på är taget från tidigare arbeten, egna mätresultat och kursliteratur. 

Denna del av rapporten förklarar vilka dimensionslösa tal som har använts samt förklaringar kring 

varför dem har använts. Steg för steg förklaring på hur dagens sätt att dimensonera går till, 

härledningar från tidigare rapporter och hur kursliteraturen har tillämpats för denna rapports syfte har 

aven förklarats i denna del. 

 

2.1 Förklaring kring begrepp och tal 

 

Fluid är ett begrepp inom strömningsmekaniken som motsvarar en gas eller en vätska. Ett gränsskikt 

är ett tunt lager av strömmande fluid nära en kropps yta och betecknas med   (Bahrmann & Anthony). 

Dimensionerande vinterutetemperatur som betecknas med DVUT, är det lägsta medeltemperaturen 

under minst ett dygn som ett hus eller lägenhet dimensoneras efter. Med DVUT kan det klargöras vart 

i ett land ett hus är belägen (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Ett annat begrepp som måste klargöras är viskositet som är ett mått på en fluids interna motstånd. 

Viskositet har enheten kilogram per meter sekund (kg/m s) och kan ses som ett mått på friktionen i en 

fluid. Blod är tjockare än vatten eftersom blod har en högre viskositet än vatten. Viskositet 

förekommer i två olika måttenheter, dynamisk och kinematisk viskositet. Dynamisk viskositet 

betecknas med μ, och har enheten pascal sekund (Pa s). Dynamisk viskositet kan förklaras genom 

följande exempel: Om en fluid, som har en viskositet på en pascal sekund (1 Pa s), placeras mellan två 

plattor, varav ena plattan utsättas för en kraft som motsvarar en pascal, kommer denna platta att 

förflytta sig lika mycket som fluidens tjocklek under en sekund (Munson, Young, Okiishi, & Huebsch, 

2010). Kinematisk viskositet betecknas med  , och har en enhet på kvadratmillimeter per sekund 

(mm
2
/s). ”Den kinematiska viskositeten anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin 

massa om den hälls ut på en plan yta” (Alvarez, 2006). 

Laminärt flöde sker när strömmingen av en fluid (gas eller vätska) följer linjer och allt flyter på jämnt 

och mjukt. Det sker inga störningar kring flödet vilket resulterar till att flödets beteende är förutsägbart 

(Holman, 2010). Turbulent flöde är när det inte finns någon harmoni i flödet. Jämfört med laminärt 

flöde har turbulenta flöden högre hastigheter, större friktionskrafter och oförutsägbara beteende kring 

fluidens rörelser. Bild 2 visar skillnaden mellan laminära och turbulenta strömningar i ett rör. 



 

Bild 2. Tvärsnittsvy på strömning av en fluid i ett rör. Skillnad mellan laminära och turbulenta 

strömningar av en fluid i ett rör (Department of Chemical Engineering and Biotechnology, 2012) 

För att kunna förstå hur och varför olika fluider beter sig som de gör, har olika dimensionslösa tal 

definierats för att underlätta beräkningar kring dem. 

Döpt efter Wilhelm Nusselt(1882-1957), är Nusselts tal (Nu) ett dimensionslöst tal som ger 

förhållandet mellan konvektion och ledning av en fluid vid gränsskiktet. Detta tal används dels för att 

få en uppfattning om flödet är turbulent eller laminärt och dels för att klargöra hur stor andel av 

värmeöverföringen som sker via konvektion (Holman, 2010). 

Grashofs tal (Gr) har fått sitt namn efter Franz Grashof (1826-1893) och är ett dimensionslöst tal som 

beskriver förhållandet mellan flytkraft och viskositet. Detta tal används för att det är en stor del utav 

Nusselts tal beräkningen som skall utföras. 

Ludwig Prandtl (1875-1953) har fått Prandtls tal (Pr) döpt efter sig tack vare sina insatser inom 

aerodynamiken. Detta tal ger ett förhållande mellan en fluids viskositet och termisk diffusivitet. Ett 

lågt Pr tal innebär att fluiden har en bra värmeöverföringsförmåga genom ledning. Detta tal används 

för att underlätta konvektionsberäkningar som i sin tur kommer och underlätta Nusselts tal 

beräkningar. 

John William Strutt, 3:e baron Rayleigh (1842-1919), samanställde ett förhållande (Ra) som avgör 

värmeöverföringstypen av en fluid, ledning eller konvektion. 

I värmeöverföring och fluid mekanik sammanhang används oftast en film temperatur för Prandtl, 

Nusselt, Reynolds och Grashof beräkningar. Denna tempereratur noteras med   och är en 

uppskattning av temperaturen av fluiden innanför det konvektiva gränsskiktslagret. Detta tal är ett 

medel på temperaturen mellan den fria luftströmingen i rummet (     och temperaturen vid en yta 

(Holman, 2010). Tillämpning av dessa tal och begrepp utförs under de kommande delarna av denna 

rapport.  

 



2.2 Dimensionering idag 

 

När det blir kallt i ett rum slås värmen igång för att värma lokalen. Denna värme kan komma i många 

olika former, vanligast är det en radiator eller konvektor som skall försörja rummets värmebehov. Som 

nämnt tidigare måste denna värme komma i lagom mängd. Alltså måste värmetillförseln vara 

begränsad till en förutbestämd mängd. Det är denna mängd som bestäms vid dimensionering, 

storleken på värmekällan med tanke på vart i landet lokalen befinner sig och byggnadens klimatskal. 

Utgående energi skall vara lika med inkommande energi. Värmen försvinner från ett rum som 

transmissionsförluster, ventilationsförluster och oavsiktlig ventilation.  I boken ”Projektering av VVS-

installationer” (Warfvinge & Dahlblom, 2010) finns följande ekvationer för att utföra dessa 

beräkningar: 

Transmissionsförluster: 

   ∑   
 
       ∑       ∑   

 
   

 
                                                                                               (1) 

Där Ui är värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m
2
K), Ai är byggnadens invändiga area (m

2
), 

Ψk är värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK), lk är linjära köldbryggans längd (m), Xj är 

värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K), Qt är specifik värmeförlustfaktor för 

transmission 

Ordet transmission har en latinsk bakgrund som betyder överföring. Det är precis det som blir 

resultatet utav ekvation (1). En värmeförlustfaktor som upplyser om hur mycket värme som överförs 

via byggnadens väggar, golv och tak till omgivningen vid en graders temperatur skillnad. 

       (                                           (2)  

Där Pt är transmissionsförluster, TIN är innelufttemperatur ( ), Tute är utetemperatur ( ) och Qt är 

specifik värmeförlustfaktor för transmission (W/K). 

Ventilationsförlust: 

                                                (3) 

Där Qv är specifik effekt för värmning av ventilationsluft (W/ ),   är luftens densitet (kg/m
3
),    är 

luftens specifika värmekapacitet (J/kgK) och    är styrt ventilationsflöde (m
3
/s) 

      (                                                                      (4) 

Pv= ventilationsförlust, Ttill= tilluftens temperatur ( ). 



Konvektorn eller radiatorn dimensioneras utefter den sammanlagda effekten som fås genom att addera 

ekvation (2) med (3). Dessa ekvationer tas upp för att senare i rapporten skall det nya sättet att 

dimensionera jämföras med den nuvarande metoden. Resultaten kommer och analyseras och 

diskuteras. Ett exempel på hur dimensioneringen sker med ekvation 1-4 finns under metod delen av 

denna rapport.  

2.3 Tidigare arbete 

 

Denna rapport använder resultat från tidigare arbeten för att uppnå önskat resultat. Detta görs delvis 

för att spara på tid och för att kunna klargöra en startpunkt. 

Zukowski (Zukowski, 2007) har tagit fram en formel för den lägsta inblåsningshastigheten för UFAD-

System (under floor air distribution) som krävs för att motverka kallraset. Zukowskis arbete användes 

för att noggranna härledningar har genomförts kring kallras och flödesberäkningar som denna rapport 

kommer att ha användning till. Bild 3 visar hur ett UFAD system ser ut. Luften sugs in vid 

inloppssidan och sedan blåses ut under fönstret med ett förbestämt flöde. 

 

Bild 3- en bild på hur ett UFAD system ser ut. Bilden tagen från (Zukowski, 2007) 

 

Zukowski har härlett fram en formel som resulterar till den minsta inloppshastigheten för att motverka 

kallraset för UFAD-System. Förutsatt att UFAD-systemets utlopp är beläget under ett fönster. Denna 

formel ser ut på följande sätt: 

 

         
      

 (         )(      
)
      

              
                                                   (5) 



Där      är den minsta inblåsningshastigheten (m/s),      är luftens densitet vid den inre fönsterytan 

(kg/m
3
),   

  är fönsterhöjden (m),      är temperaturen av luften i rummet ( ),     är den inre 

fönsterytans medeltemperatur ( ),       
är Grashofs tal baserat på fönsterhöjden,         

är volymflödet av luften vid utloppet av UFAD systemet (m
3
/s) och         är densiteten av luften vid 

utloppet av UFAD systemet (kg/m
3
). 

Denna formel ger ett noggrant värde på kallraset vid botten av fönstret som även tar hänsyn till 

fönstrets egenskaper. Denna rapport använder Zukowskis formel (5) genom att formulera om den för 

att den kan vara tillämpbar för konvektorsdimensionering. Principen är desamma, genom att använda 

ekvation 5 erhålls en hastighet fram som skall motverka kallraset som uppstår vid en fönsteryta. En 

värmekälla, konvektor i detta fall, med en viss effekt värmer luften och generar en uppåtstigande 

luftström. Denna uppåtstigande hastighet skall ersätta den nuvarande hastigheten som finns i 

Zukowskis befintliga formel.  

Ekvation 5 har härletts fram genom nedstående antaganden och ekvationer: 

För att kunna räkna ut medelhastigheten av luftströmmarna nära fönsterytan, har följande 

hastighetsprofil av gränsskiktet för det naturliga konvektionsflödet antagits: 
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                                        (6) 

Där   är lufthastighet utanför gränsskiktet (m/s),    är lufthastigheten under gränsskiktet (m/s), z är 

koordinat i z-led (m), δ är gränsskiktstjocklek (m) och vart exponenterna n och m i ekvation (6) är 

beroende på om flödet är laminärt eller turbulent vid fönsteytan. 

 

Enligt Shia-hui och Peterson (Shia-hui & Peterson, 1995) kan gränsskiktstjockleken beskrivas genom 

följande samband: 

                                                 (7) 

Där   är den karakteristiska längden (m). För att kunna räkna ut medelhastigheten av luften vid den 

inre fönsterytan kommer ekvation 7 tillämpas i integreringen som sker i Bilaga 1. Den karakteristiska 

längden i ekvation (7) har Eckert och Jackson (Eckert ERG, 1951) definierat till följande: 

       
                                      (8) 

Där y är koordinat i y-led (m). 

Shia-hui och Peterson har även tagit fram en modifierad karakteristisk hastighetsskala till följande:  

            
                                       (9) 

Enligt Cheesewrights relation (Cheesewright, 1968) kan den karakteristiska hastigheten    (m/s) i 

ekvation (9) tas fram genom följande samband  

 

   (  (         ) )
   

                            (10) 



 

Där g är gravitationsaccelerationen (m/s
2
) och β är den termiska expansionskoefficienten (1/T). 

 

Figur 1. Koordinat systemet som används för att klargöra härledningen (Zukowski, 2007) 

 

För detta fall kan Grashofs tal uttryckas på följande sätt: 

   
  (         )  

                             (11) 

För att kunna räkna ut Grashofs tal måste yttemperaturen på fönstret beräknas fram genom att använda 

följande sammanhang: 

  
 

          
                                   (12) 

Där Rf värmeövergångsmotståndet för fönstret och där Rsi är det inre och Rse det yttre 

värmeövergångsmotståndet. SS-EN ISO 6946: 2007 anger följande värden i       : 

 

Ytmotstånd  

[
   

 
] 

För 

uppåtriktade 

flöden 

För 

Nedåtriktade 

flöden 

    0,10 0,17 

    0,04 0,04 

Tabell 2. Värmeövergångsmotstånd enligt SS-EN ISO 6946:2007 

 

                 (          )                               (13) 

    
 

      
                                   (14) 



Där αs är värmeövergångskoefficienten för långvågig strålning och αc är konvektiva 

värmeövergångskoefficienten. Det finns ekvationer som tar hänsyn till Stefan Boltzmans konstant och 

emissivitet för att räkna ut αs. För enkelhetens skull antas det att inomhus blir αs ungefär 5 (       

och αc = ca 3 (       . När Fönstrets yttemperatur är uträknad kan Grashofs tal räknas fram. 

Grashofs tal är viktig för att kunna få fram Rayleighs tal. Momentflödet för kallraset bestäms genom 

att multiplicera luftens massflöde med medelhastigheten vilken kan skrivas på följande sätt: 

 

 ̇     ̇    ̅                                  (15) 

Den högra sidan av ekvation 15 kan skrivas om till följande: 

 ̇          ̅    [kg/s]                       (16) 

Där    är bredd på fönster (m). Massflödet av luften vid fönstret  ̇    (kg/s) refereras till 1m 

fönsterbredd (   . Värdet som resulterar från ekvation 16 är massflödet för en meter fönsterbredd. 

Normalt har massflöde en dimension på       . Eftersom massflödet i detta fall refereras till en 

meter fönsterbredd, har meter i dimensionen uteslutits. Zukowski påpekar att medelhastigheten  ̅ (m/s) 

måste tas fram för att beräkningen skall vara felfri. Detta värde har Zukowski fått fram genom att 

integrera ekvation 6 över gränsskiktstjockleken av konvektionen från 0 till   . 
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                             (17) 

Beräkningen utav ekvation (17) kan ses i bilaga 1. 

Momentflödet för luften som blåses in i rummet genom UFAD systemet bestäms genom följande: 

 ̇        ̇       ̅                                         (18) 

Vart massflödet kan skrivas om till ett samband mellan volymflöde och densitet. 

 ̇       
                  

 
                                  (19) 

Där massflödet i ekvation (18) refereras till en meter bredd av luftspridaren vid utloppet.  

Zukowski har antagit att lufthastigheterna vid bägge luftflöden har mottsatta riktningar, och att 

följaden relation måste stämma för att det ska vara behagligt att vistas i vistelsezonen: 

 ̇        ̇                                        (20) 

Vilket kan skrivas om till ett samband mellan volymflöde och densitet genom följande ekvation: 



               ̅             ( ̅                                             (21) 

Där    refereras till in meter fönsterbredd. Genom att skriva om ekvation 21 och lösa ut för 

 ̅      och använda det som den minsta inblåsningshastigheten för att motverka kallraset för ett 

fönster med en höjd på   , kan följande ekvation fås fram: 

     
     

       

              
( ̅    

)
 
                                (22) 

Det är viktigt att  ̅    
och      

räknas ut för att kunna räkna ut minsta inblåsningshastigheten som 

skall motverka kallraset. Medelhasigheten av kallrast har tagits fram genom att lösa ekvation 17 

(Bilaga 1) till följande samband: 

 ̅    
                                      (23) 

Genom att använda ekvation (9) och (10) har den karakteristiska hastigheten tagits fram till följande: 

              

      [  (         )  ]
   

                                      (24)    

Alltså kan kallrasets medelhastighet vid botten av fönstret skrivas som följande ekvation: 

 ̅    
            

      [  (         )  ]
   

                               (25) 

Gränsskiktstjockleken av den konvektiva delen      
 har tagits fram genom att använda ekvation (7) 

och (8) 

     
        (      

)
      

                             (26) 

Genom att använda ekvation (25) och (26) i ekvation (22), Zukowzkis slutgiltiga formel framställas 

som ekvation (5). Dock har denna formel ändrats på för att kunna vara tillämpbar för 

konvektorsberäkningar. Denna ändring  

2.4 Lufthastigheter kring konvektorer  

 

Många timmar har spenderats kring att hitta något teoretiskt samband för den uppåtstigande 

lufthastigheten från en konvektor, dock har resultaten inte varit användbara på grund av brist på 

innehållet i den teoretiska delen. För att kunna uppnå önskad resultat har egna mätningar av 

luftrörelser kring konvektorer utförts. Utförande av mätnigen och dess resultat kommer att redovisas i 

nästa del av rapporten. Själva värmeflödet av en fluid vid ytan av en vertikal platta som är nedsänkt i 

en vätska som har en lägre temperatur är ett relativt enkel fenomen. Vätska i direkt kontakt med 

plattan värms och expanderar, densiteten blir mindre än den omgivande fluiden och således uppstår en 



uppåtriktad dragkraft. Det låter som en enkel princip dock är teorin mycket mer komplicerande. Det är 

svårt att uppfatta hur snabbt luften stiger ifrån en konvektor som är placerad under ett fönster eftersom 

det finns många variablar som motverkar denna stigande luftström. Det första är ju givetvis det 

befintliga kallraset som skall motverkas som i sin tur saktar ner den stigande luftströmmen. Det andra 

är fluidens själva egenskaper. Konduktivitet λ [W/m K], massans specifika värme vid konstant tryck 

  [J/kg K], densitet   [kg/m3], viskositet μ [kg/m s] och expansions koefficient β [1/K] varierar 

beroende på temperatur. Fluidens temperatur minskar desto längre ifrån värmekällan den kommer, och 

denna temperatur minsking påverkar fluidens egenskaper. Detta leder till att den uppåtstigande 

luftströmen kommer att saktas ner ytterligare med annorlunda egenskaper jämfört med de egenskaper 

luften hade när den lämnade konvektorn. (Davies, 2004).  

 

2.4.1 Gammalt Material 

 

Rueegg och Steinemann har kommit fram till att kallras är inte bara beroende på fönstrets 

yttemperatur, utan kallrast är också beroende på värmelastet i rummet. Värmelast ökar 

gränsskiktstjockleken och på detta sätt saktar ner dess hastighet. För fall vart interna värmekällor inte 

finns är den mätta hastigheten i gott samband med ekvation (27), vilket är en ekvation för turbulenta 

luftströmningar längs en vertikal yta.  (      betyder den maximala lufthastigheten med ett avstånd 

på z 

 (           
 

 
   

                                       (27) 

Där Gr är Grashof tal,   är dynamisk viskositet (m
2
/s) och z är koordinat i z-led. Denna ekvation 

användes inte eftersom den inte är tillämbar för fall med konvektorer placerade under fönster (Rueegg, 

Dorer, & Steinemann, 2001). I deras slutsats har författarna kommit fram till att fönster med låga U-

värden och bra isolerade fönsterramar behöver ingen konvektor för att kompensera kallraset. 

Oftast har fönster i hus och kontor en höjd på 1.20 - 1.40m. Vid större fönster som har en höjd högre 

än normalfallen ökar kalrasrisken (Zukowski, 2007). Högre fönster höjd innebär att luften hinner 

accelerera mer jämfört med en glasyta som har en mindre höjd. Det finns flera sätt att motverka eller 

undvika kallaset. Oftast placeras en värmekälla under fönster för att motverka kallraset, dock för större 

fönster är det möjligt att hindra kallraset genom att installera flänsar som verkar som ett hinder för 

kallraset (P. Heiselberg, 1996). Heiselberg har utfört ett arbete där flänsar är placerarad ut på 

fönsterytan för att hindra eller sakta ner den nedströmmande luften. Bild 3 visar hur Heiselberg har 

placerat ut sina flänsar och hur dessa flänsar påverkar kallraset.  



 

Bild 3- en bild på hur kallras beter sig med olika hinderbredd (P. Heiselberg, 1996) 

Heiselberg arbete ledde fram till att kallrasrisken kan reduceras oerhört genom dessa enkla åtgärder. 

Det viktigaste Heiselberg nämner är flänsbredden. Den kritiska flänsbredden Wcr är beroende på 

Grashofs tal som kan räknas fram med ekvation 11. Vid laminara flöden då Gr<      , blir den 

kritiska bredden ganska stor för att kunna påverka den laminära strömningen. När Grashofs tal stiger, 

minskar den kritiska bredden tills den når sin optimala bredd som motsvarar gränsskikttjockleken δ. 

(P. Heiselberg, 1996) 

Återigen ser vi ett arbete som handlar om kallras och återgärder för att motverka den. Det är det inget 

användbart i teoridelen som kan utnyttjas för denna rapport dock kan viktiga slutsaser dras. Det finns 

möjligheter att hindra kallraset enormt genom att placera hinder på glasytan. 

Flera internet baserade sökmotorer har också används för att hitta material. Det bästa resultat hittades 

från en Google sökning genom att söka efter Air velocity from heat source. Ekvation (28)  är taget 

utifrån engineeringtoolbox.com och ger lufthastigheten från en värmekälla vid ett avstånd   ifrån den 

varma ytan. 
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                                           (28) 

Där    är lufthastiget i mitten av luftflödet (m/s), l är det vertikala avståndet från botten (m), P är 

effekt av värmekälla (W), och    är en konstant som varierar mellan 1 och 2 beroende på om flödet är 

laminärt eller turbulent. Figur 2 visar i vilka fall denna ekvation (28) är tillämpbar. Denna ekvation 

saknade författare och det var otydligt när denna sida var publicerad. 



 

Figur2. Konvektionsflöde från en värmekälla (Convective Air Flow from a Heat Source) 

Denna ekvation uteslutandes eftersom den inte tar hänsyn till luftens egenskaper. En annan anledning 

ekvation (28) inte kunde användas var för att ingen källa för hur och vart härledningen har utförts 

kunde hittas. Det som var intressant med denna ekvation var att kunna få en bekräftelse på att 

sambandet mellan en värmekällas effekt och lufthastigheter kring den existera. 

I kapitel 9 som handlar om naturlig konvektion i en tidigare upplaga av Heat Transfer boken, pratar 

författaren om tyngden på att hitta den rätta avstånded mellan flänsar för att uppnå maximal effekt 

(Cengel, 2002). Det visas sig att Nusselts tal för fall med konstanta yttemperaturer och konstant 

värmeflöde är nästan identiska. Genom denna slutsats kan förhållanden för isotermiska plattor 

tillämpas för fall med likformiga flöden, förutsatt att mittpunkttemperaturen TL/2 används istället för 

yttemperaturen TS vid Nusselts tal beräkningar (Cengel, 2002).  

 

Figur, 3. Naturligt konvektionsflöde genom en kanal med två isotermiska vertikala plattor (Cengel, 

2002) 



Figur 3 visar naturligt konvektionsflöde genom en kanal formad av två parallella plattor, vilket stötts 

på ofta i praktiken. När plattorna är varma (TS>T ) kommer luften från omgivningen T , komma in i 

kanalen från undersidan. Denna luft värms och stigs i kanalen och kommer ut från toppen med en viss 

hastighet. Mängden av den naturliga konvektionen som kommer ut från toppen har ett direkt samband 

med massflödet av fluiden vilket i sin tur är fastställd av flytkraft och friktion. En fläns i en konvektor 

kan förbättra fluidens flyttkraft (β) genom den varma yttemperaturen som flänsen erhåller, och 

samtidigt kan en fläns sakta ner fluiden genom att agera som ett hinder i fluidens strömningsfält. Detta 

leder till att om antalet flänsar ökar i en konvektor kan antigen den naturliga konvektionen ökas eller 

minskas. Rohsenow (Rohsenow, 1984) har hittat ett samband mellan Nusselts tal och det optimala 

mellanrummet mellan flänsarna i sin artikel publicerad 1984. Beroende på vad som vill uppnås och 

vart flänsarna skall befinna sig(under fönster eller i data komponenter) kan den optimala mellanrumet 

mellan flänsarna variera. Det som är intressant för detta fall är mellanrumet mellan vertikala flänsar 

som skall placeras under fönster som en konvektor. Rohsenows har härlett följande: 

 

TS = konstant: 
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                                   (29) 

Där S är avståndet mellan fläns till fläns i meter. 
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Genom att kombinera ekvation (30) - (31) ekvationer och ersätta S med Sopt kommer Nusselt tal bli 

konstant med talet 1.307 

 

S=Sopt 

   
     

 
                            (33) 

Genom att tillämpa dessa ekvationer och lösa ut för Sopt kan det optimala mellanrumet mellan flänsar 

väljas för att erhålla maximal utloppshastighet vid toppen av en konvektor. Ekvation 33 kan tillämpas 

för att få ett ungefärligt tal på värmeöverföringskoefficienten, dock rekommenderas det att räkna fram 

Nu för att få ett mer korrekt värde på h.  

 



2.4.2 Nytt Material  

Eftersom inget användbart material angående den uppåtstigande luften kring konvektorer som har ett 

direkt samband med effekten kunde hittas, har egna mätningar utförts för att kunna framställa ett 

samband. Denna rapports syfte är att ta fram en formel som behöver den uppåtstigande lufthastigheten 

från en konvektor, därför har egna mätningar utförts för att uppnå önskat resultat. Materialet som 

nämndes i föregående del har tillämpats med egna mätresultat för att uppnå önskade resultat. 

Instrument som används: 

 Fukt och temperaturmätare: 

GEO Fennel FHT 60 

Intervall: Temp:          

       fukt:         

Noggrannhet luftfuktighet ± 3,5 %RF 

Noggrannhet temperatur ± 2°C 

 Temperaturmätare för till och returleding, samt yttemperatur 

DIGITRON - 2006T - THERMOMETER, TYPE T 

Intervall:            

            Noggrannhet temperature ±0.2°C mellan -20°C och +70°C 

 Lufthastighetsmätare  

            SwemaAir 300  

            Intervall: 0,1-30 m/s 

            Mätosäkerhet vid 23°C: ±0,04 m/s vid 0,1...1,33 m/s, ±3% avläst värde vid 1,33...30 m/s 

            Mätosäkerhet vid +10...+30°C:  ±0,05 m/s vid 0,1...1 m/s, ±5% avläst värde vid 1...30 m/s 

Totalt har mätningarna kring fyra konvektorer skett. Digitron 2006T har används för att mäta 

temperaturer för framledning, returledning och konvektorns yttemperatur. En kabel som tejpas fast på 

en yta mäter temperaturen och visar den i en display. Fram och returledningstemperaturer mättes 

genom att tejpa kablarna på fram och returledningsrören för respektive konvektor. Yttemperaturen 

togs mått på med samma kablar på flera olika ställen av konvektorn. Ett medelvärde av dessa 

yttemperaturer har använts. Med SwemaAir 300 har lufthastigheter vid ytan och botten av konvektorn 

mäts fram. GEO Fennel FHT 60 har används för att mäta ånghalten i luften vart konvektorerna är 

belägna, samt temperaturer för rum och utomhus. Det var planerat att mäta två gånger för varje 

konvektor, före och efter konvektorn var igång under full effekt. Detta kunde inte upprätthållas 

eftersom konvektorn som är placerad högst uppe i hus 13 nådde inte sin fulla effekt. 



Framledningstemperaturen steg inte högre än 32 . Eftersom lånetiden på utrustningen var ytterst 

begränsad, uteslutades full effekt mätningarna för denna värmekälla. Syftet med två mätningar är att 

granska skillnaden på hur luften beter sig vid olika temperaturer och vilka lufthastigheter dessa 

temperaturer motsvarar. De två första mätningarna tog plats i hus 41 strax innan aulan i Valhall. Bild 4 

visar konstruktionen och placeringen av de konvektorer som härmed kommer och refereras till 

nummer 1 och 2. Dessa konvektorer ser likadana ut och är placerad bredvid varandra fast de har olika 

effekter. Magnus Jägbrant från akademiska hus anordnade rördragningsritningar för de konvektorer 

som har används, vilket kan ses i bilaga 2. Bild 5 visar en radiator med flänsar, belägen i hus 13 

våning 6 på högskolan i Gävle, vilket inte är placerad under ett fönster. Denna radiator kommer 

härmed och refereras till numer 3. Mätningar kring denna typ av värmekälla användes för att kunna få 

en formel som kan vara tillämbar till flera olika konstruktionstyper och återigen för att kunna se hur 

luftströmmingar beter sig vid olika geometrier. Slutsatsen skall inte vara begränsad till en sorts 

kovektortyp utan den skall kunna vara tillämpbar för konvektorer med annorlunda dimensioner än 

dem uppmätta. Bild 6 visar konvektorn belägen i hallen mellan hus 99 och kansliet på högskolan i 

Gävle. Denna konvektor kommer och refereras till nummer 4. Bild 6 visar även hur utrustingen har 

används. 

 

Bild 4. Bild på konvektorerna i Valhall 



 

Bild 5. Värmekälla i hus 13 våning 6 på högskolan i Gävle 

 

Bild 6. Kovektor belägen i hallen mellan hus 99 och kansliet på högskolan i Gävle 

Med swemaAir har lufthastigheter från två centimeter ifrån toppytan av dessa konvektorer mätts. Tre 

stycken punktmätningar på bredden längst hela längden har utförts. Bild 7 visar hur dessa 

punktmätningar tog plats. 

 

Bild 7. Bild på hur punktmätningar kring konvektorerna med SwemaAir har utförts. 



Ett medelvärde ifrån alla dessa mätresultat används och visas i tabell 3-6. 

Tabell 3-6 visar mätningsresultat från dessa fyra konvektorer. 

       

       

 

 

2.5 Teorin bakom ny dimensionerings metod  

 

Eftersom det är naturliga konvektionsflöden som skall räknas ut, måste Nusselts tal räknas fram. Detta 

är en fördel eftersom värmeöverföringskoefficienten för den konvektiva delen kan tas fram via dessa 

beräkningar. Det finns många olika sätt att ta fram Nusselts tal, Burak Yazicloglu har utfört ett arbete 

vart han har tagit fram Nusselts tal teoretisk genom olika Nusselts tal sammanhang och jämnfört 

resultaten med ett praktiskt värde (Burak, 2005). Totalt tillämpade Burak fyra olika Nusselts tal 

sammanhang, och kom fram till att Churchill och Chus första Nusselts tal ekvation (34) kan tillämpas 

för det flesta Nusselts tal beräkningar. Denna slutsats drogs eftersom ekvation (34) är tillämpbar för 

både laminära och turbulenta strömmingar och täcker ett bredare interall av Rayleighs tal. 
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                                                      (34) 

Eftersom syftet med denna rapport är att framställa en lätt och snabb formel, har även ett annat 

Nusselts tal samband vilket innehåller mindre beräkningar, tagits hänsyn till. I arbetet som Burak har 

utfört finns ett Nusselts tal förhållande som McAdams har sammanställt till följande (Burak, 2005): 

          (   
 

                                                     (35) 

Ekvation (35) valdes eftersom den är lättare och tillämpa och att det är en avvikelse på 13.1% mellan 

det teoretiska och experimentella resultaten (Burak, 2005). 

När Nusselts tal är framställt skall värmeöverföringskoefficienten   räknas fram genom följande 

samband: 

   
  

 
                        (36) 

 Ekvation (36) kan lösas ut för   till följande 

  
    

 
                                                (37) 

Där x i ekvation 36 och 37 refereras till 1m konvektorshöjd. Värmeöverföringskoefficienten som har 

tagits fram genom ekvation (37) är ett tall på den mängd värme luften avger per kvadratmeter och 

temperaturskillnad. Ett samband mellan lufthastigheter vid toppytan av konvektorerna och 

värmeöverföringskoefficienten kan framställas. Det uträknade   värdet är baserat på den luftmängd 

som kommer in under botten av flänsarna och ut med en viss hastighet från toppen. Eftersom 

lufthastigheter vid toppen av konvektorer är uppmätt och   värdet är uträknat, kan ett förhållande 

mellan dessa två egenskaper framställas. Detta förhållande har sammanställts genom att tillämpa ett 

dimensionslöst tal som härmed kommer och refereras till Parchamis tal (Par). Detta förhållande 

refereras till Parchamis tal enbart för att underlätta för läsaren.  
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    =Höjden av fläns * Omkrets av fläns 

Där      är höjden av flänsen gånger omkretsen på flänsöppningen (m
2
) och q är effekten på 

konvektorn (W). Till höger om ekvation (38) har en dimensionsanalys utförts på Parchamis tal för att 

klargöra för läsaren att talet saknar dimension. Eftersom syftet är konvektorsdimensionering, har 

konvektorns effekt använts i talet. Yttemperaturen är med i talet eftersom lufthastigheten är beroende 



på temperaturen som i sin del är baserat på konvektorns effekt. Tabell 7 visar förhållandet mellan 

Parchamis tal och lufthastigheter för de konvektorer mätningar har skett kring.  

Konvektor nummer 4 och 2 saknade effekt. En effekt för en liknande konvektorer har används för 

dessa beräkningar. Bilaga 3 visar flöde och effekt beräkningar kring dessa radiatorer. 

Konvektornummer och 

mätningsperiod 

Parchamis tal baserat 

på       

Parchamis tal 

baserat på       

Lufthastighet vid topp 

[m/s] 

Konvektor#1, före 

uppvärmning 

 

0,168 

 

0,188 

 

0,11 

Konvektor#1, under full 

effekt 

 

0,069 

 

0,069 

 

0,41 

Konvektor#2, före 

uppvärmning 

 

0,0911 

 

0,101 

 

0,14 

Konvektor#2, under full 

effekt 

 

0,063 

 

0,068 

 

0,45 

Konvektor#3, före 

uppvärmning 

 

1,09 

 

1,09 

 

0,24 

Konvektor#4, före 

uppvärmning 

 

0,133 

 

0,148 

 

0,1 

Konvektor#4, under full 

effekt 

 

0,081 

 

0,089 

 

0,32 

Tabell 7. Förhållande mellan Parchamis tal och lufthastigheter vid ytan av uppmätta konvektorer  

Eftersom konvektor nummer 3 är en radiator med ett fåtal flänsar, skiljer resultaten från de andra 

konvektorerna. Resultaten från konvektor 3 skiljer sig från resultaten från dem andra konvektorerna 

eftersom större delen av värmeöverföringen sker via strålning. Resultat från konvektor 3 har uteslutats 

från användningen i formeln. Konvektor numer 3 undersöktes enbart för att granska skillnaden mellan 

konvektorer och radiatorer.  

Eftersom inget UFAD system används måste ekvation 5 anpassas till konvektorsdimensionering. 

Tyngd måste läggas på att denna metod är bara tillämpbar för färdig konstruerade konvektorer. Syftet 

är att underlätta val av konvektor för att motverka kallrasrisken. Inge fakta på hur en konvektor skall 

konstrueras förutom det optimala flänsmellanrumet har genomgått. Tanken är att underlätta val av 

färdigbyggda konvektorer för att hindra kallras.  

I ekvation 5 finner vi                i nämnaren. Istället för        , kommer desiteten av luften från 

konvektorn att användas (        . Volymflöde kan skrivas som följande: 



          [
  

 
]                     (39) 

Där   är luftenshastighet är i meter per sekund och A är arean av toppen av konvektorn per meter. 

Genom att ersätta nämnnaren med     och ekvation 39, får vi följande: 
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]                   (40)     

Om ekvation 40 löses ut för lufthastighet och om vi tar roten ur på bägge sidorna av likhetstecknet, får 

vi ekvation 41 vilket är tillämpbar för konvektorer. Utförandet mellan dessa två steg finns i Bilaga 5. 
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]                       (41) 

Denna ekvation ger den lägsta rekommenderande lufthastigheten från en konvektor för att motverka 

kallraset från ett fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



3 Metod 

Olika metoder har använts för de material givan i teori delen för att kunna uppnå ett tillämpbart 

resultat. Parchamis tal har tillämpats med många olika metoder för att kunna hitta det enklaste sättet 

att dimensionera konvektorerna. Excelkalkyler har utförts för att framställa tabeller och grafer för att 

kunna få en bättre uppfattning av förhållandet av Parchamis tal och lufthastigheter. Efter första grafen 

var framställd var det uppenbart att en ekvation kan framställas baserad på resultaten. Bild 7 visar 

resultaten från första Excel beräkningen. Det är uppenbart i denna bild att vid högre lufthastigheter 

minskar Parchamis tal. Värden som har använts i bild 7 är baserat på Churchill och Chus Nusselts tal 

som i denna rapport refererar till ekvation 34.  

 

Bild 7. Bilden ovan visar sambandet mellan lufthastigheter och Parchamis tal baserat på ekvation 34 

beräkningar.  

Nusselts tal beräkningar för bild 7samt Nusselts tal beräkningar för ekvation 35 finns i bilaga 4. 

Punkterna i bild 7 är inte är utplacerade slumpmässigt, utan det är uppenbart att dessa punkter följer en 

kurva. Denna kurva kan framställas i formen utav en ekvation som representerar förhållandet mellan 

lufthastigheter och Parchamis tal. Denna ekvation skall användas som en formel, eftersom det finns ett 

specifikt Parchamis tal för varenda lufthastiget. Dock är inte detta samband linjärt, vilket innebär att 

finna en ekvation som skall representera förhållandet mellan dessa två egenskaper blir komplicerat. I 

denna del av rapporten redovisas metoden av härledningen av Parchamis formel, tillämpningen av 

denna formel och dimensionerings metod med hjälp av denna formel. 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

(h
*A

*T
yt

a
)/

q
 

Lufthastighet vid topp (m/s) 

Samband mellan effekt och 
lufthastighet 

Serie1

Serie2

Serie3

Serie4

Serie5

Serie6



3.1 Härledning av formel 

 

Med hjälp av de värden i tabell 7 har en metod som heter Curve fitting tillämpats för att framställa en 

ekvation. Curve fitting är en process vart en ekvation baserad på punkter i ett koordinatsystem 

framställs. Alla ekvationer beter sig olika och detta beror på antalet variablar, konstanter och vilken 

grad ekvationen har. Linjära ekvationer är lättare att framställa jämnfört med dem olinjära sambanden. 

Eftersom det är tydligt att det inte går och hitta ett linjärt samband som passar för alla punkter i 

koordinatsystemet (Bild 7), har curve fitting metoden tillämpats. Detta har utförts med hjälp av ett 

program som heter Graphmatica. Graphmatica är ett gratisprogram som utför curve fitting 

beräkningar. Inmatade data för att utföra dessa beräkningar är följande: 

 Lufthastigheter från tabell 7 skall placeras i x-led och motsvarande Parchamis tal skall 

placeras i y-led. 

 Utvald funktionstyp är exponentiella funktioner av typen        och linjärt samband 

       

 

Exponentiella funktioner valdes eftersom den resulterande grafen stämde mest överens med värden 

från tabell 7. För att underlätta curve fitting beräkningarna har punkterna delats i tre delar. Bild 8 visar 

resultatet från Graphmatica och visar hur dessa tre grafer är formade. 

 

Bild 8. En bild på hur Graphmatica programvaran ser ut och hur dem resulterande graferna ser ut. 

Eftersom det är väldigt svårt och framställa en ekvation som passar ett set av slumpmässiga punkter, 

har punkterna delats i tre delar för att underlätta curve fitting beräkningarna.  

 

 

 



De tre ekvationerna som resulterade från programvaran är följande: 

1. För lufthastigheter mellan        [
 

 
]: 

      (                                       (42) 

2. För lufthastigheter mellan           [
 

 
]:  

                                                 (43) 

3. För lufthastigeter från      [
 

 
] och uppåt: 

                                    (44) 

Det finns många olika ekvationstyper att välja mellan när en ekvation skall framställas med 

Graphmatica, dock valdes exponentiella ekvationer för att de är lättare och räkna med jämnfört med de 

andra alternativen. De andra alternativen var logistik ekvationer, trigonometriska ekvationer och 

polynom ekvationer.   

I detta tillfälle har allt som behövs för att dimensionera konvektorer för att hindra kallraset framställts. 

Tillämpningen utav ekvation 41 resulterar till ett rekommenderat minimum hastighet vid toppytan utav 

konvektorer, som skall motverka kallraset. Denna kallras är i sin tur baserad på fönsterest U-värde, 

höjd och temperaturskillnad mellan den inre ytan och rumsluften. Den rekommenderade 

lufthastigheten skall sedan tillämpas i ekvation 42-44 beroende på vilket intervall lufthastigheten 

befinner sig. Detta resultaterar till ett Parchamis tal som i sin tur ger en effekt på konvektorn. Med stor 

sannolikhet kommer ekvation 44 att tillämpas mest eftersom den är tillämpbar för de större 

lufthastigheter som krävs för att motverka kallras under kalla vinterdagar.   

För att kunna dimensionera efter kallraset med denna metod måste ett antal förutsättningar uppfyllas. 

Konsulterna som dimensionerar måst välja typen av konvektor innan dimensioneringen sker. 

Konsulterna måste veta flänshöjd och avstånd mellan flänsar innan dimensionering dimensioneringen 

sker. Efter denna metod tillämpas blir det klargjort vilken storlek av den typen av konvektor som skall 

användas.  

 

 

 

3.2 Beräknings exempel 

För att förstå metoden bakom användningen av dessa formler har några beräkningsexempel 

genomförts. Nedan visas hur dessa formler tillämpas om dimensioneringssyftet är att hindra kallraset. 

Steg för steg förklaringar kring tillämpningen av denna metod finns i varje exempel. Varje exempel 

inleds med en kort beskrivning av de förutsättningar rummen har. 



3.2.1 Exempel 1 

Följande data är givna och konvektorn skall dimensioneras efter dessa värden: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                        

         
 

   
                                                          

__________________________________________________________________________________ 

1. Gör om temperaturerna till Kelvin: 

                                                    

 

2. Ta fram yttemperaturen för insidan av fönstret eftersom detta värde används i Grashofs tal. 

Yttemperaturen på fönstrets insida kan tas fram med ekvation 13: 

 

                (           )                               (13) 

                     (              

3. Räkna fram Grashofs tal med hjälp utav ekvation 11: 

   
  (         )  

                             (11) 

Först måste en film temperatur för luften mellan den inre fönsterytan och rummet räknas fram 

    
          

 
        

             

 
                 

Ta fram den kinematiska viskositeten för luft vid      Detta värde finns i J.P. Holmans Heat transfer 

bok i tabell A-5. Dock måste detta värde interpoleras fram och detta har tagits fram till. Luften 

expansionskoefficient för film temperaturen räknas även fram i detta steg.  
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4. Tillämpa ekvation 41 för att räkna fram den minsta lufthastigheten från toppen av konvektorn 

som krävs för att motverka kallraset: 

typ av konvektor som skall användas är en konvektor som liknar konvektor 1 

     √    
      

 (         )(      
)
      

         
                                  (41)      

     √    
      (              (                 

         
            

 

 
  

5. Tillämpa Parchamis ekvation 3 eftersom det handlar om lufthastigheter större än 0.32 m/s: 

           (                            (44) 

                     = 0,070 



6. Parchamis tal relateras med en effekt och på detta sätt kan rätt storlek på konvektorn väljas för 

att ta bort kallraset. Om vi antar att mellanrummet mellan flänsarna är lika med det optimala 

mellanrummet, kan ekvation 33 tillämpas för att få ut värmeöverföringskoefficienten. Dock 

kommer värmeöverföringskoefficienten vara lågt och därför har ett medelvärde på Nu 

används. Detta medelvärde är baserat på alla Nusselts tal som har räknats fram för varje 

konvektor vilket kan ses i 3-6. 

   
  

 
  24,7 

I detta fall                      (33) 

  
      

 
 

          

     
       

    
        

 
         

  
           

     
 

                      

     
       

 

 
  

Värmeöverföringskoefficienten kan räknas fram med Nusselts beräkningar istället för ekvation 33. 

Ekvation 33 används bara för att underlätta beräkningar eftersom syftet med denna rapport är att 

tillämpningen av denna metod skall vara enkel och snabb. Som i detta fall kan vi se att h= 4,75och 

detta värde är baserat på ett medelvärde utav egna mätningar.  

Detta resultat är en effekt per meter konvektorsbredd. I detta fall är konvektorn två meter bred vilket 

leder till att konvektorn skall vara 1 772,8 W för att motverka kallraset. Denna effekt är för att det inte 

skall bli kallras när utomhustemperaturen är -20  och inomhus temperaturen är 23 . Drivkraften för 

kallras är temperaturskillnader, vid stora temperaturskillnader ökar kallrasen och vid lägre minskar 

den.  

Transmissionsförlusterna för detta fönster kan räknas fram genom ekvation 1 och 2. 

   ∑   
 
       ∑       ∑   

 
   

 
                                                                                               (1) 

                                

9,2 watt överförs från den varma sidan av fönstret till den kalla sidan per grad. Ekvation 2 används för 

att framställa den totala transmissionsförlusten. 

       (                                           (2)  

        (   (    )                                        

                    

                                          



3.2.2 Exempel 2 

Ett annat exempel med annorlunda förutsättningar jämfört med föregående exempel skal utföras här. I 

detta fall skall beräkningar för ett helt rum utföras. Följande värden är givna: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                         

         
 

   
                                                           Dimension på 

rummet är 4 meter brett, 5 meter djupt och 4 meter högt. Dörrytan är 4m
2
. U-värden är 0,25 W/m

2
K 

för väggar, 0,2 W/m
2
K för tak, 0,3W/m

2
K för golv och 0,5 W/m

2
K för dörren. Ventilationsflöde för 

rummet motsvarar 0.02 m
3
/s med en tilloppstemperatur på 16 . 

__________________________________________________________________________________ 

1. Samma som förra exemplet, göra om temperaturerna från Celsius till Kelvin:  

                                                   

2. Räkna fram yttemperaturen på fönstrets insida med ekvation 13: 

                (         )                              (13) 

                     (                            

3. Räkna fram Grashofs tal baserat på film temperatur. 

     
          

 
        

            

 
             

Den kinematiska viskositeten för film temperaturen räknas fram med hjälp av tabell A-5 
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tillämpa ekvation 11 för att räkna ut Grashofs tal: 

   
  (         )  

                             (11) 
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(             
                

4. Tillämpa ekvation 41 för att räkna fram den minsta lufthastigheten från toppen av 

konvektorn som krävs för att motverka kallraset: 

typ av konvektor som skall användas är en konvektor som liknar konvektor 1 

     √    
      

 (         )(      
)
      

         
                                  (41)      

     √    
      (             (                 

         
          

 

 
  

Reda vid detta steg är det uppenbart hur viktig temperaturskillnaden är för kallras. 

5. Tillämpa ekvation 44 eftersom den rekommenderande lufthastigheter är större än 0,32 m/s                    (44) 

         (                 

6. Räkna fram värmeöverföringskoefficienten: 



   
  

 
                          (33) 

  
      

 
 

          

     
        

    
            

 
        

  
           

     
 

                      

     
     

 

 
  

Eftersom fönstrets totala bredd är tre meter blir den totala konvektorstorleken 3x625 W/m= 2275 W. 

För att motverka kallraset för ett fönster som är tre meter högt och tre meter brett med ett U-värde på 

1,2 W/m
2
K krävs det en konvektor som har en effekt på 2275 W.  

Den totala transmissionsförlusten för hela rummet räknas fram med hjälp av ekvation 1. För 

enkelhetens skull har beräkningar kring köldbryggor uteslutits. 

   ∑   
 
       ∑       ∑   

 
   

 
                                                                                               (1) 

Total väggarea =            ; Golv area = Tak Area = 20 m
2
; Fönster area= 9m

2
; Dörr area= 4 m

2
 

                                                                   

                                           
 

 
  

Nu tar vi detta värde gånger temperatur skillnaden för att få transmissionsförlusterna: 

       (                                             (2)  

          (   (   )                   

För ventilationsförlusterna tillämpar vi ekvation 3 och 4: 

                                              (3) 

                     W/K 

Använder detta värde i ekvation 4 och får följande 

      (                                                (4) 

     (             

Den totala förlusten för detta rum blir summan utav ventilation och transmissionsförlusterna: 

96+788,55=885 W 



 

  



4 Resultat 

I denna del av rapporten presenteras olika resultat av tillämpningen av bägge dimensionerings 

metoder. Excel har använts för att utföra dessa beräkningar. Räkningsmetoderna motsvarar med de 

metoder som har tillämpats i exempel beräkningarna under metod delen. Denna metod har tillämpats i 

totalt tre olika rum med annorlunda dimensioner, värmeövergångsmotstånd och fönsterstorlekar. För 

varje scenario har fem olika temperaturskillnader används för att kunna redovisa viktigheten av 

temperaturskillnad vid dimensioneringssammanhang. Innomhus temperaturen för alla beräkningar är 

   , och utomhus temperaturen för varje fall börjar på minus fem grader och sjunker med fem grader 

för varje steg. Total kommer de temperaturskillnader (    som används i varje beräkning att motsvara 

                       . Syftet med dessa beräkningar är att upplysa läsaren om när det är 

acceptabelt att dimensionera efter kallras. Denna metod tar inte hänsyn till rummets volym, utan bara 

till själva fönstrets storlek.  

Tabell 8 visar resultat utav de beräkningar som har utförts för ett rum som har följande förutsättningar: 

Höjd 3 m, bredd 5 m, djup 4 m, U-golv 0,4 W/m
2
 K, U-vägg 0,35 W/m

2
 K, U-tak 0,4 W/m

2
 K, U-

fönster 1,89 W/m
2
 K, fönsterhöjd 2,2 m, fönsterbredd 2 m, ventilationsflöde 0,015 m

3
/s, 

tilluftstemperatur för ventilation      

Ex1 ∆T 25 ∆T 30 ∆T 35 ∆T 40 ∆T 45 

Tinne (C): 20 20 20 20 20 

Tute (C): -5 -10 -15 -20 -25 

Ttill (C): 16 16 16 16 16 

qv (m^3/s): 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Transmissionsförlust 
(W): 

882 1058 1235 1411 1587 

Ventilationsförlust 
(W): 

72 72 72 72 72 

Förlust totalt (W): 953,6 1130,0 1306,4 1482,7 1658,7 

V min (m/s): 0,845927 0,89711 0,9424 0,9831 1,02 

Parchamis tal: 0,08 0,07700 0,074 0,071 0,69 

Konvektor effekt (W): 1572 1640 1699 1751 1799 

Fönsterhöjd (m): 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Fönsterbredd (m): 2 2 2 2 2 

 

Tabell 8. Resultat utav Excelberäkningar för Scenario 1 för fem olika temperaturskillnader 

Tabell 8 visar resultaten för ett rum som har en volym på 60 m
3
. Här ser vi att vid lägre 

temperaturskillander är transmissionsförlusterna lägre och visa versa, vid högre temperaturskillnader 

blir transmissionsförlusterna högre. 



Tabell 9 visar resultat utav de beräkningar som har utförts för ett rum som har följande förutsättningar: 

Höjd 4 m, bredd 5 m, djup 4 m, U-golv 1 W/m
2
 K, U-vägg 0,5 W/m

2
 K, U-tak 0,5 W/m

2
 K, U-fönster 

2,1 W/m
2
 K, fönsterhöjd 3 m, fönsterbredd 2 m, ventilationsflöde 0,02 m

3
/s, tilluftstemperatur för 

ventilation    . 

Ex2 ∆T 25 ∆T 30 ∆T 35 ∆T 40 ∆T 45 

Tinne (C): 20 20 20 20 20 

Tute (C): -5 -10 -15 -20 -25 

Ttill (C): 16 16 16 16 16 

qv (m^3/s): 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Transmissionsförlust 
(W): 

1740 1788 2086 2384 2682 

Ventilationsförlust 
(W): 

96 96 96 96 96 

Förlust totalt (W): 1835,6 2088,0 2436,0 2784,0 3132,0 

V min (m/s): 1,025 1,086 1,140 1,190 1,234 

Parchamis tal: 0,0690 0,0669 0,0646 0,0626 0,061 

Konvektor effekt (W): 1804 1882 1949 2009 2063 

Fönsterhöjd (m): 3 3 3 3 3 

Fönsterbredd (m): 2 2 2 2 2 

Tabell 9. Resultat utav Excelberäkningar för Scenario 2 för fem olika temperaturskillnader 

Skillnaden mellan scenario två och tre är att scenario två har en meter högre väggar och att alla U-

värden är lägre i scenario två. Tabell 10 visar resultat utav de beräkningar som har utförts för ett rum 

som har följande förutsättningar: Höjd 4 m, bredd 7 m, djup 8 m, U-golv 1 W/m
2
 K, U-vägg 0,4 W/m

2
 

K, U-tak 0,6 W/m
2
 K, U-fönster 2,1 W/m

2
 K, fönsterhöjd 4 m, fönsterbredd 3 m, ventilationsflöde 

0,056 m
3
/s, tilluftstemperatur för ventilation    . 

Ex3 ∆T 25 ∆T 30 ∆T 35 ∆T 40 ∆T 45 

Tinne (C): 20 20 20 20 20 

Tute (C): -5 -10 -15 -20 -25 

Ttill (C): 16 16 16 16 16 

qv (m^3/s): 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

Transmissionsförlust 
(W): 

3610 4332 5054 5776 6498 

Ventilationsförlust 
(W): 

270 270 270 270 270 

Förlust totalt (W): 3880,0 4602,0 5324,0 6046,0 6768,0 

V min (m/s): 1,186 1,257 1,32 1,377 1,428 

Parchamis tal: 0,063 0,060 0,058 0,056 0,055 

Konvektor effekt (W): 3006 3136 3248 3348 3438 

Fönsterhöjd (m): 4 4 4 4 4 

Fönsterbredd (m): 3 3 3 3 3 

Tabell 10. Resultat utav Excelberäkningar för Scenario 3 för fem olika temperaturskillnader 



I scenario tre är storleken på rummet betydligt större än scenario ett och två. 

Värmeövergångsmotstånden i scenario tre är ungefär lika med de u-värden som finns i scenario ett. 

Scenario ett är det minsta rummet som har det lägsta u-värden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



5 Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att framställa ett alternativt sätt att dimensionera konvektorer vilket är 

att motverka kallrasrisken från fönster. Olika beräkningar och mätningar har utförts för att uppfylla 

detta syfte. Under teoridelen av denna rapport har teorin bakom den nya metoden förklarats och 

tillämpats. För att kunna få en uppfattning om hur pass användbar denna nya metod är, har någonting 

liknande en känslighetsanalys utförts. Detta innebär att konvektordimensionering har utförts för fem r 

olika temperaturskillnader för tre olika rum. Dessa tre rum har olika geometrier samt olika u-värden. 

På detta sätt ser vi hur känslig denna metod är inför förändringar.  Tabell 8-10 visar resultaten för 

denna metod som är tillämpad för rum med olika förutsättningar. 

5.1 Scenario 1 

Under första scenariot har vi ett rum på 20 kvadratmeter golvyta med en takhöjd på tre meter. Fönstret 

som finns i detta rum är ett stort fönster för ett sådant rum. Vid temperatur skillnader upp till 45 grader 

blir kallrasdimensioneringen överdimensionerat. Detta betyder att transmission och 

ventilationsförlusterna är lägre än den effekt som konvektorn behöver för att motverka kallraset. Detta 

leder till att om rummet dimensioneras efter kallras, kommer värmesystemet för detta rum och vara 

överdimensionerat, onödigt dyrt och fungera sämre.  

Transmissionsförlusterna ökar och minskar med samma mängd för varje temperaturskillnad. Summan 

utav     för scenario ett är 35 W/K. Detta innebär att för varje tempereraturskillnad ökar eller 

minskar förlusterna med 35 W. Detta denoterar ett linjärt samband vilket leder till att det finns lätta 

metoder att tillämpa för att förutse detta samband. Eftersom kallrasdimensioneringen är beroende utav 

yttemperaturen på den inre fönsterytan, kommer utomhustemperaturen inte påverka denna typ av 

dimensionering lika mycket som transmissionsförlustberäkningen. För varje gradskillnad mellan 

inomhus och utomhustemperaturer, ändras fönstrets yttemperatur med 0,3213 grader. Fönstrets 

yttemperatur genomgår beräkningar som inte är linjära för att få fram den slutliga konvektoreffekten. 

Detta betyder att effekten för konvektorer som dimensioneras för att motverka kallras ändras inte lika 

mycket för varje temperaturintervall, vilket kan observeras i tabell 8. Transmissionsförlusterna ökar 

med 176 W för varje temperatur intervall, under tiden som konvektoreffekten för att motverka kallras 

inte har en konstant ökning. Konvektoreffektens ökning från ∆T= 25  till ∆T= 45  för varje fem 

gradersintervallar är 68, 59, 52 och 48W. Ökningen minskar vid högre temperaturskillnader, vilket 

leder till att det är ett olinjärt samband. Detta är olinjärt för att fönstrets yttemperatur används i 

Grashofs tal beräkningen som vidare används i ekvation 41 för att få ut lufthastigheten som krävs for 

att motverka kallraset.  



 

5.2 Scenario 2 

 

Inför det andra scenariot har vi ett rum med samma golvarea som första scenariot fast en takhöjd på 

fyra meter istället för tre. Fönsterhöjden är 3 meter och bredden är två meter. Tabell 9 visar resultaten 

utav beräkningarna som är utförda kring detta scenario. Alla förluster och effekter har ökat eftersom 

rummet är större och de u-värden som har använts är lägre. Redan vid första temperaturskillnaden (∆T 

25) ser vi att transmissionsförlusterna är nästan lika med den rekommenderande konvektoreffekten 

som behövs för att hindra kallras.  I detta fall ökar transmissionsförlusterna med 67 W/K och 

kallrasdimensioneringseffekten minskar sin ökning för större temperaturskillnader, vilket leder till att 

dessa två effekter kommer och bli lika mellan vid -4 graders utetemperatur. Konvektoreffektens 

ökning från ∆T= 25  till ∆T= 45  för varje fem gradersintervallar är 78, 67, 60 och 54W.  

Resultaten från resultatdelen visar att det inte är lönsamt och enbart dimensionera efter kallras för 

varje rum. Lokalens och fönstrets storlek samt vart i ett land lokalen skall befinna sig, har en stor 

betydelse om det är lönsamt och dimensionera efter att motverka kallras. Anledningen till att scenario 

två hade sämre u-värden var för att kunna bevisa vilka faktorer som kan ha en påverkan för denna typ 

av dimensionering. Om effektförlusterna är högre än effekttillförseln, kommer inomhustemperaturen 

och sjunka med några grader beroende på effektskillnaden. Som nämnt tidigare måste energibalansen 

upprätthållas för att det skall vara behaglit i ett rum. Därför är det viktigt att se till att 

dimensioneringen utförs felfritt och att rätt metod används. 

 Vi ser också att den rekommenderande lufthastigheten som krävs för att motverka kallras ökar för 

varje intervall.  Detta är uppenbart eftersom vid lägre utomhustemperaturer minskar fönstrets 

yttemperaturer, vilket resulterar att kallraset ökar. Som förväntat minskar Parchamis tal för högre 

rekommenderande lufthastigheter ifrån ekvation 41.  

5.3 Scenario 3 

 

Under det sista scenariot har rummets storlek ökad genom att ha en golvarea på 56 kvadratmeter och 

en takhöjd på fyra meter. Fönstret i rummet har en höjd på fyra meter och en bredd på tre meter. 

Värmeövergångsmotstånden är ungefär lika som föregående scenario. Genom att kolla på tabell 10 

kan det observeras att transmissionsförlusterna är betydligt mer än kallrasdimensioneringseffekten. 

Det vore orimligt och dimensionera rummet enbart efter att motverka kallras i detta fall. Om vi tar en 

närmare blick på tabell 10 vid 40 graders temperaturskillnad, ser vi att det kommer och behövas 

ungefär 6046 W för att upprätthålla en inomhustemperatur på     när utomhustemperaturen är 



    . Vid samma temperaturskillnad ser vi att kallrasmotverkningseffekten motsvarar 3348 W. Det 

vore orimligt att dimensionera enbart efter kallraset vid detta fall eftersom rummet behöver en effekt 

på 6000 W för att kunna behålla en inomhustemperatur på    . Om detta rum dimensioneras efter 

kallraseffekten skulle inomhustemperaturen resultera till ungefär -1 . Värmetillförseln för detta rum 

skulle inte räcka till det skulle resultera till att rummet blir underdimensionerat och obehagligt att 

vistas i. I detta fall kan en konvektor på 3348 W placeras under fönstret och subtraheras från 6046 W. 

Effekten som blir kvar, vilket blir 2698 W, kan tillföras genom konvektorer eller radiatorer på andra 

ställen i lokalen. På detta sätt erhålls rummets temperatur till     och under kalla vinterdagar skulle 

kallras inte förekomma. . Vid liknande tillfällen kan kallrasdimensioneringen anses som ett hjälpmedel 

om hur transmissionsförlusteffekten skall fördelas. 

Återigen ökar transmissionsförlusterna med ett konstant värde för varje graders temperaturskillnad, 

vilket I detta fall är ett värde på 144,4 W/K. Konvektoreffektens ökning från ∆T= 25  till ∆T= 45  

för varje fem gradersintervallar är 130, 112, 100 och 90W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



6 Slutsats 

Syftet med denna rapport har varit att framställa en metod som dimensionera konvektorer för att 

motverka kallras. Denna metod skall tillämpas för rum och lokaler vart stora fönster finns. Konvektorn 

skall placeras under det fönster som finns i rummet, på detta sätt skall den uppåtstigande luften 

motverka den kalla luften som rasar ner längs fönsterytan. Under teori delen av denna rapport har olika 

ekvationer används för att kunna härleda fram ekvationer som gynnar rapportens syfte. Ekvation 41 

ger en rekommenderad lufthastighet som behövs för att motverka kallras för det fönster ekvationen har 

tillämpats för. Om dimensioneringen sker för lufthastigheter högre än det rekommenderande värdet 

blir resultatet fortfarande acceptabelt. Det enda som inte får förekomma är att dimensionera efter 

lufthastigheter under den rekommenderande hastigheten. Syftet med tillämpningen av ekvation 41 är 

att få en minimumhastighet att utgå ifrån. Denna minimumhastighet är resultatet utav beräkningar som 

berör fönstrets värmeövergångsmotstånd, höjd och temperaturskillanden mellan inomhus och 

utomhus. Ekvation 42-44 används för att kunna välja ut en konvektor som kan uppfylla den 

lufthastighet som ekvation 41 ger.  

Svar på frågan om hur snabbt och enkelt tillämpningen sker, beror på personen som skall tillämpa 

dem. Konsulter som jobbar med kovektordimensionering har en bra uppfattning om de dimensionslösa 

talen som används i ekvationerna. Från början kan det ta en viss tid för att förstå hur tillämpningen 

sker, dock ger övning färdighet. Genom att gå igenom de exempel som finns i denna rapport och följa 

de stegen som finns, går det snabbt och dimensionera konvektorer för att motverka kallras. 

Eftersom denna metod inte tar hänsyn till rummets storlek utan bara fönstrets storlek, kan det 

förekomma fall vart transmissionsförlusterna överväger konvektoreffekten. För de fallen borde fler 

värmekällor installeras i rummet för att täcka transmissionsförlusterna. En stor fördel med denna 

metod är att de uträkningar som har utförts på fönster, kommer och vara giltig för alla fönster med 

samma egenskaper. Om ett rum har fem stora fönster med samma storlek och egenskaper, kan 

resultatet från ett fönster användas för resten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



7 Vidare forskning 
Det finns mycket mer som måste göras för att metoden skall kunna vara tillämpbar ute i arbetsvärlden. 

Saker och ting som måste tas hänsyn till är flänsmellanrummet och flänshöjden. Konstruktionen av 

flänsarna i en konvektor spelar en stor roll i hur snabbt luften stiger. Luftflöden kring flera 

konvektorer måste mätas för att kunna få noggrannare resultat att utgå ifrån. På detta sätt blir de 

teoretiska beräkningar som är baserat på experimentella värden mer korrekt. PPD och PMV 

beräkningar måste tillämpas för ett rum som har tillämpat denna metod. På detta sätt kan det klargöras 

om beräkningen kring dimensineringen stämmer. CFD simuleringar kring denna metod måste 

tillämpas för att få noggrannare resultat. Det positiva är att ett samband mellan lufthastigheter från 

toppen av en konvektor och effekten för konvektorn har upptäckts. 
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Bilaga 1. Medelhastighetsberäkning 
Börjar med ekvation 2 
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Denna ekvation skall integreras över den konvektiva gränsskiktstjockleken från 0 till     

 ̅     ∫ [  (
 

 
)

 

 
(  

 

 
)
 
]     

   

   
                     (17) 

 ̅  [     (
 

 
  

 
   

 
  

  

  
  

 
   

  
  

 

  
  

  
   

  
 )]

   

   
  

 

 ̅  [     (
 

 
  

 
   

 
  

  

  
  

 
   

  
  

 

  
  

  
   

  
 )]

 [     (
 

 
  

 
   

 
  

  

  
  

 
   

  
  

 

  
  

  
   

  
 )]  

 ̅  [     (
 

 
   

  

  
   

 

  
 )] 

 ̅        (        

 ̅                                                                                                                                                                    (    

 

 

  



Bilaga 2. Rördragningsritningar för konvektorer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



Bilaga 3. Flöde och effekt beräkningar 
Eftersom effekt för konvektorerna saknades, användes effekter för liknande konvektorer. Hittade en 

katalog för konvektorer från ISAN EXACT. Typen av konvektor passar K32 beskrivningen nedan: 

 

För konvektorer med en höjd på 140mm av typen K32 ser vi en tabell på effekt och bredd. Konvektor 

nummer 4 har en bredd på 2,2 meter och vid 55   tillopp och 45  returlopp med en 

inomhustemperatur på 20 , hittar vi följande effekt 

 

Till vänster har vi bredd, bredvid bredden finns temperaturer och effekt vid dessa temperaturer. Den 

effekt som valdes var 823 W. 

Nu vet vi att vid 55   tillopp och 45  returlopp har vi en effekt på 823 W. 

 

            

Q i detta fall är den utvalada effekt på 823 W 

cp är Vattnets specifika värmekapacitet vilket är 4,120kJ/kg K 

  är vattnets densitet vilket är 1000 kg/m
3
 i detta fall 

q är flödet av vattnet som vi saknar i m
3
/s. Om q löses ut och alla värden sätts in i ekvationen, kan q 

räknas fram till följande: 

  
 

       
 

   

       
         

  

 
  

nu vet vi flödet, och detta flöde kan användas för de temperaturskillnader som är aktuellt får detta fall 



vilket är 43   fram och 34  retur. Med dessa temperaturer blir effekten följande  

                                (           W 

Detta är effekten för konvektor #4 när den var igång under full effekt. Effekten för samma 

konvektor för den var igång under full effekt kan räknad fram på samma sätt  

                                (              

 

  



Bilaga 4. Nusselts tal beräkningar för tabell 7 

Beräkningar: Nu1= beräknad med chu första formel g= 9,81 
 

1,1933 

Konvektor#1 h1=beräknad med chu första formel 
   

4,271636 

Före mätning 
      

19,40122 

Tute [C] 13,6 Pr= 0,706801628 
    Trum [C] 21,3 Tfilm= 25 
    Tframledning [C] 29,3 β= 0,003365304 
    Treturledning [C] 26,5 ѵ= 1,53272E-05 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 2,16853E-05 
 

0,025923 
  Bredd [m] 2,3 Gr= 2558599,727 

 
0,026589 

  Tjocklek [m] 0,14 Ra= 1808422,452 
 

0,026026 
  Fläns till fläns [mm] 10 Nu1= 19,40122457 

 
0,026552 

  Lufthastighet top [m/s] 0,11 k= 0,0259234 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,1 h1= 3,72552374 
    Effekt [W] 270 (h*A*Tyta)/q= 0,560411909 0,168124 

   Tyta [C] 28,7 
      Luftfuktighet [%] 39,3 
        

   
g= 9,81 

 
1,192088 

Konvektor#1 
      

4,993262 

Under full effekt 
      

25,13686 

Tute [C] 8 Pr= 0,716480983 
    Trum [C] 23 Tfilm= 34 
    Tframledning [C] 51 β= 0,003266373 
    Treturledning [C] 40,6 ѵ= 0,000016412 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 2,29064E-05 
    Bredd [m] 2,3 Gr= 6439256,326 
    Tjocklek [m] 0,14 Ra= 4613604,706 
    Fläns till fläns [mm] 10 Nu1= 25,1368621 
    Lufthastighet top [m/s] 0,41 k= 0,0265889 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,28 h1= 4,95082602 
    Effekt [W] 1000 (h*A*Tyta)/q= 0,211970854 0,063591 

   Tyta [C] 45 
      Luftfuktighet [%] 39,1 
      

        

          
   

g= 9,81 
 

1,197317 

Konvektor#2 
      

4,426604 

före mätning 
      

20,44941 

Tute [C] 13,6 Pr= 0,67599027 
    Trum [C] 21,3 Tfilm= 26,35 
    Tframledning [C] 33,5 β= 0,003350084 
    Treturledning [C] 29,4 ѵ= 1,57006E-05 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 0,000023226 
    



Bredd [m] 2,3 Gr= 3312970,88 
    Tjocklek [m] 0,14 Ra= 2239536,078 
    Fläns till fläns [mm] 10 Nu1= 20,44941231 
    Lufthastighet top [m/s] 0,14 k= 0,026026 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,14 h1= 3,942343739 
    Effekt [W] 532 (h*A*Tyta)/q= 0,303673477 0,091102 

   Tyta [C] 31,4 
      Luftfuktighet [%] 39,3 
      

        

          
   

g= 9,81 
 

1,192076 

Konvektor#2 
      

4,960849 

under full effekt 
      

24,86538 

Tute [C] 8 Pr= 0,716578219 
    Trum [C] 23 Tfilm= 33,5 
    Tframledning [C] 50 β= 0,003271716 
    Treturledning [C] 42,3 ѵ= 1,63655E-05 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 2,28384E-05 
    Bredd [m] 2,3 Gr= 6191653,591 
    Tjocklek [m] 0,14 Ra= 4436804,104 
    Fläns till fläns [mm] 10 Nu1= 24,86537629 
    Lufthastighet top [m/s] 0,45 k= 0,02655245 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,37 h1= 4,890641932 
    Effekt [W] 1000 (h*A*Tyta)/q= 0,20873382 0,06262 

   Tyta [C] 44 
      Luftfuktighet [%] 39,1 
      

        

          
   

g= 9,81 
 

1,191687 

Konvektor#3 
      

7,37068 

före mätning 
      

49,14127 

Tute [C] 3 Pr= 0,719731154 
    Trum [C] 20,1 Tfilm= 25,35 
    Tframledning [C] 32 β= 0,003361345 
    Treturledning [C] 30 ѵ= 1,56076E-05 
    Flänshöjd [m] 0,36 α= 2,16853E-05 
    Bredd [m] 1,4 Gr= 66314632,76 
    Tjocklek [m] 0,1 Ra= 47728707,14 
    Fläns till fläns [mm] 20 Nu1= 49,14126779 
    Lufthastighet top [m/s] 0,24 k= 0,0260415 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,22 h1= 3,554756459 
    Effekt [W] 106 (h*A*Tyta)/q= 3,655027419 
   

3,655027 

Tyta [C] 30,6 
      



Luftfuktighet [%] 42,3 
      

        

          
   

g= 9,81 
 

1,190772 

Konvektor#4 
      

4,199908 

före mätning 
      

18,9403 

Tute [C] 12 Pr= 0,727200932 
    Trum [C] 20 Tfilm= 23,35 
    Tframledning [C] 27 β= 0,003384095 
    Treturledning [C] 23 ѵ= 1,56076E-05 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 2,14625E-05 
    Bredd [m] 2,2 Gr= 2246560,717 
    Tjocklek [m] 0,08 Ra= 1633701,047 
    Fläns till fläns [mm] 0,01 Nu1= 18,94029701 
    Lufthastighet top [m/s] 0,1 k= 0,0258827 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,09 h1= 3,631303891 
    Effekt [W] 330 (h*A*Tyta)/q= 0,44395166 0,097669 

   Tyta [C] 26,7 
      Luftfuktighet [%] 43 
      

        

          
   

g= 9,81 
 

1,194976 

Konvektor#4 
      

4,892274 

under full effekt 
      

24,19692 

Tute [C] 12 Pr= 0,69371822 
    Trum [C] 22 Tfilm= 31 
    Tframledning [C] 43 β= 0,003298697 
    Treturledning [C] 34 ѵ= 1,56076E-05 
    Flänshöjd [m] 0,135 α= 2,24984E-05 
    Bredd [m] 2,2 Gr= 5883229,302 
    Tjocklek [m] 0,08 Ra= 4081303,359 
    Fläns till fläns [mm] 0,01 Nu1= 24,19691523 
    Lufthastighet top [m/s] 0,32 k= 0,02647877 
    Lufthastighet botten 

[m/s] 0,25 h1= 4,745959652 
    Effekt [W] 741 (h*A*Tyta)/q= 0,269900035 0,059378 

   Tyta [C] 40 
      Luftfuktighet [%] 43 
       

 



 

 

 

 

  



Bilaga 5. Beräkning fån Ekvation 40 till 41 
 

Ekvation 40: 
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    m/s                 (40) 

 

Om vi Gångrar med hastighet ( ) på bägge sidorna av ekvationen kommer vi få följande: 
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Om vi tar roten ur på bägge sidorna får vi slutligen ekvation 41 
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