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Abstract

CFD-simulering av kallras från fönster

CFD simulation of cold air downdraughts from
windows

Emil Svensson

During cold winter days it is likely that people in buildings with older windows or high
glass facades experience thermal discomfort due to cold air down draughts. Earlier
work has been aimed at finding analytical methods to predict the speed of the airflow
in a room and in practice heating appliances are often placed beneath the windows to
reduce the draught along the floor. In a study from 2012 Mohammad Parchami
developed a method for estimating the required heating power to counteract the
downdraught with such heating appliances. In this study, Computational Fluid
Dynamics (CFD) was used to evaluate the usefulness of Parchami’s method and also
to examine the potential of adapting the depth of the inward window sill as a means
of decreasing the down draught. The result suggested that Parchami’s method is in
need of certain modifications and further CFD-simulations can be a useful tool to
make the method more acceptable to the building profession. Further, it was also
shown that an adapted sill depth could considerably reduce the airflow speed in the
room and the result indicated that there is an “effective sill depth” at which the
airflow speed from the downdraught reaches a minimum. It is likely that this effective
sill depth in large part depends on the boundary layer thickness at the window, in
which case the constructors are given the alternative to determine the window sill
depth by an easy estimation of the boundary layer thickness.
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Sammanfattning 

Under kalla vinterdagar kan kallras uppstå vid fönster när glasytan erhåller en lägre temperatur än den 

omgivande inomhusluften. Risken för kallras blir mindre med nya energieffektiva fönster, men i 

byggnader med höga glasfasader eller äldre fönsterkonstruktioner är det fortfarande vanligt att stora 

nedåtriktade luftflöden uppkommer vid de glasade ytorna. Kallraset ger i sin tur upphov till höga 

lufthastigheter längs golvet vilket kan uppfattas som termisk diskomfort av personerna som vistas i 

byggnaden. Tidigare studier har bland annat inriktats på att ta fram analytiska metoder som kan 

prediktera flödeshastigheter ute i rummet. Dessa metoder fungerar dock endast under begränsade 

förhållanden och för specifika delar av rummet. På senare år har det istället, främst på grund av den 

ökande beräkningskapaciteten hos datorer, blivit allt vanligare att använda så kallad numerisk 

strömningsmekanik (CFD). Inom CFD används en anpassad programvara för att finna numeriska 

lösningar på Navier-Stokes ekvationer och därigenom erhålls värden på lufthastigheter och 

temperaturer inom hela flödesdomänen.  

I praktiken placeras ofta konvektorer under fönstret för att minska draget ut längs med golvet, men det 

finns ingen etablerad metod för att säkerställa att risken för kallras eliminerats. I en studie från 2012 

har därför Mohammad Parchami tagit fram en metod för att analytisk bestämma vilken 

konvektoreffekt som krävs för att motverka kallraset. I denna studie har CFD-programvara använts för 

att testa användbarheten för Parchamis metod och även för att undersöka möjligheterna med att 

anpassa nischdjupet vid fönstret för att minska kallraset.  

Resultatet visar på att Parchamis metod behöver genomgå vissa modifieringar innan den kan bli färdig 

att tillämpas av professionen och möjligen så kan ytterligare CFD-simuleringar vara ett användbart 

verktyg för detta. Ett anpassat nischdjup visade sig kunna bidra med betydande minskningar av 

lufthastigheten ute i rummet och resultatet indikerade även att det finns ett ”effektivt nischdjup” vid 

vilket lufthastigheten på draget från kallraset minskas maximalt. Det är sannolikt att det effektiva 

nischdjupet till stor del beror av tjockleken på det gränsskikt som uppstår vid fönstret vilket i så fall 

medför att konstruktörer ges alternativet att enkelt dimensionera nischdjupet genom att uppskatta 

tjockleken på gränsskiktet.   
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Förord 

Denna rapport är skriven på uppdrag av PQR Consult AB och är resultatet av ett examensarbete inom 
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har utförts under vårterminen 2014. 
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värdefull litteratur inom området. Jag vill även tacka Jonas Forsberg på PQR som kommit med förslag 
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Nomenklatur 

Beteckningar 

   Area    [m
2
] 

   Gravitationskonstanten    [m/s
2
] 

   Höjd    [m] 

   Värmeöverföringstal   [W/m
2
K] 

   Karaktäristisk längd   [m] 

   Tryck    [Pa] 

   Värmeflöde    [W] 

   Krävd konvektoreffekt per meter fönsterbredd [W/m] 

   Värmeövergångsmotstånd   [m
2
K/W] 

   Avstånd    [m] 

   Temperatur    [°C, K] 

   Tid    [s] 

   Total värmeöverföringskoefficient  [W/m
2
K] 

   Hastighet i x-led   [m/s] 

   Hastighet eller hastighet i y-led  [m/s] 

   Hastighet i z-led   [m/s] 

    Volymflöde    [m
3
/s] 

   Längd i x-led    [m] 

   Termisk expansionskoefficient   [1/K] 

   Densitet    [kg/m
3
] 

    Specifik värmekapacitet vid konstant tryck  [kJ/kgK] 

   Termisk konduktivitet   [W/mK] 

    Tidsmedelvärde för variabel    [m/s, Pa, K] 

    Turbulent fluktuation för variabel    [m/s, Pa, K] 

    Nusselts tal     - 

    Rayleighs tal    - 

    Prandtls tal    - 

     Grashofs tal vid en vertikal platta  - 

   Kinematisk viskositet   [m
2
/s] 

   Emissivitet    - 

   Boltzmanns konstant   [W/m
2
K

4
] 

     Parchamis tal    - 

   Dynamisk viskositet   [Pa∙s] 

   Viskös dissipation   [W/m
3
] 

   Turbulent kinetisk energi   [J/kg] 

   Turbulent dissipation   [J/kg] 

    Turbulent viskositet   [Pa∙s] 

    Producerad kinetisk energi   [W/m
3
] 

    Effekt från boyancykrafter   [W/m
3
] 

    Viskös destruktion   [W/m
3
] 

       Källtermer för k-  modellen   [W/m
3
] 

                     Dimensionslösa modellkonstanter för k-  modellen - 
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Index 

    Avser riktningar i x,y och z-led     Optimalt 

   Inomhus       Omkrets 

   Utomhus       Yta, konvektor 

    Intern       Yta, fönster 

  Transmission       Luft vid fönstret 

  Ventilation       Luft vid konvektor 

  Fönster 

Förkortningar  

CFD  Computational Fluid Dynamics, Numerisk strömningsmekanik  

DVUT    Dimensionerande vinterutetemperatur 

DNS  Direct Numerical Simulation 

FDM  Finita differensmetoden 

FEM  Finita elementmetoden  

FVM  Finita volymmetoden 

LES  Large Eddy Simulations 

PMV   Predicted Mean Vote 

PPD  Predicted Percentage Dissatisfied 

RANS  Reynolds-averaged Navier-Stokes Equations 

Grundläggande begrepp 

Nischdjup   Det horisontella avståndet mellan den inre fönsterytan och innerväggen 

Filmtemperatur Approximativt värde för medeltemperaturen i ett gränsskikt 

Gränsskikt  Skikt med en strömmande fluid intill en yta 

Kallras Konvektivt flöde som kan uppstå vid en kall glasyta då den intilliggande 

luften kyls och erhåller en högre densitet än den omgivande luften  

Klimatskal  Byggnadens ytterhölje, här ingår ytterväggar, golv, tak, fönster och 

dörrar 

Konvektor Kan avse värmeelement i allmänhet eller element där värmeöverföringen 

genom strålning är näst intill försumbar 

Konvergens Egenskap hos en talföljd vars summa går mot ett fixt tal 

Mesh Nätstruktur med sammankopplade noder som används för att beräkna 

flöden i en given geometri 

Operativ temperatur Viktat medelvärde av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen 

Riktad operativ temperatur Operativ temperatur vid en specifik punkt eller del av rummet 

Vistelsezon Område i rummet begränsat av horisontella plan 0,6 meter från 

ytterväggarna men 1 meter vid fönster och dörrar. I höjdled är 

vistelsezonen mellan 0,1 och 2 meter över golvet. 
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1. Introduktion 
Under kalla vinterdagar så ger värmegenomgång upphov till att ett fönsters inre yta blir kallare än 

inomhusluften. Kallras uppstår då luften vid ytan kyls ned och erhåller en högre densitet än den 

omgivande inomhusluften, vilket orsakar en nedåtriktad konvektiv strömning. En högre 

temperaturskillnad mellan utomhus- och inomhusklimatet ger en större strömning. Kallraset kan i sin 

tur ge upphov till drag och en sänkt golvtemperatur, som av människor kan uppfattas som termisk 

diskomfort då temperaturen upplevs som kallare än vad den egentligen är. I nya byggnader är kallras 

normalt inte ett problem då energieffektivare fönster ger lägre värmeförluster genom glasytan, men i 

hus med höga glasfasader eller gamla fönster så kan fortfarande problem uppstå. Det finns av den 

anledningen ett intresse hos bland annat VVS- och installationskonsulter att undersöka olika metoder 

för att studera hur lufthastigheter och temperaturer i en byggnad påverkas av fönster, ventilation, olika 

värmekällor och rummets geometri. Kallras kan bland annat motverkas genom att en värmekälla 

placeras under fönstret. Projektörer använder sig ofta av olika tumregler vid fönster- och 

konvektordimensionering, men det finns ingen etablerad metod för att säkerställa att risken för kallras 

och kalldrag elimineras. En tidigare studie inom området har inriktats på att med hjälp av teori och 

experiment ta fram en formel för den krävda konvektoreffekten för att motverka kallras (Parchami, 

2012). Den framtagna formeln behöver dock testas experimentellt eller genom datorsimuleringar för 

att utreda dess användbarhet. Det har på senare år, främst på grund av datorernas ökade 

beräkningskapacitet och prestanda, blivit allt vanligare att utföra simuleringar med hjälp av numerisk 

strömningsmekanik (CFD), som visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att lösa problem av denna typ 

(Taweel, 2013). 

1.1  Uppdrag och målbeskrivning 

På uppdrag av PQR Consult AB har möjligheterna med att använda CFD-programvara för att lösa 

dimensioneringsproblem vid kallras och kalldrag undersökts i denna studie. Projektets primära syfte 

har varit att komma fram till rekommendationer för hur nischdjupet, d.v.s. det horisontella avståndet 

från den inre fönsterytan till innerväggen, kan anpassas för att minska kallrasets förmåga att ge upphov 

till för höga hastigheter ute i rummet. Ett ytterligare syfte har varit att utreda användbarheten för den 

metod som tagits fram i Parchamis studie (Parchami, 2012) genom att jämföra metodens resultat med 

de mer detaljerade CFD-simuleringarnas resultat.  

1.2 Metod 
För detta projekt har en litteraturstudie genomförts med syftet att finna ytterligare studier och 

grundläggande teori inom området. Det rörde sig bland annat om handböcker för programvara, regler 

och lagar om riktvärden för termisk komfort, tillvägagångssätt i tidigare studier och nödvändig teori 

som rör kallras, fönsterutformning och CFD-simulering. För simuleringen användes programvaran 

Comsol Multiphysics där olika geometriska konfigurationer konstruerades och undersöktes. Arbetet 

har delats in tre delar. I den första utförs en validering genom jämförelse med analytiska värden och ett 

konvergenstest. I den andra jämförs resultatet från Parchamis metod med CFD-simuleringens resultat. 

För att underlätta jämförelsen konstruerades två typfall i enlighet med beräkningsexemplen som finns i 

Parchamis studie. I den sista delen undersöks effekten av ett varierat nischdjup och resultaten har 

sedan analyserats för att slutsatser skall kunna dras om nischdjupets inverkan på kallraset och 

användbarheten för Parchamis metod.  
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1.3 Avgränsningar 
Studien har endast omfattat konvektiv värmetransport och ingen hänsyn har tagits till värmestrålning 

från konvektorn eller så kallat strålningsdrag från fönstret. Arbetet har även begränsats vid 

konstruktionen av modellerna i avseendet att hinder för flödet som till exempel möbler, gardiner och 

annan inredning uteslutits. Samtliga simuleringar som genomförts har varit stationära och oberoende 

av tiden. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Termisk komfort 
Den termiska komforten i en byggnad beskriver det av människor upplevda inomhusklimatet som 

beror på en samverkan av flera olika fysiologiska, sociala och psykologiska faktorer (Ryberg & 

Jordestedt, 2013). Om den termiska komforten upplevs som otillfredsställande kan det till exempel 

bero på luft- eller golvtemperaturen, strålning från ytor i rummet, vertikal temperaturdifferens eller 

drag som uppstår på grund av kallras eller för hög ventilationshastighet (Taweel, 2013). Härtill 

kommer den subjektiva upplevelsen hos personerna som vistas i rummet och uppskattningsvis så 

kommer alltid minst 5 procent av personerna att vara missnöjda oavsett vilket inomhusklimat som 

råder (Ekberg, 2006).  

2.1.1 Bedömning av inomhusklimatet 

I dragfria miljöer så är luft- och strålningstemperaturen de faktorer som påverkar klimatupplevelsen 

mest varför det ofta talas om den så kallade operativa temperaturen som är ett sammanfattande mått av 

dessa två temperaturer. I utrymmen med risk för drag kan dock även höga lufthastigheter vara av stor 

betydelse för det upplevda klimatet (Arbetsmiljöverket, 2014a). För att kunna uppskatta klimatet med 

hänsyn till individers enskilda upplevelser så bedöms klimatförhållandena enligt svensk standard SS 

EN ISO 7730 med hjälp av klimatindexet PMV/PPD. PMV-värdet är ett medelvärde för hur varmt 

eller kallt som personer förväntas uppleva inomhusklimatet på en skala från +3 till -3, se tabell 1 

(Gavhed & Holmér, 2006). 

Tabell 1. PMV-skala för skattning av upplevd temperatur (Gavhed & Holmér, 2006). 

+3 Mycket varmt 

+2                Varmt 

+1                Något varmt 

0                Neutralt 

-1                Något kallt 

-2                Kallt 

-3                Mycket kallt 

 

Med hjälp av PMV-värdet kan ett så kallat PPD-värde tas fram som beräknas enligt 

                                        (1) 

 

där PPD är den förväntade andelen missnöjda personer i procent (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). För 

att erhålla ett önskvärt inomhusklimat så bör PMV-värdet ligga mellan -0,5 och +0,5 och det 

motsvarande PPD-värdet är då mindre än 10 procent (Gavhed & Holmér, 2006). 

2.1.2 Krav och bestämmelser enligt BBR 

I Boverkets byggregler finns krav och rekommendationer som bland annat bidrar till att en miniminivå 

skapas för den termiska komforten i byggnader. I BBR 2012 går att läsa: 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att termisk komfort som är anpassad till 

utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftförhållanden” 

I regelsamlingen står som allmänt råd att lufthastigheterna i vistelsezonen ej bör överstiga 0,15 m/s 

under uppvärmningssäsongen. Vid den dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) så bör den 

operativa temperaturen i vistelsezonen vara minst 18°C i bostäder och arbetslokaler och differensen i 
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riktad operativ temperatur bör understiga 5°C mellan olika punkter i rummet. Golvets temperatur bör 

som lägst vara 16°C och 20°C i lokaler som är avsedda för barn (Boverket, 2012). 

2.2 Byggnadens värmebalans 
För att erhålla en jämn inomhustemperatur så måste det råda balans mellan byggnadens värmeförluster 

och värmetillförsel. Byggnadens förluster uppkommer främst från transmission genom byggnadsdelar 

och ventilationsförluster men i vissa fall kan även betydande värmeförluster komma från infiltration 

och köldbryggor. Tillförseln av värme sker genom användning av värmeapparater, elektrisk 

utrustning, solinstrålning genom fönster och personvärme (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). 

2.2.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster i en byggnad uppkommer genom att en temperaturdifferens driver ett 

värmeflöde genom byggnadsdelar såsom väggar, tak, fönster, dörrar och golv. Genom en anpassning 

av Fouriers lag så kan det totala värmeflödet genom en byggnadsdel beskrivas av 

 
                 (2) 

 

där T är inom- och utomhustemperatur och A är byggnadsdelens area. U är den sammanlagda 

värmeöverföringskoefficienten (U-värdet) som för en vägg med två lager, som i figur 1, ges av 

 
  

 

 
   

 
  
  

 
  
  

 
 
   

 
(3) 

där xi är tjockleken på lager i med konduktivitet ki och h är ett värmeöverföringstal för inom- och 

utomhusförhållanden som varierar med bland annat lufthastighet och strålning (Jonsson & 

Bohdanowicz, 2009). Mera om hur dessa värmeöverföringstal beräknas går att se i del 2.3. 

 
Figur 1. Värmeflöde genom en vägg med två lager av olika material. 

 

2.2.2 Ventilationsförluster 

I ett ventilerat utrymme så byts varm inomhusluft mot svalare ventilationsluft vilket ger upphov till en 

värmeförlust enligt 

 
                    

 

(4) 

 

där    är volymflödet,   luftens densitet, Cp luftens specifika värmekapacitet och Ttill 

tilluftstemperaturen (Jonsson & Bohdanowicz, 2009).  



Uppsala universitet, 2014 

 

5 
 

2.2.3 Internvärme och solinstrålning 

Den värme som kommer från elektriska installationer bidrar till att värma byggnaden och brukar kallas 

för internvärme. Ytterligare värmetillskott kommer från solinstrålning genom fönster och från 

personer som vistas i byggnaden (Jonsson & Bohdanowicz, 2009).  

2.2.4 Värmebehov 

Den värme som behöver tillföras eller kylas bort för att uppnå balans och en tillfredsställande 

inomhustemperatur kallas för byggnadens värmebehov. Om vi bortser från köldbryggor och 

infiltrationsförluster och betecknar byggnadens interna värmetillskott med Qint så ges värmebehovet av 

 
                                . (5) 

 

Ett positivt värmebehov innebär att värme måste tillföras byggnaden med hjälp av värmeapparater 

eller liknande utrustning medan ett negativt värde betyder att värme behöver kylas bort från 

byggnaden (Jonsson & Bohdanowicz, 2009).  

2.3  Luftflöden i inomhusmiljöer 
För att underlätta vid flödesberäkningar används olika kategoriseringar av fluider och strömningar. 

Till exempel skiljs det ofta på kompressibla och inkompressibla fluider. En fluid sägs vara 

kompressibel om en tryckändring ger upphov till en betydande densitetsförändring. Vid de 

klimatförhållanden som normalt råder i inomhusmiljöer så skulle flödet kunna approximeras som 

inkompressibelt men så är inte alltid fallet. Att betrakta fluiden som kompressibel skulle medföra mer 

komplexa beräkningar men ger i gengäld en viss försäkran om att modellen kan ta större hänsyn till 

olika aspekter i flödet. En annan vanlig kategorisering är laminära och turbulenta flöden. I ett laminärt 

flöde rör sig fluidpartiklarna i raka linjer längs strömningsriktningen men vid ökade hastigheter 

kommer strömningslinjerna först bli vågade för att sedan bilda allt fler virvlade mönster i flödet 

(Alvarez, 2006). Efter en övergångsfas uppstår alltså turbulens i flödet och det har visats att detta kan 

beskrivas med hjälp av ett samband mellan den fria flödeshastigheten, fluidens viskositet och den 

karaktäristiska längden som till exempel kan motsvaras av längden på en yta som flödet rör sig längs 

med (Holman, 2002). Detta samband kan sammanställas till en dimensionslös storhet kallad Reynolds 

tal som beskriver när övergången från laminärt till turbulent flöde sker. För rörströmning sägs till 

exempel flödet vara laminärt för Reynolds tal under 2000, turbulent för Reynolds tal över 4000 och i 

övergångsfas där emellan (Alvarez, 2006). I inomhusmiljöer kan flödet i vissa regioner vara laminärt 

eller i övergångsfas, men generellt sett så brukar flödet ändå kategoriseras som turbulent (Chen & 

Srebric, 2002).  

2.3 Värmeöverföring 
Värmeöverföring uppstår på grund av temperaturdifferenser mellan olika kroppar av materia. Värmen 

går alltid från den varmare kroppen till den kallare och överföringen beskrivs med hjälp av modellerna 

för konduktion, konvektion och strålning (Xiong, 2010). 

2.3.1 Termisk konduktion 

Konduktion genereras av molekylär vibration och sker mellan kroppar utan rörelse relativt varandra. 

För att beräkna den konduktiva värmeöverföringen mellan två intilliggande kroppar integreras 

Fouriers lag vilket ger ett samband som till stor del liknar ekvation 2. Skillnaden blir att 

värmeöverföringstalet inte tar hänsyn till någon rörelse varför denna modell lämpar sig bäst vid 

värmeöverföring i solida material eller fluider med mycket hög viskositet och långsam rörelse. Om vi 

betraktar den vägg som ses i figur 1 så ges den konduktiva värmeöverföringen av  
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       (6) 

 

där värmeöverföringstalet h ges av 

   
 

  
  

 
  
  

   (7) 

och ∆T är temperaturdifferensen mellan väggens inre och yttre yta (Holman, 2002). 

2.3.2 Termisk konvektion 

Vid värmeöverföring från en solid kropp till en fluid eller inom en fluid så lämpar sig 

konvektionsmodellen bättre då den tar hänsyn till den värmetransport som sker genom rörelserna i en 

fluid. Vid beräkningar och approximationer skiljer man på naturlig eller termisk konvektion och 

tvingad konvektion. Naturlig konvektion sker till exempel då en yta överför eller tar upp värme från 

den omgivande luften som i figur 2. Luften nära ytan får en temperaturgradient som går från den 

ambienta temperaturen till ytans temperatur och på grund av detta förändras även luftens densitet 

vilket ger upphov till ett konvektivt flöde. Flödet längs med ytan bildar ett laminärt gränsskikt som 

efter en viss sträcka, beroende på hastigheten, kan övergå till turbulent. Vid tvingad konvektion är 

skillnaden att luften istället erhåller en hastighet av en yttre kraft, exempelvis en mekanisk fläkt 

(Holman, 2002).  

 

Figur 2. Turbulent gränsskikt vid en plan yta.  

Att utföra analytiska beräkningar på konvektionsproblem är sällan möjligt, men för att uppskatta 

beloppet på den överförda värmen i ett fall liknande det som illustreras i figur 2 så ges en lämplig 

approximation på värmeöverföringstalet av  

   
    

 
  (8) 

 

där   är den termiska konduktiviteten för luft och H den vertikala ytans höjd. Lägg även märke till att 

om vi försummar strålning och låter ytan i figur 2 vara den sida på en vägg som är inomhus så skulle 

ekvation 8 ge värmeöverföringstalet för inomhusförhållanden hin som behövs för att bestämma 

väggens totala värmeöverföringskoefficient i ekvation 3. Nusselts tal Nu, som är dimensionslöst, kan 

approximeras på flera olika sätt. Vid ett antagande om endast naturlig konvektion, turbulent flöde och 

en jämn temperaturfördelning över ytan så kan Nu approximeras med 
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                                                                     (9) 

 

         
         

    
     

  
 
    

 
                                     .  (10) 

   

I ekvation 9 och 10 är Rayleighs(Ra), Grashofs(Gr) och Prandtls(Pr) tal alla dimensionslösa. Prandtls 

tal kan erhållas ur tabell vid filmtemperaturen som är ett approximativt värde på medeltemperaturen i 

ett gränsskikt. Rayleighs tal är en produkt av Prandtls och Grashofs tal, som för en horisontell yta ges 

av 

     
              

 

  
 (11) 

 

där g är gravitationskonstanten,   är den termiska expansionskoefficienten, Tyta är ytans temperatur, L 

är den karaktäristiska längden som i detta fall motsvaras av ytans höjd och   är luftens kinematiska 

viskositet. Grashofs tal kan även ge en indikation på var flödet övergår från att vara laminärt till 

turbulent och denna övergång antas ske vid Grashofs tal mellan 10
8
 och 10

9 
(Holman, 2002). 

Filmtemperaturen och den termiska expansionskoefficienten för en ideal gas ges av 

       
        

 
  (12) 

   
 

     
 . (13) 

   

En liknande metodik för att uppskatta värmeöverföringstal på det sätt som beskrivs ovan finns även 

för andra geometrier än plana ytor med skillnaden att approximationerna för Nusselts tal skiljer sig åt. 

I fallet med tvingad konvektion så approximeras Nusselts tal ofta med hjälp av Reynolds tal som 

tidigare nämnts, beräknas med hjälp av den karaktäristiska längden, luftens viskositet och den fria 

flödeshastigheten som till exempel skulle kunna vara luftens hastighet när den leds förbi en 

värmeöverförande yta (Holman, 2002). Det går även att uppskatta volymflödet och flödeshastigheter 

från en yta analytiskt genom att bestämma gränsskiktets tjocklek och den karaktäristiska hastigheten 

med hjälp av Grashofs tal (Parchami, 2012), men dessa beräkningar blir relativt komplexa och 

involverar flera approximationer varför numeriska metoder ofta lämpar sig bättre för uppgiften.  

2.3.3 Termisk strålning 

Värmestrålning skiljer sig från konduktion och konvektion i avseendet att denna form av 

värmeöverföring kan ske utan att någon materia fungerar som medium för överföringen. Många 

beräkningar som involverar värmeöverföring med strålning kan bli komplexa, men ett enkelt exempel 

som görs gällande för en värmeöverförande yta med temperatur Tyta till en omgivande yta med 

temperatur T0 ges av 

 
            

    
   

 

(14) 

 

där   är ytans emissivitet, σ är Boltzmanns konstant och A är den värmeöverförande ytans area 

(Holman, 2002). 
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2.4 Dimensionering av byggnadsdelar och värmesystem 
Vid uppförandet av byggnader och installationer av deras värmesystem så finns det många variabler 

att ta hänsyn till för att byggnaden skall bli energieffektiv och samtidigt behaglig att vistas i. Förutom 

de krav på termisk komfort som presenterats tidigare så innehåller Boverkets byggregler bland annat 

även krav på klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och specifik 

energianvändning (Boverket, 2012). Att uppfylla alla krav under hela året då väderförhållandena 

varierar skulle ställa mycket höga krav på värmesystemet. För att undvika överdimensionering 

använder man sig därför istället för vinterförhållanden av DVUT vilket innebär att det tummas en 

aning på den termiska komforten under de få dagar under året som utomhustemperaturen är som lägst. 

Byggnaden skall alltså dimensioneras för att klara befintliga krav och bestämmelser för temperaturer 

så låga som DVUT (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). 

2.4.1 Konvektordimensionering 

Konvektorer dimensioneras i första hand för att tillgodose värmebehovet som ges av ekvation 5, men 

de kan även höja den termiska komforten genom att minska eventuellt kallras från glasytor och 

fönster. Av denna anledning placeras oftast konvektorerna under fönstren, och för att motverka så 

mycket som möjligt av kallraset så bör de vara av samma bredd som fönstret. Det vertikala avståndet 

från konvektorn till fönsterbrädan och golvet bör vara minst 10 centimeter för att gynna konvektionen 

från elementet (AEService, 2014). Kallraset motverkas effektivare ju större luftflöde som kommer från 

konvektorn och för att öka den naturliga konvektionen byggs därför ofta flänsar in i konvektorn. Med 

flera flänsar ökar den värmeöverförande ytan medan värmeöverföringskoefficienten minskar på grund 

av den ökade resistansen som flänsarna medför. Av denna anledning finns det ett optimalt 

flänsmellanrum som maximerar den naturliga konvektionen från konvektorn (Bahrami, 2014).  

 
Figur 3. En vertikal uppvärmd yta med fenor (Bahrami, 2014). 

 

För en konvektor med dimensionerna som ses i figur 3 där t är litet i jämförelse med S kan det 

optimala flänsmellanrummet ges av 

           
 

      . (15) 

Rayleighs tal kan förenklat beräknas med hjälp av Grashofs tal för en plan yta som ges av ekvation 10 

och Prandtls tal vid rådande filmtemperatur (Bahrami, 2014).  
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2.4.2 Fönsterdimensionering och kallras 

Fönster och glasade ytor är på flera sätt en viktig del av byggnadskonstruktionen. De har förutom 

deras rent estetiska och optiska egenskaper även funktionen att släppa igenom solinstrålning och kan 

på så vis bidra med gratisvärme till byggnaden. För mycket solinstrålning kan dock under vissa 

väderförhållanden leda till bländning och en för hög operativ temperatur på vissa platser i byggnaden 

vilket försämrar möjligheterna till en god termisk komfort. Fönstrets g-värde anger hur stor andel av 

inkommande solenergi som släpps igenom fönstret (Carlsson, 2005). Fönster tillhör de byggnadsdelar 

som har störst transmissionsförluster vilket spelar en stor roll vid dimensioneringen av fönstren och 

byggnaden i helhet (Boverket, 2012). På grund av det höga U-värdet finns det här även en risk att 

kallras uppstår under kalla vinterdagar då inomhusluften kyls längs den kalla glasytan och bildar ett 

nedåtriktat konvektivt flöde. Det är av denna anledning fördelaktigt att välja ett fönster med lågt U-

värde, men ett allt för lågt värde kan dock öka risken för utvändig kondens på fönstrets yta. Ett 

fönsters teoretiska U-värde beräknas utifrån glasets och fönsterkarmens sammanlagda 

värmeöverföringskoefficienter. De värden som deklareras av fönstertillverkaren bör dock användas 

med försiktighet vid beräkning av energibehov och dimensionering av värmeanläggningar då U-

värdet, som visas i ekvation 2, till hög grad beror av rådande utom- och inomhusförhållanden 

(Carlsson, 2005).  

Storleken på kallraset från ett fönster beror till stor del på yttemperaturen vid fönstrets insida och kan 

ges av 

 
                        (16) 

 

där RSI är det inre värmeövergångsmotståndet som är inversen av värmeöverföringstalet hin och 

varierar således med inomhusförhållandena (Parchami, 2012). Värmeövergångsmotståndet går att 

beräkna vid givna förhållanden men det finns även standardiserade värden (Bülow-Hübe, 2001). 

Enligt Svensk standard SS-EN 10077-2 så anges värdet RSI = 0,13 m
2
K/W. 

En ytterligare parameter som påverkar kallraset är fönstrets höjd (Holman, 2002) då ett högre fönster 

medför att det konvektiva flödet får en längre sträcka att kylas ned och därigenom erhålla en högre 

densitet. Detta innebär att flödet hinner accelereras mer vid sin kontakt med glasytan och hastigheten 

på kallraset och draget längs golvet ökar. Det är möjligt att bestämma flödeshastigheterna i varje del 

av en byggnad med hjälp av Navier-Stokes ekvationer som förklaras mer ingående senare i detta 

arbete. Ekvationerna kan endast lösas numeriskt vilket innebär att en beräkning av kallrasets inverkan 

på flödet i en byggnad blir mycket komplext. Det går dock att visa att de högsta hastigheterna från 

kallraset uppkommer i det gränsskikt som uppstår längs med och nedanför fönstret och ut längs med 

golvet. Detta kan utnyttjas då avsevärda förenklingar av Navier-Stokes ekvationer kan göras inom 

gränsskiktet. I en studie på området har därför upphovsmannen Per Heiselberg med hjälp av 

förenklingar baserade på antagandet om ett turbulent gränsskikt och experiment tagit fram ekvationer 

för att beräkna den maximala hastigheten längs golvet på olika horisontella avstånd x från ett fönster. 

Dessa ekvationer går att se nedan (Heiselberg, 1994). 

                                 (17) 

 

   

                
    

      
                 (18) 

 
 

 
 

                                (19) 
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I ekvation 17-19 är H fönstrets höjd och    temperaturdifferensen mellan fönstrets inre yta som ges av 

ekvation 16 och rumsluftens temperatur Tin. Dessa ekvationer bör dock användas med försiktighet då 

flödeshastigheterna kan variera med olika rumsdimensioner såsom fönstrets vertikala placering, 

nischdjup och avstånd till omgivande väggar. Den experimentella uppställningen för vilken 

ekvationerna tagits fram var vid en kyld platta, som täckte hela kortsidan av ett rum, utan hinder för 

kallraset och draget längs golvet. Den omgivande rumsluftens temperatur var strax under 20 °C och 

rummet saknade helt mekanisk ventilation för att minimera uppkomst och inverkan från andra flöden i 

rummet. Rummet var 3 meter högt, 6 meter brett och 7 meter djupt. Hastigheterna mättes på olika 

avstånd från plattan och på nivåer mellan 0,01 och 0,5 meter över golvet (Heiselberg, 1994). 

Heiselbergs ekvation för den maximala hastigheten från 0,4 till 2 meter har validerats även för andra 

geometriska förhållanden. I en senare studie visades att ekvationen blir användbar även för ett fall med 

en utskjutande nisch under fönstret om man istället för att använda fönsterhöjden betraktar H som den 

relevanta höjden, det vill säga den sammanlagda fönster- och bröstningshöjden. I samma studie 

fastslogs även att värmeapparater under fönstret inte var nödvändiga för välisolerade fönster med en 

höjd på mindre än 2 meter (Rueegg et al., 2001).   

2.4.3 Ventilation 

En byggnads ventilation är viktig för att erhålla en god luftkvalitet och termisk komfort. 

Ventilationssystemets uppgift är främst att rena luften från föroreningar och hålla en rimlig fuktnivå i 

lokalen. Föroreningarna kan till exempel vara koldioxid från de som uppehåller sig i lokalen, 

kemikalier, partiklar eller bakterier. Då ventilationen, som beskrivits tidigare, ger upphov till 

betydande värmeförluster så blir dimensioneringen ofta en fråga om att minimera mängden ventilerad 

luft samtidigt som en god luftkvalitet uppnås (Jonsson & Bohdanowicz, 2009). I BBR står att 

ventilationssystemet ska utformas så att hela vistelsezonen ventileras av det avsedda luftflödet och det 

finns ett generellt krav på minst 0,35 liter uteluft per sekund och kvadratmeter golvarea (Boverket, 

2012). I arbetsmiljöverkets allmänna råd rekommenderas även ett tillägg på 7 liter per sekund och 

person som vistas mer än tillfälligt i lokalen (Arbetsmiljöverket, 2014b). Tilluften har oftast en lägre 

temperatur än rumsluften och för att säkerställa att hela lokalen ventileras tillfredsställande så kan 

tilluftsdonet placeras nära taket för att utnyttja den så kallade coandaeffekten. Då den kallare 

luftstrålen från ventilationen för med sig inomhusluft så uppstår ett undertryck vid taket vilket ger 

upphov till att strålen får en vidhäftning längs takytan. Detta innebär att en större del av luftstrålen 

transporteras längre ut i rummet och sprids samtidigt som flödet bromsas och temperaturen höjs av 

den omgivande luften. Tilluftsflödet, temperaturen och spridningen från tilluftsdonet kan anpassas så 

att omblandningen och lufthastigheten i vistelsezonen blir så tillfredsställande som möjligt (Halton, 

2014). I figur 4 visas hur coandaeffekten ger upphov till att luftstrålen häftas längs taket. Det blå 

området visar var hastigheten är högre än tillåtet och som figuren illustrerar når heller aldrig dessa 

höga hastigheter in i vistelsezonen som markeras av den streckade rektangeln. 
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Figur 4. Exempel på kastprofil för omblandande ventilation (Swegon, 2014). 

Ventilationsprincipen som beskrivs ovan kallas för omblandande ventilation. En annan ventilationstyp 

som är vanlig i äldre otäta byggnader är självdragsventilation som drivs av temperaturskillnader som 

får luften att transporteras genom sprickor och otätheter i klimatskalet. En mindre vanlig metod kallas 

för deplacerande eller termiskt styrd ventilation och fungerar genom att undertempererad luft blåses in 

med låg hastighet från ett tilluftsdon placerat vid marknivå. Luften blandas och värms sedan av den 

omgivande luften och värmekällor i rummet och börjar stiga mot ett frånluftsdon placerat i takhöjd. 

Fördelen med denna metod är att föroreningsnivåerna i vistelsezonen blir låga men samtidigt så finns 

det risk för att inomhusmiljön upplevs som dragig då mycket undertempererad luft kommer in i 

vistelsezonen (Friedrich, 2011). 

2.5 Parchamis metod 
En studie från 2012 inriktades på att ta fram en lättanvänd analytisk metod för att beräkna vilken 

konvektoreffekt som krävs för att stoppa kallraset från ett fönster med givna dimensioner och 

temperaturförhållanden (Parchami, 2012). Med hjälp av litteraturstudier, experiment och antaganden 

resulterade studien i ett antal ekvationer som tillsammans ska kunna användas för att bestämma den 

krävda effekten. 

2.5.1 Ekvationer för konvektordimensionering 

I studien försökte man att finna ett samband mellan konvektorns värmeöverföringstal och hastigheten 

på luften vid toppen av konvektorn. Resultatet blev en ekvation för den krävda konvektoreffekten q 

per meter fönsterbredd för att motverka kallraset och formuleras enligt 

   
           

   
  (20) 

 

där värmeöverföringstalet h beräknas med ekvation 7. För detta måste en approximation på Nusselts 

tal göras och i studien användes ett medelvärde på 24,7 framtaget för ett antal olika konvektorer. Aomk 

är omkretsen av en fena i konvektorn multiplicerat med fenans höjd och Ty,k är temperaturen vid 

konvektorns yta. Parchamis tal Par är ett dimensionslöst tal som ges av  

 
                                                 (21) 

 

   

              
                                                  (22) 

 

   

              
                                             . (23) 
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Ekvation 21-23 har tagits fram med hjälp av experiment och kurvanpassning för olika hastigheter vid 

toppen av konvektorn för att motverka kallraset. Den minsta lufthastighet vmin som krävs vid toppen av 

konvektorn baseras på antagandet att momentflödet från konvektorn måste vara större än 

momentflödet från fönstret för att motverka kallraset och ges av 

           
       

                
     

      
 

 

(24) 

 

där      och      är luftens filmdensitet vid fönsterytan respektive konvektorytan, Hf är fönstrets höjd, 

Ty,f är temperaturen vid fönstrets yta, GrL ges av ekvation 10 beräknat för fönstret och A är arean per 

meter konvektorbredd vid toppen av konvektorn som luften strömmar igenom (Parchami, 2012). 

2.5.2 Sammanfattning av räkneexempel 

I studien utfördes två räkneexempel med givna data för att visa hur den framtagna metoden är tänkt att 

fungera. I tabell 2 ses en sammanställning över givna indata för de två exemplen med modifieringen 

att golvet antas vara utan värmeförluster och konvektorns arbetstemperatur på 50°C motsvarar en 

konvektor med vattenburet värmesystem med en tilloppstemperatur på 55°C och 45°C i returledning. 

Tabell 2. Specifikationer för räkneexemplen. 

 
  Fall 1 Fall 2   

 
Inomhustemperatur [°C] 23 20 

 

 
Utomhustemperatur [°C] -20 -1 

 

 
Arbetstemperatur konvektor [°C] 50 50 

 

 
Fönsterhöjd [m] 2 3 

 

 
Fönsterbredd [m] 2 3 

 

 
Rumsdimensioner, b∙d∙h [m] - 4∙5∙4 

 

 
U-värde fönster [W/m

2
K] 2,3 1,3 

 

 
U-värde vägg [W/m

2
K] - 0,25 

 

 
U-värde tak [W/m

2
K] - 0,2 

 

 
Ventilationsflöde [m

3
/s] - 0,02 

 

 
Tilloppstemperatur [°C] - 16   

 

Med specifikationerna som anges i tabell 2 så kan det totala värmebehovet beräknas med hjälp av 

ekvation 2, 4 och 5. Detta motsvarar då den värmeeffekt som konvektorn bidrar med för att hålla 

inomhustemperaturen konstant. Den konvektoreffekt som krävs för att stoppa kallraset beräknas med 

Parchamis metod som beskrivits ovan i denna del, för detta måste två antaganden göras om 

konvektorn. Först antas att konvektorn har höjden 0,7 m, djupet 0,24 m och samma bredd som 

fönstret, varje fena i konvektorn antas ha samma höjd som konvektorn, djupet 0,08 m och bredden 

0,01 m. Vidare så antas att temperaturen vid ytan av konvektorn blir densamma som 

arbetstemperaturen. Resultatet blir för fall 1 ett värmebehov på 396 W och den effekt som krävs för att 

stoppa kallraset blir 908 W. För fall 2 blir motsvarande siffror 757 W och 1155 W. Enligt Parchamis 

metod så blir alltså konvektoreffekten för låg för att stoppa kallraset i båda fallen. Beräkningar går att 

se i bilaga 1.   
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2.6 CFD - Computational Fluid Dynamics 
Den ökande kapaciteten och beräkningskraften hos datorer har under senare år möjliggjort ett 

genomslag för en gren inom strömningsläran kallad numerisk strömningsmekanik (CFD). CFD är ett 

kostnadseffektivt komplement till vedertagna teoretiska och experimentella metoder och kan även 

underlätta vid testförhållanden som är väldigt svåra eller omöjliga att mäta experimentellt och 

analytiskt. Syftet med CFD-simuleringar är att erhålla information om hur ett flöde beter sig inom ett 

system givet ett antal gränsvillkor och en viss geometrisk struktur. Detta uppnås genom att systemet 

delas upp i ett stort antal beräkningspunkter som tillsammans bildar ett numeriskt beräkningsnät kallat 

mesh. Flödet representeras av ett system av differentialekvationer som, med hjälp av någon metod, 

konverteras till linjära eller icke-linjära ekvationer som beskriver flödet i en punkt beroende på flödet i 

närliggande punkter i systemet. Vid utvecklingen av CFD-programvaror används olika antaganden och 

approximationer beroende på vilken typ av flöde som skall simuleras. Det är av denna anledning 

viktigt att ha god kunskap och medvetenhet om systemet som skall studeras och CFD-verktygets 

möjligheter och begränsningar för att säkerställa en korrekt användning av programvaran (Sayma, 

2009). I denna del presenteras grunderna inom CFD-analys och några av de vanligaste metoderna och 

approximationerna.  

2.6.1 De styrande ekvationerna 

För att modulera flöden är det nödvändigt att ta hänsyn till de olika krafter som verkar i en fluid. Dessa 

kan till exempel vara volymkrafter från gravitationen, tryckkrafter, viskösa krafter och krafter som 

uppkommer från fluidens rotation. Vid laminära flöden går det att härleda ett samband av partiella 

differentialekvationer med hänsyn till den dynamiska jämvikten för ett volymelement. Dessa 

ekvationer är momentekvationerna och kan tillsammans med kontinuitetsekvationen och 

energiekvationen användas för att beskriva rörelserna i en fluid. Tillsammans kallas dessa för Navier-

Stokes ekvationer och för ett kompressibelt flöde anges ekvationerna på sin grundform som går att se 

nedan (Sayma, 2009). 

Kontinuitetsekvationen 

För att beskriva massans bevarande används kontinuitetsekvationen som säger att summan av alla 

massflöden in och ut ur en fix kontrollvolym är densamma som förändringen i densitet hos volymen 

enligt 

  
  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
  (25) 

   

där termen i vänstra ledet är kontrollvolymens densitetsförändring med avseende på tiden t. I högra 

ledet är u, v och w hastigheterna i x, y och z-led som multiplicerat med densiteten   ger massflödet i 

samma riktning (Sayma, 2009). 

Momentekvationerna 

Ekvationerna 26-28 är momentekvationerna i x, y och z-led, som används för att beskriva 

rörelsemängdens bevarande. I vänstra ledet av ekvationerna finner vi en tröghetsterm som i högra 

ledet motsvaras av en tryckgradient, en viskositetsterm och en volymkraft. Tröghetstermen består av 

fyra accelerationstermer och är ett mått på hur en fluid partikel accelereras när den rör sig i ett system. 

Den första accelerationstermen brukar kallas den lokala accelerationen och motsvarar 

hastighetsförändringen i en fix punkt. De tre resterande accelerationstermerna brukar kallas för den 

konvektiva accelerationen och är ett mått på hur hastigheten förändras mellan två punkter i systemet. 

Tryckgradienten i högra ledet motsvarar en kraft som försöker att motverka det över- och undertryck 

som skapas vid olika punkter i rummet av fluidens rörelser. Den viskösa termen i högra ledet är ett 
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mått på friktionskraften som uppstår när en fluid deformeras och volymkraften kan till exempel vara 

gravitationens inverkan på fluiden (Sayma, 2009).  
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I dessa ekvationer är   trycket och   den dynamiska viskositeten.  

Energiekvationen 

Enligt termodynamikens första huvudsats om energins bevarande så är ändringen i energi för en fluid 

partikel summan av den tillförda värmen och arbetet som utförs på partikeln (Veersteeg & 

Malalasekera, 1995). Detta samband kan uttryckas enligt 

 

     
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
    

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
  

                
  

  
  

  

  
  

  

  
  

(29) 

där den viskösa dissipationen   är ett mått på hur mycket rörelseenergi som omvandlas till värme 

genom fluidens inre friktion och ges av 

 

        
  

  
 
 
  

  

  
 
 
  

  

  
 
 
 

 

 
 
  

  
 

  

  
 
 
 

 

 
 
  

  
 

  

  
 
 
 

 

 
 
  

  
 

  

  
 
 
  

  
 

 
  

  

  
 

  

  
 

  

  
 
 
 

(30) 

där    är den specifika värmekapaciteten vid konstant tryck och T är temperaturen (Sayma, 2009). 

2.6.2 Modellering av turbulens 

Vid rent laminära flöden kan ofta ekvationerna 25-30 användas direkt utan att en oacceptabelt lång 

simuleringstid eller hög beräkningskapacitet krävs för att finna en numerisk lösning. Vid turbulenta 

flöden så uppkommer däremot stokastiska variationer i hastighet, tryck och temperatur över tid vilket 

medför betydligt högre krav på beräkningskraft (Nielsen et al., 2007). På grund av de små virvlarna 

som uppstår i flödesfältet i kombination med den höga frekvensen på förändringar i flödet som sker 

vid större Reynoldstal så blir antalet beräkningspunkter stort och tidsstegen små. Kravet på 

beräkningskapacitet som följer av detta medför i många fall att en direkt simulering blir omöjlig även 

för superdatorer (Veersteeg & Malalasekera, 1995). Av denna anledning använder programvaran ofta 

olika typer av förenklade modeller för att lösa flödesproblemen (Nielsen et al., 2007). Nedan följer en 

introduktion till några av de mest etablerade typerna av CFD-modellering och de vanligaste 

turbulensmodellerna.  

2.6.2.1 Direct Numerical Simulation (DNS) 

Vid DNS löses Navier-Stokes ekvationerna exakt och utan approximerande turbulensmodeller. För att 

kunna ta hänsyn till de minsta virvlarna i flödesfältet så krävs mycket fina beräkningsnät och 

simuleringarna blir därför väldigt tidskrävande. Det är av denna anledning inte alltid möjligt eller 

praktiskt att använda DNS, men i gengäld ges mycket korrekta resultat och metoden kan därför vara 
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attraktiv för simulering av flöden med låga Reynoldsnummer om en hög beräkningskapacitet finns att 

tillgå (Modi, 1999). 

2.6.2.2 Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)  

För att minska den krävda datorkapaciteten så kan vissa förenklande approximationer av 

flödesproblemen göras. Vid RANS så uträttas detta genom att variabler som hastighet, tryck och 

temperatur delas upp i ett tidsmedelvärde och en turbulent fluktuation som kan lösas med hjälp av en 

turbulensmodell (Nielsen et al., 2007). Sambandet för uppdelningen som kallas för 

Reynoldsdekomposition illustreras i figur 5 och ges av 

             . (31) 

 
Figur 5. Tidsberoende variabel med medelvärde    och fluktuation u´ (Laffourge, 2007). 

Genom insättning av ekvation 31, i ekvationerna 25-30, för huvudvariablerna så kan kontinuitets-, 

moment- och energiekvationen skrivas om på RANS-form. Här anses det vara tillräckligt att 

presentera den resulterande omskrivningen av momentekvationen på vektorform enligt 

  
      

  
  

   

   
   

       

   
    

               

   
    .  (32) 

Momentekvationerna är nu sammanskrivna i en gemensam ekvation och noterbart är att det tillkommit 

en extra term i ekvationens högerled. Tröghets- och viskositetstermen är nu baserade på 

tidsmedelvärdet och detsamma gäller för tryckgradienten medan volymkraften är oförändrad. Den 

tredje termen i högerledet, som tillkommit av dekompositionen, kallas för Reynoldsspänning (IFM, 

2014). Denna term består av den turbulenta fluktuationen som måste beräknas med någon form av 

turbulensmodell. Dessa modeller bidrar ofta med ett antal extra ekvationer för att ge ett slutet, lösbart 

ekvationssystem och nedan introduceras några av de vanligaste turbulensmodellerna (Veersteeg & 

Malalasekera, 1995). 

K-ɛ modellen 

För att modellera de turbulenta fluktuationerna är k-ɛ modellen ett av de vanligaste alternativen. 

Denna turbulensmodell tillför två extra transportekvationer, en för den turbulenta kinetiska energin k 

och en för den turbulenta dissipationen ɛ som beskriver hur mycket av den kinetiska energin som 

omvandlas till värme. Modellen är validerad i flertalet studier och har visat goda resultat för många 

olika typer av flöden (Veersteeg & Malalasekera, 1995). K-ɛ modellen kan ge tillfredsställande 

resultat för de flesta inomhusrelaterade flödesproblem (Chen & Srebric, 2002) och finns i flera 

varianter som RNG, Realisable och standardmodellen för vilka grundekvationerna går att se nedan 

(CFD-Online, 2014). 



Uppsala universitet, 2014 

 

16 
 

 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
                  

 

(33) 

 

 
 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
     

 

 
               

  

 
     (34) 

Ekvation 33 används för k och ekvation 34 används för  . Pk är produktionen av kinetisk energi, Pb är 

effekten från bouyancykrafter, YM en term för den viskösa destruktionen och S representerar 

källtermer som kan definieras av användaren. Den turbulenta viskositeten    ges av 

       
  

 
. (35) 

Övriga uttryck i ekvation 32-34 är dimensionslösa modellkonstanter med värdena        ,     

    ,         ,          ,      och        (CFD-Online, 2014). 

K-ω modellen 

En annan vanlig turbulensmodell är k-ω modellen som precis som k-ɛ är en tvåekvationsmodell. Här 

moduleras den turbulenta kinetiska energin k tillsammans med den specifika dissipationen ω som 

bestämmer storleken på turbulensen (CFD-Online, 2014). K-ω modellen har vissa fördelar gentemot 

k-ɛ modellen för en del flöden, men den har även nackdelar, till exempel så anses den vara mindre 

numeriskt robust (Comsol, 2014).  

Spalart-Allmaras modellen 

Spalart-Allmaras är en enekvationsmodell som löser en transportekvation för en sorts 

viskositetsvariabel (CFD-Online, 2014). Modellen har främst visat sig vara effektiv för aerodynamiska 

flöden inom till exempel flyg- och bilindustrin och lämpar sig sämre för problem med naturlig 

konvektion och värmeöverföring (Taweel, 2013). 

2.6.2.3 Large Eddy Simulations (LES) 

LES använder sig av direkt numerisk simulering för virvlar som är större än kontrollvolymerna, vars 

storlek bestäms av beräkningsnätet. För turbulenta fluktuationer av mindre storlek används istället en 

metod som kallas volume-averaging eller filtrering. Generellt så ger LES ett mer korrekt resultat än 

RANS då en del av lösningen kommer från direkt simulering, men av samma anledning så kan 

beräkningarna även bli mer tidskrävande och kostsamma (Nielsen, P.V., et al., 2007).   

2.6.3 Randvillkor 

Vid all CFD-modellering är det viktigt att specificera väl avvägda start- och randvillkor. Villkoren 

används för att sätta initiala eller konstanta värden på huvudvariablerna vid olika beräkningspunkter i 

flödesdomänen och kan även generera värden till käll- eller sänktermer i de styrande ekvationerna och 

deras diskretiserade representation. Startvillkoren kan till exempel utgöras av ett initialt temperatur- 

eller tryckförhållande i flödesdomänen medan randvillkoren oftast talar om vad som händer vid 

systemets ytterkant eller vid gränsen till det område där beräkningarna skall utföras. Nedan följer 

några exempel på vanliga gränsvillkor (Veersteeg & Malalasekera, 1995). 

In- och utloppsvillkor 

Vid ett inlopp specificeras vanligtvis flödets hastighet, riktning och temperatur. Utloppet är förenat 

med inloppsvillkoren i den meningen att konfigurationen av de båda avgör vilka förhållanden som ges 

i flödesdomänen (Veersteeg & Malalasekera, 1995). I en bostad finns krav på vilka lufthastigheter som 

får gälla och trycket bör vara någorlunda konstant. I en CFD-modell anpassas därför 
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inloppshastigheten efter detta. En lösning för att kontrollera tryckförhållandena skulle till exempel 

kunna vara att sätta ett tryckstyrt utlopp som arbetar för att eliminera eventuella övertryck. 

Villkor vid väggar 

Väggar är den vanligaste systemgränsen för inneslutna flödessystem. Vid de solida väggarna används 

ofta ett ”no-slip” villkor som innebär att hastigheten precis vid väggen sätts till noll. 

Hastighetsgradienten som uppstår i gränsskikten vid väggarna moduleras olika beroende på om flödet 

är laminärt eller turbulent. Då det skulle krävas ett mycket stort antal beräkningspunkter och därmed 

en stor beräkningskraft för att modellera alla detaljer i gränsskiktet så används ofta så kallade ”wall 

functions” för att approximera flödet i dessa områden. Ytterligare villkor kan till exempel vara 

värmeflöden från väggen och temperaturer eller termisk isolering vid väggen (Veersteeg & 

Malalasekera, 1995). 

Symmetrivillkor 

Ett symmetrivillkor kan appliceras där flödet skall vara symmetriskt. Detta kan till exempel gälla för 

ett rör där hastighet och riktning skall vara lika på alla ställen vid samma avstånd från rörets vägg. För 

ett rör i två dimensioner skulle detta innebära att flödet på ena sidan av rörväggen blir en spegling av 

flödet vid den andra sidan. 

2.6.4 Beräkningsnät och diskretisering 

Ovan har olika fysikaliska modeller för flödesproblem beskrivits. Nu återstår att lösa 

beräkningsmodellen för en given geometrisk struktur med ett antal randvillkor. För detta delas först 

domänen upp i ett beräkningsnät (mesh) bestående av sammankopplade noder utsprida över 

geometrin, se figur 6. Nätet kan till exempel vara triangulärt eller quadrilateralt i två dimensioner och 

tetraedriskt eller hexagonalt i tre dimensioner. Noderna och kanterna bildar celler eller 

kontrollvolymer över hela geometrin (Sayma, 2009).   

 

Figur 6. Exempel på hexagonalt (vänster) och tetraedriskt beräkningsnät (höger). 

I varje enskild cell eller vid varje nod, beroende på vilken metod som används, diskretiseras den 

fysikaliska modellen vilket innebär att de partiella differentialekvationerna i modellen approximeras så 

att de kan lösas numeriskt. Diskretiseringen kan till exempel ske med hjälp av den finita 

volymmetoden (FVM), den finita elementmetoden (FEM) eller den finita differensmetoden (FDM). 

Detta innebär för FEM att lösningen ges av en summa av viktade basfunktioner. En basfunktion hör 

ihop med en nod i systemet. Genom att skriva ekvationerna på en svag form erhålls ett system av icke-

linjära ekvationer att lösa för basfunktionernas vikter. Ekvationssystemet löses med en iterativ metod 
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och det behövs en startgissning som sedan förfinas tills lösningen har konvergerat tillräckligt väl. 

Detta förklaras vidare i nästa del (Sayma, 2009). 

2.6.5 Iterativa lösningsmetoder 

Vid iterativa metoder tilldelas alla noder ett startvärde beroende på randvillkoren och en första lösning 

eller gissning. Den första lösningen kan till exempel erhållas genom en interpolering av randvillkor 

och startvärden utöver geometrin. Denna lösning modifieras sedan successivt genom att en algoritm 

tar fram en ny lösning baserad på den tidigare iterationen. Den iterativa processen fortsätter tills 

skillnaden för lösningen mellan den senaste och föregående iteration blir mindre än en fördefinierad 

toleransnivå. När detta sker sägs det att lösningen konvergerat och den numeriska lösningen har 

närmat sig den exakta. Konvergens är dock ingen garanti för att en numerisk lösning är en god 

approximation av den exakta lösningen. Till exempel spelar storleken på meshen och tidsstegen en 

stor roll och det kan även uppstå fel på grund av att approximationerna inte lämpar sig för problemet 

som undersöks. Av denna anledning är det viktigt att använda någon form av valideringsmetod för att 

uppskatta hur väl simuleringens resultat representerar verkligheten (Sayma, 2009).  

2.6.6 Att validera en CFD-modell 

Valideringsprocessen är inom CFD-analys ett test av användarens och programvarans samlade 

förmåga att modellera ett flöde. Förutom att förse användaren med kunskap om hur väl en CFD-kod 

kan prediktera flödesförhållandena i ett system så kan valideringen även ge användaren ett förtroende i 

att CFD-koden kan användas till att lösa andra flödesproblem (Chen & Srebric, 2002). Som ett första 

steg i valideringen kan simuleringens resultat jämföras med analytiska lösningar, men simuleringen 

bör även ställas mot experimentella resultat från en verklig situation (Sayma, 2009). Modellen som 

används för valideringen bör avbilda den experimentella uppställningen efter bästa förmåga, men då 

det är svårt att erhålla all nödvändig data som till exempel randvillkor och olika hinder för flödet så 

måste en del väl avvägda antaganden göras. Av denna anledning finns det även fördelar i att hålla både 

den experimentella uppställningen och modellen som används för valideringen så enkel som möjligt 

för att minimera antalet antaganden och de fel som dessa riskerar att föra med sig (Chen & Srebric, 

2002). 

2.7 Comsol Multiphysics 
Programvaran Comsol Multiphysics bidrar med en simuleringsmiljö som är utformad för att kunna ta 

sig an alla tänkbara fysikaliska problem. Programmet använder FEM och bygger på att användaren 

väljer den fysikaliska modell som är lämplig för problemet. Användaren tillför sedan fysiken till en 

geometri som antingen kan sättas upp direkt i det grafiska gränssnittet eller importeras från en CAD-, 

ECAD eller STL-fil. Grundfysiken är indelad i olika moduler beroende på vilket typ av problem som 

skall undersökas. De färdiga modulerna innehåller bland annat fysik för flödesberäkningar, 

värmeöverföring, elektriska strömmar och hållfasthetsberäkningar. Om någon fysikalisk effekt saknas 

i modulerna så kan den enkelt läggas till genom att tillföra nya ekvationer till modellen. Många av 

modulerna kan även kombineras för att studera hur effekterna av ett fysikaliskt fenomen påverkar ett 

annat, detta blir till exempel nödvändigt då värmeöverföring sker till ett flöde och temperaturen måste 

kopplas till flödesfältet (Comsol, 2013). Nedan följer en introduktion till några av de viktigaste 

funktionerna och Comsols inbyggda CFD- och värmeöverföringsmodul. 

2.7.1 Studietyp och val av fysik 

När en ny modell skapas i Comsol måste användaren först välja om problemet skall ställas upp i 1, 2 

eller 3 dimensioner. Därefter väljs om simuleringen skall vara stationär eller tidsberoende och vilken 

fysik som skall inkluderas i modellen.  
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CFD-modulen 

I CFD-modulen specificeras vilken typ av flöde som skall simuleras och några av kategorierna som 

går att välja mellan är: 

 Single-Phase Flow 

 Multiphase flow 

 High Mach Number Flow 

 Non-Isothermal Flow 

Enfasflöden är sådana flöden där fluiden är i samma tillstånd överallt i systemet och skiftar alltså inte 

mellan gas- och vätskeform. För denna flödestyp kan Single-Phase, High Mach Number eller Non-

Isotherma Flow väljas. I Comsol appliceras Navier-Stokes-ekvationerna direkt för laminära flöden och 

vid turbulenta flödesproblem används RANS-ekvationerna. Användaren kan bland annat välja mellan 

k-ɛ, k-ω och Spalart-Allmaras som turbulensmodell och det finns även så kallad Low Reynolds k-ɛ 

modell som kan användas för flöden som inte är fullt turbulenta. Single Phase Flow kan kopplas 

manuellt till någon kategori av värmeöverföring vilket innebär att den hämtar värden för temperaturen 

från värmeöverföringsmodulen som i sin tur hämtar värden för hastigheten från CFD-modulen. 

Kategorin Non-Isothermal Flow har utvecklats specifikt för långsamtgående flöden och problem med 

naturlig konvektion där temperaturen och flödesfältet måste vara kopplade. Detta alternativ har därför 

fördelen att den är automatiskt kopplad och användaren slipper göra en manuell anslutning (Comsol, 

2012a). CFD-modulen tar dock ingen automatisk hänsyn till den naturliga konvektionen utan 

användaren måste lägga till en ekvation som motsvarar volymkraften i RANS-ekvationerna. Denna 

ekvation kan till exempel ges av den så kallade Boussinesq approximationen som säger att den 

varierande temperaturen mellan en fluid partikel och dess omgivning ger upphov till en boyancykraft 

som verkar i vertikalt led. Denna kraft ges av 

 
              (36) 

 

där g är gravitationskonstanten,   är densiteten och   är den termiska expansionskoefficienten. Tin är 

den genomsnittliga inomhustemperaturen och T är temperaturen hos en enskild fluidpartikel (Comsol, 

2010).  

I CFD-modulen finns även möjlighet att specificera en rad olika randvillkor för geometrin som till 

exempel inlopps- och utloppsvillkor, symmetrivillkor och så kallade ”Wall functions” som används 

vid alla väggar som default om inget annat väljs.  

Värmeöverföringsmodulen 

I värmeöverföringsmodulen specificeras först vilken typ av värmeöverföring som avses. Användaren 

kan bland annat välja mellan de nedanstående kategorierna. 

 Heat Transfer in Solids 

 Heat Transfer in Fluids 

 Heat Transfer in Pipes 

 Heat Transfer in Porous Media 

För värmeöverföring genom konvektion måste, som vi talat om tidigare, värmeöverföringsmodulen 

kopplas till CFD-modulen. I denna modul finns randvillkor tillgängliga för bland annat temperaturer, 

konvektiva värmeflöden, strålning från ytor och termisk isolering (Comsol, 2012b). Det kan tilläggas 

att om kategorin Non-Isothermal flow valts under CFD-modulen så finns dessa villkor tillgängliga 

under CFD-modulen som då integrerar värmeöverföringsekvationerna automatiskt. Således behöver 
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inte värmeöverföringsmodulen väljas och kopplas manuellt om Non-Isothermal Flow har specificerats 

i CFD-modulen. 

2.7.2 Geometri och material 

När fysiken för modellen valts sätter användaren upp den geometri som gäller för problemet och 

därefter specificeras vilket material som geometrin består av. I Comsol finns ett bibliotek med 

inbyggda material och deras materialparametrar såsom specifik värmekapacitet, viskositet, densitet 

och termisk konduktivitet. Värdena på dessa parametrar är beroende av de förhållanden som råder i 

modellen och de hämtas automatiskt till RANS-ekvationer under simuleringen. 

2.7.3 Initiala värden, randvillkor och meshning 

När fysiken är vald och geometrin har satts upp måste användaren definiera i vilket område av 

geometrin som flödesberäkningarna och värmeöverföringen skall ske. Användaren måste även sätta 

upp initiala värden för flödesdomänen i form av temperatur, tryck och hastighet. Härefter införs de 

randvillkor som är nödvändiga för simuleringen. För ett inloppsvillkor definieras exempelvis längs 

vilken domängräns som villkoret skall gälla och även hastighet, temperatur och riktning på flödet som 

kommer från detta. Slutligen återstår bara att skapa en mesh för domänen som beräkningarna skall 

utföras inom. Comsol har en inbyggd meshfunktion och för flödesproblem används vanligen en 

tetraedrisk mesh. Användaren väljer endast meshens täthet på en niogradig skala från ”Extremely 

coarse” till ”Extremely fine” där ”Normal” befinner sig i mitten av skalan. Meshfunktionen bedömer 

automatiskt inom vilka områden och längs vilka gränser som meshen behöver vara finare.  

2.7.4 Studie och resultat 

När en ny modell startas upp måste användaren först specificera om lösningen skall vara stationär eller 

tidsberoende. Innan simuleringen skall sättas igång så kan användaren välja vilken relativ tolerans som 

önskas för att godkänna simuleringen. Default-värdet i Comsol är 10
-3

 och vanligtvis stoppas 

simuleringen och sägs ha konvergerat när differensen eller felet mellan iterationerna hamnar under 

detta värde. Lösningsmetoden kan skilja sig något beroende på vilken typ av studie som skall 

genomföras och vilka moduler som används. Som exempel används två segregerade ”solvers” då 

CFD-modulen och Non-Isothermal Flow alternativet används, den ena löser för huvudvariablerna i 

RANS-ekvationerna och den andra för de extra huvudvariabler som följer med turbulensmodellen, 

exempelvis k och ɛ. Båda lösarna måste komma under den relativa toleransen för att en lösning skall 

erhållas. Det går även att välja att en lösning skall erhållas efter ett visst antal iterationer, men här 

gäller fortfarande ett krav på att felet måste vara mindre än en relativ tolerans på 10
-3

. När en 

konvergerad lösning har erhållits så kan resultatet till exempel presenteras i form av 2- eller 3-

dimensionella figurer där variationerna av en önskad variabel visas med olika färger och pilar 

beroende på variabelns storlek och riktning i de olika punkterna i flödesdomänen. Användaren kan 

även erhålla de exakta värdena i en punkt eller längs en linje genom att enkelt klicka i figuren eller 

exportera till en textfil.  
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3. Studie och modell 
Modelleringen i denna studie har delats in i tre avsnitt enligt nedan:  

 Simulering av valideringsmodell 

 Simulering av Parchamis räkneexempel för den krävda konvektoreffekten 

 Simulering av modell med varierat nischdjup 

Valideringsdelen har haft en stor betydelse för modellernas utformning då den varit avgörande för val 

av flödeskategori, turbulensmodell och utformning av randvillkor. Alla studier och simuleringar har 

utförts för stationära tillstånd då flödes- och temperaturförändringar över tid varit av underordnat 

intresse. Alla modeller har först byggts upp i två dimensioner för att testa olika inställningar såsom 

turbulensmodeller, modellparametrar och randvillkor. De slutliga modellerna har simulerats i tre 

dimensioner för att få med all inverkan på den verkliga geometrin. Den relativa toleransen för felet 

mellan iterationerna sattes till 10
-6

 för alla simuleringarna. 

3.1 Uppbyggnad av valideringsmodell 
För valideringen användes ekvation 16-18 som beskriver den maximala hastigheten från 0,01 till 0,5 

meter över golvet på olika horisontella avstånd x från en kyld yta. Ekvationerna är delvis framtagna 

genom experiment och har validerats i senare studier varför de anses adekvata att använda som 

valideringsdata. Valideringsmodellen gjordes så enkel som möjligt och geometrin utgjordes av ett 

rätblock där en av kortsidorna fick representera den kallare fönsterytan. Temperaturen hölls kring 

20°C och modellen byggdes utan ventilation och värmeapparater för att efterlikna den experimentella 

uppställningen vid framtagandet av ekvationerna. I det första valideringssteget sattes modellen upp i 

två dimensioner för att testa olika kombinationer av moduler, turbulensmodeller och randvillkor. 

Modulerna och turbulensmodellerna som testades var: 

 CFD-modulen med alternativet Single-Phase Flow i kombination med 

värmeöverföringsmodulen för Heat transfer in fluids. Denna kombination testades både för 

laminära och turbulenta flöden med k-ɛ modellen. 

 CFD-modulen med alternativet Non-Isothermal Flow för laminära och turbulenta flöden med 

standard k-ɛ och Low Reynolds k-ɛ som turbulensmodell. 

CFD-modulen i kombination med värmeöverföringsmodulen gav mycket höga värden på hastigheten 

jämfört med valideringsdata för både laminära och turbulenta flöden. Detta kunde visserligen 

förväntas då kopplingen mellan dessa moduler inte är speciellt väl anpassad för flöden med naturlig 

konvektion. Av denna anledning förkastades detta alternativ. Betydligt bättre värden på hastigheten 

uppnåddes med alternativet Non-Isothermal Flow som därför användes i den slutliga 3d-modellen. Vid 

valideringen testade även två olika turbulensmodeller och en lösning för laminärt flöde. Den laminära 

flödesmodellen uteslöts direkt då även den resulterade i allt för höga hastigheter. Turbulensmodellerna 

var båda av typen k-ɛ då dessa har använts och validerats upprepade gånger för simuleringar av 

inomhusklimat. Det är svårt att säga med säkerhet, men i två dimensioner, så tydde resultatet på något 

för låga hastighetsvärden med Low-Reynolds k-ɛ modellen medan standard k-ɛ gav en mycket liten 

felmarginal med avseende på valideringsdata. Viss försiktighet bör dock tas kring detta resultat då 

konvergensproblem hindrade simuleringen vid finare meshar och det är mycket möjligt att en finare 

mesh hade resulterat i andra värden och en mer exakt lösning med avseende på den bakomliggande 

fysiken. Resultatet styrks ändå delvis av en studie från 2001 som jämförde de två modellerna för 

luftflöden i inomhusmiljöer. Slutsatsen av undersökningen blev just att Low-Reynolds modellen 

tenderade att ge för låga värden medan standardmodellen gav för höga vilket skulle kunna ses som en 

säkerhetsmarginal med avseende på dragrisken (Ala-Juusela et al., 2001). Av denna anledning valdes 
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standard k-ɛ modellen då den, av 2d-simuleringarna att döma, även verkade ha högre numerisk 

stabilitet. Geometrin för den slutliga 3d-modellen går att se i figur 7 där den vänstra kortsidan 

motsvarar rummets fönster. 

 
Figur 7. Valideringsmodellens geometri. 

Då ingen konvektor eller värmeapparat skulle finnas med i valideringsmodellen så sattes ett 

randvillkor i form av en temperatur längs innerväggar, tak och golv för att kompensera för den värme 

som försvinner genom fönstret. För den kortsida som motsvarar fönstret prövades två olika randvillkor 

med varierande resultat. Det första villkoret som prövades var ”Temperature” där den inre fönsterytans 

temperatur beräknades med hjälp av ekvation 15. Det andra villkoret var ”Convective Heat Flux” som 

genererar ett värmeflöde till eller från luften vid en yta beroende på ett värmeövergångstal h, en extern 

temperatur och luftens temperatur vid fönstrets insida. Om utomhustemperaturen används som extern 

temperatur så motsvaras värmeövergångstalet av fönstrets sammanlagda värmeöverföringskoefficient 

U. Randvillkoret ”Convective Heat flux” var det alternativ som generellt sett gav det mest korrekta 

resultatet mot valideringsdata och användes därför vid alla fortsatta simuleringar. Temperaturen som 

krävdes vid innerväggar, tak och golv för att hålla inomhustemperaturen kring 20°C testades fram 

genom upprepade simuleringar och utomhustemperaturen sattes till -17,1°C som motsvarar DVUT i 

Stockholm. En sammanställning av specifikationerna för den slutliga valideringsmodellen går att se i 

tabell 3.  

Tabell 3. Specifikationer för valideringsmodell. 

  Modul: CFD-modulen, Non-Isothermal Flow   

  Turbulensmodell: k-ɛ modellen   

 

Inomhustemperatur [°C] 20 

 

 

Utomhustemperatur [°C] -17,1 

 

 

Fönsterhöjd/bredd [m] 3/6 

 

 

Bröstningshöjd/nischdjup [m] - 

 

 

Rumsdimensioner, bredd∙djup∙höjd [m] 6∙7∙3 

 

 

U-värde fönster [W/m
2
K] 1,1 

 

 

Randvillkor: Fönster Convective heat flux, Wall functions 

 

 

Randvillkor: Innerväggar, Tak, Golv Temperature (21,5°C), Wall functions 

 

 

Initiala villkor i flödesdomänen T/p 20°C/1 atm 

   Meshtäthet Coarse, Normal, Fine, Finer   
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Med de givna specifikationerna genomfördes även ett mesh-konvergenstest genom att beräkningsnät 

av olika täthet prövades för att säkerställa att lösningen kommer från den bakomliggande fysiken och 

inte från elementstorleken. Principen bakom testet är att om skillnaden i resultat blir liten när nätet 

förfinas så är meshen tät nog för att ge ett korrekt resultat med avseende på den valda fysiken. 

Tätheterna som provades var ”Coarse”, ”Normal”, ”Fine” och ”Finer”.  Testet utfördes för den 

maximala lufthastigheten på horisontella avstånd mellan 0 och 3 meter från fönstret och en indikation 

gavs på att en finare meshning borde prövas framförallt vid hörnen i geometrin, men dessvärre fanns 

inte tillräckligt med datakapacitet och tid att tillgå för detta. Resultatet plottades mot valideringsdata 

och går att se i del 4. För att ge en bättre uppfattning på hur mycket resultatet från simuleringarna 

skiljde sig från valideringsdata så beräknades även det procentuella medelfelet för de olika mesharna. 

För plottning och beräkningar skapades ett skript i Matlab som redovisas i bilaga 2.   

3.2 Överföring av Parchamis räkneexempel till numeriska modeller 
För att testa giltigheten för Parchamis metod överfördes de två räkneexemplen som specificeras i 

tabell 2 till numeriska modeller som här kallas för typfall 1 och 2. Vissa förändringar och antaganden 

för att anpassa de ursprungliga räkneexemplen till modellerna var dock nödvändiga för att möjliggöra 

simuleringen. Enligt Parchamis metod så skulle konvektoreffekten inte vara tillräcklig för att stoppa 

kallraset i något av fallen och tanken med modelleringen var att ge ett underlag för slutsatser kring 

metodens giltighet. Det första antagandet som gjordes var en bröstningshöjd på 0,9 meter och ett 

nischdjup på 1 centimeter. Konvektorns dimensioner baseras på antagandet i del 2.5.2 och för att 

maximera den naturliga konvektionen från konvektorn så borde avståndet mellan fenorna vara det 

optimala avståndet Sopt som ges av ekvation 14. Dessvärre så gav det relativt låga värdet på Sopt 

(omkring 1 cm) upphov till att betydligt fler celler behövde genereras vid meshningsprocessen. För att 

sänka simuleringstiden skalades därför avståndet upp med en faktor 10 för att spara in på den krävda 

beräkningskraften. Ventilationens inlopp placerades vid taknivå på väggen motsatt fönstret och 

utloppet vid golvnivå, båda med bredden 0,3 och höjden 0,15 meter. Den slutliga geometrin för typfall 

2 visas i figur 8.     

 
Figur 8. Typfall 2 med konvektorns geometri. 

 

För konvektorn infördes randvillkoret ”Convective Heat Flux” där den externa temperaturen i detta 

fall motsvaras av konvektorns interna temperatur. Om ett lågtemperatursystem med 55°C vid inlopp 

och 45°C vid utlopp används, precis som i räkneexemplen, så kan den interna temperaturen 
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approximeras till omkring 50°C. För att bestämma konvektorns värmeöverföringstal h togs först ett 

gissningsvärde fram med hjälp av ekvation 7 och sedan modifierades detta värde genom upprepade 

simuleringar för att ge den önskade inomhustemperaturen. Av simuleringstekniska skäl negligerades i 

slutändan värmeförlusterna genom väggarna då de ytterligare randvillkoren gav upphov till instabilitet 

vid simuleringarna. Detsamma gällde för ventilationens tilloppstemperatur i typfall 2 som fick ändras 

från 16°C till 20°C och inomhustemperaturen höjdes av samma anledning till 21°C. Denna förändring 

har ingen effekt på flödeshastigheten från tilluftsdonet, men hastigheterna från ventilationen ute i 

rummet kan dock komma att påverkas något då den naturliga konvektionen är starkt 

temperaturberoende. Den betydelse som dessa förändringar får för jämförelsen med Parchamis metod 

blir att värmeförlusterna minskar och därför även värmebehovet och konvektoreffekten. Den 

konvektoreffekt som enligt Parchami krävs för att stoppa kallraset påverkas inte, men i räkneexemplen 

gav typfallen en för låg konvektoreffekt för att stoppa kallraset. Om dessa effekter nu minskar 

ytterligare så bör följden bli att en ännu större del av kallraset tar sig vidare ut i rummet. 

Sammanfattningsvis så blir den nya konvektoreffekten 270 W i typfall 2 och oförändrad, vid 396 W, i 

typfall 1 där inga förluster genom väggarna eller ventilationen finns angivna. Den konvektoreffekt 

som krävs enligt Parchami blir fortsatt, som angivits i del 2.5.2, 908 W för typfall 1 och 1155 W för 

typfall 2. I övrigt har inga förändringar gjorts mot de ursprungliga fallen och en sammanställning över 

de två modellerna kan ses i tabell 4. Precis som i valideringsfallet blev den tillgängliga 

beräkningskraften en begränsande faktor. Det ökade antalet celler i meshen, som medfördes av 

konvektorns geometri, gav upphov till avsevärt längre simuleringstider även om avståndet mellan 

konvektorfenorna ökats för att lindra denna konsekvens. Av denna anledning var det endast möjligt att 

använda tätheten ”Normal” till simuleringarna. 

Tabell 4. Specifikationer för de två typfallen. 

  
Modul: 

CFD-modulen,       

Non-Isothermal Flow  
  

  

 
Turbulensmodell: Standard k-ɛ 

 
     Typfall 1 Typfall 2   

 

Inomhustemperatur [°C] 23 21 

 

 

Utomhustemperatur [°C] -20 -1 

 

 

Fönsterhöjd/bredd [m] 2/2 3/3 

 

 

Bröstningshöjd/nischdjup [m] 0,9/0,01 0,9/0,01 

 

 

Rumsdimensioner, b∙d∙h [m] 3∙4∙3 4∙5∙4 

 

 

Konvektordimensioner, b∙d∙h [m] 2∙0,24∙0,7 3∙0,24∙0,7 

 

 

Mått på konvektorfenor, b∙d∙h [m]  0,01∙0,08∙0,7 0,01∙0,08∙0,7 

 

 

Avstånd mellan konvektorfenor [m] 0,09 0,09 

 

 

Mått på till/frånuftsdon, b∙h [m] 0,3∙0,15 0,3∙0,15 

 

 

U-värde fönster [W/m
2
K] 2,3 1,3 

 

 

Konvektorns interna temperatur [°C] 50 50 

 

 

Värmeöverföringstal konvektor 1,67 0,6 

 

 

Ventilationsflöde [m
3
/s] - 0,02 

 

 

Tilloppstemperatur [°C] - 20 

 

 

Randvillkor för Fönster Convective heat flux Convective heat flux 

 

 

Randvillkor för Väggar, Tak, Golv Thermal insulation Thermal insulation 

 

 

Randvilkor för Konvektor Convective heat flux Convective heat flux 

 

 

Initiala villkor i flödesdomänen T/p 23°C/1 atm 20°C/1 atm 

 
 

Meshtäthet Normal Normal   
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3.3 Uppbyggnad av modell med varierat nischdjup 
För att undersöka nischdjupets inverkan på kallraset byggdes rumsgeometrin upp enligt figur 9. 

Värmeapparater och ventilation utelämnades från modellen för att på bästa sätt kunna studera kallraset 

och draget längs golvet utan störningar från andra flödeskällor. Precis som i valideringsmodellen 

anpassades därför ett temperaturvillkor längs innerväggar, tak och golv för att ge en 

inomhustemperatur på omkring 20°C vid en utomhustemperatur motsvarande DVUT i Stockholm. 

Ytterväggen som omger fönstret hölls adiabatisk för att undvika risken att kallraset förstärks eller 

försvagas av ett temperaturvillkor så nära glasytan. Modellen simulerades härefter för nischdjup 

mellan 0 och 0,4 meter. Bröstningshöjden sattes till 0,9 meter och ett exempel på den varierade 

geometriska konfigurationen kan ses i figur 10. 

Figur 9. Grundgeometri för modell med varierat nischdjup. 

 

Figur 10. Geometrier med olika nischdjup. 

Fönstrets U-värde antogs vara 1,1 W/m
2
K vilket motsvarar ett relativt välisolerat glas på dagens 

marknad. Meshens täthet sattes till ”Normal” och övriga modellspecifikationer kan ses i tabell 5.  
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Tabell 5. Specifikationer för modeller med varierat nischdjup. 

  Modul: CFD-modulen, Non-Isothermal Flow   

  Turbulensmodell: k-ɛ modellen   

 

Inomhustemperatur [°C] 20 

 

 

Utomhustemperatur [°C] -17,1 

 

 

Fönsterhöjd/bredd [m] 3/3 

 

 

Bröstningshöjd [m] 0,9 

 

 

Rumsdimensioner, b∙d∙h [m] 4∙5∙4 

 

 

U-värde fönster [W/m
2
K] 1,1 

 

 

Randvillkor: Fönster Convective heat flux, Wall functions 

 

 

Randvillkor: Innerväggar, Tak, Golv Temperature (21,5°C), Wall functions 

 

 

Randvillkor: Yttervägg Thermal insulation, Wall functions 

 

 

Initiala villkor i flödesdomänen T/p 20°C/1 atm 

   Meshtäthet  Normal   

 

Nischdjup [m] 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 

 

Resultatet från simuleringen plottades i diagram för den maximala hastigheten som funktion av 

nischdjupet. Diagrammen framställdes för hastigheten vid fönstret, 1 meter från fönsterytan och 1 

meter från ytterväggen och redovisas i del 5.2.  
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4. Resultat 
I denna del redovisas resultatet från valideringen och de två undersökningarna. Konvergensplottar från 

några av de utförda simuleringarna visas under bilaga 3. 

4.1 Validering 
Valideringsmodellen simulerades med varierad meshtäthet. I figur 11 till 13 ses resultatet för 

lufthastigheter och temperaturfördelning över olika tvärsnitt genom flödesdomänen. Magnituden på 

hastigheter och temperaturer visas med hjälp av en färgskala som återfinns till höger i varje figur och 

riktningen anges av pilar i figurerna. I figur 11 ses att hastigheten blir som störst vid den kalla ytan och 

avtar sedan gradvis under flödets väg ut i rummet. 

 
Figur 11. Lufthastigheter [m/s] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 

I figur 12 ses luftens hastighet i ett tvärsnitt 1 centimeter över golvet. Hastighen är låg precis under 

den kalla ytan men ökar och når sitt lokala maximum ungefär 1 meter ut i rummet där det mesta av 

den kylda luften har nått golvet. Det är just längs med golvet som de högsta hastigheterna i rummet 

återfinns bortsett från intill den kalla ytan. 

 

Figur 12. Lufthastigheter [m/s] i ett tvärsnitt 1 cm över golvet. 

Figur 13 visar temperaturfördelningen över ett tvärsnitt genom flödesdomänen. De lägsta 

temperaturerna återfinns vid den kalla ytans nedre del och de högsta vid taknivå. Den största 

0          2                      4       6 

0   2     4       6 
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temperaturdifferensen mellan två punkter i rummet är ungefär 1,5°C. Olika yttemperaturer är 

exkluderade i alla plottar i denna studie.   

  
Figur 13. Temperaturer [°C] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 

Flödesprofilens utseende i fråga om flödesriktningar vid olika punkter i rummet förändrades inte 

mycket mellan olika meshningstätheter, men det gjorde däremot beloppet av hastigheterna vilket visas 

i figur 14. Här har lösningen för den maximala hastigheten vid 0 till 0,5 meter ovanför golvytan och 

olika meshning plottats mot valideringsdata. I figuren ses att skillnaderna mellan mesharna blir mindre 

med större avstånd från fönstret. Vid avstånd större än 1,5 meter så antyder mesh-konvergenstestet att 

tätheten ”Normal” är tillräckligt för att ge ett tillfredställande resultat med avseende på den 

bakomliggande fysiken. Resultatet i figur 14 visar dock även att finare meshar borde prövas vid kanten 

under fönstret där det finns större avvikelser både mellan olika meshar och mellan modellen och 

valideringsdata. Det procentuella medelfelet mot valideringsdata är 11.6 procent för meshen ”Finer”, 

14.9 procent, för ”Fine”, 18.3 procent för ”Normal” och 25,3 procent för ”Coarse”. Det kan tilläggas 

att för avstånd större än 1 meter från fönstret så blir medelfelet lägre än 6 procent för samtliga meshar 

förutom ”Coarse” som för detta intervall ger ett medelfel på drygt 11 procent.  

 
Figur 14. Maximal hastighet för olika meshar och avstånd från den kalla ytan plottat mot valideringsdata. 

 

0          2                      4       6 
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4.2 Simulering av Parchamis räkneexempel 
I denna del presenteras resultatet från de två modeller som baserats på räkneexemplen i Parchamis 

studie. Enligt Parchamis metod så skulle konvektoreffekten i de två typfallen vara långt ifrån 

tillräckligt för att stoppa kallraset. Resultatet av simuleringarna tyder dock på att relativt låga effekter 

kan bromsa kallraset tillräckligt för att undvika problem med drag i vistelsezonen åtminstone vid de 

begränsade förhållanden som råder för dessa modeller.  

4.2.1 Typfall 1 

I det första typfallet användes ett fönster med högt U-värde och en stor differens mellan inom- och 

utomhustemperaturen och det var därför mindre troligt att konvektorn skulle klara av att helt stoppa 

kallraset. I Figur 15 ses dock att kallraset bromsats så att draget längs golvet blir mycket litet. Däremot 

ger de två motriktade flödena från konvektorn och fönstret upphov till ett snett uppåtriktat flöde från 

konvektorn. De högsta hastigheterna i vistelsezonen som erhölls från simuleringen återfinns i samma 

del av flödesdomänen som det snett uppåtriktade flödet från konvektorn. Detta flödes hastighet 

överstiger inte 0,11 m/s i vistelsezonen, men vid fönstret och konvektorn går det dock att finna 

hastigheter så höga som 0,32 m/s. Det maximala hastighetsvärdet i färgskalan i figur 15 anger endast 

det maximala värdet i det tvärsnitt som figuren visar och inte i hela flödesdomänen.  

 
Figur 15. Hastighetsprofil [m/s] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 

I figur 16 visas temperaturfördelningen i ett tvärsnitt genom flödesdomänen. Den största 

temperaturdifferensen mellan två punkter i rummet är omkring 11°C och uppstår mellan luften 

omkring konvektorn och tätt intill glasytans nedre del. I vistelsezonen är dock temperaturfördelningen 

betydligt jämnare och differensen är där inte mycket större än 0,5°C och som synes ligger 

temperaturen här omkring 23°C. 

0    1       2          3            4
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Figur 16. Temperaturfördelning [°C] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 

4.2.2 Typfall 2 

I detta typfall användes ett högre fönster men med lägre U-värde och en mildare utomhustemperatur 

än i det första typfallet och enligt Parchamis metod skulle konvektoreffekten även här vara för låg för 

att stoppa kallraset. Figur 17 visar dock att det inte råder något tvivel om att kallraset har stoppats. 

Flödesprofilen går rakt upp ifrån konvektorn och det finns inget nedåtriktat flöde från fönstret eller 

snett flöde mot rummet från konvektorn som riskerar att ställa till med problem i vistelsezonen. De 

högsta hastigheterna i rummet kommer från ventilationen som inte häftar vid taket så långt som 

normalt skulle vara önskvärt. Den högsta registrerade hastigheten vid fönstret är 0,19 m/s och den 

högsta hastigheten i vistelsezonen är 0,12 m/s och inträffar i det område där ventilationsluften flödar 

nedåt ut i rummet.  

 

Figur 17. Hastighetsprofil [m/s] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 
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I figur 18 visas temperaturfördelningen över ett tvärsnitt genom flödesdomänen. De högsta 

lufttemperaturerna återfinns vid och precis ovan konvektorn medan de lägsta registrerade 

temperaturerna går att finna i ett litet område ovan konvektorn. Den högsta temperaturdifferensen 

mellan dessa områden är ungefär 6,5°C men i vistelsezonen blir differensen i stort sett obefintlig och 

temperaturen är här omkring 21°C.   

 

Figur 18. Temperaturfördelning [°C] vid ett tvärsnitt genom flödesdomänen. 

4.3 Simulering av varierat nischdjup 
I denna del presenteras resultatet från simuleringarna med varierade nischdjup. Resultatet indikerar att 

det, med avseende på drag i rummet, finns fördelar med större nischdjup i den meningen att flödets 

hastighet ute i rummet kan reduceras avsevärt. I figur 19 visas en 3-dimensionell hastighetsprofil för 

ett rum med fönster utan nischdjup. Flödet är som störst vid fönstrets nedre del och tar sig ut längs 

golvet och en bit upp längs den motsatta väggen för att sedan ändra riktning tillbaka mot fönstret. 

 
Figur 19. En 3-dimensionell hastighetsprofil [m/s] för modell med fönster utan nischdjup. 
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I figur 20 visas jämförande hastighetsprofiler för olika nischdjup mellan 0 och 0,3 meter. Det är här 

relativt enkelt att visuellt studera hur draget längs golvet minskar med det ökande nischdjupet. Här ser 

även hastigheten precis vid fönstret ut att minska med nischdjupet men detta blir inte fallet om 

hastigheterna längs hela fönstret studeras och inte endast längs de tvärsnitt som ses i figur 20. Detta 

tydliggörs bättre i figur 21 där den maximala hastigheten vid fönstret är plottat som en funktion av 

djupet på den utskjutande nischen. I figuren ses att hastigheten vid fönstret ökar med nischdjup upp till 

0,15 meter och minskar därefter för att bli relativt konstant för djup större än 0,25 meter. 

 
Figur 20. Exempel på hastighetsprofiler [m/s] för nischdjup på 0; 0,1; 0,2 och 0,3 meter. 

 
 Figur 21. Maximala lufthastigheten vid fönsterytan som funktion av nischdjup. 
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I figur 22 är den maximala hastigheten, vid 1 meters horisontellt avstånd från fönstret, plottad som 

funktion av nischdjupet. I figuren kan bland annat utläsas att hastigheten 1 meter från fönstret kan 

minskas med omkring 40 procent om nischdjupet är 0,2 meter jämfört med ett fönster utan nisch. 

Hastighetsminskningen avtar dock för djupare nisch och den maximala hastigheten är i stort sett 

konstant för djup mellan 0,2 och 0,4 meter.   

 
Figur 22. Maximala lufthastigheten vid 1 meter från fönsterytan som funktion av nischdjup. 

Den maximala hastigheten 1 meter från ytterväggen visas i figur 23. Här minskar hastigheten med 

nischdjupet, men minskningen är även ett resultat av att fönstret hamnar allt längre bort från det 

tvärsnitt i rummet där hastigheterna registrerats. 

 
Figur 23. Maximala lufthastigheten vid 1 meter från ytterväggen som funktion av nischdjup. 
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I figur 24 ses temperaturfördelningen för olika modeller med varierat nischdjup. I alla modellerna 

återfinns de lägsta temperaturerna vid fönstrets nedre del och de högsta vid taknivå. Det finns inga 

sådana temperaturskillnader mellan de olika modellerna att det skulle kunna vara av större betydelse 

för den termiska komforten i rummet. Även om temperaturdifferensen i vistelsezonen i samtliga 

modeller är näst intill obefintlig så tenderar temperaturen att vara något jämnare med ökande 

nischdjup.  

 
Figur 24. Exempel på temperaturprofiler [°C] för nischdjup på 0; 0,1; 0,2 och 0,3 meter.  
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5. Diskussion 
I denna studie undersöktes användbarheten av Parchamis metod för kallrasmotverkning och 

nischdjupets inverkan på kallraset. Programvaran Comsol Multiphysics visade sig fungera väl för 

ändamålet och dess främsta styrka var flexibiliteten som bidrog till att all tänkbar fysik enkelt kunde 

implementeras i modellerna.  Det är dock möjligt att ett program som är mer specifikt inriktat på att 

simulera just inomhusklimat hade kunnat förenkla vissa delar av arbetet. Till exempel så gick mycket 

tid åt till att testa olika fysiska moduler, randvillkor och funktioner och möjligtvis hade en bättre 

anpassad programvara kunnat bidra med en del förinställda funktioner både för modellbygget och för 

resultatpresentationen. Å andra sidan bidrar modellbyggandet i Comsol istället till en större insikt över 

hur programvaran arbetar då användaren själv sätter upp en betydande del av den fysiken. Nedan följer 

diskussion kring resultaten från valideringen och de olika undersökningarna.  

5.1 Validering 
Resultatet från valideringen visar att valet av fysik och turbulensmodell lämpar sig väl för den typ av 

problem som undersökts i denna studie. Med avseende på avvikelser mot valideringsdata gav meshar 

med täthet ned till ”Normal” ett fullt acceptabelt resultat då det procentuella medelfelet för hastigheten 

blev lägre än 20 procent för horisontella avstånd mellan 0 och 3 meter från fönstret. För avstånd 

mellan 1 och 3 meter från fönstret blev samma värde lägre än 6 procent vilket visar att modellen kunde 

förutsäga hastigheterna ute i vistelsezonen med mycket god precision. Valideringen antydde 

visserligen att tätare meshar borde användas vid geometrins hörn och kanter för att uppnå en bättre 

mesh-konvergens men dessvärre fanns inte tillräckligt med beräkningskraft att tillgå för detta. Det är 

av denna anledning även oklart hur korrekt den använda fysiska modellen egentligen var mot 

valideringsdata i just dessa områden där skillnaden i resultat mellan mesharna var för stor. Av figur 14 

att döma så verkar det dock rimligt att anta att en tätare mesh vid kanten under fönstret skulle resultera 

i att värdena för hastigheten närmar sig valideringsdata ytterligare. Med detta sagt är det inte säkert att 

värdena för hastigheten blir konstanta vid avståndet 0-0,4 meter som är fallet för valideringsdata, men 

kurvan bör som sagt ändå närma sig dessa värden. Det bör tilläggas att de delar av valideringsdata där 

hastigheten är konstant inte har validerats i senare studier och det finns därför även en möjlighet att 

kurvan, i dessa regioner, har ett litet annorlunda utseende i verkligheten.  

En ytterligare aspekt som kan diskuteras är att valideringen endast utfördes för ett begränsat område 

av geometrin, nämligen upp till avstånd på 3 meter från fönstret och 0,5 meter från golvet. Detta kan 

dock motiveras med att det är just detta område som varit av störst intresse i de efterkommande 

undersökningarna då hela flödet från fönstret oftast passerar genom detta område på sin väg ut i 

rummet. Det är även i detta område som de högsta hastigheterna från kallraset kan förväntas uppstå 

om flödet högre upp längs fönstret exkluderas. Vidare så utfördes inte heller någon validering av 

temperaturerna i flödesdomänen. Temperaturfördelningen kan visserligen ha en stor inverkan på flödet 

i rummet, men då det främst var hastigheterna som studerades i detta arbete och valideringen av denna 

visade på tillfredställande resultat, blev en utvärdering av temperaturernas riktighet av underordnat 

intresse. 

Den sammanlagda bedömningen av valideringen blev att modellen gav ett acceptabelt resultat om 

meshtätheten var som minst ”Normal”. Absoluta hastighetsvärden i hörn och kanter bör dock 

användas med försiktighet då det här fanns vissa skillnader, både mellan de meshningstätheter som 

prövades och mellan modell och valideringsdata. Resultatet i dessa områden bör ändå ge en god 

uppfattning om flödesprofilens utseende och värdena bör även med någorlunda korrekthet kunna 

användas för jämförelser från fall till fall. Valideringen gav en viktig försäkran om resultatets 

tillförlitlighet men det finns såklart många olika faktorer som kan påverka vid denna typ av studie. Till 
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exempel så skulle en modell som även tar hänsyn till strålning kunna ge ett annorlunda resultat. Med 

en sådan modell är det även möjligt att annan bakomliggande fysik skulle behöva ändras för att få ett 

tillfredsställande resultat med avseende på valideringsdata.  

5.2 Användbarheten för Parchamis metod 
En slutsats som kan dras från resultatet av de två typfallen är framförallt att det är en definitionsfråga 

huruvida kallraset ”motverkats” eller inte. Någon sådan definition går dessvärre inte att finna i 

Parchamis studie och att kallraset motverkats kan därför tolkas på lite olika sätt. Det skulle till 

exempel gå att använda sig av definitionen att kallraset stoppats om flödet från fönstret inte tar sig ned 

till golvet, i vilket fall kallraset skulle anses vara motverkat i båda de typfall som simulerats i denna 

studie. Denna precisering är dock inte särskilt användbar då den inte säger något om vad som händer 

med flödet ovan golvet. Resultatet från typfall 1 visar till exempel på ett snett uppåtriktat flöde från 

konvektorn som mycket väl skulle kunna ställa till med problem ute i vistelsezonen även om draget 

längs golvet inte är så stort. Ett annat alternativ skulle kunna vara att säga att kallraset stoppats då 

flödesprofilen från området mellan konvektorn och fönstret övergår från att vara snett nedåtriktat till 

snett uppåtriktat, men även med denna definition så riskerar kallraset att orsaka för höga hastigheter 

ute i rummet. En bättre definition torde istället vara att kallraset motverkats när det inte längre finns 

något nedåtriktat flöde från fönstret som i resultatet för typfall 2. Oavsett vilken definition som 

används så visar ändå resultatet från simuleringarna på vissa problem med Parchamis metod. Till att 

börja med säger resultatet från metoden att konvektoreffekten i de båda typfallen skall vara alldeles för 

låg för att motverka kallraset. Simuleringens resultat antyder dock att även lägre effekter kan vara 

tillräckligt för att bromsa kallraset så pass mycket att för höga hastigheter ute i rummet undviks. Det 

kan även tilläggas att modellerna till simuleringen inte konstruerades med det optimala avståndet 

mellan konvektorfenorna varför man i det verkliga fallet kan förvänta sig en något kraftigare 

konvektion från konvektorn och därigenom även en större motverkning av kallraset. Resultatet från 

typfall 2 visar dessutom på att kallraset helt klart är stoppat oavsett vilken definition som används då 

det inte förekommer något nedåtriktat flöde från fönstret. Det bör dock nämnas att det är oklart hur 

stor inverkan flödet från ventilationen i typfall 2 har haft på hastigheterna vid och omkring fönstret. 

Möjligen hade en annorlunda placering på till- och frånluftsdon gett ett annorlunda resultat. Om 

resultatet från simuleringen är att betrakta som korrekt, med hänsyn till det verkliga fallet, så måste 

hursomhelst slutsatsen dras att Parchamis metod är ogiltig för de förhållanden som råder och på det 

sätt som den tillämpats i denna studie. Möjligen skulle Parchamis metod kunna förbättras något genom 

att till exempel använda mer exakta approximationer för Nusselts tal men man måste även, som 

diskuterats ovan, bättre definiera vad som egentligen menas med att kallraset ”motverkas”.  

Övriga resultat i denna studie har även visat att geometriska konfigurationer som till exempel 

nischdjupet kan spela stor roll för hastigheten på flödet från kallraset. Detta tar inte Parchamis metod 

någon hänsyn till vilket minskar applicerbarheten även om metoden i sig skulle vara korrekt för en 

viss given geometri. Möjligtvis skulle metoden kunna modifieras så att större hänsyn tas till detta, men 

att integrera ytterligare variabler skulle öka komplexiteten och därigenom motverka metodens syfte, 

nämligen att vara enkel och lättbruklig. Vidare skulle även konvektorns geometriska utformning 

kunna spela stor roll för hur flödet beter sig kring fönstret. Parchamis metod tar visserligen hänsyn till 

konvektorfenornas storlek, men endast med avseendet på hur mycket konvektion som uppstår till följd 

av utformningen. Metoden tar alltså inte hänsyn till hur konvektorns geometriska utformning fungerar 

som hinder för kallraset, vilket skulle kunna förklara en del av de skillnader som går att se mellan 

simuleringarnas och metodens resultat.  
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Sammantaget så blir bedömningen att en hel del modifieringar behöver göras till Parchamis metod om 

den skall kunna bli färdig att användas i praktiken. Vi har tidigare i detta arbete klargjort att analytiska 

lösningar fungerar för en viss typ av flödesproblem men det är oklart huruvida en analytisk metod 

verkligen kan ge ett tillfredställande resultat för just denna typ av problem. Det är därför möjligt att 

Parchamis angreppsätt är felaktigt och att det helt enkelt inte är möjligt att ta fram ett fåtal enkla 

ekvationer som är applicerbara för flera olika förhållanden. Problemet som angrips involverar två 

motriktade flöden och när dessa möter varandra så blir gränsskiktet mycket svårdefinierat och därmed 

försämras även möjligheten att förutsäga flödesriktningar och hastigheter. Av denna anledning finns 

det också anledning att hävda att resultaten från CFD-simuleringarna i denna studie bör vara betydligt 

mer tillförlitliga än resultatet från de analytiska formlerna. Detta sägs dock med reservationen att 

Parchamis metod, i denna studie, verkligen har applicerats på rätt sätt. Det finns en viss möjlighet att 

någon del av uträkningarna i metoden har gjorts på ett annat sätt än vad upphovsmannen avsett. En 

god rekommendation skulle hursomhelst kunna vara att använda CFD-programvara som ett 

hjälpmedel för att modifiera och vidareutveckla Parchamis metod så att den, om möjligt, kan bli färdig 

att användas för praktiska tillämpningar.  

Vad gäller utvärderingar av risken för kallras vid verkliga scenarion så kan en mer allmän slutsats 

dras.  Om det inte finns någon möjlighet att utföra en mer noggrann undersökning, till exempel med 

hjälp av CFD-simuleringar, så är det bästa sättet att försäkra sig mot problem med kallras att använda 

energieffektiva fönster med låg höjd snarare än att förlita sig på att konventionella konvektorer skall 

lösa problemen. Alternativt skulle man även kunna tänka sig lösningar med så kallade 

fläktkonvektorer som blivit allt vanligare på senare år. 

5.3 Nischdjupets inverkan på kallraset 
Det mest intressanta resultatet från simuleringen av modellerna med varierat nischdjup är att draget 1 

meter från fönstret kan minskas med så mycket som 40 procent om nischdjupet är 0,2 meter. 

Resultatet kan ses som en indikation på att det finns ett ”effektivt nischdjup” vid vilket lufthastigheten 

på draget från kallraset minskas maximalt. Att hastighetsminskningen sedan avtar för djupare nisch 

kan antagligen förklaras av att gränsskiktets tjocklek vid fönstret blir just omkring 0,2 meter. Detta 

innebär att ett djupare hinder för flödet blir onödigt då riktningsändringen redan skett och flödet 

därefter endast löper parallellt med nischen. Gränsskiktets tjocklek beror dock till stor del av 

temperaturdifferensen mellan glasytan och inomhusluften och därför bör även det effektiva 

nischdjupet bero av detta. Vid simuleringen sattes utomhustemperaturen till -17,1°C men vid lägre 

temperaturer och även vid högre inomhustemperatur eller U-värde hos fönstret kan det effektiva 

nischdjupet förväntas öka. Om detta resonemang är korrekt så innebär det att man endast genom att 

bestämma gränsskiktets tjocklek även får reda på vilket nischdjup som minst krävs för att erhålla en 

maximal reducering av kallraset. En stor fördel med detta är att gränsskiktets tjocklek kan 

approximeras analytisk och således blir det relativt enkelt att uppskatta det effektiva nischdjupet för 

olika förhållanden.   

En ytterligare positiv följd av att öka nischdjupet ges av att glasytans position hamnar längre bort från 

de platser i rummet där personer normalt vistas. Då ges den sammanlagda effekten av att nischen 

bromsar kallraset samtidigt som hastigheten minskar på större avstånd från fönstret. Detta framgår av 

figur 23 där hastigheten minskar i takt med att nischdjupet ökar och därmed även avståndet till det 

område där hastigheten registrerats. På detta sätt ökar den termiska komforten i vistelsezonen 

samtidigt som det blir lättare att uppfylla de krav och bestämmelser som går att finna i exempelvis 

Boverkets byggregler. 
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Vad gäller hastigheten precis vid fönstret, som visas i figur 21, uppstår inga markanta skillnader till 

följd av det varierade nischdjupet. Hastigheten ökar dock något, från 0,22 till 0,28 m/s, för nischdjup 

från 0 till 0,15 meter och minskar därefter ned till 0,19 m/s vid djupet 0,4 meter. Orsaken till detta är 

dessvärre inte klargjord, men då hastigheten längre ut i rummet blir som man kan förvänta sig, går det 

att argumentera för att även detta resultat bör vara korrekt. 

6. Slutsats 
Syftet med detta arbete har varit att med hjälp av CFD-modellering undersöka användbarheten för 

Parchamis metod för kallrasmotverkning och att komma med rekommendationer för hur nischdjupet 

vid fönstret kan användas för att minska risken för kallras. Vid valideringen gjordes bedömningen att 

modellen och den bakomliggande fysiken kunde förutsäga flödet på ett tillfredsställande sätt då det 

procentuella medelfelet mot valideringsdata blev relativt litet. Resultatet visade på vissa felaktigheter i 

Parchamis metod och den borde därför genomgå en del förändringar innan den kan bli färdig att 

användas i praktiken. En rekommendation ges därför att använda CFD-programvara som ett 

hjälpmedel till att försöka modifiera och förbättra metoden. Vad gäller nischdjupet så visade resultatet 

på att en utskjutande nisch under fönstret kan bromsa kallraset med omkring 40 procent. Resultatet 

tyder även på att det finns ett ”effektivt nischdjup” vid vilket lufthastigheten på draget från kallraset 

minskas maximalt. Vissa indikationer gavs på att det finns en koppling mellan gränsskiktets tjocklek 

och det effektiva nischdjupet. Om detta visar sig vara korrekt så ger det alternativet att i framtiden 

dimensionera nischdjupet genom att endast uppskatta tjockleken på det gränsskikt som uppstår vid 

fönstret.  

7. Fortsatta studier 
Förslag på framtida arbete relaterat till denna studie följer nedan:  

 Utför simuleringarna med tätare beräkningsnät så att mesh-konvergensen blir hög även vid 

modellernas hörn och kanter. 

 Undersök eventuella samband mellan det effektiva nischdjupet och gränsskiktets tjocklek. 

 Undersök hur resultatet påverkas om modellerna tar hänsyn till strålning och olika internlaster.   

 Konstruera mer detaljerade modeller och undersök vilka skillnader som finns mellan olika 

konvektorkonstruktioner med avseende på hur väl de fungerar som hinder för kallraset och hur 

stora flöden som genereras från de olika konstruktionerna. 

 Undersök hur olika geometriska hinder såsom möbler och trösklar påverkar resultatet. 

 Verifiera resultatet med experiment.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1 - Beräkningar av värmebehov och effekt för att stoppa kallras 

Här redovisas beräkningarna för de två fallen som specificeras i tabell 2 under del 2.5.  

Fall 1 

Värmebehov 

                                          

                                               

Krävd effekt för att stoppa kallras 

Vi vill först bestämma den lägsta hastigheten som krävs vid toppen av konvektorn. Filmtemperaturen 

vid konvektorn ges av: 

        
        

 
 

     

 
                  

Filmtemperaturen vid fönstret ges av: 

                                                          

        
        

 
                   

Beräkning av Grashofs tal vid fönstret. Kinematiska viskositeten   ges ur tabell vid fönstrets 

filmtemperatur: 

   
 

       
 

 

      
           

      
              

 

   
                          

            
            

Beräkning av den minsta krävda hastigheten vid toppen av konvektorn. Densiteten för luften vid 

konvektorn och fönstret ges även de ur tabell vid respektive filmtemperatur. A är arean vid toppen av 

konvektorn för 1 m konvektorbredd, dvs. 1*0,24 m
2
. Vi får: 

          
       

                
      

      
      

                                  

         
  

                   

Hastigheten som krävs är alltså större än 0,32 m/s vilket innebär att Parchamis tal bestäms med 

ekvation 22. Vi får: 

             
                                

Konvektorns värmeöverföringstal h kan approximeras med: 

     
 

 
      

      

   
                

Slutligen ges den krävda konvektoreffekten av: 

  
           

   
 

                               

      
             

→                          
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Fall 2 

Värmebehov 

                                                         

                                                          

                                                

Krävd effekt för att stoppa kallras 

På samma vis som i fall 1 ovan blir filmtemperaturerna och inre fönsterytans temperatur: 

        
     

 
                

                                                           

        
        

 
                   

Beräkning av Grashofs tal vid fönstret. Kinematiska viskositeten   ges ur tabell vid fönstrets 

filmtemperatur: 

   
 

       
 

 

      
            

      
              

 

   
                          

             
            

Beräkning av den minsta krävda hastigheten vid toppen av konvektorn. Densiteten för luften vid 

konvektorn och fönstret ges även de ur tabell vid respektive filmtemperatur. A är arean vid toppen av 

konvektorn för 1 m konvektorbredd, dvs. 1*0,24 m
2
. Vi får: 

          
       

                
      

      
      

                                  

         
  

                    

Hastigheten som krävs är alltså större än 0,32 m/s vilket innebär att Parchamis tal bestäms med 

ekvation 22. Vi får: 

             
                              

Konvektorns värmeöverföringstal h kan approximeras med: 

     
 

 
      

      

   
               

Slutligen ges den krävda konvektoreffekten av: 

  
           

   
 

                               

     
          

→                         
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Bilaga 2 - Matlabkod för plottar och beräkning till valideringsdelen 

Här följer Matlabkod för framställning av plott och beräkning av procentuellt medelfel vid 

valideringsdelen.  

 
%Parametervärden för Heiselbergs formler 
T_in=20; 
T_ut=-17.1; 
U_f=1.1; 
R_si=0.13; 
H=3; 
dT=R_si*U_f*(T_in-T_ut); 

  
%För korrigering av axlar 
xax=0;  
yax1=xax; 
plot(xax,yax1) 
hold on 

  
%Plottar Heiselbergs formler(med interpolering mellan kurvorna) 
x1=[0.41:0.01:2.08]; 
y1=0.095*sqrt(H*dT)./(x1+1.32); 
x2=[0:0.01:0.4]; 
y2=0.055*sqrt(H*dT); 
x3=[2.08:0.01:3]; 
y3=0.028*sqrt(H*dT); 

  
plot(x1,y1,'k') 
hold on 
plot(x2,y2,'k-') 
hold on 
plot(x3,y3,'k-') 
hold on 

  
%Plottar data från Simulering 
xsim=  [0:0.2:3]; 
Finer=[0.166,0.128,0.122,0.145,0.154,0.151,0.145,0.139,0.132,0.126,0.121,0.

116,0.113,0.111,0.109,0.108]; 
Fine=[0.141,0.117,0.109,0.120,0.138,0.138,0.139,0.134,0.128,0.122,0.118,0.1

16,0.113,0.111,0.109,0.107]; 
Normal=[0.124,0.113,0.099,0.104,0.118,0.129,0.130,0.134,0.130,0.127,0.123,0

.120,0.116,0.114,0.112,0.111]; 
Coarse=[0.091,0.097,0.084,0.088,0.094,0.102,0.109,0.116,0.118,0.115,0.113,0

.110,0.108,0.105,0.103,0.101]; 
plot(xsim,Finer,'-.') 
hold on 
plot(xsim,Fine,'red:') 
hold on 
plot(xsim,Normal,'green+-') 
hold on 
plot(xsim,Coarse,'sm-') 
xlabel('Avstånd från fönster [m]') 
ylabel('Hastighet [m/s]') 

  
%Beräknar procentuellt medelfel för simuleringarna mot valideringsdata 
b1=[0.4:0.2:2]; 
a1=0.095*sqrt(H*dT)./(b1+1.32); 
b2=[0:0.2:0.2]; 
a2=0.055*sqrt(H*dT); 
b3=[2.2:0.2:3]; 
a3=0.028*sqrt(H*dT); 
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atot=[a2,a2,a1,a3,a3,a3,a3,a3]; 
for i=1:length(atot); 
    los1(i)=abs(atot(i)-Finer(i))./atot(i); 
    los2(i)=abs(atot(i)-Fine(i))./atot(i); 
    los3(i)=abs(atot(i)-Normal(i))./atot(i); 
    los4(i)=abs(atot(i)-Coarse(i))./atot(i); 
    i+1; 
end 
%Finer: 
Medelfel_Finer=100*mean(los1); 
S=sprintf('Det procentuella medelfelet för Finer är:'); 
disp(S) 
disp(Medelfel_Finer) 
%Fine: 
Medelfel_Fine=100*mean(los2); 
S=sprintf('Det procentuella medelfelet för Fine är:'); 
disp(S) 
disp(Medelfel_Fine) 
%Normal 
Medelfel_Normal=100*mean(los3); 
S=sprintf('Det procentuella medelfelet för Normal är:'); 
disp(S) 
disp(Medelfel_Normal) 
%Coarse 
Medelfel_Coarse=100*mean(los4); 
S=sprintf('Det procentuella medelfelet för Coarse är:'); 
disp(S) 
disp(Medelfel_Coarse) 
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Bilaga 3 - Konvergensplottar för körningar i Comsol 

I denna del presenteras konvergensplottar från några av de simuleringar som genomförts. Ovanför 

varje diagram förklaras vilken del av studien som diagrammet kommer ifrån, vilken meshtäthet som 

använts och simuleringstiden i sekunder inom parentes. 

Valideringsmodell, Finer (28943s) 

 

Typfall 1, Normal (156932s) 
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Typfall 2, Normal (139095s) 

 

Modell med 0,4 meters nischdjup, Normal (7150s) 
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