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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle tillbringar man allt mer tid inomhus, vilket ställer krav på inomhusmiljön. 
För att ventilationen ska klara av att transportera bort oönskade ämnen i rumsluften erfordras 
en bra omblandning utav inomhusluften. Frågeställningen som kan uppstå är om de termiska 
stigkrafterna motverkar en bra omblandning av luften? 
Detta projekt syftar till att få klarhet i om man behöver ta hänsyn till termiska stigkrafter då 
man ställer in en ventilationsanläggning. För att kunna studera omblandningen av rumsluften 
så konstrueras en 2-D modell av ett kontorsrum i programmet COMSOL Multiphysics. 
I modellen så simuleras sedan olika tilluftstemperaturer för att se om de har någon inverkan 
på luftomblandningen. 
 
De fysikaliska samband som används vid simuleringarna är Navier-Stokes ekvation för icke 
isotermt flöde, sambanden för generell värmeöverföring samt konvektion och diffusion. Dessa 
samband finns som färdiga verktyg i COMSOL Multiphysics. 
 
Då simuleringsmodellen var beroende av en upplösning i cm eller mm skala var det inte 
möjligt att få modellen att konvergera vid tillräckligt låga lufthastigheter. 
Lägsta lufthastigheterna i vistelsezonen som gick att simulera var ca 0,5 m/s men det krävs 
hastigheter på under 0,2 m/s för att det skall uppfylla kraven för innemiljön, på grund av 
dragproblematiken. 
Det var möjligt att se att de termiska stigkrafterna hade en viss inverkan på rumsluftens 
omblandning, trots att lufthastigheterna var för höga.  
I vilken utsträckning man behöver ta hänsyn till de termiska stigkrafterna då man ställer in en 
ventilationsanläggning var tyvärr inte möjligt att se. Luftens hastighet spelar en stor roll för 
om det går att se verkningarna av de termiska stigkrafterna eller inte. Då kraften genererad av 
tilluften ökar med kvadraten på hastighetsändringen. 
Gör man en modell med högre upplösning, vilket är ett krav för konvergens vid låga 
lufthastigheter, så räcker inte datorns minne till. 
 
Simuleringsresultaten visade att det krävs datorer med större beräkningskapacitet än vad 
Karlstads Universitet har att erbjuda för att genomföra dylika beräkningar. 



 3 

Abstract 
 
In urban societies people spend more and more time indoors, which put great demands on the 
indoor environment. If the ventilation is to manage the removal of unwanted substances in the 
indoor air, a good mixing of the air is required. The question arises that, whether the 
buoyancy forces will counteract a good mixing of the indoor air or not? 
This report aims to clear up the difficulties whether you need to consider the buoyancy forces 
or not, when adjusting a ventilation unit. For studying the indoor mixing of the air a two 
dimensional model is constructed in COMSOL Multiphysics. In this model several supply air 
temperatures is simulated to see how much the temperature affects the mixing of the air. 
 
The physical relations that are being used in this model is the Navier-Stoke’s equation for 
Non-Isothermal flow, the relations for General Heat transfer and the relation for Convection 
and Diffusion. These relations exist as tools in COMSOL Multiphysics. 
 
It wasn’t possible to get the model to converge at low air velocities, because the model is 
dependent of accuracy in the field of cm or mm. 
The lowest velocity, in the zone of occupancy, which the model was able to simulate was 0.5 
m/s but it takes velocities below 0.2 m/s to fulfill the indoor climate requirements due to the 
problems concerning draft. 
It was possible to see that the buoyancy forces affect the mixing of the air to a certain degree, 
despite high air velocities. 
Unfortunately it wasn’t possible to see to what degree you have to consider the buoyancy 
forces when adjusting a ventilation unit. To see the affects of the buoyancy forces or not, is 
highly dependent on the velocity of the air. Because the force generated by the supply air 
increases by the square of the velocity change. 
When constructing a more detailed model, which is a requirement for convergence when 
having low velocities, the memory of the computer isn’t enough. 
 
The results of the simulations show that a computer with more calculation capacity, than the 
Karlstad University can offer, is needed to make a successful simulation. 
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Inledning 
 
Rapporten beskriver en studie av inomhusklimatet för ett typiskt kontorsrum. 
I studien utförs en klimatsimulering av kontorsrummet. Datasimuleringarna utförs i 2-D i 
programmet COMSOL Multiphysics1. 
 
Syftet med denna rapport är att studera hur ventilationseffektiviteten påverkas av termiska 
stigkrafter. 
Målet med studien är att få till stånd en fungerande simuleringsmodell där omblandningen av 
rumsluften kan studeras samt simulera några tänkbara driftsfall, där temperaturen på tilluften 
ändras. Den fråga som skall besvaras i slutet av rapporten är om man måste ta hänsyn till 
termiska stigkrafter då man ställer in en ventilationsanläggning eller om man kan få ett bra 
inomhusklimat även om stigkrafterna försummas? 

                                                 
1 COMSOL-hemsida 
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Bakgrund 
 
Iden till denna studie väcktes efter ett besök i det handikappanpassade badhuset vid Sätter på 
Hammarö. I badhusets ventilationssystem hade de ändrat både luftflöden och 
tilluftstemperaturer. Vilket lett till att det bildats temperaturgränsskickt i rummet, med dålig 
omblandning av luften som följd. Frågan som väcktes vid detta tillfälle var hur stor inverkan 
de termiska stigkrafterna har på ventilationseffektiviteten samt hur man på förhand kan 
avgöra hur man bäst ställer in en ventilationsanläggning. Då föddes tanken att genom 
simuleringar försöka få en klarhet i hur flödesmekaniken fungerar samt att på förhand, utan 
ett”trial and error” tillvägagångssätt på en riktig anläggning, få ett svar på hur en 
ventilationsanläggning skall ställas in för att få till en så bra ventilationseffektivitet som 
möjligt.  
 

Ett bra inneklimat ger ökad trivsel 
 
I västvärlden tillbringar folk så mycket som 85 % av sin tid inomhus, därför är det av stor vikt 
att inomhusklimatet är så bra som möjligt. Alla kan inte bli nöjda då upplevelsen av olika 
klimat är subjektivt, men det går att tillfredställa de flestas behov. 
Ventilationens uppgift är att ombesörja byggnadens termiska klimat samt att hålla en fullgod 
luftkvalitet inomhus genom att föra bort föroreningar. Dessa föroreningar kan till exempel 
vara emissioner från byggnadsmaterialet och föroreningar orsakade av personer eller 
aktiviteter inomhus.2 Hur bra bortförseln av föroreningarna är, är i hög grad beroende av att 
luftomblandningen är bra. Detta brukar betecknas ventilationseffektivitet och är lika med: 
 

RUMSMEDEL

FRÅNLUFT

förorening

förorening
itetennseffektivventilatio =  

 
I ett omblandande ventilationssystem bör ventilationseffektiviteten ligga på ett. Är den större 
är det fråga om ett punktutsug och om den är lägre än ett är ventilationen undermålig. 
 
Men det är inte bara bortförandet av föroreningar som är av betydelse för människors 
välbefinnande då även den termiska upplevelsen av klimatet är väldigt viktig. 
Människor påverkas av luftens temperatur, temperaturdifferenser, luftens hastighet, luftens 
fuktighet, strålning, klädsel och aktivitet.3 Vad det gäller upplevelsen av drag så beror det i 
stor utsträckning av luftens medelhastighet, temperatur och turbulensintensitet4. 
(Turbulensintensiteten är ett mått på fluktuationer hos luften). 
 
Man är olika känslig för temperaturdifferenser i vertikal och horisontalled. För en person som 
har ett sittande kontorsjobb gäller att temperaturskillnaden mellan två väggar högst får vara 
10°C och mellan golv och tak får den vara maximalt 5°C. Den lodräta temperaturskillnaden 
mellan fötter och huvud, då man sitter, bör vara högst 3°C.5 
Vad det gäller golvtemperaturer så får de variera mellan 16° och 27°C, i ett vanligt rum.6 

                                                 
2 Reglerhandbok s. 108,109 och Indoor s. 116,117 
3 Energi och miljö nr.3-2006 
4 Achieving the desired indoor climate s.106 
5 Reglerhandbok s. 112,113 
6 Tillämpad byggnadsfysik s.101 
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Det är inte så svårt att få till en bra omblandning på rumsluften men det kan vara svårt att 
lyckas med det samtidigt som de termiska kraven efterlevs. Lyckas man med det leder det till 
en större trivsel bland de som vistas i lokalen. 
En tumregel som kan vara bra att känna till är att en ökad lufthastighet ger ett större 
värmeövergångstal. Så avkylningen ”kan vara upp till 8 gånger större än lufthastigheten 
räknat i m/s… om lufthastigheten är 0,5 m/s kan det upplevas som 8*0,5 = 4°C lägre 
lufttemperatur än den verkliga”. Lufthastigheten bör därför aldrig överstiga 0,2 m/s i 
vistelsezonen.7  Vid lufthastigheter under 0,1 m/s så förekommer det sällan dragproblem.8 
 
Med vistelsezonen i ett rum menas ett avgränsat område ”horisontellt 0,1 och 2,0 meter över 
golv samt vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter från yttervägg”.9    
 
 

Teori 
 
De fysikaliska samband som används för att simulera luftrörelser är Navier-Stokes berömda 
ekvation för icke isotermt flöde, sambanden för ledning och strålning samt en massbalans. 
 

Navier-Stokes ekvation för icke isotermt flöde 
 
Navier-Stokes välkända ekvationer är ett sätt att använda sig av Newtons andra lag F=m*a då 
man tittar på luft. Den typ av ekvationen som används i modellen är den för Non-Isotermal 
flow då både temperatur och densitet ändras i rummet. Ekvationen skrivs på den här formen i 
COMSOL Multiphysics. 10 
 
 

 

 

 

 

Där: 

• η är den dynamiska viskositeten (M L-1 T-1) 
• κ är dilatations viskositeten (M L-1 T-1) 
• ρ är densiteten (M L-3) 
• u är hastighetsfältet (L T-1) 
• p är trycket (M L-1 T-2) 
• F är volymkraftsfält som gravitation (M L-2 T-2) 

 

                                                 
7 Reglerhandbok s. 113 
8 Indoor s. 99 
9 Energi och miljö nr 12, 2005 
10 Chemical engineering module s.49-61, 259 
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Generell värmeöverföring 

Då det även förekommer ledning och strålning i modellen så används även verktyget General 
Heat Transfer som tar hänsyn till detta. Ekvationen skrivs på den här formen i COMSOL 
Multiphysics.11 

 

  

 

 

Där: 

• Cp är den specifika värmekapaciteten (L2 T-2 θ-1) 
• ρ är densiteten (M L-3) 
• u är hastighetsvektorn (L T-1) 
• k är den termiska konduktiviteten (M L T-3 θ-1) 
• T är temperaturen (θ) 
• Q är en sänka eller en källterm (M L-1 T-3) 

 

 

 

Konvektion och diffusion 

Föroreningsspridning simuleras genom att använda sig av verktyget Convection and 
Diffusion som beskriver masstransporten. Den finns på den här formen i COMSOL 
Multiphysics12 

 

 
 
Där: 
 

• ci är koncentrationen av föroreningen i (M L-3) 
• u är hastighetsvektorn (L T-1) 
• Di är diffusionskoefficienten (L2 T-1) 
• Ri är en reaktions term (M L3 T-1) 

 

                                                 
11 Chemical engineering module s. 138-139, 281-287 
12 Chemical engineering module s. 159-163, 291-300 
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Genomförande 
 
I projektet konstrueras en modell som det går att använda för de olika driftsfallen. Driftsfallen 
som simuleras syftar till att se hur ventilationseffektiviteten, i ett kontorsrum, påverkas av 
termiska stigkrafter. Först skapas en enkel och sedan en mer noggrann modell. 
 

Enkel modell   
 
Den första modellen som konstrueras är en enkel modell där rummets ränder betraktas som 
nästintill adiabatiska. Det är ett vanligt kontorsrum med bakkantsinblåsning. 
Modellen som experimenten utförts på ser ut så här vad det gäller geometrin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bilden visar hur geometrin och meshningen i den enkla modellen ser ut. 
 
 
 
Meschningen av modellen består av 1214 element och 7975 frihetsgrader.13 
Utomhustemperaturen utanför ytterväggen är -10°C. 
För inställningar hos modellen se Bilaga 1.

                                                 
13 COMSOL-support knowledgebase 3 
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Mer noggrann modell  
  
Nästa modell som konstrueras är en mer naturtrogen modell där det tagits med kallras vid 
yttervägg och fönster samt en radiator under fönstret för att motverka kallraset. 
Det görs simuleringar av driftsfall under en vinterdag med -10°C ute. Det är ett vanligt 
kontorsrum med bakkantsinblåsning. 
Modellen som experimenten utförts på ser ut så här vad det gäller geometrin. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Bilden föreställer geometrin och meshningen av den mer nogranna modellen som skapats i COMSOL 
för att studera de termiska drivkrafternas inverkan på ventilationseffektiviteten 
 
 
Meschningen består av 17189 element och 111153 frihetsgrader. Den meshstyrande domänen, 
som är i formen av en cirkel, finns för att få ner antalet element i modellen där det inte behövs 
så noggranna beräkningar. 
Då modellen utrustas med golvvärme så ser den likadan ut, bortsett från att radiatorn är borta. 
För inställningar hos modellen se Bilaga 2. 
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Validering av modellen 
 
För att det ska kunna gå att lita på simuleringsresultaten så måste modellen först valideras 
gentemot verkligheten. 
 

Enkel modell 
 
Tilluftsdonet är av den omblandande sorten, se figur 3, och det har utgåtts ifrån att diametern 
på donet är 200 mm och spaltöppningen är 20 mm. Vid utblås på endast en sida ger det en 
medellufthastighet ut från donet på ca 2,5 m/s, vid ett flöde på 16 l/s, vilket är att betrakta som 
rimligt.14Då människor upplever dragproblem vid lufthastigheter över 0.2 m/s så har modellen 
anpassats så att lufthastigheterna i vistelsezonen ligger under detta värde. Valet av 
tilluftshastighet resulterar givetvis i olika luftflöden. Nedan så följer vilken ungefärlig 
luftmängd som olika medelhastigheterna genererar under givna förutsättningar: 
 
m/s l/s 
3  19  
2,5  16 
2  13 
1,5   9 
1   6 
 
Kastlängderna är för korta i denna modell, i verkligheten skulle luftströmmen ”hänga fast” 
längre på grund av Coanda effekten. Det var tyvärr inte möjligt att simulera kallare 
utetemperaturer än -10°C, vilket gör det svårt att studera effekterna av bouyancy krafterna då 
temperaturgradienterna är små. Det var bara möjligt att simulera ett nästintill adiabatiskt rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Tilluftsdon15 av omblandande modell, som stått som förebild vid skapandet av simuleringsmodellen i 
COMSOL 

                                                 
14 Achieving the desired indoor climate. s 256 
15 Klimatbyrån 
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Mer noggrann modell 
 
Vad det gäller ytterväggens temperatur så ligger den på 19°C vilket är en lämplig temperatur 
för en bra isolerad yttervägg när det är -10°C ute, enligt facklitteratur.16  Temperaturen på 
fönstrets insida blev 14°C vilket även det är ett rimligt värde då det överensstämmer med de 
värden som finns på Konsumentverkets hemsida17. Temperaturen på insidan för ett fönster 
med ett U-värde på 1,7 W/m2K fås genom en interpolation av 2 fönster med U-värdena 3 och 
1 w/m2K, som fanns på hemsidan.  
 

( ) ( )
Cooo 14≈

2

1-7,1
*9+

2

7,1-3
*16  

Simuleringen av den noggranna modellen med en radiator som värmekälla utförs vid en 
utetemperatur av -10°C. Radiatorn antas avge en effekt av 500 W. Tilloppstemperaturen är 
satt till 45°C och returtemperaturen till 30°C. Ett temperaturfall på vattnet under givna 
förutsättningar gör radiatorsystemet till ett normalflödessystem. Varken extremt låga eller 
höga vattenflöden. Den radiator som fått stå modell är Purmos PD 5 1000*600 som avger ca 
500 W under givna förutsättningar. Denna radiator är uppdelad i 20 sektioner med möjlighet 
till naturlig konvektion mellan sektionerna så det är därför möjligt att betrakta radiatorns 
ränder som genomsläppliga för luftströmmen.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Purmos sektionsradiator som fått stå som förebild för radiatorn I simuleringsmodellen.19 
 
 I modellen med golvvärme ligger golvtemperaturen på 26°C som är att betrakta som en trolig 
temperatur. 
Kastlängder på runt 1 till 1,5 meter är att betrakta som rimliga i ett litet kontorsrum, vilket 
även är fallet i modellen. Dock så är lufthastigheterna lite för höga för att inneklimatet ska 
vara behagligt. Lufthastigheterna ligger runt 0,5 m/s i vistelsezonen. 
 
 

                                                 
16 Tillämpad byggnadsfysik s. 332-333 
17 Konsumentverkets hemsida 
18 Rettig 
19 Rettig  
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Driftsfall 
 
De driftsfall som kommer att simuleras och studeras i denna rapport är dessa: 
Inblåsningstemperaturerna 17°, 19°, 21° och 23°C jämförs vid en inblåsningshastighet av 2,5 
m/s. Klimatparametrarna som är tänkta att studeras är ventilationseffektiviteten samt 
temperaturgradienterna i höjdled. 
 

Resultat 
 
Här presenteras resultaten både för den enkla och den mer noggranna modellen. 
 

Enkel modell 
 
Resultaten från den enklaste modellen visar hur luftströmningen blev i ett nästintill adiabatiskt 
rum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Bilden visar hur luftströmningen blev för den enkla modellen i ett näst intill adiabatiskt rum. Pilarna på 
bilden är hastighetsvektorer. Färgskalan, i stapeln till höger, visualiserar hastighetsskillnaderna i rummet.  
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Mer noggrann modell 
 
Här presenteras ett delresultat där det inte finns något fönster och hastigheten i vistelsezonen 
ligger på ca. 2 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Bilden visar kallrasets utbredning i den naturliga modellen då det inte finns något fönster utan bara en 
yttervägg. Pilarna är hastighetsvektorer. Linjerna representerar strömlinjer. Färgskalan, i stapeln till höger, 
visualiserar densitetsskillnaderna i rummet. Lufthastigheten i vistelsezonen är ca. 2 m/s.   
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I denna simulering har modellen ett fönster och lufthastigheterna i vistelsezonen ligger på 0,5 
m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Bilden visar hur luftströmningen blev när den mer noggranna modellen simulerades. I denna simulering 
har ett fönster lagts till modellen. Pilarna är hastighetsvektorer. Linjerna är strömlinjer Färgskalan, i stapeln till 
höger, visualiserar densitetsskillnaderna i rummet. Lufthastigheten i vistelsezonen ligger på ca 0,5 m/s. 
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Modellen har försetts med golvvärme som värmekälla. Med lufthastigheter i vistelsezonen 
som ligger på 0,5 m/s. 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Bilden visar hur luftströmningen blev när den mer noggranna modellen (med fönster) simulerades, med 
golvvärme som värmekälla. Pilarna är hastighetsvektorer. Linjerna är strömlinjer Färgskalan, i stapeln till höger, 
visualiserar densitetsskillnaderna i rummet. Lufthastigheten i vistelsezonen ligger på ca 0,5 m/s. 



 17 

Nedan så visas hur inomhusklimatet ändras i rummet med golvvärme beroende på vilken 
inblåsningstemperatur som väljs. Först så visas temperaturfördelningen i vertikalled vid olika 
inblåsningstemperaturer. Mätningen har gjorts i mitten av rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Bilden visar temperaturfördelningen i vertikalled, uppmätt i mitten av rummet. Det är den noggranna 
modellen med golvvärme som har simulerats vid olika tilluftstemperaturer. Tilluftstemperaturerna som har 
simulerats är 17°, 19°, 21° och 23°C. 
 
Nästa klimatparameter som visas för modellen med golvvärme är hur lufthastigheterna, vid en 
höjd av 0,35 m tvärs igenom rummet, ändras beroende på tilluftstemperaturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Bilden visar hur lufthastigheterna tvärsigenom rummet, på en höjd av 0,35 m, ändras beroende av 
tilluftstemperaturen. Det är den noggranna modellen med golvvärme som har simulerats.
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Hur hastighetsfördelningen i rummets längdriktning ändras i vertikalled beroende på vilken 
tilluftstemperatur som valts visualiseras genom grafen nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Bilden visar hur luftens hastighetsfördelning i rummets längdriktning ändras i vertikalled beroende 
utav vilken tilluftstemperatur som valts. Simuleringarna har gjorts i den noggranna modellen med golvvärme.
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Diskussion 
 
Det gick inte att få ner hastigheterna i den mer noggranna modellen då datorkapaciteten inte 
var tillräcklig. Men de resultat som modellen genererade var ändå av intresse att studera då 
det gick att se hur långt kallraset sprider ut sig och vikten av att ha radiatorer under fönstren. 
Det går att se att kallraset är obefintligt, då det saknas ett fönster. Den termiska inverkan är så 
liten att det uppstår en uppriktad virvel på grund av den höga hastigheten på luften ut från 
tilluftsdonet (figur 5). Den uppåtriktade virveln vid ytterväggen avtar successivt till dess att 
den försvinner helt då hastigheten sänks. Det går också att se att virveln försvinner gradvis då 
temperaturen vid väggen blir kallare. Till slut så ”bryter” den tunga luften igenom virveln och 
ett kallras uppstår (figur 6). I de fall då det är en adiabatisk vägg så uppkommer inte virveln 
då all luften i rummet då har samma temperatur och densitet. 
 
Vid resultaten med golvvärme går det att tydligt se att tilluftshastigheten är alldeles för hög då 
den varma luften vid golvet blir ”bortblåst” till den bortre delen av rummet innan den hinner 
stiga (figur 7). Lufthastigheterna är så höga i modellen att det inte spelar någon roll vilken 
tilluftstemperatur man använder, rummet har fått tilluftens temperatur redan 0,35 meter över 
golvet (figur 8). Men det går också att observera att lufthastigheterna vid golvet blir lägre vid 
varmare inblåsningstemperaturer (figur 10). Vilket visar att inblåsningstemperaturen påverkar 
omblandningen av rumsluften, då de termiska stigkrafterna förskjuter luftströmmen i 
vertikalled. Vid en koll på lufthastigheterna i rummets längdriktning vid en höjd 0,35 m ovan 
golv går det att se att lufthastigheten för den 23° luften är större än för de andra 
temperaturerna vid rummets väggar då de termiska stigkrafterna förskjutit luftvirveln uppåt i 
rummet (figur 9).  
Luftens hastighet spelar en stor roll för om det går att se verkningarna av de termiska 
stigkrafterna eller ej. Kraften genererad av tilluften ökar med kvadraten på 
hastighetsändringen. En fördubbling av lufthastigheten genererar således en 4 gånger så stor 
kraft och en tredubbling av hastigheten ger en 9 gånger så stor kraft. Det behövs alltså inte en 
alltför hög tilluftshastighet för att den kraften skall bli större än bouyancykraften. Därför är 
det viktigt att få ner lufthastigheterna i modellen till verklighetstrogna värden. Med andra ord 
går det att säga att de termiska stigkrafterna under vanliga driftsförhållanden, med lägre 
lufthastigheter, skulle påverka luftomblandningen i än högre grad än vad rapportens resultat 
visar. Det finns alltså en fara med att försöka värma upp en lokal med tilluften om 
lufthastigheterna är låga då det finns en stor risk att det blir skiktningar i rumsluften med dålig 
omblandning som följd. 
Resultaten visar också att det tar längre tid att bli av med föroreningar som befinner sig i 
rummets bakre hörn då luften där bildar en egen virvel. På så sätt sprids föroreningar som 
befinner sig vid hörnen ut till resten av rummet nästan enbart genom diffusion. 
Figur 4 visar att en kastlängd som är för kort har en negativ inverka på rumsluftens 
omblandning, då luften vid den bortre väggen (ytterväggen) i princip är stillastående. Av detta 
går det att se hur viktigt rätt val av tilluftsdon, redan på projekteringsstadiet, är. Samt att en 
rätt utförd injusteringen av donen är av stor betydelse för rumsklimatet och människors 
trivsel.  
 
Det var inte möjligt att göra en klimatsimulering med en alltför enkel modell, då luftrörelserna 
kräver en högre upplösning då det är många krafter (ex. termiska stigkrafter, tyngdkraften, 
friktionskrafter och skjuvspänningar) som påverkar luftströmmen orsakade av geometrin och 
temperaturer i modellen. Den största svårigheten med att bygga simuleringsmodellen var att 
bygga den så enkel som möjligt men ändå behålla förutsättningarna som finns ute i 
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verkligheten. Modellen i denna rapport gör fem lösningar för varje nod i meshningen, med en 
hög upplösning ökar antalet beräkningar snabbt. Därför görs modellen så enkel som möjligt 
då datorkraften är begränsad. Ytterligare en svårbemästrad sak var att lägga ut meshningen i 
områden där luftströmmen påverkas, så att datorn hittar en lösning. Orsaken till att 
meshningen bör vara finare vid ytor, med stora hastighetsgradienter, är att där går flödet från 
laminärt till mer turbulent vilket kräver många beräkningspunkter. Lägger man meshningen 
på fel ställen så konvergerar inte modellen på grund av lokalt höga reynoldstal. Lösningen på 
problemet kan vara att plotta reynoldstalet och förfina meshningen efter storleken på 
reynoldstalen eller att ändra geometrin, i modellen, så att den blir symetrisk. 
 
Vid taket måste man ha en extra hög upplösning på meshen så att inte jetstrålen släpper ifrån 
taket. Det man eftersträvar är att få till en Coanda effekt där luftstrålen följer takytan. Om 
meshningen blir för gles kommer den triangulära meshningen att utföra en linjärisering 
mellan nodpunkterna och skicka en hasighetsvektor inåt rummet. Följden blir att kastlängden 
ut från tilluftsdonet blir för kort. 
I den enkla modellen så går det att observera att luftstrålen vänder av inåt rummet (figur 4). 
Så lösningen blir att ha en finare meshning vid taket. 
En annan sak som påverkar kastlängden är att modellen är i 2-D vilket får till följd att 
kastländen blir lite längre än normalt då ingen rörelseenergi försvinner i bildens djup. Vilket 
är fallet i verkligheten då luftstrålen även breder ut sig i sidled. 
Något som kan vara värt att kommentera är att det var svårt att få modellen att konvergera om 
det blev för stora steg mellan den nya och den gamla lösningen, då en ändring gjorts i 
modellen. Så ändringarna i modellen har varit tvungna att göras i små och genomtänkta steg,  
 
En intressant iakttagelse som gjordes i början av modellbygget var att en låg  
utblåsningshastighet var svårare att simulera än en stor, då låga hastigheter resulterade i 
luftrörelser som koncentrerades i närheten av tilluftsdonet och dess skarpa hörn. 
Samt att det troligtvis skapade problem precis ovanför tilluftsdonet där det i hörnet finns både 
en hastighet och no slip condition precis bredvid varandra. Vid låga hastigheter blir 
hastighetsprofilen mer diffus och då kan det uppstå problem i det hörnet. En lösning på detta 
problem var att inte ha en medelhastighet utan använda sig av en hastighetsprofil skapad av 
tryckgradient. 
 
Vad det gäller hastigheten på tilluften har det utgåtts ifrån att diametern på donet är 200 mm 
och spaltöppningen är 20 mm. Vid utblås på endast en sida och ett luftflöde på 16 l/s ger det 
en medellufthastighet ut från donet på ca 2,5 m/s. Vissa tilluftsdon fungerar som en 
ejektorpump, men för att få till stånd en hastighet på den omblandade luften på uppemot 8 m/s 
så blir det totala luftflödet större än den nödvändiga luftmängden vilket skulle kunna upplevas 
som obehagligt av dem som vistas i den lilla lokalen. Därför har det valts ett enkelt tilluftsdon 
utan ejektorverkan och med lägre lufthastigheter runt 1,5 – 2,5 m/s. Dessa hastigheter har 
även i facklitteratur beskrivits som en vanlig medelhastighet på tilluften20. Det är i det här 
hastighetsområdet som hastigheterna på tilluften ligger under simuleringarna med den enkla 
modellen. 
Tilluftsmängden styrs av hastigheten på luften medan däremot frånluften i modellen är direkt 
styrd och underordnad tilluften. Frånluften beskrivs med en tryckdifferens i modellen, och får 
samma volymstorlek som tilluften har. 
 

                                                 
20 Achieving the desired indoor climate. s 256 
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Det gick inte att implementera radiatorn i den noggranna modellen då simuleringen inte 
konvergerade på grund av att den nya lösningen låg för långt ifrån begynnelsevärdet. Men det 
gick utmärkt att lägga till golvvärmen, då den resulterar i en mer homogen ändring i 
modellen. Valet av en yttemperatur, hos golvet, på 26°C borde vara ganska lagom då 
golvslingorna, i verkligheten, inte ligger under hela golvet utan det får representera en 
medeltemperatur.  
Anledningen till att -10°C har valts som utetemperatur är att det är en temperatur som gör att 
det blir någorlunda stora bouyancykrafter som påverkar luftrörelserna och på så sätt 
omblandningen av luften och ventilationseffektiviteten. Det skulle vara ganska ointressant att 
välja en utetemperatur så att rummet skulle bli lik en adiabatisk låda om man som i det här 
fallet försummar solinstrålningen under sommaren. Men vintertid är solinstrålningen minimal 
vilket också är ett starkt vägande skäl till att man gör en vintersimulering. Solinstrålningen 
kan då försummas. 
Då det inte gick att få ner lufthastigheterna i modellen, på grund av för liten datorkapacitet  21 
22, lades aldrig föroreningsspridningen till i modellen då omblandningen av luften inte var 
verklighetstrogen. En orsak till att det inte gick att genomföra simuleringarna fullt ut är att 
geometrin i modellen gör det svårt, eftersom upplösningen är beroende av en cm eller mm 
skala för att hitta en lösning men rumsskalan är mycket större! Gör man en modell med större 
upplösning så räcker inte datorns minne till. Om minnet inte räcker till kan en lösning vara att 
skala ned modellen, men då kommer strålningen att spela en alldeles för stor roll. Vilken är 
anledningen till att denna metod bara testats lite grann. 
Tillgängligt minne är något som Universitetets dataavdelning är ansvariga för och projektet 
står och faller beroende på vad de kan erbjuda. Det är därför svårt, ja att inte säga omöjligt, att 
få en fungerande modell som kräver en hög upplösning då datorns minne sätter gränserna. 
Enda lösningen vore att köpa en ny dator för 30 till 50 000 kr, vilket givetvis inte var aktuellt. 

                                                 
21 COMSO-support knowledgebase 2 
22 COMSOL-support knowledgebase 1 
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Slutsats 
 
I simuleringarna av den noggranna modellen, med golvvärme, går det att se att de termiska 
stigkrafterna är med och påverkar luftströmningen. Vid högre temperaturer på tilluften 
förskjuts luftvirveln i vertikalled. Detta gick att observera trots att lufthastigheterna i 
vistelsezonen låg på 0,5 m/s. Vid lägre lufthastigheter borde bouyancy effekten vara med och 
påverka luftomblandningen i ännu högre grad. Luftens hastighet spelar en stor roll för om det 
går att se verkningarna av de termiska stigkrafterna eller inte. Då kraften genererad av 
tilluften ökar med kvadraten på hastighetsändringen. Av denna iakttagelse kan man dra 
slutsatsen att det finns en risk för att ventilationseffektiviteten försämras om 
tilluftstemperaturen blir allt för hög. I vilken utsträckning man behöver ta hänsyn till de 
termiska stigkrafterna då man ställer in en ventilationsanläggning var tyvärr inte möjligt att 
dra några slutsatser om.  
 
Orsaken, till att det inte gick att genomföra mer verklighetstrogna simuleringar, med lägre 
lufthastigheter, är att modellen kräver en hög upplösning för att hitta en lösning men detta är 
minneskrävande och datorns minne räcker inte till. Det måste alltså till datorer med högre 
beräkningskapacitet, än vad Karlstads Universitet kan erbjuda, för att genomföra dylika 
beräkningar.  
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Bilaga 1 
 

Enkel modell (inställningar) 
 
Non isothermal flow 
Randvillkor 
 
Väggar, tak, golv No-slip 
Vägg utsida  Ej aktiv 
Tilluft  -2,5 m/s 
Frånluft  101285 Pa 
 
Subdomain 
  Medium Fy   Init
     
Rum  Air 1 atm -9,81*(mat1_rho)              u [m/s],v[m7s],101325[Pa] 
 
Artifficial diffusion 
Isotropic diffusion 
 
Yttervägg är ej aktiv i denna modul. 
 
General heat transfer 
Randvillkor 
 
Yttervägg      
  
Tak, golv, innerväggar Thermal insulation 
Fönster/vägg utsida +10°C 
Tilluft  +20°C 
Frånluft  Convective flux 
 
Subdomain 
  Medium Init    Conduktion   Convection    Artifficial diffusion 
Rum  Air 1 atm 20°C   Aktiv            Aktiv           Isotropicdiffusion     
Yttervägg   20°C   Aktiv             Ej aktiv         Isotropicdiffusion 
   
Ytterväggens uppbyggnad  k(isotropic) 0.04 [w/(m*k)] 
   ρ 100 [kg/m3] 
   Cp 800 [J/(kg*K)] 
   Q 0 
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Bilaga 2 
 

Mer noggrann modell (inställningar) 
 
Non isothermal flow 
Randvillkor 
 
Väggar, fönster, tak, golv No-slip 
Vägg/fönster utsida Ej aktiv 
Tilluft  101322 Pa 
Frånluft  101285 Pa 
Radiator  Ej aktiv 
 
Subdomain 
  Medium Fy   Init
     
Rum  Air 1 atm -9,81*(mat1_rho)             u [m/s],v [m7s],101325[Pa] 
 
Artifficial diffusion 
Isotropic diffusion 
   
Yttervägg är ej aktiv i denna modul. 
 
General heat transfer 
Randvillkor 
 
Yttervägg      
  
Tak, golv, innerväggar Thermal insulation 
Fönster/vägg utsida -10°C 
Tilluft  +20°C 
Frånluft  Convective flux 
(Radiator  Ej aktiv) 
(Golvärme  26°C) 
 
Subdomain 
  Medium Init   Conduktion    Convection    Artifficial diffusion 
Rum  Air 1 atm 20°C   Aktiv            Aktiv           Isotropicdiffusion     
Yttervägg/fönster  20°C   Aktiv             Ej aktiv         Isotropicdiffusion 
   
Ytterväggens/fönstrets uppbyggnad k(isotropic) 0.04 [w/(m*k)] 
(Tjockleken varierar)  ρ 100 [kg/m3] 
   Cp 800 [J/(kg*K)] 
   Q 0 
 

 


