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Sammanfattning 
Det svenska elpriset har de senaste åren stigit kraftigt och förutspås öka ytterliggare under 
kommande år. Huvudorsaken är avregleringen av den europeiska elmarknaden som 
påbörjats. Detta har medfört att svenska företag börjat intressera sig för att minska sin 
elanvändning och på så sätt bevara sin konkurrenskraft gentemot företag på kontinenten. 
Ett vanligt sätt för att spara energi är att installera en luftridå vid en dörr eller port mot 
angränsande lokal eller omgivning med annan temperatur. Genom att rikta plana luft-
strömmar med hög hastighet vid porten reduceras möjligheten för de olika luftvolymerna 
att blandas. Luftridån skyddar därmed mot drag och bevarar lokalens ursprungliga 
temperatur vilket förbättrar den termiska komforten. En väl fungerande luftridå fyller 
därmed dubbla funktioner. 
 
Den här rapporten är ett examensarbete utförts för Boxholm Stål i samarbete med 
avdelningen Energisystem, IKP, Linköpings tekniska högskola. Uppgiften är att undersöka 
flödet och effektiviteten hos en luftridå på en industriell port vid Boxholm Stål. Genom att 
konstruera en simuleringsmodell baserad på luftridån och validera den ska effektiviteten 
beräknas. Vidare kommer modellen modifieras för att skapa alternativa konfigurationer 
vilkas effektivitet kan jämföras med den ursprungliga modellen. Arbetet ska även ge 
kunskap om hur ett framtida elpris kommer att påverka energikostnaden för driften av 
luftridån. 
 
För att utföra dessa beräkningar användes ett verktyg för matematisk modellering av 
strömning, CFD. Programvarorna Gambit och Fluent har använts för att skapa modellerna 
samt utföra och presentera de numeriska beräkningarna. 
 
Resultaten visar att en väl konfigurerad luftridå kan både förbättra arbetsklimatet och 
minska driftkostnader för uppvärmning av lokalen. Jämförelser mellan modellerna visar på 
stor skillnad i effektivitet beroende på luftridåns placering i förhållande till porten samt den 
vinkel som luften blåses från inloppet. Enbart genom att modifiera vinkeln för det befintliga 
inloppet kan driftkostnaderna reduceras med över 60 % jämfört med en oskyddad port utan 
luftridå. 
 
Elprisets påverkan av driftskostnaderna är mycket stor då en dåligt konfigurerad luftridå 
drar ut stora mängder luft ur lokalen som måste ersättas med uppvärmd luft. En modifierad 
vinkel på luftridån kan minska driftkostnaderna trots ett framtida ökat elpris. 
 
För en luftridå placerad ovanför porten är inloppets vinkel av större betydelse än 
lufthastigheten. Den optimala vinkeln för inloppet ligger mellan 20 och 30 grader 
oberoende av en lufthastighet. 
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Abstract 
The Swedish electricity price has rapidly increased during the last years and is predicted to 
further increase in the coming years. The main reason is the deregulation of the European 
electricity market which has begun. As a result Swedish companies have become interested 
in decreasing their use of electricity to maintain their competitiveness towards foreign 
companies. A common way to save electricity is to install an air curtain at a door or gate 
between an adjacent premises or surroundings with different temperature. By aiming plane 
jets with high velocity at the gate, the different air volumes possibility to mix is reduced. 
The air curtain therefore protects against draft and maintains the temperature of the 
premises which improves the thermal comfort. An air curtain working properly can both 
improve working environment and save energy. 
 
This report is a final thesis performed for Boxholm Stål in cooperations with the 
department of energy systems, IKP, Linköping University. The main goal is to examine the 
flow and efficiency of an air curtain for an industrial gate at Boxholm Stål. By developing 
and validating a simulation model based on a real air curtain, the efficiency can be 
estimated. Furthermore, the model will be modified to create alternative configurations 
which will be compared with the original model. The thesis will also bring knowledge of 
how a future electricity price will affect the energy costs for operating the air curtain. 
 
To perform these calculations, CFD, a tool for mathematical modeling of fluids was used. 
The computer programs Gambit and Fluent were used to create the models, perform and 
present the numerical calculations. 
 
The result shows that an air curtain working correctly can both improve the working 
conditions and reduce the operating costs for heating the premises. Comparisons between 
the models show large differences in efficiency depending of the positions of the air curtain 
relative to the gate and the angle at which the air is ejected from the inlet. Solely by 
modifying the angle for the existing inlet, the operating costs can be reduced by over 60 % 
compared to a gate without an air curtain. 
 
The electricity price’s influence on the operating costs is very large since a poorly operating 
air curtain is pulling large quantities of air, from the premises to the surroundings, which 
has to be replaced by heated outdoor air. A modified angle on the air curtain can reduce the 
operating costs even for a higher electricity price in the future. 
 
For an air curtain placed above the gate, the angle of the inlet is of greater importance than 
the air velocity. The optimal angle for the inlet is between 20 and 30 degrees independent 
of the air velocity. 
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1 Inledning 
Från och med den 1 juli 2004 är den europeiska elmarknaden avreglerad för icke-
hushållskunder1. Företag inom Europa har då fritt fram att köpa och sälja el över lands-
gränserna. Det betyder att företag på kontinenten, med höga elpriser, kan köpa sin el från 
billiga vattenkraftverk i norra Sverige istället för dyra kolkondenskraftverk på kontinenten. 
De svenska elföretagen kan då sälja sin el till ett högre pris än innan vilket medför ett högre 
elpris för konsumenter i Sverige. Det har lett till att svenska företag börjat intressera sig för 
att minska sin elanvändning och på så sätt bevara sin konkurrenskraft gentemot företag på 
kontinenten. 
 
God termisk komfort vid arbete är viktigt för arbetsförmågan och ur säkerhetssynpunkt. 
Människan är känslig mot små avvikelser från det ideala termiska klimatet. Nedkylning av 
kroppen leder till minskad precision och muskelfunktion samt försämrad tanke- och 
observationsförmåga. Arbetsmiljöverket föreskriver att permanenta arbetsplatser nära en 
port till det fria ska ha skydd mot besvärande drag2. Detta skydd kan till exempel bestå av 
en luftridå som är konstruerad för att separera klimaten på vardera sidan av en öppnad dörr 
utan fysiska hinder. Samtidigt som luftridån förbättrar inomhusklimatet sparas energi 
eftersom den kalla luften som tränger in i lokalen måste värmas upp. En väl konfigurerad 
luftridå fyller därmed dubbla funktioner. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka flödet och effektiviteten hos en luftridå på en 
industriell port vid Boxholm Stål. Genom att konstruera en modell baserad på luftridån och 
validera den kommer effektiviteten att kunna beräknas. Vidare ska modellen modifieras för 
att skapa alternativa konfigurationer vilkas effektivitet kan jämföras med den ursprungliga 
modellen. Arbetet ska även ge kunskap om hur ett framtida elpris kommer att påverka 
energikostnaden för driften av luftridån samt de begränsningar och problem som kan uppstå 
vid numeriska simuleringar. 

1.2 Presentation av Boxholm Stål 
Boxholm Stål AB är beläget i Boxholm 5 mil sydväst om Linköping. Företaget, som är 
aktiebolag sedan 1984, sysselsätter 80 personer och är helägt dotterbolag av Boxholms AB 
vilka även äger Boxholm Ost AB, Sonoform AB och AB Alvenius Industrier. Boxholm 
Stål ABs verksamhet är helt specialiserad på kalldraget stångstål. Kapaciteten uppgår till 
över 50000 ton per år där huvudparten levereras till svensk verkstadsindustri och resterande 
produktion exporteras till de nordiska länderna, Tyskland, Benelux och Storbritannien3. 
Boxholm Stål AB upptar omkring halva vänstra delen av byggnaden i figur 1. 
 
 

                                                 
1 Europeiska gemenskapernas kommission (2003). 
2 Arbetsskyddsstyrelsen (2001). 
3 Boxholms Stål, Internet. 
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Figur 1: Flygfoto av Boxholm Stål AB, Boxholm 

1.3 Struktur 
1. Inledning 
Rapporten börjar med en översiktlig beskrivning av varför arbetet initierades. Syftet och 
Boxholm Stål presenteras samt rapportens struktur. 
 
2. Bakgrund 
För att få en mer övergripande bild av de bakomliggande faktorerna till examensarbetet 
presenteras de i detta kapitel. De viktiga element som påverkar elpriset beskrivs här mer 
ingående samtidigt som värmeprisutvecklingen redogörs ur både Boxholm Ståls och ett 
globalt perspektiv. Dessutom förklaras arbetsklimatets vikt miljömässigt och ekonomiskt. 
 
3. Luftridåer 
I detta kapitel beskrivs luftridån, den funktion som Boxholm Stål använder för att 
säkerställa godtagbart arbetsklimat. Koncept och principen bakom luftridån förklaras samt 
hur energi kan sparas. Sedan framställs hur luftutbytet sker i öppna portar samt de 
förhållanden som påverkar flödet för att avslutas med presentation av teori om plana 
jetstrålar, som är vanliga för luftridåer, samt dess utveckling från att de lämnar inloppet. 
 
4. Matematisk modellering av turbulent strömning, CFD 
Den utvalda teorin presenteras här i tre underliggande kapitel. I första underkapitlet 
presenteras de styrande ekvationerna för flöden i allmänhet, Navier-Stokes ekvationer, samt 
begreppet turbulens introduceras. Genom att beskriva turbulens enligt Reynolds uppdelning 
fås de genomsnittliga Navier-Stokes ekvationerna. Efterföljande underkapitel förklarar hur 
turbulens beskrivs numeriskt med modeller. Därefter förklaras de vanligaste modellerna 
och sammanfattas med en jämförelse för olika flöden. Det sista underkapitlet börjar med att 
förklara hur randvillkor påverkar modellerna. Därefter illustreras beräkningsnätets vikt och 
hur det bör skapas för att ge goda resultat. Slutligen beskrivs hur numeriska modeller bör 
valideras för att resultaten ska visa god överensstämmelse med verkligheten. 
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5. Mätningar 
Kapitlet beskriver tillvägagångssätt samt den utrustning som användes för mätningarna på 
industriporten i Boxholm. Mätutrustningens noggrannheter redogörs samt de omgivande 
faktorer som påverkar mätningarna. 
 
6. Resultat 
Här presenteras resultaten från givna indata, mätningar samt simuleringar. Mätningarnas 
resultat ligger till grund för indata till simuleringsmodellerna och valideringsmodellens 
resultat ges också. Olika turbulensmodeller och diskretiseringsscheman som använts som 
indata till simuleringarna jämförs. Avslutningsvis jämförs simuleringsresultaten ur energi- 
och elprissynpunkt med fallet av en oskyddad öppen port samt simuleringsresultat av en 
luftridå placerad ovanför en port. 
 
7. Diskussion 
Under detta kapitel diskuteras resultaten och analyseras ingående. De yttre faktorer som 
kan påverka resultaten samt dess inverkan presenteras och relevansen mellan jämförelserna 
av de olika luftridåerna avhandlas. Slutligen förklaras hur de elpriser som används 
genomgående i arbetet påverkar resultaten. 
 
8. Slutsatser 
Generella slutsatser presenteras samt syftets uppfyllande. 
 

1.4 Avgränsningar 
• Industriporten vid Boxholm Stål har en huv som inte tagits med i beräkningarna av 

luftflöden i öppna portar. 
 

• Portens geometri har förenklats för att förenkla skapandet av modellen. Tak och 
vägg på den huv som finns runt porten har till exempel ersatts med släta väggar. 

 
• Samtliga modeller som simulerats har varit isoterma fall, det vill säga att alla väggar 

samt luften har samma temperatur. 
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2 Bakgrund 
2.1 Elpriser i Sverige 
Den 1 januari 1996 påbörjades det långtgående arbete som ska leda till en europeiskt 
avreglerad marknad för industri- och hushållskunders elhandel. Ett nytt regelverk i Sverige 
föreskrev att alla marknadsaktörer skulle utan diskriminering ges fritt tillträde till 
distributions- och transmissionsnäten. Detta regelverk la därmed grunden för en elmarknad 
med konkurrens och fri prissättning i produktion och försäljning. Samtidigt påbörjades 
arbetet med en nordisk elmarknad vilket innebar att gränstarifferna för överföring av el 
mellan Sverige och Norge togs bort samt en norsk-svensk handelsplats för el, Nord Pool, 
skapades. Denna marknad har sedan dess utökats och omfattar numera Finland och delar av 
Danmark.4 
 
EU fastställde den 19 februari 1999 ett elmarknadsdirektiv som syftar till att skapa en 
integrerad europeisk marknad för el med konkurrens och fri prissättning i produktion och 
försäljning. Marknaden för el ska därmed utsättas för konkurrens på samma sätt som andra 
varor i unionen. Samtidigt som elförsörjningen inom unionen inte får äventyras ska av-
regleringen leda till en så samhällsekonomiskt optimal marknad som möjligt vilket innebär 
att hänsyn också ska tas till miljöeffekter. I likhet med många direktiv inom EU har 
medlemsländerna relativt stor frihet att utforma det nationella regelverket inom ramen för 
vissa allmänna principer. När elmarknadsdirektivet trädde i kraft hade flera länder fått 
anstånd med genomförandet i upp till två år men trots detta har inte avregleringen skett på 
ett tillfredsställande sätt i alla medlemsländer utan endast 10 av 27 medlemsländer har 
fullständigt avreglerat sin elmarknad5. Från och med 1 juli 2004 ska elmarknadsdirektivet 
gälla samtliga icke-hushållskunder och därefter från 1 juli 2007 gälla samtliga kunder6. 
 
Ett lands energisystem kan antingen vara effektdimensionerat eller energidimensionerat. 
Med effektdimensionerat menas att produktionseffekten begränsar elproduktionen i motsats 
till energidimensionerat där ett lands elenergikapacitet är begränsande för elproduktionen. 
Norges energisystem är energidimensionerat då dess produktion i stort sett bara består av 
vattenkraft. Systemet är utformat för att tillgodose landets elbehov de år med lågt 
vattenflöde vilket medför att el kommer att kunna exporteras de år med normalt eller rikligt 
vattenflöde. Under sommarmånaderna kommer elpriset att vara lågt då efterfrågan är låg 
och det finns gott om vatten till skillnad från vintermånaderna då vattenflödet är lågt och 
efterfrågan hög vilket medför högre elpriser. Tysklands energisystem är effekt-
dimensionerat och består till största delen av koleldade värmekraftverk. Energisystemet är 
dimensionerat för att klara den högsta belastningen under året vilket är dagtid på vecko-
dagar då industrierna är som aktivast. Detta medför ett högre elpris dagtid då efterfrågan är 
som störst och ett lägre elpris nattetid då efterfrågan är låg och kraftverken har överskotts-
kapacitet. Sveriges energisystem kan antas vara energidimensionerat då knappt 50 % av 
elproduktionen härstammar från vattenkraftverk7. 
                                                 
4 Bergman L (2000) 
5 Europeiska gemenskapernas kommission (2005) 
6 Europeiska gemenskapernas kommission (2003) 
7 Energimyndigheten (2005). 
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När den nordiska elmarknaden avreglerades 1996 sjönk det nordiska elpriset. Sänkningar 
har också skett i resten av EU sen avregleringarna inleddes. Men med dessa avregleringar 
och förutsättningar är det troligt att det svenska elpriset kommer att öka nu när svenska 
företag har möjlighet att sälja sin el till ett högre pris till konsumenter på kontinenten8. En 
illustration av en trolig utveckling för det svenska elpriset kan ses i figur 2. 
 

 
Figur 2: Trolig utveckling för det svenska elpriset9. 

 
Enligt ett examensjobb på Sydkraft AB kommer det svenska elpriset att börja variera under 
dygnet på samma sätt som i övriga Europa med högre priser dagtid på veckodagar då 
efterfrågan är hög. Enligt Melkersson och Söderbergs grundscenario blir elpriset på Nord 
POOL € 80,50/MWh dagtid (höglasttid, HLT) och € 44,33/MWh övrig tid (låglasttid, 
LLT)10. Det motsvarar 749,46 kr/MWh (HLT) och 412,71 kr/MWh (LLT) vilket kan 
jämföras med genomsnittligt elpris på Nord POOL på 406,07 kr/MWh under februari 2006 
och 109,93 kr/MWh under februari 200011. 
 
De senaste åren har ytterligare faktorer som påverkar elpriset tillkommit. Dessa är handel 
med utsläppsrätter samt prissättningen på de underliggande råvaror som används för 
produktion av el, då främst olja. Priset på nordsjöolja (Brent) har sedan 2004 stigit från 
$20-$35/fat till drygt $70/fat under juli 200612 vilket påverkar marginalpriset för el i 
                                                 
8 Dag S (2000). 
9 Dag S (2000). 
10 Melkersson M och Söderberg S-O (2004). 
11 Nord POOL, Internet. 
12 Oilnergy, Internet. 
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Europa och Sverige då det finns en stark koppling mellan prissättning på värme/el och de 
underliggande bränslena13. Eftersom priset på utsläppsrätter (rätten att släppa ut ett ton 
koldioxid) varierar påverkar även dessa elpriset. För närvarande kostar en utsläppsrätt cirka 
€ 16/ton CO2 eller cirka 148 kr/ton CO2

14. 
 
Det traditionellt låga elpriset i Sverige har medfört att svenska industrier använt betydligt 
mer el än sina konkurrenter i övriga Europa. Till exempel används el för uppvärmning av 
lokaler vilket aldrig sker på kontinenten med dess höga elpriser. Den framtida ökning av 
elpriset visar hur viktigt det är för svenska företag att se över sin elanvändning samt minska 
användandet för att bibehålla sin konkurrenskraft mot europeiska konkurrenter. 

2.2 Värmeprisutveckling 
De dominerande uppvärmningssätten i Sverige är fjärrvärme, olja, och el. Marknaden för 
uppvärmning är dock i förändring där fossila bränslen och el används allt mindre till 
förmån för fjärrvärme. Enligt en sammanställning av Energimyndigheten har dock priserna 
på all energi stigit de senaste åren och då mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. 
De största prisuppgångarna har skett för olje- och naturgasuppvärmning där priset per 
MWh till slutkund mer än fördubblats sen 1997. För fjärrvärme och pellets har däremot 
ökningen varit blygsam15. Figur 3 visar en sammanställning det senaste decenniets 
prisutveckling för energibärare. 
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Figur 3: Totalprisutveckling för olika uppvärmningssätt 1997 – 2006 inklusive skatter och avgifter16. 

Anm.: Samtliga priser utom fjärrvärmepriset avser priset för en typisk villakund. Fjärrvärmepriset avser priset 
för ett mindre bostadshus. Samtliga priser avser endast rörliga energikostnader. 

 

                                                 
13 Patrik Rhodin, muntligt. 
14 Nord POOL, Internet. 
15 Energimyndigheten (2006). 
16 Energimyndigheten (2006). 
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Även Boxholm Stål har upplevt denna prisutveckling. Boxholm Stål värmer sina lokaler 
med ånga som köps från närliggande Ovako Bar AB. Ur figur 4, som visar ångkostnaden 
för Boxholm Stål, kan man tydligt urskilja en ökning av ångpriset uttryckt i kostnad per 
MWh. Under första kvartalet 2002 låg priset i storleksordningen 300 kr/MWh för att tre år 
senare ökat till över 600 kr/MWh17. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

jan
uari

feb
ruari

mars ap
ril maj jun

i
jul

i

au
gu

sti

se
pte

mbe
r

ok
tobe

r

no
ve

mbe
r

de
ce

mbe
r

2002 2003 2004 2005
 

Figur 4: Ångkostnaden kr/MWh för 2002-2005. (2005 års värden gäller januari-mars)18. 

2.3 Inomhusklimat i industrilokaler 
Arbetsmiljöverkets regler för arbetsplatsers klimat är inrättade för att säkerställa godtagbar 
termisk komfort och säkerhet. Människan är känslig mot små avvikelser från det ideala 
termiska klimatet. Inom termiskt klimat ingår temperatur, lufthastighet, turbulensintensitet 
samt strålningstemperatur. Den värme som förloras mot omgivningen balanseras normalt 
av kroppens värmeproduktion men om kylningen av kroppen är obalanserad löper leder och 
muskler risk för belastningsskador samtidigt som man kan uppleva obehag. Nedkylning 
leder dessutom till minskad precision och muskelfunktion samt försämrad tanke- och 
observationsförmåga. Ett bra arbetsklimat lönar sig alltså även ur företagsekonomisk 
aspekt19. Lämpliga värden på till exempel lufttemperaturer saknas och är därmed en 
bedömningsfråga baserat på bland annat arbetets utformning och rörelsegrad. Reglerna 
föreskriver dock: ”Om en permanent arbetsplats är förlagd nära en dörr eller en port till det 
fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur skall det normalt finnas ett skydd 

                                                 
17 Rohdin P (2006). 
18 Rohdin P (2006). 
19 Arbetsmiljöverket, Internet. 
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mot besvärande drag”20. Drag definieras som oönskad lokal kylning av kroppen till följd av 
luftrörelser och är en av de vanligaste orsakerna till klagomål i värmda och kylda 
byggnader. Den mänskliga huden är väldigt känslig mot temperaturförändringar. Drag 
skapar en kyleffekt av huden genom konvektion som beror på temperaturskillnad mellan 
luft och hud, lufthastighet samt turbulensintensitet. Personer som upplever drag under 
vinterhalvåret tenderar att öka inomhustemperaturen för att motverka kyleffekten vilket 
leder till ökade kostnader för uppvärmning. Drag orsakas av både höga vindhastigheter och 
hög turbulensintensitet var för sig. Klagomål över drag kan därför förekomma även med 
vindhastigheter under rekommenderade värden men med tillräckligt hög 
turbulensintensitet21. Exempel på skydd mot drag kan till exempel vara luftridåer, vindfång 
eller vädertätningsportar. 

                                                 
20 Arbetsplatsens utformning (2001). 
21 Awbi HB (2003). 
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3 Luftridåer 
3.1 Koncept och princip 
En luftridå har två huvudsakliga funktioner: Att förbättra inomhusklimatet och att spara 
energi genom minskat inträngande av luft i en lokal. Drag kan uppstå vid öppnandet av dörr 
eller port mot angränsande lokal eller omgivning med annan temperatur eller annat tryck. 
En luftridå är konstruerad för att separera klimaten på vardera sidan av en öppnad dörr utan 
fysiska hinder. Genom att rikta plana luftströmmar med hög hastighet vid porten reduceras 
möjligheten för de olika luftvolymerna att blandas och därmed skydda mot drag och bevara 
sin ursprungliga temperatur vilket förbättrar den termiska komforten. Samtidigt kan t.ex. 
minskningen av inträngande kall luft leda till energibesparingar eftersom den kalla luften 
måste värmas i lokalen. En förutsättning för besparingen är att temperaturskillnaden mellan 
de två klimatzonerna är tillräckligt stor. Därför är det viktigt att luftridån är konfigurerad 
för att endast vara påslagen vid tillräckligt stor temperaturskillnad eller vid andra klimat-
förhållanden såsom anläggande vind mot porten. En luftridå minskar även den förlust av 
arbetsyta närmast en port som uppstår vid mycket drag vid porten. För att ytterligare 
minska värmebehovet i lokalen kan den övervärmda luften i lokalens övre del användas till 
luftridån. Traditionella luftridåer som endast använder uppvärmd inomhusluft är dock inte 
alltid ekonomiska då en stor del av den uppvärmda luften lämnar lokalen. Genom att 
använda ouppvärmd inomhusluft, utomhusluft eller en kombination av dessa kan 
uppvärmningsbehovet minska. Luftridåer som använder ouppvärmd luft sparar 30-70 % 
värmeenergi22. 
 
Beroende på applikation har 7 typer av luftridåer designats: 
 

• Luftridåer med uppvärmd inomhusluft 
• Luftridåer med ouppvärmd inomhusluft 
• Kombinerade luftridåer med inomhusluft 
• Luftridåer med ouppvärmd utomhusluft 
• Luftridåer för kylrum 
• Luftridåer för öppningar med långa passager 
• Luftridåer för processutrustning 

 
De 4 första luftridåerna placeras oftast vid de yttre öppningarna i uppvärmda lokaler men 
även i ouppvärmda lokaler där temperaturen ska bevaras vid arbetsytan. Deras huvud-
sakliga funktion är att minska inträngandet av kall luft i lokalen under den kalla delen av 
året. Luftridåer för kylrum är konstruerade för att minska inträngandet av varm luft i den 
kylda lokalen medan luftridåer för processutrustning är utformade för att hindra giftiga 
beståndsdelar från att spridas till lokalen genom öppningar i utrustningen. 
 
Luftridåer med ouppvärmd utomhusluft är rekommenderade att byggas med en plan 
jetstråle från ena sidan av porten längs med en vinkel ut från porten mot utomhusluften 
enligt figur 5. Den andra sidan av porten bör då vara fri från hinder som hindrar luftstrålen 
att flöda längs med porten. Den fria längden efter porten bör vara i samma storleksordning 
                                                 
22 Goodfellow HD och Tähti E (2001). 
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som portens bredd. Luftridåer med ouppvärmd utomhusluft är lämpliga för ouppvärmda 
lokaler samt lokaler som saknar strikta regler för det lokala inomhusklimatet i portens 
närhet då detta klimat inte kan tillgodoses. Däremot minskar en luftridå med ouppvärmd 
utomhusluft värmeförlusterna från lokalen eftersom ingen värmeenergi används23. 
 

 
Figur 5: Luftridå med ouppvärmd utomhusluft24. 

 

3.2 Luftströmmar i öppna portar 
Luftutbytet i öppna portar kan idealiseras som ett par icke-viskösa flöden vilka drivs av de 
tryckskillnader som uppstår av densitetsvariationer mellan luftmassorna. De förluster som 
uppstår; strömlinjeskontraktion, kinetiska energiförluster och korsströmsblandning 
estimeras med en öppningskoefficient som appliceras på det teoretiska idealiserade flödet. 
Nettoflödet på grund av temperaturskillnad kan beskrivas som25: 
 

( ) 5.03

3
HgWKQn ′=  (1) 

 
där K är öppningskoefficienten, W (m) är öppningens bredd och H (m) öppningens höjd. 
Öppningskoefficienten K kombinerar mynningskoefficienten Cd och blandnings-
koefficienten Cm såsom: 
 

( )md CCK −= 1  (2) 
 
Den effektiva gravitationen beskrivs som: 
                                                 
23 Goodfellow HD och Tähti E (2001). 
24 Goodfellow HD och Tähti E (2001). 
25 Wilson DJ och Kiel DE (1990). 
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a

gg
ρ

ρΔ=′  (3) 

 
där Δρ är skillnaden i densitet mellan luftmassorna och ρa (Pa) är medelvärdet mellan luft-
massornas densitet. Mynningskoefficienten Cd inkluderar strömlinjeskontraktion, flödes-
separation och viskösa förluster genom öppningen medan blandningskoefficienten Cm tar 
hänsyn till förluster genom återinblandning av motströmmande flöde26. Nettoflödet i en 
öppen port på grund av temperaturskillnad illustreras av figur 6. 
 

Inomhus

Utomhus

Vägg

 
Figur 6: Schematisk bild av nettoflödet i en öppen port på grund av temperaturskillnad. 

 
Mätningar på en 1,87 m2 stor dörr av Wilson och Kiel (1990) gav följande förhållande 
mellan öppningskoefficienten och temperaturskillnaden mellan luftmassorna: 
 

TK Δ+= 0045.0400.0  (4) 
 
Mätningar av Fritzsche och Lilienblum (1968) på en 4,50 m2 stor öppning till ett kylt rum 
gav öppningskoefficienten som funktion av temperaturskillnaden mellan luftmassorna 
enligt följande27: 
 

TK Δ+= 0043.0476.0  (5) 
 
Båda öppningskoefficienterna har i stort sett samma lutning men ekvation (5) har ett högre 
initialvärde. Denna skillnad tros bero på skillnaderna i omgivningsturbulens. Fritzsche och 
Lilienblums experiment utfördes inomhus i en skyddad laboratoriemiljö med låg 
omgivningsturbulens medan Wilson och Kiels experiment utfördes utomhus med högre 
omgivningsturbulens. Det senare experimentet visade att högre omgivningsturbulens verkar 
öka återinblandning av motströmmande flöde vilket leder till högre blandningskoefficient 
och då skulle vara förklaringen till Fritzsche och Lilienblums högre öppningskoefficient28. 

                                                 
26 Wilson DJ och Kiel DE (1990). 
27 Fritzsche C and Lilienblum W (1968). 
28 Wilson DJ och Kiel DE (1990). 
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Vindens påverkan för det totala flödet kan approximeras med följande ekvation29: 
 

Lf
u

HWQ vind
vind ⋅⋅⋅=

2
 (6) 

 
där uvind (m/s) är medelvindhastigheten vid en höjd av 10 m, L är en lägesfaktor som avgör 
vindens riktning mot porten och f en frekvensfaktor på vindriktningen. Flödet i en öppen 
port på grund av vinden illustreras av figur 7. Det totala flödet ges av30: 
 

( ) LfuHWHgWKQQQ vind
vindntot ⋅⋅⋅+′=+=

23
5.03  (7) 

 
vilket även demonstreras av figur 8. Totalflödet av luft genom öppen port vid olika 
portdimensioner ges av figur 9. 
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Figur 7: Schematisk bild av luftflödet i en öppen port på grund av vinden. 
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Figur 8: Schematisk bild av totalflödet i en öppen port på grund av temperaturskillnad och vinden. 

 
                                                 
29 Bahram Moshfegh, Muntligt. 
30 Bahram Moshfegh, Muntligt. 
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Figur 9: Totalflöde av luft för öppna portar med olika dimensioner vid 20 grader temperaturskillnad 

mellan inom- och utomhusluft. 
 

3.3 Plan jetstråle 
En plan jetstråle är en fri jetstråle producerad av en oändligt lång rektangulär öppning så att 
endast jetstrålens laterala förändringar sker i ett plan normalt mot öppningens längd. I 
praktiken kan jetstrålar från öppningar med en sidoratio, bredd/höjd, högre än 40 
approximeras som en plan jetstråle då variationer längs öppningens längd är försumbara. 
Om x och y antas vara riktningarna längs med centerlinjen respektive normal till 
centerlinjen kommer hastighetsprofilen för en plan jetstråle vid olika avstånd från 
öppningen att bli liknande figur 10. Strålens centerhastighet kommer att sjunka genom att 
turbulensen ökar med ökande avstånd från öppningen. Centerhastighetens sänkning för en 
plan jetstråle i det utvecklade området beskrivas av: 
 

hxKUU vom /// =  (8) 
 
där Uo (m/s) är mynningshastigheten och Kv en kastlängdskonstant31. Kastlängdskonstanten 
har tagits fram genom teori och experimentell data från flera källor och varierar beroende 
på teoretisk lösning och experiment. En sammanfattning av framtagna värden visas i tabell 
1. En bra approximation är att anta Kv = 2,5032. Den dimensionslösa hastighetsprofilen 
uppvisar formen av en Gaussisk fel-kurva som kan representeras av33: 
 

)η,(Uu m
26930exp −=  (9) 

 
där η = y/(y1/2) och y1/2=0,1x (m). 
 
                                                 
31 Awbi HB (2003). 
32 Olander L (1982) 
33 Awbi HB (2003). 
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Figur 10: Hastighetsfördelning för plan jetstråle vid ökande avstånd från inloppet. 

 
Tabell 1: Sammanfattning av kastlängdskonstanter34,35,36. 

Fall Kv 
Tollmien Solution 2,67 
Goertler Solution 2,40 
Rajaratnam 2,47 
Olander 2,50 

 

                                                 
34 Awbi HB (2003). 
35 Rajartnam N (1976). 
36 Olander L (1982) 
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4 Matematisk modellering av turbulent strömning, CFD 
4.1 Turbulensmodellering 
I allmänhet antas att Navier-Stokes ekvationer kan beskriva alla flöden. Dessa ekvationer 
består av kontinuitetsekvationen samt momentekvationerna. Om värmeöverföring ska 
beräknas måste även energiekvationen inkluderas men eftersom endast isoterma fall 
behandlas kommer energiekvationen utelämnas framöver i denna rapport. För en Newtonsk 
fluid gäller att skjuvspänningar är proportionella mot skjuvhastigheter (skjuvvinklars tids-
derivator) i olika plan. Exempel på Newtonska fluider är luft och vatten. För ett instationärt 
flöde av en Newtonsk fluid i ett kartesiskt koordinatsystem kan de styrande ekvationerna i 
tensorform uttryckas som37: 
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En fluid kan betecknas ha ett laminärt flöde, övergångsflöde eller turbulent flöde. 
Turbulens kan beskrivas som ett slumpmässigt flöde med oavbrutna förändringar i tid och 
rum. Dessa fluktuationer sker i alla riktningar samtidigt som roterande flödesstrukturer 
uppstår med stora variationer i längdskala och frekvens. Turbulent flöde har därmed ett 
högt utbyte av värme och momentom vilket ger höga värden på diffusionskoefficienter för 
momentom och värme. Den momentana hastigheten kan skrivas som 
 

uUu ′+=  (12) 
 
där U (m/s) representerar medelhastigheten och u´ (m/s) den fluktuerande hastigheten. 
Denna uppdelning kallas Reynolds uppdelning38. Per definition är medelvärdet hos den 
fluktuerande komponenten noll medan det kvadratiska medelvärdet ger dess varians. 
Turbulensintensiteten (eller standardavvikelsen) för flödet representerar beteendet för de 
turbulenta fluktuationerna och ges av roten ur standardavvikelsen. 
 
Turbulens kan delas upp med tre skalor: Stora virvlar, medelstora virvlar och små virvlar. 
De stora virvlarna har samma storleksordning som hastighets- och längdskalan för 
medelflödet. Stora virvlar utvinner kinetisk energi, k (m2/s2), från medelflödet genom 
virvelns sträckningsprocess, är kraftigt anisotropiska och står för den större delen av den 
turbulenta mixningen. Virvelns sträckningsprocess skapar rörelser i mindre längd- och 
tidsskalor. Dessa medelstora virvlar överför den kinetiska energin till finskalig turbulent 
rörelse och agerar därmed som en bro mellan de stora och små virvlarna. Medelstora virvlar 
är mindre riktningsavvikande än de stora virvlarna och har inte lika hög korrelation med 
medelflödet. De små virvlarna avleder den kinetiska energin med hjälp av fluidens 

                                                 
37 Cehlin M (2006). 
38 Cehlin M (2006). 
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viskositet och omvandlar energin till värme. Graden av viskös avledning av turbulent 
kinetisk energi anges med ε (m2/s3). Små virvlar har liten eller ingen riktningsavvikelse och 
har längdskalor i storleksordningen 0.1 till 0.01 mm samt frekvenser uppemot 10 kHz i 
typiska turbulenta flöden. Dessa fluktuationer bidrar minimalt till den turbulenta 
mixningen39. 
 
Att lösa de tidsberoende Navier-Stokes ekvationer för fullt utvecklat turbulent flöde kräver 
enorm datorkapacitet på grund av den stora uppsättning längdskalor och frekvenser i flödet. 
Dessutom är oftast inte detaljerna i turbulenta flödet av intresse utan istället flödets 
genomsnittsvärden såsom medelhastighet och medeltemperatur. Genom att beskriva 
hastigheten enligt ekvation (12) fås de genomsnittliga Navier-Stokes ekvationerna, även 
kallade RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations), vilka ger tidsmedelvärdet 
för egenskaper såsom hastighet, tryck och temperatur. De tidsoberoende, inkompressibla 
styrande ekvationer som beskriver tidsmedelvärdet ges av: 
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Ekvationerna ger dock upphov till ytterligare okända parametrar såsom Reynolds-
spänningar, jiuu ′′− , och turbulenta värmeflöden, vilka måste modelleras för att lösa 
ekvationssystemet. Turbulensmodelleringens huvuduppgift är därmed att skapa modeller 
med tillräcklig noggrannhet och generaliserbarhet för att förutsäga dessa okända värden40. 

4.2 Turbulensmodeller 
De vanligaste RANS-modellerna är tubulensmodeller för eddy-viskositet (turbulent 
viskositet). Dessa modeller förutsätter att det finns en analogi mellan viskösa spänningar 
och Reynolds-spänningar i medelflödet och använder Boussinesqs eddy-viskösa 
approximation. Modellerna för eddy-viskositet kan delas in i tre grupper beroende på 
antalet extra transportekvationer som behövs för beräkningarna41. 
 
Den enklaste av dessa modeller är nollekvationsmodellen som föreslogs av Prandtl 1926. 
Han antog att den turbulenta viskositeten är proportionell mot den turbulenta längd- och 
hastighetsskalan. Genom att anta värdet på den turbulenta längdskalan för ett visst flöde 
kan den turbulenta viskositeten beräknas direkt. Modellen är matematiskt enkel och kräver 
liten beräkningstid men anses olämplig för recirkulerande flöden42. 
 
 

                                                 
39 Cehlin M (2006). 
40 Cehlin M (2006). 
41 Cehlin M (2006). 
42 Awbi HB (2003). 
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Den i allmänhet noggrannare enekvationsmodellen antar att turbulent viskositet är 
proportionell mot turbulent kinetisk energi, k. Genom att introducera en transportekvation 
för kinetisk energi kan k beräknas och därmed turbulent viskositet. Enekvationsmodellen är 
en förbättring mot nollekvationsmodellen men då båda modellerna kräver en empirisk 
approximation av turbulenta längdskalan anses de olämpliga för flöden med separation och 
cirkulation43. 
 
Tvåekvationsmodellen är den vanligaste modellen för eddy-viskositet. Här beräknas både 
den turbulenta längd- och hastighetsskalan med transportekvationer. I den mest använda 
tvåekvationsmodellen, standard k-ε modellen, beräknas dessa skalor genom transport-
ekvationer för turbulent kinetisk energi, k, samt dess grad av dissipation, ε. Då både 
turbulenta längd- och hastighetsskalan beräknas oberoende av varandra anses tvåekvations-
modeller vara de enklaste ”fullständiga” modellerna44. Standard k-ε modellen är den 
vanligaste av alla turbulensmodeller tack vare dess användbarhet i ett stort antal flödes-
situationer samt dess låga beräkningstid i förhållande till mer komplexa modeller. Förutom 
standard k-ε modellen finns andra tvåekvationsmodeller såsom RNG k-ε modellen och 
Realizable k-ε modellen etc. Samtliga dessa är skapade för flöden med höga Reynolds tal i 
gränsskiktet och använder sig av en väggfunktion för att modellera området närmast 
väggen. RNG k-ε modellen är bättre på att representera småskalig turbulens och dess 
effekter för flödet. Detta sker genom introducerandet av en slumpmässig tvångsfunktion i ε-
ekvationen. RNG k-ε modellen har visat förbättrade resultat för vissa komplexa flöden 
jämfört med standard k-ε modellen och då med endast marginellt längre beräkningstider45. 
Det styrande ekvationssystemet för RNG k-ε modellen ges nedan: 
 

0)( =
∂

∂

i

i

x
U  (13) 

( )ji
ji

j

j

i

jij

ji uu
xx

U
x
U

xx
P

x
UU

′′−
∂
∂+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

+
∂
∂

∂
∂+

∂
∂−=

∂
∂

υ
ρ
1)(

 (14) 

kSuu ijijtji δν
3
22 +−=′′  (15) 

12 −= εν μ kCt  (16) 

)
εν

σ
νν −+∇⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

∂
∂ 22(

Sk
x

kU
t

k

t

j

j  (17) 

)
k

C
k

C
x

U
t

t

j

j
2

2
*

1
2( ενεε

σ
νν

ε
εε

ε

−+∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

∂
∂

 (18) 

 
νt (m/s2) är turbulent viskositet och )//(5,0 ijjiij xUxUS ∂∂+∂∂= . Dessutom är S = 
(2SijSij)0,5, η = Sk/ε, η0 =4,38, β=0,012, Cμ = 0,0845, Cε1 = 1,42, Cε2 = 1,68, σκ = σε = 

                                                 
43 Awbi HB (2003). 
44 Cehlin M (2006). 
45 Awbi HB (2003). 
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0,7178 och 
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Fluent46. 
 
Samtliga tvåekvationsmodeller förutsätter att turbulent viskositet relaterar till den 
tidsgenomsnittliga hastighetsgradienten. Men i verkligheten är inte så alltid fallet utan i 
vissa flöden såsom gränsskiktsseparation kan flödets skjuvspänningar försvinna medan 
tidsgenomsnittliga hastighetsgradienten är skild från noll. I Reynolds Stress Model (RSM) 
relateras istället skjuvspänningarna i flödet till de turbulenta spänningarna (Reynold 
Stresses) vilket ger upphov till namnet. RSM löser de exakta ekvationerna för Reynolds-
spänningarna istället för en enkel ekvation för spänning som i standard k-ε modellen. Då 
antalet transportekvationer är betydligt fler än i en tvåekvationsmodell blir även 
beräkningstiden betydligt längre. Detta, tillsammans med att RSM inte alltid ger bättre 
resultat än standard k-ε modellen, gör RSM till en modell främst för forskare47. 
 
Large Eddy Simulation (LES) är en modelleringsteknik som beräknar de stora virvlarna 
direkt från filtrerade tidsberoende Navier-Stokes ekvationer och simulerar de små virvlarna 
med en sub-grid-skalmodell. Dessa beräkningar gör att flödet kan frysas i ett godtyckligt 
tidssteg och att beräkningar måste ske över tillräckligt lång tid för att få tidsmedelvärden 
för flödesstorheterna. LES är betydligt mer beräkningsintensivt jämfört med beräkningar av 
de tidsgenomsnittliga Navier-Stokes ekvationerna och används därför mest av forskare 
inom CFD48. 
 
Direct Numerical Simulation (DNS) är en simuleringsteknik som är helt baserad på de 
tidsberoende Navier-Stokes ekvationerna. DNS kan därmed lösa flödets samtliga 
fluktuationer från de stora till de små virvlarna förutsatt att modellens mesh är tillräckligt 
noggrann. Till exempel kräver en enskild stor virvel vanligtvis 106 celler. Det mycket höga 
antalet celler gör att DNS kräver enorm datorkapacitet vilket kraftigt begränsar dess 
applicerbarhet inom vanliga flödesfall49. Tabell 2 visar en jämförelse mellan olika 
turbulensmodeller för ett antal flödesfall. Tabellen visar fyra kategorier: 1 (utmärkt), 2 
(bra), 3 (skaplig) och 4(dålig/oacceptabel), men där information saknades gavs ej poäng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Fluent Manual (2005) 
47 Awbi HB (2003). 
48 Awbi HB (2003). 
49 Awbi HB (2003). 
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Tabell 2: Jämförelse mellan turbulensmodeller för olika flöden50. 
Turbulensmodell Standard k-ε RNG RSM LES 
Internt flöde med svag strömlinjes-
krökning (Flöde i rör) 

1 1 1 1 

Flöden med stark strömlinjeskrökning 
(Externt flöde, separation m.fl.) 

3, 4  1 1 

Jetstrålar     
Normal 1 1 1 1 
Snurrande 3, 4  1 1 
Mot vägg 2, 3 1, 2 1 1 

Påtvingad konvektion 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2 
Blandad konvektion 2, 3 1 2, 3 2, 3 
Flöden med låga Reynoldstal 3, 4 2 3, 4 1 
Instabilt flöde 4  2 1 

 

4.3 Numerisk modell 

4.3.1 Randvillkor 
Den numeriska lösningens noggrannhet beror på hur väl termiska egenskaper och flödes-
egenskaper på de fysiska avgränsningarna har specificerats. De är därför mycket viktiga vid 
numeriska simuleringar och bör specificeras noggrant51. 
 
För specificering av inloppets flödeshastigheter används ”Velocity inlet” tillsammans med 
relevanta flödesegenskaper såsom hastighet, riktning, temperatur, turbulensintensitet samt 
hydraulisk diameter. Utloppen specificerades som ”Pressure outlet” för att skapa en 
omgivning med konstant temperatur och tryck samtidigt som strömning tillåts genom dessa 
ytor. 
 
Samtliga väggar behandlades med ”no-slip condition” vilket betyder att samtliga 
hastigheter går mot noll när de närmar sig en vägg. För att hantera dessa kraftiga flödes-
gradienter i närheten av en vägg behövs ett oproportionellt högt antal celler allra närmast 
väggen. Detta leder till en kraftig ökning av beräkningstiden och är olämpligt vid komplexa 
3-dimensionella geometrier. Ett mycket vanligt och alternativt sätt att hantera problemet är 
att använda en väggfunktion, vilket också används i samtliga fall i detta arbete. Genom att 
överbrygga det viskösa undergränsskiktet närmast väggen med empiriska formler skapas 
randvillkor nära väggen som kan användas av transportekvationerna. Dessa formler länkar 
därmed väggens randvillkor med ett cellhörn närmast utanför undergränsskiktet. Detta cell-
hörn förutsätts ligga utanför undergränsskiktet och i det fullt utvecklade turbulenta flödet. 
Fördelen med denna ansats är en kraftig minskning av antalet celler och därmed en 
förkortning av beräkningstiden. Väggfunktionen har dock vissa svagheter som kan 
uppenbara sig vid mer komplexa flöden. Formlerna antar nämligen att flödet närmast 

                                                 
50 Awbi HB (2003). 
51 Cehlin.M (2006). 
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väggen är endimensionellt, m.a.o. parallellt med väggen, vilket inte är fallet vid t.ex. 
separation, återfästning och stagnation. I dessa fall ger inte alltid väggfunktionen korrekta 
värden. Cellerna kommer även med en väggfunktion vara små närmast väggen men utan 
väggfunktionen krävs ännu mindre celler. 
 
I samtliga modeller har ett symmetriplan införts för att dela den fysiska modellen och 
därmed halvera modellens storlek och antal celler. Genom symmetrilinjens yta sker inget 
flöde. 

4.3.2 Generering av mesh 
Det svåraste momentet inom CFD är oftast att skapa ett lämpligt beräkningsnät (Mesh eller 
Grid). Olika problem har ofta unika krav på beräkningsnätet men simuleringsfel uppstår 
även med välkonstruerade beräkningsnät. Dåligt konstruerade nät kan dock skapa onödigt 
stora simuleringsfel. Dessa fel uppstår vid interpolering mellan närliggande celler och kan 
minimeras genom att öka antalet celler i beräkningsnätet. En bra CFD-beräkning ska ge 
samma resultat oberoende av beräkningsnätet och därmed inte förändras med förfinat nät. 
Beräkningen sägs då vara nätoberoende (Grid independent)52. Med förfinat nät följer dock 
ökad beräkningstid. Det medför att man eftersträvar ett fint beräkningsnät inom områden 
med höga gradienter, t.ex. vid väggar, och ett glesare beräkningsnät i områden med låga 
gradienter. Ett bra initialt beräkningsnät kräver därför kunskaper om flödets dynamik och 
förväntad flödeskaraktär53. Kubiska element bör användas i så stor utsträckning som 
möjligt då de kan minimerar de fel som uppstår vid interpolering. Meshgenererings-
programmet Gambit 2.2.30 har i detta arbete använts för att konstruera samtliga meshar. 

4.3.3 Lösning av transportekvationerna 
Den vanligaste metoden inom CFD för att lösa transportekvationerna är ”Finite Volume 
Method (FVM)”. FVM är baserat på iden att dela upp beräkningsområdet i små kontroll-
volymer. Nästa steg är att integrera flödets styrande ekvationer över alla kontrollvolymer 
inom beräkningsområdet. Därefter diskretiseras och konverteras de integrerade 
ekvationerna till ett system av algebraiska ekvationer. Slutligen löses dessa komplexa icke-
linjära ekvationer genom en iterativ lösningsprocess. För att lösningen ska generera 
noggranna resultat krävs att de integrerade ekvationerna diskretiseras med ett lämpligt 
schema. Första ordningens schema såsom ”1st order upwind” ger relativt bra resultat men 
kan ge upphov till falsk diffusion vilket kan otydliggöra vissa egenskaper. Den falska 
diffusionen är ett resultat av det numeriska fel som uppstår då endast första ordningens 
Taylor-utveckling används. Högre ordningens schema såsom ”2nd order upwind” och 
”QUICK” minimerar den falska diffusionen och ger noggrannare resultat genom att 
beräkna värdet i en punkt med hjälp av fler punkter runtomkring54. ”QUICK” använder 
t.ex. 3 punkter uppströms och gör en kvadratisk interpolering av dessa för att beräkna 
värdet i en punkt. Speciella metoder för diskretisering används för att lösa kopplingen 
mellan tryck och hastighet. En vanlig metod, som använts genomgående i detta arbete, är 

                                                 
52 Awbi HB (2003). 
53 Cehlin M (2006). 
54 Cehlin M (2006). 
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SIMPLE (Semi-Impirical Method for Pressure-Linked Equations). 
 
En residual definieras som den förändring som sker mellan två successiva iterationer. 
Residualer är därmed ett mått på det generella bevarandet av lösningens egenskaper och ska 
vara mycket låga. När de högsta residualerna eller skillnaden i t.ex. tryck för en punkt anses 
vara acceptabelt låga sägs lösningen ha uppnått sitt konvergenskriterium. De flesta CFD-
koderna har förbestämda värden, som kan modifieras, för konvergenskriterierna vilka antar 
att lösningen konvergerat när dessa är uppnådda. Processen för att uppnå konvergens bör 
assisteras med lämpligt val av parametrar för underrelaxering. Den linjära relaxeringen 
multiplicerar en parameters originalvärde och det nya värdet med en faktor för att reducera 
en plötslig förändring mellan iterationerna. På så sätt kan lösningshastigheten kontrolleras 
samt bra konvergens uppnås55. 

4.3.4 Validering av numerisk modell 
Simuleringar används för att förutsäga en modells beteende med givna förutsättningar. 
Tyvärr uppstår ofta fel och det är därför viktigt att den numeriska modellen valideras, för 
att minimera dessa fel, vilket kan vara både svårt och omständligt. Det finns två standard-
sätt att validera en numerisk modell: Genom att jämföra resultaten mot en analytisk lösning 
eller att jämföra resultaten med mätningar. Det senare alternativet är att föredra då en 
analytisk lösning kan vara mycket svår att uppnå. Genom att jämföra resultaten från den 
numeriska modellen med mätningar kan man mer eller mindre verifiera de valda turbulens-
modellerna och den fysikaliska bakgrunden samt de approximerade numeriska lösningarna 
av ekvationerna. Men även om resultaten visar god överensstämmelse med mätningar kan 
de inte anses representera verkligheten då mätningar alltid innehåller osäkerheter56. I detta 
arbete valideras modellerna för luftridåer mot en valideringsmodell av en plan jetstråle, 
vilken i sin tur valideras med mätningar gjorda på en plan jetstråle av Förthmann57. 

                                                 
55 Cehlin M (2006). 
56 Cehlin M (2006). 
57 Förthmann E (1934) 
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5 Mätningar 
Som beskrivit tidigare behöver en numerisk modell valideras. Då mätningar lämpar sig bäst 
för validering har sådana utförts på industriporten vid Boxholm Stål. 
 
Mätningar utfördes med värmekamera som första steg. Värmekameran som användes var 
en ThermaCAM S60 från FLIR Systems. Kameran har enligt specifikation en upplösning 
på 320x240 pixlar och kan mäta temperaturskillnader så små som 0,8°C inom ett område 
från -40°C till +2000°C.  Värmekameror mäter den infraröda strålning som ett föremål 
utsänder och då strålningen är en funktion av föremålets yttemperatur kan kameran beräkna 
och visa temperaturen. Strålningen som mäts beror dock inte enbart på föremålets 
temperatur utan även på ytans emissivitet. Dessutom påverkas mätningarna av reflekterad 
strålning från omgivningen samt absorption av atmosfären. Om korrekta mätningar ska 
utföras måste de kompenseras för dessa faktorer. Typiska värmekameror har en 
specificerad noggrannhet på ±1,5°C eller ±2,0°C. Genom att korrigera för emissivitet, 
omgivande temperatur och göra flera mätningar över tiden kan noggrannheten uppnå 
värden inom ±0,6°C för temperaturer omkring 17-25°C58. 
 
Idén bakom mätningarna var att placera en skärm av grov papp i de punkter mätningarna 
skulle utföras, t.ex. vinkelrätt mot luftstrålen från ett inlopp och parallellt med flödet. 
Skärmen bestod av stålbalkar som svetsats till en ram (2x1 m) vilken grov papp med hög 
emissivitet spänts fast över. Genom att samtidigt mäta temperaturen inomhus och utomhus 
samt ta bilder av temperaturfördelningen på skärmen erhålls data för validering av 
modellen. 
 
För att beräkna inloppets luftflöde gjordes även hastighetsmätningar på luftintagen till de 
fläktar som driver luftridån. Dessa luftintag syns som runda galler en bit ovanför luftridåns 
tak i figur 24. Mätningar gjordes här cirka 5 cm utanför gallret i tre punkter i höjdled från 
marken samt på gallrets fyra sidor enligt figur 11. Hastigheten som uppmättes var den mot 
gallret vinkelräta komponenten. Instrumentet för hastighetsmätningarna var en varmtråds-
anemometer av märket SwemaAir 100. Instrumentet har inom intervallet 10-30°C en 
noggrannhet av ±5 % avläst värde vid 1-30 m/s Då temperaturen vid mätningstillfället var 
omkring 0°C kan vi som bäst anta en noggrannhet av ±5-10 %. 
 

 
Figur 11: Schematisk bild över mätpunkternas placering på luftintagen. Till vänster luftintaget sett 

ovanifrån och till höger sett från sidan. 
 

                                                 
58 Cehlin M (2006). 
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6 Resultat 
6.1 Luftströmmar i öppna portar 
Porten hos Boxholm Stål är 5x5 m vilket ger arean 25 m2. Eftersom porten är lokalens 
skydd mot utomhusluften har ekvation (4) använts vid beräkning. Då klimatdata för 
Boxholm inte fanns att tillgå användes istället klimatdata för Linköping. Varaktighets-
diagram för Linköping finns i bilaga 1. Enligt dessa data är medelvindhastigheten under 
året 5,2 m/s. Luftutbytet genom den öppna porten som funktion av temperaturskillnaden 
mellan luftmassorna visas i figur 12. Enligt figuren har vinden en stor inverkar på luftflödet 
genom porten. 
 

 
Figur 12: Netto- och totalflöde av luft genom öppen port. 

 
Portens dimensioner visar sig ha betydelse för luftflödets storlek genom porten. Figur 13 
visar att höjdens inverkan på luftflödet är högre än breddens. För två portar med samma 
area är alltså en bredare port effektivare ur luftflödessynpunkt. Samtliga dessa beräkningar 
finns att åskåda i bilaga 2. 
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Figur 13: Totalflöde av luft för öppna portar med olika dimensioner vid 20 grader temperaturskillnad 

mellan inom- och utomhusluft. 
 

6.2 Mätningar 
Bilderna från värmekameran gav tyvärr inte tillräckligt bra resultat för att kunna användas 
vid validering. Man kan dock av figur 14 se att pappersskärmens temperatur är betydligt 
högre än utomhustemperaturen 0°C vilket betyder att varm luft dras ut från lokalen till 
omgivningen. Detta fenomen är i linje med resultaten från simuleringarna. Se till exempel 
figur 30. 
 

   
Figur 14: Temperaturfördelning på pappersskärm placerad i luftridåns öppning mot byggnaden (som 

kan skymtas på vänster sida). 
 
Hastighetsmätningarna på luftintaget gav desto bättre resultat. Uppmätta värden vid de 12 
mätpunkterna kan ses i tabell 3. Luftintagets volymflöde, 13,7 m3/s, beräknades genom att 
ta medelvärdet av de uppmätta hastigheterna och därefter integrera dessa över luftintagets 
area. Med kunskap om volymflödet och inloppets area kunde därefter inloppets 
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lufthastighet beräknas till 24,7 m/s. Denna hastighet är dock ett medelvärde och i praktiken 
är troligtvis inte lufthastigheten uniform över inloppet. Fullständiga beräkningar kan 
åskådas i bilaga 3. 
 

Tabell 3: Uppmätta värden på luftintaget. 
Mätpunkt Vindhast (m/s) Standardavvikelse

1 6,25 1,34
2 3,77 0,59
3 2,00 0,97
1 6,99 0,31
2 4,07 0,58
3 2,31 1,18
1 7,90 0,48
2 4,65 0,46
3 3,16 0,34
1 6,53 0,44
2 3,36 0,81
3 3,05 0,37

 

6.3 Valideringsmodell 
För att validera mätningarna av Förthmann59 gjordes en modell som visas i figur 15. Det 
inlagda planet halverar modellen och skapar två symmetriska mindre modeller som 
användes för valideringen. Valideringsmodellen är i 3D och har dimensionerna (x,y,z) = 
(2,0; 0,65; 0,325) m med 30 mm inloppsspalt. Ett symmetriplan ligger längs xy-planet och 
samtliga temperaturer i modellen är konstanta. 
 

 
Figur 15: Valideringsmodellen med inlagt symmetriplan. 

                                                 
59 Förthmann E (1934) 
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För tilluften gäller inloppshastigheten v=34,75 m/s, turbulensintensiteten = 13 % samt 
hydraulisk diameter 0,0574 m. Tilluften är modellerad som ”velocity inlet” och väggen för 
tilluften med standard väggfunktion. Modellens övriga sidor är modellerade som ”pressure 
outlet” med tryckgradienten 0 Pa, turbulensintensiteten = 10 % och uträknad hydraulisk 
diameter. Tre olika meshar undersöktes för valideringsfallet med vardera 300000, 600000 
och 900000 celler. Plot mesh med 600000 celler visas i figur 16. 
 

 
Figur 16: Mesh för valideringsmodellen med 600000 celler och inlagt symmetriplan. 

 
Fluent 6.2.16 användes för att utföra simuleringarna av valideringsfallet. Då 
diskretiseringens inverkan på resultatet var av intresse utfördes simuleringar med hjälp av 
första ordningens schema, andra ordningens schema samt QUICK. Även turbulens-
modellernas inverkan var av vikt och simuleringar gjordes därför med Standard k-ε, 
Realizable k-ε, RNG k-ε samt RSM. Som konvergenskriterium mättes hastigheten i x-led i 
tre punkter längs i centrumlinjen x = 0,5; 1,0; 1,5 m. Kraven för hastigheten var att den 
skulle understiga 1·10-4. Beräkningar genomfördes på två stycken Fujitsu-Siemens med en 
Pentium 4 3,2 GHz processor och 1 Gb RAM. 
 
Figur 17 visar maxhastighetens avtagande med tre olika meshtätheter för CFD-modellen av 
en plan jetstråle. Vid dessa simuleringar användes andra ordningens schema för 
diskretisering och standard k-ε turbulensmodell. Samtliga tre fall visar liknande resultat där 
hastigheten från x = 0,35 m avtar i samma storleksordning som i ekvation (8). Hastighetens 
avtagande har antagits linjärt mellan x = 0,35 m till x = 0,75 m och exakta värden på 
lufthastighetens avtagande i den linjära delen kan utläsas ur tabell 4. Figuren visar även att 
modellerna med 600000 och 900000 celler ger väldigt lika resultat och ligger närmast de av 
Förthmann uppmätta värdena. Avvikelser mellan modellerna och Förthmann kan avläsas ur 
tabell 5. Då modellen med 600000 respektive 900000 celler gav likartade resultat med 
avseende på hastighetsavtagandets lutning samt medelavvikelse ansågs modellen med 
600000 celler vara tillräcklig för en meshoberoende modell. 
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Figur 17: Centerlinjens hastighetsavtagande för olika meshstorlekar. 

 
Tabell 4: Hastighetsavtagandets lutning i dess 

linjära del. 
Fall Lutning
Ekvation (8) -1,000 
300000 celler -0,965 
600000 celler -0,992 
900000 celler -0,990 
Förthmanns mätningar -1,037 

 

Tabell 5: Avvikelser mellan modell och 
Förthmanns mätningar för de olika 

meshtätheterna. 
Avvikelse Antal 

celler Medel Max 
300000 2,20% 6,43% 
600000 2,44% 3,97% 
900000 2,45% 3,99% 

 
Jämförelsen mellan olika schema för diskretisering visas i figur 18. Turbulensmodellen var 
även i dessa fall standard k-ε. Ur figuren kan man utläsa att skillnaden i resultat mellan de 
tre schemana är liten. Hastighetsavtagandets lutning skiljer sig enligt tabell 6 mycket lite 
mellan fallen. Tabellen visar dock att första ordningens diskretisering ligger längst från det 
teoretiska värdet 1 medan andra ordningens diskretisering ligger närmast. Tabell 7 visar 
istället att medelavvikelsen är lägst för QUICK medan första ordningens diskretisering har 
högst avvikelser. Därför anses QUICK lämpligast för fortsatt modellerande då dess 
parametrar överlag var mest överensstämmande. 
 



Matematisk modellering av industriell luftridå 
 

 
32 

 
Figur 18: Centerlinjens hastighetsavtagande med olika scheman för diskretisering. 

 
Tabell 6: Hastighetsavtagandets lutning i dess 

linjära del. 
Fall Lutning
Ekvation (8) -1,000
1:a ordningen -0,973
2:a ordningen -0,992
QUICK -0,988
Förthmanns mätningar -1,037

 

Tabell 7: Avvikelser mellan modell och 
Förthmanns mätningar med olika scheman för 

diskretisering. 
Avvikelse 

Diskretisering Medel Max 
1:a ordningen 3,21% 5,33% 
2:a ordningen 2,44% 3,97% 
QUICK 2,29% 4,20% 

 
Figur 19 visar skillnaderna i centerlinjens hastighets för de fyra testade turbulens-
modellerna med 600000 element och QUICK diskretisering. Figuren tillsammans med 
tabell 8 och tabell 9 visar att RNG k-ε-modellen ger resultat närmast de uppmätta värdena. 
Anmärkningsvärt är att RSM ger de mest avvikande värdena då den turbulensmodellen 
anses vara mest komplett av de fyra modellerna. 
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Figur 19: Centerlinjens hastighetsavtagande för olika turbulensmodeller. 

 
Tabell 8: Hastighetsavtagandets lutning i dess 

linjära del. 
Fall Lutning
Ekvation (8) -1,000
Standard k-ε  -0,988
RNG -1,119
Realizable -1,056
RSM -0,998
Förthmanns mätningar -1,037

 

 
Tabell 9: Avvikelser mellan modell och 

Förthmanns mätningar för de olika 
turbulensmodellerna. 

Avvikelse 
Turbulensmodell Medel Max 
Standard k-ε  2,29% 4,20% 
RNG 1,16% 3,19% 
Realizable 2,99% 3,97% 
RSM 8,58% 12,71% 

 
 
Det sammanvägda resultatet av dessa simuleringar blev att RNG k-ε-modellen med QUICK 
diskretisering ger resultat närmast de uppmätta värdena. Därför användes dessa parametrar 
vid samtliga kommande simuleringar av luftridåerna. Simuleringar med dessa parametrar 
resulterade i en plan jetstråle som utvecklas symmetriskt. Figur 20 visar hur jetstrålen 
breder ut sig och dess hastighet avtar med ökande avstånd från tilluftsdonet. 
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Figur 20: Plana jetstrålens utveckling från x = 0 m (tilluftsdonet) till x = 0,75 m. 

 
Samtidigt som jetstrålens breder ut sig i y-led sker detsamma i z-led vilket illustreras av 
figur 21. Nära tilluftsdonet är hastighetsprofilen i z-led nästintill uniform men redan vid x = 
1 m har hastighetsprofilen nästan helt övergått till en parabol. 
 

 
Figur 21: Hastighetskonturer för jetstrålens utveckling i z-planet. 
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Figur 22 och figur 23 visar jämförelser mellan Förthmanns resultat och de simulerade 
resultaten. Båda figurerna demonstrerar god överensstämmelse mellan simulering och 
mätningar. Man kan dock i figur 22 se att hastigheten utanför jetstrålen centerlinje avtar 
snabbare vid mätning än vid simulering. Det kan förklaras med turbulensmodellens 
begränsningar men kräver vidare studier. I figur 23 används enbart hastigheterna för x ≥ 0,2 
m eftersom det teoretiska värdet gäller bara då hastigheten blivit fullt utvecklad vilket inte 
skett förrän vid x = 0,2 m. 
 

      

 
Figur 22: Hastighetsutveckling för 2-dimensionell öppen jetstråle vid olika avstånd från inloppet. Från 

toppen Förthmanns mätningar och de simulerade resultaten. 
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Figur 23: Dimensionslös hastighetsutveckling för 2-dimensionell öppen jetstråle. Från toppen 

Förthmanns mätningar och de simulerade resultaten. 

6.4 Luftridåer 
Den aktuella porten vid Boxholm Stål, som visas i figur 24, var inte helt symmetrisk vilket 
komplicerar modellering. Portens luftridå använder ouppvärmd utomhusluft med två 
tilluftsdon symmetriskt utplacerade på vardera sidan av porten och därmed inte konstruerad 
enligt rekommenderad teori. För att underlätta beräkningar infördes därför ett symmetriplan 
mitt emellan de två gröna tilluftsdonen. Figur 25 visar en modell av den ursprungliga 
porten samt den förenklade modellen med symmetriplan. Den resulterande modellen är i 
3D och har dimensionerna (x,y,z)=(4,2875; 9,497; 5,6) m. Modellens tilluftsdon var 5 m 
högt, 0,12 m brett och försett med ett galler vilket utelämnades vid modellering. 
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Figur 24: Bild på den simulerade port Bx1 på östra sidan av Boxholm Ståls industrilokal. 

 

  
Figur 25: Från vänster modell av den ursprungliga porten och den förenklade modellen med 

symmetriplan. 
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Lämpligast schema för diskretisering bestämdes till QUICK och passande turbulensmodell 
till RNG k-ε-modellen, ekvation (13) – (18), enligt resultaten från valideringsmodellen. 
Som konvergenskriterium användes residualerna samt massflödet från porten mot 
byggnaden. Kraven för dessa var att de skulle understiga 1·10-3. För tilluften gäller den 
beräknade inloppshastigheten 25 m/s, turbulensintensiteten = 13 % och hydraulisk diameter 
0,2344 m. Tilluftsdonet är modellerat som ”velocity inlet” och väggar, tak samt mark med 
standard väggfunktion. Den öppning som i figur 24 täcks av en blå port är modellerad som 
”pressure outlet”. Detsamma gäller den öppning mot omgivningen som i samma figur är 
närmast fotografen och delvis täcks av ett lyftbord. Båda dessa öppningar modellerades 
med tryckgradienten 0 Pa, turbulensintensiteten = 10 % och uträknad hydraulisk diameter. 
 
Inledningsvis gjordes en modell, baserad på den förenklade modellen för att validera 
luftridåns inloppsmesh mot valideringsmodellen. I den modellen ersattes den högra väggen, 
sett från den blå porten med byggnaden bakom ryggen, med ett ”pressure outlet” som även 
flyttats 1,5 m åt höger för att skapa en stor öppen yta på inloppets högra sida och därmed 
efterlikna randvillkoren för en plan jetstråle åt inloppet. Den förenklade modellen av 
luftridån vid Boxholm Stål som visas i figur 26 illustrerar att meshen är extra tät vid 
inloppet samt vid väggarna. För att jämföra skillnaden i effektivitet gjordes ytterligare fem 
modeller baserade på den förenklade modellen. I dessa modeller har inloppets vinkel mot 
byggnaden samt luftridåns placering varierats. De sex fallen illustreras som A-F i figur 27. 
 

 
Figur 26: Mesh för den förenklade modellen. 

 

 
Figur 27: De sex fallen baserade på den 

förenklade modellen (fall A). 
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Fluent 6.2.16 användes även för att utföra simuleringarna av modellerna. Beräkningar 
genomfördes på en Fujitsu-Siemens med två Pentium 4 3,2 GHz processor och 2 Gb RAM. 
 
Den första modellen skapades, som tidigare nämnt, för att validera luftridåns mesh mot 
valideringsfallet. Figur 28 är en plot av den dimensionslösa hastighetsutvecklingen för 
modellen där höger vägg flyttats och ersatts med ”pressure outlet”. I figuren kan man se att 
hastighetsutvecklingen ligger nära det teoretiska värdet men att strålen är förskjuten något 
till höger. På liknande sätt som i figur 23 används hastigheterna från x ≥ 0,5 m som 
jämförelse mot det teoretiska värdet. De större värdena på x för luftridån, jämfört med 
valideringsfallet, är ett resultat av att inloppets bredd för luftridån är 0,12 m istället för 
valideringsfallets 0,03 m vilket gör att jetstrålen blir fullt utvecklad vid ett längre avstånd 
från inloppet. 
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Figur 28: Dimensionslös hastighetsutveckling för 2-dimensionell öppen jetstråle i modellen med flyttad 

högervägg. 
 
Resultatet från simuleringarna av de sex fallen ges av tabell 10. Den visar att inloppets 
vinkel och position har stor betydelse för luftridåns effektivitet. En luftridå placerad 
närmare porten gav generellt högre luftflöden genom porten mot byggnaden. Jämförelser 
mellan fall A-D i figur 29 visar att den luft som strömmar ut ur byggnaden minskar med 
ökande vinkel på inloppet. En låg vinkel som i fallet vid Boxholm Stål medför alltså att en 
stor mängd luft dras ut från lokalen till omgivningen; ett resultat som stämmer väl med 
bilden från värmekameran (Figur 14). Detta fenomen syns också tydligt i figur 30 och figur 
31 som visar strömlinjer för luft som flödar från byggnadens öppning ut mot omgivningen 
och hastighetskonturerna för densamma. Den senare figuren illustrerar även att luft endast 
dras ut från lokalen till omgivningen och därmed inte ger drag i lokalen. Fall C ger förutom 
fall D lägst luftflöde men medför ändå inget drag i lokalen. En för brant vinkel, som i fall 
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D, gör dock att samtidigt som luft strömmar ut från lokalen blåses utomhusluft in i lokalen 
vilket inte är önskvärt. 
 

Tabell 10: Resultat från de sex simulerade 
fallen. 

Fall Vinkel (°) Volymflöde (m3/s)
A 21,08 68,96
B 31,62 33,20
C 42,16 11,51
D 52,70 -3,45
E 21,08 78,33
F 42,16 44,56
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Figur 29: Mängd utströmmande luft ur 
byggnaden vid olika vinkel på inloppet. 

 

 
Figur 30: Strömlinjer längs ett plan parallellt med marken färgade beroende på hastighet i y-led (Fall 

A).  
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Figur 31: Hastighetskonturer för portens öppning mot byggnaden färgade beroende på hastighet i y-

led (Fall A). 
 
Fyra av sex fall gav högre luftflöden i porten än om luftridå saknats och luftflödet endast 
drevs av temperaturskillnaden mellan luftmassorna enligt ekvation (6) och (7). Fall D anses 
dock olämpligt eftersom kall luft blåses in lokalen vilket strider mot luftridåns huvudsyften. 
Ur figur 32 kan man utläsa att endast fall C ger lägre luftflöden i porten men då endast vid 
vissa klimatförhållanden som kräver att temperaturskillnaden överstiger 35°C eller att 
medelvindhastigheten är 5,2 m/s eller högre vid 10 m höjd. För att dessa jämförelser ska 
vara ”rättvisa” har det antagits att luftflödet i simuleringarna är oberoende av temperatur-
skillnaden men så är troligtvis fallet eftersom inloppets vinkel och placering har störst 
betydelse för luftflödet. Vid jämförelse av energiförlusterna för de olika fallen har även 
hänsyn tagits till fläktarnas effekt på cirka 32,5 kW/st. Dessutom antogs att den luft som 
dras ut ur byggnaden måste ersättas med ouppvärmd utomhusluft, som värms med 
direktverkande el, och att luftridån antas vara öppen 8 timmar per dag och endast under 
vardagar. Figur 33 illustrerar att en temperaturskillnad på cirka 6 grader och en medel-
vindhastighet på minst 5,2 m/s vid 10 m höjd krävs för att något av fallen ska vara 
lönsamma ur energisynpunkt, och då endast fall C. Dessa beräkningar finns i bilaga 2. 
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Figur 32: Jämförelse av luftflöden genom öppen port. 

 
Figur 33: Jämförelse av energiförluster genom öppen port. 
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Luftridån kan antas vara påslagen då temperaturen utomhus sjunker under 10°C och i drift 
8 timmar per dag under veckodagar och då under kontorstid 8-16. Enligt väderdata för 
Linköping understiger temperaturen 10°C  cirka 48 000 gradtimmar per år medan cirka 13 
700 gradtimmar av dessa är under kontorstid 8-16. Den totala förlorade energin per år som 
illustreras av figur 34 är uträknade med dessa 13 700 gradtimmar som grund. Figuren visar 
att fall C är väldigt lönsamt ur energisparsynpunkt. 
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Figur 34: Total förlorad energi genom porten. 

 
Figur 35 visar kostnaden för drift av luftridån vid olika fall samt med elpris från februari 
2001, februari 2006 samt framtida låglastpris och höglastpris. Priserna är omräknade till 
dimensionslösa tal med elpriset från februari 2001, vilket var det lägsta priset, och total-
flödet i en enbart öppen port som bas. Man kan ur figuren avläsa att fall A ökar drift-
kostnaden med drygt 50 % jämfört med en oskyddad öppen port medan fall C minskar 
driftkostnaden drygt 60 %. Nuvarande elpris har dessutom kraftigt ökat driftkostnaden sen 
år 2001 och ett framtida elpris kommer att ytterligare öka densamma. Beräkningarna finns 
att åskåda i bilaga 4. 
 



Matematisk modellering av industriell luftridå 
 

 
44 

0

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

Nettoflöde p.g.a.
temperaturskillnad

Totalf löde Fall A Fall C

D
im

en
si

on
sl

ös
 d

rif
tk

os
tn

ad
Elpris februari 2001

Elpris februari 2006

Elpris låglasttid

Elpris höglasttid

 
Figur 35: Dimensionslös kostnadsjämförelse för olika fall vid varierande elpris. 

 
För att utvärdera ytterligare fall skapades en modell enligt figur 36 som enbart är baserat på 
den aktuella portens geometri. Modellen består av en byggnad (”cavity”) med 
dimensionerna 15x10x10 m och ett omgivande utrymme utanför byggnaden med samma 
dimensioner. Den resulterande modellen har därmed dimensionerna (x,y,z) = (15; 20; 10) 
m. Mitt på byggnadens ena vägg finns en 5x5 m stor port med ett tilluftsdon placerat precis 
ovanför porten och riktad ner mot marken i en vinkel ut från byggnaden. Tilluftsdonet var 5 
m långt och 0,12 m brett. 
 

 
Figur 36: Modell för utvärdering av luftridå placerad ovanför porten. 

 
Schemat för diskretisering bestämdes återigen till QUICK och passande turbulensmodell 
till RNG k-ε-modellen, ekvation (13) – (18), enligt resultaten från valideringsmodellen. 
Som konvergenskriterium användes residualerna samt massflödet genom porten. Kraven 
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för dessa var att de skulle understiga 1·10-3. Som randvillkor gällde att turbulensintensiteten 
= 13 %, hydraulisk diameter 0,2344 m och inloppshastigheten valdes till 10 m/s och 25 
m/s. Tilluftsdonet är modellerat som ”velocity inlet” och väggar, tak samt mark med 
standard väggfunktion. Omgivningens sidor och tak är modellerade som ”pressure outlet” 
med tryckgradienten 0 Pa, turbulensintensiteten = 10 % och uppskattad hydraulisk diameter 
10 m. Från denna modell gjordes åtta fall där vinkeln på luften från inloppet varierades 
mellan 10 och 40 grader med inloppshastigheterna 10 respektive 25 m/s. Figur 37 visar 
meshen som använder för dessa modeller. Luftridåns vinklar illustreras i figur 38. 
 

 
Figur 37: Mesh för modellerna enbart baserade på portens geometri. 

 

 
Figur 38: De fyra fallen med luftridå placerad ovanför porten. 
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Jämförelser mellan fall G-N kan ses i tabell 11 och figur 39. Flödet av inomhusluft är 
normaliserat med fall L, d.v.s. 20 grader vinkel och 10 m/s, som bas. Resultaten visar att 
förlusten av inomhusluft är relaterat till den vinkel som luften strömmar från inloppet och 
att fall H och L med en vinkel på 20 grader ger generellt lägst förlust av inomhusluft. 
Figuren visar även att för små vinklar ger låga lufthastigheter lägre förlust av inomhusluft 
vilket betyder att en lägre lufthastighet av 10 m/s är tillräcklig för en fullt fungerande 
luftridå. För stora vinklar ger låga lufthastigheter istället högre förluster av inomhusluft 
vilket ses i Fall N. 
 

Tabell 11: Jämförelser mellan fall G-J med luftridå placerad ovanför porten. 
Fall Vinkel (°) Lufthastighet (m/s) Förlorad inomhusluft 
G 10 25 150% 
H 20 25 101% 
I 30 25 106% 
J 40 25 189% 
K 10 10 124% 
L 20 10 100% 
M 30 10 107% 
N 40 10 198% 
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Figur 39: Normaliserade värden på förlorad inomhusluft vid luftridå placerad ovanför porten. 
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7 Diskussion 
Beräkningen av luftströmmarna i en öppen oskyddad port gjordes med öppnings-
koefficienten i ekvation (4) som är empiriskt framtagen för en 1,87 m2 stor dörr. Porten vid 
Boxholm Stål är 25 m2, och därmed betydligt större, vilket kan ge ett annat flödesscenario 
med andra värden på luftflödena som resultat. Jämförelserna för portens dimensioner visade 
även att portens dimensioner i höjd och bredd påverkar flödet vilket kan leda till felaktiga 
resultat då ekvation (4) behandlade en dörr, som är asymmetrisk och högre än bred, medan 
porten vid Boxholm Stål var helt symmetrisk i höjd och bredd. 
 
Luftintagets placering gjorde det även mycket svårt att placera utrustningen vid exakt rätt 
position och utan vibrationer vilket påverkar resultaten. Dessutom fluktuerade den 
anliggande vinden under mätningarna. Med dessa faktorer samt instrumentens noggrannhet 
bör resultaten av mätningarna skilja sig något från verkligheten. Det är dock viktigt att 
påpeka att till exempel den fluktuerande anliggande vinden bör påverka även den aktuella 
luftridån och därmed dess inloppshastighet som därför ej kan anses konstant. Den antagna 
lufthastigheten 25 m/s får därmed anses som en kvalificerad gissning. 
 
Det sammanvägda resultatet av simuleringarna av valideringsfallet visade att RNG k-ε-
modellen med QUICK diskretisering generellt gav resultat närmast de uppmäta värdena. 
Under dessa jämförelser beräknades hastighetsavtagandets lutning i dess linjära del vilken 
antogs vara mellan x = 0,35 m och x = 0,75 m i samtliga fall. Figur 17-19 visar att så inte 
alltid var fallet vilket bör påverka lutningen värde. Uppskattandet av vad som är de olika 
kurvornas linjära del är dock svårt. Dessutom beräknades den genomsnittliga avvikelsen 
som ett medelvärde över samtliga sex punkter från Förthmanns mätningar. Man kan 
argumentera att till exempel endast de fyra punkterna längst från inloppet bör användas för 
dessa medelvärdesberäkningar då dessa punkter i större utsträckning representerar luft-
ridåns flöde. Vid jämförelse av olika scheman för diskretisering resulterade andra 
ordningens diskretisering i en lutning närmare det teoretiska värdet medan QUICK 
diskretisering uppvisade mindre genomsnittlig avvikelse. Trots dessa skilda resultat 
användes QUICK diskretisering för vidare beräkningar då medelavvikelsen från de 
uppmätta värdena ansågs viktigare än hastighetsavtagandets lutning då skillnaden mellan 
andra ordningens och QUICK diskretisering var mycket liten. Ifall endast de fyra punkterna 
längst från inloppet användes för medelvärdesberäkningar skulle det eventuellt bli svårare 
att avgöra vilket av de två schemana för diskretisering som lämpar sig bäst för simuleringar 
av plana jetstrålar. 
 
För modellen som skapades för att validera luftridåns mesh mot valideringsfallet ligger 
luftstrålens värden nära de teoretiska värdena men förskjuten något till höger. Det beror 
troligtvis på att den luft som strömmar från porten mot byggnaden längs symmetrilinjen 
skjuter strålen närmare öppningen mot omgivningen. 
 
Jämförelser mellan fall A-F visade att endast fall C var lönsamt ur energisynpunkt och 
krävde då en temperaturskillnad på cirka 6 grader och en medelvindhastighet på minst 5,2 
m/s vid 10 m höjd. Energiförlusterna är dock inte linjära mot vindhastigheten vilket 
påverkar den sammanlagda energiförlusten men som inte tagits hänsyn till i beräkningarna. 
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Medelvindhastigheten samt årsvärden för temperatur är dessutom data för Linköping och 
då endast under ett års tid vilket gör att de inte är helt representativa för Boxholm Stål. Det 
kan medföra att den temperatur och medelvindhastighet som ansetts lönsam ur energi-
synpunkt kan behövas justeras men att denna justering lär hamna i storleksordningen 1-2 
grader vilket endast bör påverka den generella bedömningen av fallen marginellt. 
 
Kostnaderna för drift av luftridån har jämförts med elpriser från februari 2001, 2006 samt 
elpriset från Melkersson och Söderbergs examensarbete 2004. Samtliga dessa priser är 
SPOT-priser och inte el-pris till slutkund och saknar därför prispåslag i form av elskatt, 
nätavgift, effektavgift et cetera. Med dessa påslag blir skillnaden mellan de olika fallen 
lägre men samtidigt totalsumman för driftskostnaderna högre. Dessutom förhandlar ofta 
företag fram fleråriga avtal för el och är därmed inte lika beroende av aktuellt SPOT-pris. 
 
De slutliga jämförelserna mellan fallen med luftridå placerad ovanför porten visar 
relationen mellan den vinkel som luften strömmar från inloppet och förlusten av inomhus-
luft. Enligt resultaten är den mest optimala vinkeln troligtvis mellan 20 och 30 grader. Båda 
lufthastigheterna gav vid dessa vinklar liknande resultat. Intressant är även att vid låga 
vinklar sker mindre förluster av inomhusluft då lufthastigheten är 10 m/s istället för 25 m/s. 
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8 Slutsatser 
En väl konfigurerad luftridå kan både förbättra arbetsklimatet och minska driftkostnader för 
uppvärmning av lokalen. 
 
Öppna portar utan luftridå ger upphov till stora flöden av luft genom porten vilket kan 
påverka arbetsklimatet och driftkostnaderna för uppvärmning av lokalen. Anläggande vind 
mot porten ökar dessutom flödet kraftigt. 
 
CFD kan med god precision användas för att simulera luftflöden av plana jetstrålar vilket är 
vanligt för luftridåer. Lämpligast turbulensmodell för dessa fall med höga hastigheter (25 – 
35 m/s) är RNG k-ε-modellen med QUICK diskretisering. 
 
Jämförelserna mellan fallen baserade på den ursprungliga geometrin visade på stor skillnad 
i effektivitet beroende på luftridåns placering i förhållande till porten samt den vinkel som 
luften blåses från inloppet. Fall C som motsvarade en befintlig placering av luftridån men 
en modifierad vinkel för inloppet gav lägst luftflöden genom porten och reducerade 
driftkostnaderna med över 60 % jämfört med en oskyddad port utan luftridå. 
 
Elprisets påverkan på driftskostnaderna är mycket stor då en dåligt konfigurerad luftridå 
drar ut stora mängder luft ur lokalen som måste ersättas med uppvärmd luft. Med 
nuvarande konfiguration riskerar driftkostnaden att öka med 180 %, om elpriset dagtid 
(höglasttid) blir som Melkersson och Söderbergförutspår, jämfört med en oskyddad port 
och nuvarande elpris. För fall C skulle istället driftkostnaden minska 34 % med ett ökat 
elpris dagtid jämfört med en oskyddad port och nuvarande elpris. 
 
För en luftridå placerad ovanför porten är inloppets vinkel av större betydelse än 
lufthastigheten. Den optimala vinkeln för inloppet ligger mellan 20 och 30 grader 
oberoende av en lufthastighet på 10 m/s eller 25 m/s. 

8.1 Syftets uppfyllande 
Syftet visade sig kunna uppfyllas till belåtenhet. Den ursprungliga modellen baserad på 
luftridån vid Boxholm Stål simulerades och modifierades till ytterligare 13 alternativa 
konfigurationer som samtliga utvärderades. Arbetet gav även kunskap om hur elpriset 
påverkar energikostnaderna för driften av luftridån. De begränsningar och problem som 
uppstår vid numeriska simuleringar har också belysts i arbetet. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1 
Varaktighetsdiagram för Linköping. 
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Bilaga 2 
I denna bilaga finns programkod (Matlab) för beräkningar av luftflöden och energiförluster 
i öppna portar med och utan luftridå. 
 
% Beräkning av luftflöde i öppna portar 
% Manne Eriksson 060505 
clear,clc; 
format short g; 
  
T_i=19;             % Inomhustemperatur 
T_o=-20:1:19;       % Utomhustemperatur 
P=101325;           % Lufttryck utomhus 
R=287.05;           % Universal Gaskonstant för torr luft 
g=9.82;             % Gravitation 
W=5;                % Portens bredd 
H=5;                % Portens höjd 
Cp=1.005;           % Specific Värme (kJ/kgK) 
  
U_vind=5.2;         % Medelhastighet vid en höjd av 10m 
L=1;                % Lägefaktor, L=1 för normalvärde dvs vinden blåser 
längs portens normal 
f=0.25;             % Frekvensfaktor för vindriktningen 
  
%Beräkning 
T_i=T_i+273.15; 
T_o=T_o+273.15; 
rho_i=P/(R*T_i);    % Densitet inomhusluft (kg/m^3) 
rho_o=P./(R*T_o);   % Densitet utomhusluft (kg/m^3) 
delta_rho=abs(rho_o-rho_i); 
delta_T=abs(T_i-T_o); 
rho_a=(rho_o+rho_i)/2; 
g_prim=g*delta_rho./rho_a; 
K=0.400+0.0045*delta_T; 
Q_n=K/3*W.*(g_prim*H^3).^0.5;       % m^3/s 
Q_vind=W*H*U_vind/2*f*L; 
Q_tot=Q_n+Q_vind; 
phi_n=rho_o*Cp.*Q_n.*delta_T;       % kW 
phi_vind=rho_o*Cp*Q_vind.*delta_T; 
phi_tot=phi_n+phi_vind; 
Q_sim=2*34.48;                      % Luftflöde fall A (m^3/s) 
phi_sim=rho_o*Cp*Q_sim.*delta_T;    % kW 
  
figure(1); 
W=3:0.2:7; 
for i=3:7 
    H=i; 
    Q_n_20(:,i)=K(20)/3*W.*(g_prim(20)*H^3)^0.5; 
end 
sista=length(W); 
plot(W,Q_n_20,'k'); 
axis([2 8 0 20]); %20 
text(W(sista),Q_n_20(sista,3),'\leftarrow H=3 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_n_20(sista,4),'\leftarrow H=4 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_n_20(sista,5),'\leftarrow H=5 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_n_20(sista,6),'\leftarrow H=6 m','FontSize',12); 
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text(W(sista),Q_n_20(sista,7),'\leftarrow H=7 m','FontSize',12); 
xlabel('Bredd (m)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(2); 
for i=3:7 
    H=i; 
    Q_vind_20(:,i)=W*H*U_vind/2*f*L; 
end 
plot(W,Q_vind_20,'k'); 
axis([2 8 0 35]); %35 
text(W(sista),Q_vind_20(sista,3),'\leftarrow H=3 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_vind_20(sista,4),'\leftarrow H=4 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_vind_20(sista,5),'\leftarrow H=5 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_vind_20(sista,6),'\leftarrow H=6 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_vind_20(sista,7),'\leftarrow H=7 m','FontSize',12); 
xlabel('Bredd (m)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(3); 
Q_tot_20=Q_n_20+Q_vind_20; 
plot(W,Q_tot_20,'k'); 
axis([2 8 0 55]); %55 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,3),'\leftarrow H=3 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,4),'\leftarrow H=4 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,5),'\leftarrow H=5 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,6),'\leftarrow H=6 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,7),'\leftarrow H=7 m','FontSize',12); 
xlabel('Bredd (m)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(4), hold on; 
plot(delta_T,Q_n,'--',... 
     delta_T,Q_tot,'-.'); 
axis([0 30 0 30]); 
legend('Nettoflöde p.g.a. temperaturskillnad','Totalflöde p.g.a. 
temperaturskillnad och vind',2); 
xlabel('\DeltaT (K)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(5); 
clear Q_n_20; clear Q_vind_20; clear Q_tot_20; 
for i=2:4 
    H=i*2-1; 
    Q_n_20(:,i)=K(20)/3*W.*(g_prim(20)*H^3)^0.5; 
    Q_vind_20(:,i)=W*H*U_vind/2*f*L; 
end 
Q_tot_20=Q_n_20+Q_vind_20; 
plot(W,Q_tot_20,'k',... 
    [0 5 5],[Q_tot(20) Q_tot(20) 0],'k--'); 
sista=length(W); 
axis([2 8 0 60]); 
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text(5,Q_tot(20),' \leftarrow Boxholms Stål','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,2),'\leftarrow H=3 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,3),'\leftarrow H=5 m','FontSize',12); 
text(W(sista),Q_tot_20(sista,4),'\leftarrow H=7 m','FontSize',12); 
xlabel('Bredd (m)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(6), hold on; 
Fall=[34.48 24.49 5.76 39.16 23.17]; 
A(1:length(delta_T))=2*Fall(1); 
B(1:length(delta_T))=2*Fall(2); 
C(1:length(delta_T))=2*Fall(3); 
plot(delta_T,Q_n,'--',... 
     delta_T,Q_tot,'-.',... 
     delta_T,A,'k-',... 
     delta_T,C,'b:'); 
axis([0 35 0 100]); 
legend('Nettoflöde p.g.a. temperaturskillnad','Totalflöde p.g.a. 
temperaturskillnad och vind','Fall A','Fall C',2); 
xlabel('\DeltaT (K)'); 
ylabel('Luftflöde (m^3/s)'); 
hold off; 
  
figure(7), hold on; 
tid=8/1000; 
energi_netto=phi_n*tid; 
energi_tot=phi_tot*tid; 
energi_sim_A=(phi_sim+2*32.42).*tid; 
Q_sim=2*5.76 ;                      % Luftflöde fall C (m^3/s) 
phi_sim=rho_o*Cp*Q_sim.*delta_T;    % kW 
energi_sim_C=(phi_sim+2*32.42).*tid; 
plot(delta_T,energi_netto,'--',... 
    delta_T,energi_tot,'-.',... 
    delta_T,energi_sim_A,'k-',... 
    delta_T,energi_sim_C,'b:'); 
axis([0 35 0 30]); 
legend('Luftridå avstängd (Nettoflöde)','Luftridå avstängd 
(Totalflöde)','Luftridå påslagen (Fall A)','Luftridå påslagen (Fall 
C)',2); 
xlabel('\DeltaT (K)'); 
ylabel('Förluster (MWh/dag)'); 
hold off; 
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Bilaga 3 
Programkod (Matlab) för beräkning av medelhastighet för inloppet. 
 
% Beräkning av medelhastighet för inloppet 
% Manne Eriksson 060412 
clear,clc; 
Omkrets=4;          % Luftintagets omkrets 
Hojd=0.73;          % Luftintagets höjd 
Platta=4.5*0.016;   % Metallplatta som minskade luftintagets area 
Areareduktion_pga_metallplatta=2*Hojd*Platta; 
V= [6.25 1.34;      % [Hastighet Standardavvikelse] 
    3.77 0.59; 
    2.00 0.97; 
    6.99 0.31; 
    4.07 0.58; 
    2.31 1.18; 
    7.90 0.48; 
    4.65 0.46; 
    3.16 0.34; 
    6.53 0.44; 
    3.36 0.81; 
    3.05 0.37]; 
S=sum(V,1); 
V_medel_intag=S(1)/12; 
Diameter=Omkrets/pi()+2*0.05; 
Ny_total_area=Hojd*Diameter*pi(); 
Ny_slutlig_oppningsarea=Ny_total_area-Areareduktion_pga_metallplatta; 
Nytt_luftflode=Ny_slutlig_oppningsarea*V_medel_intag 
Nytt_V_medel_dysa=Nytt_luftflode/(5*0.12-200*(0.025*4+0.04*3)*0.001) 
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Bilaga 4 
Här finns programkod (Matlab) för beräkning av energiförluster i de olika fallen samt 
jämförelser av driftskostnader med olika elpriser. 
 
% Beräkning av energiförluster och kostnadsjämförelser med elpris 
% Manne Eriksson 060802 
clear,clc; 
format short g; 
  
T_i=19;                 % Inomhustemperatur 
load klimatdata_2.mat;  % Utomhustemperaturer för Linköping då 
utomhustemp < 10 grader 
T_o=klimatdata_2; 
P=101325;               % Lufttryck utomhus 
R=287.05;               % Universal Gaskonstant för torr luft 
g=9.82;                 % Gravitation 
W=5;                    % Portens bredd 
H=5;                    % Portens höjd 
Cp=1.005;               % Specific Värme (kJ/kgK) 
gradtimmar=sum(10-klimatdata_2); 
timmar=1590; 
  
U_vind=5.2;             % Medelhastighet vid en höjd av 10m 
L=1;                    % Lägefaktor, L=1 för normalvärde dvs vinden 
blåser längs portens normal 
f=0.25;                 % Frekvensfaktor för vindriktningen 
  
%Beräkning 
T_i=T_i+273.15; 
T_o=T_o+273.15; 
rho_i=P/(R*T_i);        % Densitet inomhusluft (kg/m^3) 
rho_o=P./(R*T_o);       % Densitet utomhusluft (kg/m^3) 
delta_rho=abs(rho_o-rho_i); 
delta_T=abs(T_i-T_o); 
rho_a=(rho_o+rho_i)/2; 
g_prim=g*delta_rho./rho_a; 
K=0.400+0.0045*delta_T; 
Q_n=K/3*W.*(g_prim*H^3).^0.5;       % m^3/s 
Q_vind=W*H*U_vind/2*f*L; 
Q_tot=Q_n+Q_vind; 
phi_n=rho_o*Cp.*Q_n.*delta_T;       % kW 
phi_vind=rho_o*Cp*Q_vind.*delta_T; 
phi_tot=phi_n+phi_vind; 
energi_n=sum(phi_n); 
energi_vind=sum(phi_vind); 
energi_tot=sum(phi_tot); 
  
T_o2=sum(klimatdata_2)/timmar; % Genomsnittlig utomhustemperatur under de 
1590 timmarna som utomhustemp < 10 grader 
T_o2=T_o2+273.15; 
rho_o2=P/(R*T_o2); 
  
Q_sim_A=2*34.48;                            % m^3/s 
phi_sim_A=rho_o2*Cp*Q_sim_A*gradtimmar;     % kWh/år 
energi_sim_A=(phi_sim_A+2*32.42*timmar);    % kWh/år 
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Q_sim_C=2*5.76;                             % m^3/s 
phi_sim_C=rho_o2*Cp*Q_sim_C*gradtimmar;     % kWh/år 
energi_sim_C=(phi_sim_C+2*32.42*timmar);    % kWh/år 
  
energi_MWh=[energi_n 
    energi_tot 
    energi_sim_A 
    energi_sim_C]/1000*(1/3) 
  
priser=[109.93 406.07 412.71 749.46];       % Elpriser för feb 2001, feb 
2006, LLT, HLT 
  
Res=energi_MWh*priser; 
Resultat=Res/(energi_MWh(2)*priser(1)) 
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