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Resumé 
 
Dette eksamensprojekt beskæftiger sig i første omgang med problematikken omkring 
overfladetemperaturmålinger på glas, da det længe har været kendt, at temperaturmålinger på 
overflader lader sig påvirke af omgivelsernes temperatur, således at resultatet af målinger 
også indeholder en vis andel af omgivelsernes temperatur. 
 
Et litteraturstudium giver ikke et billede af at der allerede findes en løsning, og derfor 
igangsættes en systematisk undersøgelse, der skal finde en måde hvorpå overflade-
temperaturen kan måles på glas, med reduceret andel målt omgivelsestemperatur. 
Til formålet konstrueres en opstilling, der kan generere en temperaturforskel over en plade, 
og i første omgang analyseres overgangsisolanserne i denne opstillingen, samt hvilke 
eksterne parametre, der øver indflydelse på de lokale overgangsisolanser. 
 
Herpå fremstilles et panel bestående af en glasplade og tre isoleringsplader, og vha. Fouriers 
lov om varmeledning beregnes de upåvirkede overfladetemperaturer ud fra målte indre 
temperaturer. 
På glaspladen måles temperaturen på forskellige måder direkte på overfladen og den målte 
temperatur sammenlignes med den beregnede. Forsøgene som gav de bedste resultater 
repeteres vha. sammen principper i en guarded hot box opstilling. 
Det lykkedes at reducere målefejlen fra 10-12 % til ca. 2 % målt omgivelsestemperatur. 
 
Den bedste måleteknik tages i anvendelse ved i første omgang at måle center U-værdien på 
tre forskellige ruder. 
 
Samme teknik bruges ved det, der er projektets andet hovedemne; måling af overflade-
temperaturen på ruder i overgangen fra ramme til rude. Temperaturen måles på tre forskellige 
ruder med forskellige typer af afstandsprofiler, og målingerne sker i afstanden 0 – 200 mm 
over den indvendige glasliste. 
For at have forskellige konvektionsmønstre at gå ud fra, måles både på små og store ruder 
samt ud fra siden midt på en stor rude. 
På baggrund af målingerne optegnes temperaturprofiler, som sammenlignes med temperatur-
profiler optegnet ud fra beregninger udført med forskellig detaljeringsgrad i programmet 
Therm. 
Sammenhængen mellem målingerne og  beregningerne afhænger af en kombination af 
konvektionsomfanget i selve ruden, og luftstrømninger omkring ruden, kombineret med hele 
vinduets konstruktion.  
En vinduesramme kan med andre ord være konstrueret således, at det omkring ventilerede 
hulrum, ikke har nogen væsentlig betydning hvilket afstandsprofil der isættes ruden. 
 
Derimod har det slet ingen betydning om temperaturprofilet beregnes vha. en detaljeret 
model eller en boksmodel. 
Til sidst er U-værdien for en hel vindueskonstruktion målt, og sammenlignet med bereg-
ningsresultater, og der er her fundet god sammenhæng med mindre en 5 % forskel imellem 
målt og beregnet værdi. 
 



Summary 

 7

Summary 
 
The first topic of this master thesis project is to establish an exact measuring techniques for 
surface temperatures on glass. It is a known problem that the ambient temperature affects 
temperature measurements on surfaces. 
 
A study of relevant literature and articles shows that there is no exact measuring technique 
for surface temperature measurements. An investigation was undertaken for different surface 
temperature measurement techniques with the aim to find a way to measure surface 
temperatures with least influence from the ambient temperature.  
For this purpose an experimental set up was constructed to generate a controlled temperature 
difference across a plate.  
At first the heat transfer coefficients in the set up are analysed, and it is also investigated how 
air temperature, convection and emissivity affect the heat transfer coefficients. 
 
After that a plate consisting of one layer of glass and three layers of insulation is fabricated.  
Inside the plate temperatures are measured and the surface temperatures are calculated from 
Fouriers law of heat transfer. 
Directly on the glass the surface temperature is measured in different ways and compared to 
the calculated temperatures. The best test results were obtained in a temperature stabile 
guarded hot box set up, where the part of measured ambient temperature was reduced from 
10-12 % to 2 %. 
 
The last mentioned measurement technique is at first used for measuring centre U- values for 
three different panes. 
 
The same technique is used for the second main topic of this project, which is to measure the 
temperature profile of the pane 0 – 200 mm from the frame area, which is done for three 
different panes with different edge seal constructions. 
To analyse the different patterns of convective heat transfer inside the pane, the temperatures 
are measured on different size panes and on the bottom as well as on the side of one pane. 
The measured temperature profiles of the panes are compared to temperature profiles 
calculated using the finite element computer program Therm. 
The comparability of the measured and calculated temperatures depends on the convection 
inside the pane, and air flows around the pane and the rest of the windows construction. 
For this experiment it has been found that high ventilation rate around the bottom part of the 
pane causes the heat flow to bypass the insulative properties of the edge seal construction. 
 
It has no effect on the temperature profile whether the calculations are carried out using a 
detailed model or a box model of the spacer construction. 
Finally the U-value of an entire window is measured and compared to calculated results 
yielding a good correlation of less than 5 %.  
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1 Indledning 
 
1.1 Baggrund 
Sideløbende med udvikling af stadigt bedre isolerende ruder, er det dårligst isolerende 
område på ruden rykket fra centrum og ud langs periferien af ruden, hvor et afstandsprofil 
med ofte stor varmeledningsevne holder sammen på glassene. Problemet har været kendt 
siden opfindelsen af termoruden, men med udviklingen af energiruder er der for alvor 
kommet fokus på betydningen, af at have en såkaldt kold kant. 
 
Endvidere giver det kolde område nederst på ruden, anledning til dannelse af kondens på 
årets kolde dage, med efterfølgende risiko for skimmeldannelse på rammen. 
 
Det vil være af stor betydning for vinduesproducenterne, at  der blev produceret ruder helt 
uden, eller med en stærkt reduceret værdi, af denne kuldebro. 
 
For at kunne foretage forbedringer af afstandsprofilers isoleringsevne, er det nødvendigt, 
både at kunne måle samt beregne effekten af deres tilstedeværelse, og registrere eventuelle 
forskelle mellem forskellige udformninger af afstandsprofiler.  
Der arbejdes løbende med både forskellige udformninger og materialekombinationer ved 
fremstilling af afstandsprofiler. 
 
Computersimuleringer af afstandsprofilers termiske egenskaber er nemmere, og mere 
hensigtsmæssige at lave i designfasen, end praktiske målinger, derfor vil det være en stor 
fordel både at kunne udnytte simuleringsprogrammer, og kunne stole på de resultater de 
giver. 
 
Ved tidligere målinger med termoelementer på ruder er der konstateret stor usikkerhed mht. 
præcisionen af måleresultaterne. Den temperatur, der måles ved påsætning af termoele-
menttråde direkte på glasset, er ikke alene glassets temperatur, men også en god del af 
omgivelsernes temperatur. Den andel af omgivelsernes temperatur, der måles er afhængig 
fastgørelsesmetoden og af temperaturforskellen mellem målepunkt og omgivelserne. 
 
Konvektionen mellem glassene er også afhængig af temperaturforskellen over ruden, og er 
vanskelig at medtage i computermodeller af flerlagsruder. Specielt hersker usikkerhed om 
pålideligheden af modeller i området omkring bunden af ruderne hvor konvektionsstrømmen 
vender og varmetransporten gennem ruden er under samtidig indflydelse fra ledning gennem 
afstandsprofilet. 
 
1.2 Projektmål 
Dette projekt har til mål, i første omgang at undersøge størrelsen af fejlvisningen ved 
anvendelse af eksisterende måleteknikker, der benyttes ved måling på ruder og vinduer. 
I samme arbejdsgang forsøges det med enkle midler, at udvikle en mere nøjagtig måleteknik 
til anvendelse ved måling af overfladetemperaturer, hovedsageligt på glasflader med en 
temperatur der ligger ned til omkring 10 oC under omgivelsernes temperatur på ca. 20 oC. 
Teknikken udvikles i en simpel opstilling, og de mest lovende resultater dokumenteres ved en 
repetition af forsøgene i en guarded hot box opstilling. 



Indledning 

 9

Sideløbende undersøges teorien omkring overgangsisolanser, for i givet fald at kunne forklare 
baggrunden for nogle af de resultater, der opnås ved de praktiske målinger. 
 
Efter færdigudvikling af en forbedret måleteknik, tages denne i praktisk anvendelse i 
forbindelse med målinger af temperaturprofiler på ruder, med varierende kvaliteter af 
afstandsprofiler fra forskellige producenter af såvel afstandsprofiler som ruder. 
Alle målinger sammenlignes med resultater af beregninger i simuleringsprogrammet Therm, 
som i dag benyttes ved  beregning af  afstandsprofilers termiske egenskaber. 
Dette leder frem til projektets andet hovedformål, som består i en evaluering af nøjagtigheden 
af disse modeller. 
 
I samme opstilling måles endvidere center U-værdier for ruder og U-værdien for et helt 
dannebrogsvindue, og igen sammenlignes målte og beregnede værdier udført efter forskellige 
forskrifter.  
 
1.3 Læsevejledning 
Undervejs er refereret til litteraturlisten bagerst i rapporten. Den er delt op i 4 dele: Bøger, 
artikler, standarder og internetlinks benævnt hhv. [x], [ax], [sx] og [ix], hvor x angiver 
referencens nummer. 
Litteraturlisten foreligger også i en online-udgave, hvorfra det er muligt at klikke sig direkte 
videre til en angiven kilde, såfremt den foreligger i elektronisk form. 
Det sker på adressen: www.student.dtu.dk/~c972031/eksamensprojekt 
 
For at sikre en så sammenhængende og læsevenlig rapport som muligt er enkelte tekstafsnit, 
primært om indledende styring af den første opstilling, placeret i bilagsrapporten og kan 
læses efter behov. Det samme gælder uddybende detaljer om temperaturbetingelser o.l. ved 
forskellige forsøg – henvisninger er givet undervejs. 
 
God læselyst! 
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2 Litteraturstudie 
 
Problemet med at måle overfladetemperaturer korrekt er en allerede kendt problematik, og 
der findes talrige undersøgelser af forskellige måleteknikker på området. 
Nogle tager den praktiske indgangsvinkel til problemstillingen, mens andre tager en 
udelukkende strengt teoretisk indgangsvinkel. 
 
Herunder er givet et kort resumé af hvad der er bidraget med til problemstillingen. 
 
Artikel fra 1969 af D.K. Hennecke og E.M. Sparrow, i Journal of Heat and Mass Transfer 
med titlen ”Local Heat Sink on a Convectively Cooled Surface – Application to Temperature 
Measurement Error”. [a1] 
 
Her analyseres indgående hvad tilstedeværelsen af en termoelementtråd på en overflade, 
betyder for temperaturerne i lokalområdet omkring kontaktpunktet mellem overflade og 
termoelementtråd. 
 
Der antages en fysisk situation som afbildet på figur 2.1. 
 
Derpå opstilles vha. varmeledningsteori, 
finneteori og matematisk analyse, 
modeller for hvordan temperaturen 
ændres i ethvert punkt bag overfladen. 
Det skal understreges, at teorien er 
temmelig omfattende, og benytter sig af 
bl.a. regning i sfæriske koordinater for 
at bestemme isotermforløbet i den flade 
termoelementtråden er fastgjort på. 
 
 
 
 
Året efter i 1970, havde samme forfattere endnu en artikel i tidsskriftet Journal of Heat and 
Mass Transfer med titlen ”Error Estimates in Temperature Measurement”. [a2] 
Dette omfatter også målefejl ved måling af overfladetemperatur. 
I artiklen forsøges dannet et estimat for målefejlen ved samme wireledningsmodel.  
Antagelserne er de samme som i den foregående artikel, men matematikken mindre domine-
rende. 
 
Der resoneres frem til, at i en passende stor afstand fra målepunktet på overfladen, har 
termoelementtråden en temperatur, der er lig med omgivelsernes temperatur, hvilket altså må 
betyde, at der transporteres varme til / fra målepunktet afhængig af temperaturforholdene. 
Dette resulterer i at målepunktet får en temperatur, der afviger fra den temperatur, som 
egentlig ønskes målt. 

Figur 2.1 Antaget fysisk model for wireledning. 
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Ud fra denne betragtning opbygges en model baseret på simpel varmeledning i 
længderetningen og i radiær retning i cylindre samt finneteori, og endelig udledes et udtryk til 
estimering af størrelsen på ens målefejl: 

ossf

stc

tcfstcs

RArTT
TT

TT
R
AkTTr

/·/·41
1

)(·)(··4

1

1

λλ

λ

+
=

−
−

⇔

−=−
 

 
Ttc termoelementtrådens temperatur i loddestedet [K] 
Ts temperaturen på overfladen [K] 
Tf lufttemperaturen i omgivelserne [K] 
λs varmeledningsevnen af overfladen – for glas 1,0 W/m·K 
Ro termisk overgangsmodstand [m2K/W] 
λ·A  = (λw1 + λw2) · Aw 

λw varmeledningsevnen for wirerne (w1 og w2) og A arealet af dem. 
 
Her er Ttc – Ts temperaturfejlen, idet det er forskellen imellem lodningens temperatur og 
overfladens temperatur. 
Analysen kan betragtes som en detaljeret varmebalance, foretaget for et problem hvor en 
termoelementtråd føres direkte fra omgivelserne og ind til målepunktet.  
Denne antagelse passer dog ikke med den situation, der optræder ved måling af overflade-
temperatur på glas, idet det er standard at fastgøre mindst 10 cm termoelementtråd langs en 
isoterm i glasset inden målepunktet, for netop at reducere ledning gennem wirerne. 
Derfor kan ovenstående varmebalance ikke overføres direkte til den nærværende 
problemstilling. 
 
 
I ”Heat Transfer Through Windows” Af Bertil Jonsson fra 1985 [1] er foretaget en egentlig 
test af forskellige fastgørelser på glas, idet rapporten også handler om vinduer. Fastgørelserne 
er sket på den tørre side af et akvarium med omrørt vand ved forskellige temperaturer, og 
temperaturen på den tørre side er beregnet ud fra varmeledningen i glasset og beregning af 
varmeovergangen fra vand og luft til glas. 
 
Der er prøvet en række af fastgørelser uden ændring af trådens udformning – blot fastgø-
relsesmetoden er ændret. 
Nogle af resultaterne er gengivet i tabel 2.1 herunder. 
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Tabel 2.1 Uddrag af Bertil Jonssons resultater med måling af overfladetemperaturer på glas 
Fastgørelse: L [mm] % afvigelse 
Maskeringstape (malertape) 60 11,1 
Maskeringstape, silikone 50 3,4 
Plastic padding 15 9,4 
Araldit 45 6,2 
Skolelim, spiral* 130 3,0 
Kontaktlim 60 4,1 
Aluminiumstape 55 0,4 
* tråden er viklet sammen til en spiral om et punkt for at reducere wireledning, hvilket giver den store 
trådlængde på glasset. Alle øvrige tråde er lige tråde fastgjort langs en isoterm. 
 

Afvigelsen er beregnet som 
luftvand

beregnetmålt

TT
TT
−

−
 

Denne definition på afvigelsen kan let få den procentvise afvigelse presset ned, idet den 
mindste observerede temperaturafvigelse, der er imellem målt og antaget korrekt temperatur, 
divideres med den samlede temperaturforskel mellem kold og varm side, der er den største 
observerede temperaturdifferens! 
 
Hovedkonklusionen er, at så længe der benyttes tape til fastgørelsen fås ingen tilfredsstillende 
resultater – der skal bruges lim, vis hovedformål er at udfylde mellemrummet mellem 
overfladen og termoelementtråden. Endvidere skal mindst 40 – 50 mm af tråden fastgøres til 
ruden for at undgå ledning igennem tråden. Mindre fastgjort stykke giver store afvigelser. 
Det bedste resultat ses ved fastgørelse med aluminiumstape, men det frarådes, da tapen yder 
stor påvirkning af fladens temperatur. 
 
Bertil Jonssons analyser ligger tæt opad de analyser, der foretages i første del af denne 
rapport. 
 
 
Flere svenskere end Bertil Jonsson, der beskæftiger sig med vinduer, er opmærksomme på 
problemet med at måle overfladetemperaturer på glasflader, der er koldere end omgivelserne. 
I ”Thermal Analysis of Super Insulated Windows” fra 1998 [a3] beskrives problemstillingen 
igen i forbindelse med måling af overfladetemperatur på glas, og der henvises til Bertil 
Jonssons undersøgelser 13 år tidligere. 
 
Her gennemføres en analyse af en 3-lags termorude med Krypton fyldning, og som i denne 
rapport, måles også temperaturer lokalt på glasset omkring afstandsprofilet. 
Oven i købet beskriver forfatterne også hvordan de præcist måler overfladetemperaturerne: 

”Pga. den store temperaturforskel, der er mellem overfladen og
omgivelserne monteres termoelementerne på en tynd plade og beskyttes
mod varmestråling med blank tape. Mellem pladen og glasset påføres
varmeledende pasta.”

 
Præcist den blanke tape Bertil Jonsson frarådede at bruge, af frygt for, for stor påvirkning af 
overfladen, tages i anvendelse. 
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En helt anden indgangsvinkel til problemstillingen er givet i ”Solutions for the Correction of 
Temperature Measurements Based on Beaded Thermocouples” af A.E. Segall. [a4] 
Artiklen bekræfter endnu en gang, at problemstillingen med måling af overfladetemperaturer 
er velkendt, og der gives følgende forklaring på problemets eksistens: 
 

1. Termoelementets masse 
2. Forskydning af loddestedet (føleren) i forhold til (væk fra) overfladen 
3. Kontaktmodstand imellem termoelementtråd og overflade 
4. Forstyrrende varmeudveksling med omgivelserne. 

 
Herpå gennemgås en lang række af matematiske korrektionsformler af anseelig længde! 
Herunder korrektioner for bl.a. pludselige temperaturvariationer på overfladen, som giver 
anledning til små fejl pga. den anvendte termoelementtråds tidskonstant. 
 
 
Også producenter af udstyr til måling af temperatur har opdaget, at der er et, måske noget 
begrænset marked, for salg af overfladecensorer baseret på termoelementtråde. 
I dag laves specialfremstillede ”køb og 
smid væk” overfladecensorer. 
De billigste af de på figur 2.2 afbildede 
typer koster fra ca. 140 kr./stk. 
De er fremstillet af meget tynd termoele-
menttråd, og lodningen på den afbildede 
type 1 er blot 1/100 mm tyk, med deraf 
følgende lav termisk masse. 
Dette kan der læses om i detaljer på 
linket angivet i litteraturlisten 
[i1] 
 
 
 
 
 
Varmestrøm, i forbindelse med måling af en kold overfladetemperatur, gennem wiren til 
målepunktet, er et gammelkendt fænomen, der altid har været taget højde for ved målinger, 
ved at fastgøre et stykke tilledning langs en isoterm. 
Hvor meget termoelementtråd, der nødvendigvis må fastgøres langs isotermen, afhænger af 
hvilke temperaturbetingelser der måles under, dvs. hvor stor temperaturforskellen mellem 
flade og omgivelser er. 
Alligevel hersker der også stor usikkerhed og mulighed for åben diskussion på dette område. 
I ”Varme- og klimateknik grundbogen” fra Danvak [2] henstilles til, at der fastgøres et stykke 
svarende til  500 wirediametre langs en isoterm før målepunktet.  
Robert J. Moffat fra Stanford Universitetet skriver i et notat om måling med termoelementer, 
at der bør anvendes 20 diametre inkl. isoleringstykkelse. Hele noten kan læses på den 
adresse, der er angivet i litteraturlisten [i2] 
Ifølge de forskellige kilder skal der altså fastgøres mellem 2 og 20 cm termoelementtråd til 
overfladen. 

Figur 2.2 Forskellige typer af professionelt fremstillede 
overfladecensorer 
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3 Et termoelement 
 
Her følger en kort gennemgang af det i dette projekt, hyppigst benyttede måleinstrument – 
termoelementet. 
 
Når to forskellige metaller bringes i forbindelse med hinanden, opstår der imellem de to 
ledere en elektromotorisk kraft, som afhænger af metallernes art og kontaktpunktets 
temperatur. 
Dette fænomen har været kendt siden 1821 hvor det blev opdaget af Thomas Seebeck, og 
benævnes derfor bl.a. Seebeck spænding. 
Dette princip er illustreret på figur 3.1, der er lånt fra  
[i3]  
 
I dag er termoelementer en af verdens mest almindelige 
temperaturmåleinstrumenter. 
Dette pga. den store nøjagtighed, der opnås i forhold til prisen 
og den gode repeterbarhed af målingerne. 
Normalt regnes med at absolutte temperaturer kan måles vha. 
termoelementer med en nøjagtighed på ± 0,1 oC, for de 
fineste kvaliteter af termoelementtråd og måleudstyr samt ved 
måling ved stuetemperatur, og dette er tilstrækkelig nøjagtigt 
i langt de fleste sammenhænge. [2] 
 
Sammenhængen mellem spænding og temperatur er ikke 
lineær, men kan dog overslagsmæssigt godt betragtes som 
lineær ved små temperaturforskelle. 
 
I denne rapport benyttes dog kun de polynomier, som er opstillet nedenfor, og som er udledt 
ud fra standardtabellerne, der kan ses på [i4]. Polynomierne er indsat i regneark i forbindelse 
med beregningerne, men den overslagsmæssige lineære sammenhæng er god at have i 
baghovedet, når et igangværende forsøg skal evalueres overslagsmæssigt på stedet. 
 
Som nævnt er termoelementer en meget almindelig temperaturmåleteknik, og der findes en 
lang række af anvendte termopar, som tjener hver deres formål. 
Nogle af de mest almindeligt anvendte termopar samt den øvre temperaturgrænse for deres 
anvendelse er oplistet herunder. 
 
Til temperaturmålingerne i forbindelse med dette projekt benyttes en termoelementtråd af 
kobber – konstantan, da denne type passer bedst til det i bygningsenergitekniske måleområde, 
som ligger fra –12 oC til 60 oC.  

Figur 3.1 Princippet i en 
termosøjle, som Thomas 
Seebeck opdagede det i 1821 
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Tabel 3.1 Termoelement typer ifølge ”Temperaturmålinger med termoelementer” [3] 

  DIN 
43710 ANSI-MC96.1 

Type Materialekombination 3 mm 3,25 mm 1,63 mm 0,81 mm 0,51 mm 
T Kobber – Konstantan 400 oC - 370 oC 260 oC 200 oC 
J Jern – Konstantan 700 oC 760 oC 590 oC 480 oC 370 oC 
K Chromel – Alumel 1000 oC 1260 oC 1090 oC 980 oC 870 oC 
E Chromel – Konstantan - 870 oC 650 oC 540 oC 430 oC 
R Platin 13 % Rhodium – Platin - - - - 1480 oC 
S Platin 10 % Rhodium – Platin 1300 oC - - - 1480 oC 
B Platin 30 % Rhodium – Platin 6 % - - - - 1700 oC 

 
 
Den benyttede tråd varierer dog en smule fra type T i tabellen herover, da denne er nyere, og 
betegnes type ’TT’. Type TT har en renere konstantan legering.  
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at konstantan er en legering af kobber og nikkel og i 
forbindelse med type TT hersker der mindre usikkerhed om procentfordelingen af kobber og 
nikkel. Renheden af de to metaller har naturligvis betydning for udfaldet af måleresultaterne, 
da hele formelapparatet til beregning foruden måleinstrumenter er tilpasset termoele-
menttypen. 
 
3.1 Beregning af temperatur 
Temperaturen beregnes ud fra følgende polynomium. 

( )32 ·000001,0·00027,0·06,09,25·

·
2

9,25

TmTmTmSpdT

SpTrefTm

−+−=

+=
 

 
Hvor 
Tm er en tilnærmet middeltemperatur [oC]  
Tref er den målte referencetemperatur [oC]  
Sp Spænding divideret med antal tråde på termosøjlen [mV] 
dT Temperaturforskellen mellem måle- og referencepunkt [K] 
 
Temperaturen i målepunktet fås som Tref + dT 
 
Hvis spændingssignalet er positivt indsættes den kolde temperatur som Tref 
Hvis spændingssignalet er negativ indsættes den varme temperatur som Tref 
 
Da mindste benyttede måleenhed på voltmeteret er 0,001 mV fås mindste temperaturspring 
på 0,025 oC. Polynomiernes afvigelse i forhold til temperaturerne opstillet i 
standardtabellerne [i4] ligger også i størrelsesordenen 0,01 – 0,02 oC ved de aktuelle 
temperaturforhold.  
 
Overslagsmæssigt kan som nævnt benyttes et førstegradspolynomium. 
Idet der kan regnes med 25 K/mV eller 40 µV/oC:  
 

SpmVKdT ·/25≈  
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3.2 Måling med termoelementer 
Som det fremgår af ovenstående, er der tale om at meget små spændinger skal måles. Derfor 
kræves et voltmeter med meget høj opløsning til aflæsning af spændingsforskellene. 
 
Nøjagtigheden øges når spændingsforskellen stiger, hvilket kan relateres til signal / støj 
forholdet. Derfor er det en god ide at have en referencetemperatur, der ligger et stykke fra de 
temperaturer, der skal måles. References skal også gerne være stabil, så med fordel anbefales 
det at bruge et vandbad, f.eks. med is i, så det bliver til et isbad med en stabil temperatur 
omkring 0 oC. 
Det kræver dog at badet hele tiden holdes ved lige, dvs. omrørt og koldt – dette kræves 
selvsagt ikke af et bad ved stuetemperatur. 
 
Normalt benytter måleinstrumenter som f.eks. dataloggere en intern reference. Dvs. 
referencen har samme temperatur som måleinstrumentets omgivelser, og i forhold til denne 
beregnes en temperatur til visning eller lagring. 
 
Ved måling skal man være opmærksom på at termoelementtråde fungerer som en antenne, og 
er følsom overfor almindelige 220 V vekselspændingskilder. 
Dette kan der dog kompenseres for ved enten at bortfiltrere støjen, eller at lade wiren forblive 
dobbelt, hvorved støjen i hhv. kobber og konstantanledningerne udfaser hinanden! 
 
Skrevet ud fra kilderne  [2, 3 og i3] 
 
I bilag 1, er en resultatgennemgang fra en evaluerende måleserie foretaget vha. to 
referencebade, og med kendte temperaturer både i målepunkt og referencepunkt. 
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4 Indledende forsøg - anvendt måleudstyr og opsætning 
 
Meningen med den første opstilling er, at teste forskellige typer fastgørelse af termoelement-
tråde til glas for måling af temperatur.  
 
Helt basalt skal der findes en opstilling, der kan generere en temperaturforskel over en plade. 
Eller endnu mere simpelt skal temperaturen forsøges målt på en glasplade med en anden, 
kendt og helst lavere temperatur end omgivelserne, og dette kan skabes på flere måder. 
Temperaturen på fladerne skal desuden kunne bestemmes med stor nøjagtighed uafhængigt af 
hvad målingerne på overfladen viser, da det jo er dem der skal undersøges. 
 
Det allervigtigste må antages at være, at måleresultaterne skal være indbyrdes sammen-
lignelige. Heraf følger, at de enkelte forsøg skal kunne foretages under samme temperaturbe-
tingelser og med samme måleudstyr. 
Udover dette må der forudsættes temperaturstabilitet, så der ikke kommer afvigelser, der kan 
relateres til de indgående elementers termiske masse. Selv termoelementtråd, hvis måleegen-
skaber skal undersøges, har en tidskonstant om end den blot er på nogle få sekunder.   
 
Som det fremgik af de indledende litteraturstudier, har problemet mere eller mindre 
systematisk været undersøgt før. De opstillinger, der har været i brug, har alle været ret 
spidsfindige eller store og fælles for dem alle har været at den overfladetemperatur, det har 
været tilstræbt at måle, er beregnet ud fra de beregningsmetoder, der er tilgængelige på 
området. 
For at bestemme overfladetemperaturen i f.eks. Bertil Jonssons opstilling har det, for at kunne 
benytte hele teorien omkring overgangsisolanser i både væsker og gasser, været nødvendigt 
at kende alle temperatur-, strålings- og konvektionsmæssige forhold helt præcist med de 
usikkerheder det nu engang kan medføre.  
 
En opstilling, der benytter sig af de simpleste principper og færrest virkemidler vil også være 
den opstilling, hvor det er nemmest at gennemskue hvor der evt. er fejl. 
 
Med dette i baghovedet vil blive opbygget en forsøgsopstilling, som gøres til genstand for 
indledende målinger og endvidere fejlanalyser, der kan medvirke til reduktion af evt. 
konstaterede målefejl undervejs. 
 
 
Det følgende afsnit gennemgår det måleudstyr, der er benyttet i den første opstilling, i 
forbindelse med forsøg på måling af lokale overgangsisolanser samt de første tests 
vedrørende måling af overfladetemperatur på glas. 
Detaljer omkring testkørsler, tilpasning og temperaturstabilisering af måleudstyret til de 
planlagte forsøg kan læses i bilag 2. 
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4.1 Måleudstyr 
 System teknik AB, 21220, 2-kanals præcisionstermometer. Mindste måleenhed 0,001 oC. 

0,001 oC referer dog ikke til præcisionen af instrumentet, da det senest blev kalibreret i 
1997, men nøjagtigheden skulle gerne forsat ligger inden for ganske få hundrededele af 
en grad. 

 
 Kalibreringskar med indføringsrør til følere fra præcisionstermometeret anført ovenfor, 

og med elektronisk termostat og varmelegeme til at hæve og styre temperaturen i det ene 
kar. 

 
 HP 34401A Multimeter. Mindste måleenhed 0,1 µV 

Mindste benyttede måleenhed 1 µV. 
 
 Grant 1200 Datalogger, 16 kanals 12 bit datalogger, mindste måleenhed 0,1 oC 

 
 TOHO TM-107 Proces Controller, Temperaturstyret strømforsyning til f.eks. styring af 

varmekilde. 
 
 Gram køleskab, 80 W effektforbrug. 

 
 Termoelementtråd 0,4 mm wire type TT, kobber - konstantan .  

 
4.1.1 Opstilling af udstyret 
TOHO Proces controlleren forbindes med to type TT termofølere i hhv. top og bund af 
køleskab, som tilsammen måler en middeltemperatur. Til strømforsyningen forbindes en 
varmekilde i form af en fatning med en 60 W pære, som tændes idet den målte 
middeltemperatur kommer under en fastsat grænse. Pæren afskærmes, for at ingen 
målepunkter skal modtage direkte strålevarme fra pæren. 
Temperaturstyringen fungerer efter et princip kaldet PID (Proportional Integrated Derivative)  
Dette fænomen kan studeres på siden angivet som [i5] i litteraturlisten. 
Kort fortalt er styringen en ”intelligent” enhed, som ved at prøve sig frem gør sig selv bedre 
og bedre til at styre temperaturen. 
 
Præcisionstermometerets ene føler stikkes i et dertil indrettet rør i kalibreringsbadet. Røret 
samt føleren er indsmurt i varmeledende pasta, således at føleren inde i røret, får samme 
temperatur som vandet umiddelbart omkring røret. 
På ydersiden af indføringsrøret fastgøres reference termoelementtråden, som derved kommer 
i god kontakt med det vand og den temperatur, som præcisionstermometeret også måler. 
Ved at aflæse præcisionstermometeret, kendes referencetemperaturen. 
 
Termoelementtrådens kobberdel trækkes til HP voltmeterets ene indgang, mens 
konstantandelen forbindes med alle de øvrige termoelementtrådes konstantandele. 
Termosøjlens opbygning er vist i figur 4.1 herunder. 
 
Ved at opbygge termosøjlen på denne måde, opnås mulighed for at måle spændingsforskellen 
imellem samtlige målepunkter og sammenholde dem med hinanden. 
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Det vil være forskelligt fra opstilling til opstilling hvor stort et antal termoelementtråde, der 
sammensættes, men opbygningen er den samme som vist herover, uanset hvor mange 
målepunkter der tages i brug. 
 
Inden måling er det i øvrigt en god idé ½ -1 time inden de første aflæsninger at tænde alt 
udstyret og bare lade det stå, da der går lidt tid inden måleinstrumenterne populært sagt bliver 
varmet op og ”finder sig selv”. 
 
For at reducere støj i termosøjlerne, induceret af de 
nærliggende 220 V ledninger og apparater, sørges for at 
220 V føres i den modsatte side af opstillingen i forhold til 
hvor termoelementtråde trækkes frem til måleudstyret. 
Herved opnås maksimal afstand imellem 220 V ledninger 
og termoelementtråde, men desværre kan det ikke helt 
undgås at tråde og ledninger kommer nær hinanden, da 
termospændingen aflæses af instrumenter, der tilsluttes 
lysnettet. Resten af den højfrekvente støj skulle HP voltme-
terets low-pass filter kunne tage sig af. 
 
Foran køleskabet sættes et 100 mm isoleringspanel i ekstru-
deret polystyren. 
I isoleringspanelet udskæres et hul for isætning af mindre 
isoleringspaneler og eventuelle prøveruder. 
 
 
Prøveruderne har dimensionerne (b×h)  352 × 502 mm, hvilket fører til dimensionen af hullet 
i 100 mm isoleringspanelet. Som principtegning ser det ud som på figur 4.2 og i 
virkeligheden endte det med at se ud som på billedet figur 4.3 
 

-
+ HP Voltmeter

 
….. 
 
Målepunkter 
 
….. 

Referencebad

Præcisionstermometer 

Figur 4.1 Opbygning af anvendt termosøjle. 

Figur 4.2 Køleskab med udhulet 
isoleringspanel  foran 
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Detaljer om test af temperaturstabilitet og temperaturfordeling, samt hvad der er gjort for at 
optimere forholdene i forsøgsopstillingen, er beskrevet i bilag 2. 
 
 

HP Voltmeter 

TOHO Proces 
Controller 

Referencebad 
med præcisions-
termometer 

Køleskab med 
isoleringpanel 

Figur 4.3 Forsøgsopstilling med køleskab og isoleringspanel foran til test af fastgørelser 



Isoleringspanel til måling af lokale overgangsisolanser 

 21

5 Isoleringspanel til måling af lokale overgangsisolanser 
 
Til bestemmelse af overgangsisolanserne konstrueres et 
isoleringspanel til udnyttelse af Fouriers lov fra 1822. 
 

 
dx
dTA

dt
dQ ··λ−=  

 
Det udnyttes at temperaturen varierer lineært over stykket 
∆x. 
 
Princippet udnyttes, da det er et kendt fænomen, at 
målepunkter placeret direkte på overfladen af et 
materiale, måler en utilsigtet del af omgivelsernes 
temperatur. 
 
Placeres målepunkterne i stedet inde i en homogent opbygget flerlagskonstruktion, udnyttes 
Fourier’s lov til at bestemme de upåvirkede overfladetemperaturer.  
Princippet kan også bruges ved tests af forskellige måleteknikkers nøjagtighed i forbindelse 
med måling af overfladetemperaturer på glas. 
Princippet, der benyttes er illustreret på figur 5.1, hvor der er tale om en konstruktion i 4 lag 
polystyren. 
 
Den samlede opbygning tildeles en tykkelse, så den får omtrent samme isolans som en 
termorude, dvs. en U-værdi på omkring 1,1-1,2 W/m2·K. 
På den måde kommer temperaturerne på overfladerne til at minde om 
overfladetemperaturerne på en lavenergirude, og der fås derfor et nogenlunde estimat for 
hvad overgangsisolanserne er omkring overfladerne af en sådan rude. 
 
5.1 Materiale 
Tages der udgangspunkt i en U-værdi på 1,2 W/m2·K og en rudetykkelse på 24 mm, kan det 
beregnes, at det svarer til en λ-værdi på præcist 0,036 W/m·K. 
Dette er hvad λ-værdien er for ekstruderet polystyren. 
 
Da så godt som alle ikke-metalliske byggematerialer, herunder ekstruderet polystyren og glas 
har næsten samme emissivitet (ε ≈ 0,9), fås kun en lille ændring på den bestemte 
overgangsisolans pga. af forskellig emissivitet.  
Det eneste, der medvirker afvigende er en forskelligartet overfladestruktur. Hvor glasset er 
helt plant er isoleringsmaterialet mere ujævnt, og det kan bevirke at de konvektive forhold 
helt ind mod polystyrenpladen bliver anderledes end ved en helt plan glasplade. 
 
5.2 Størrelse 
Isoleringspanelet, der benyttes skal have en udstrækning, således at der kan forudsættes 
endimensional varmestrøm, dvs. varmestrøm kun i pladenormalens retning, hvilket 
forudsættes af Fouriers lov. 

Figur 5.1 Måling af indre 
temperaturer igennem en homogen 
konstruktion og optegning af 
temperaturprofil 
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Varmestrømme i pladens plan kan forekomme, idet det må formodes, at det 24 mm tykke 
panel ikke kommer til at slutte helt tæt langs overgangen til den krans af isolering den sættes 
i, for at kunne udfylde hullet i 100 mm pladen foran køleskabet. 
 
Fastgørelse sker med tape rundt langt hele randen, så der er en næsten lufttæt forbindelse. 
For at fastlægge den nødvendige mindstedimension opbygges i programmet HEAT2 en 
model af isoleringspladen isat et andet panel, men med 5 mm uventileret luftspalte i 
overgangen. 
Pladens dimension ændres indtil der med sikkerhed ikke forekommer andet end 
endimensionale varmestrømme. 

Det springende punkt er en størrelse på 30 cm på den mindste led, da dette er den største 
dimension, der kan fremstilles på eget værksted. 
 
Til at starte med laves en model med adiabatiske ender, dvs. med perfekt endimensional 
varmestrøm, og i denne model aflæses hvad temperaturerne bliver imellem hvert 
isoleringslag. 
Derpå sammenlignes med temperaturerne aflæst i en model opbygget efter forhold som 
angivet på figur 5.2. For det ikke ventilerede hulrum langs randen indsættes et ”frame 
cavity”. Virkningen af dette kan ses på figur 5.3 
 

Omkransende 
panel 

Uventileret 
hulrum

Sandwich-
plade 

Ti = 22 oC 
Ri = 0,13 m2·K/W 

Tu = 0 oC 
Ru = 0,04 m2·K/W 

Figur 5.2 Skitse af modellen der opbygges i HEAT2 
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Temperaturerne bliver i modellerne som opstillet i tabellen herunder. 
 
 
Tabel 5.1 Resultater fra HEAT2 ved dimensionering af isoleringspanel 
 Spalte 1 [oC] Spalte 2 [oC] Spalte 3 [oC] 
Adiabatiske ender 14,20 9,82 5,43 
30 cm panel, hulrum i ender 14,20 9,82 5,43 
10 cm panel, hulrum i ender 14,19 9,81 5,42 
 
Den mindste mulige dimension ifølge modellen, er 10 cm, herunder kan varmstrømmen ikke 
længere regnes endimensional. Ved denne størrelse begynder temperaturerne midt i panelet af 
være under indflydelse af andre end de ønskede varmestrømme. 
De skiver, der skal benyttes kan altså nemt fremstilles på eget værksted. 
 

Figur 5.3 Varmestrømme som de ser ud i HEAT2. 1) I panel med adiabatiske ender, 2) Omkring 
hulrummet ved enden, 3) Isotermforløb i mindst mulige panel på 10 cm. Tykkelse af alle tre paneludsnit: 
24 mm. 
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5.3 Fremstilling 
Fabrikationen foregår ved at der udskæres 4 isoleringsplader i ca. 6 mm tykkelse på en 
båndsav. 
På tre af pladerne fastgøres termoelementtråde, som er afisoleret på ca. 10 cm af hver af hhv. 
kobber og konstantandelene, og som igen er samlet modsat for at gøre dem ekstra tynde (0,4 
mm). Se tegningen herunder: 
 

Når trådene er midlertidigt fæstnet med tape, kan de fire plader limes sammen, så der ligger 
en termoelementtråd i hver af de tre spalter. Sammenlimning foretages med polyuretanlim. 
Denne lim skummer op under tørring, og udfylder alle hulrum med et hvidligt skum, men det 
er af samme årsag strengt nødvendigt, at pladerne sættes i hårdt pres mellem et par plader, og 
sammenholdes af skruetvinger så tykkelsen ikke ændres. 
 

 
 
 

Lodning Konstantan 
∅ = 0,4 mm 

Kobber  
∅  = 0,4 mm 

Figur 5.4 Samling af termoelementtråde for opnåelse af den slankeste konstruktion. 

Figur 5.5 Opbygning af 4-lags isoleringspanel med 
termofølere 

Figur 5.6 Eksplosionstegning af køleskabet med 
isoleringspanel 
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6 Overgangsisolanser 
 
Normalt anvendes standardværdierne 0,04 m2·K/W og 0,13 m2·K/W for hhv. udvendig og 
indvendig overgangsisolanser. 
Disse overgangsisolanser er udelukkende indført for at have nogle enkle, standardiserede tal 
at regne med ved beregning af bygningers varmetab som foreskrevet i ”DS 418” [s1] og 
benyttes i flere lande, på trods af vidt forskellige klimabetingelser. 
Endvidere er med kommende udgaver af DS418 indført differentierede værdier, som varierer 
svagt i henhold til hvilken flade der foretages beregninger på. 
 
Ved måling på ruders afstandsprofiler haves f.eks. ikke samme overgangsisolans to steder, da 
temperaturen ændrer sig over det meste af fladen pga. varierende forhold op langs ruden. 
 
I det følgende forsøges lavet et estimat for de lokale overgangsisolanser, der er aktuelle i 
forsøgsopstillingen. Denne overgangsisolans forsøges eftergjort ved beregning og slutteligt 
foretages en parameteranalyse af hvilke forhold, der har størst indflydelse på overgangs-
isolanserne. 
 
Bestemmelsen er primært et forsøg på, om teori og praksis kan fås til at stemme overens, dvs. 
give de samme overgangsisolanser. De overgangsisolanser, der udledes her i afsnittet indgår 
nemlig ikke i resten af eksperimenterne, da overflader, blæseropstillinger og temperaturer 
ændres siden hen. 
 
Overgangsisolanserne er sammensat af en strålingsdel og en konvektionsdel. Stråling handler 
om hvordan overfladen er i strålingsmæssig kontakt med sine omgivelser, hvis temperaturer 
er forskellige fra selve den interessante flade.  
Konvektionsdelen drejer sig om de lokale luftstrømningsforhold helt lokalt nær fladen, hvor 
luften nærmest står stille og dermed danner et meget tyndt isolerende lag. 
Forskellen på de to ovenfor anførte værdier (0,04 og 0,13 m2·K/W) er altså et udtryk for de 
forskellige konvektions og strålingsforhold, der gør sig gældende i forhold til fladen på hhv. 
yder og indersiden.  
Rent intuitivt er det også let forståeligt, at der er mindre isolans imellem fladen imod 
udeklimaet, da der f.eks. er permanent kraftigere luftstrømninger ude end inde, hvilket det vil 
vise sig i det følgende, virker reducerende på overgangsisolansen. Udtrykt mere fysisk 
korrekt regnes der udelukkende med naturlig konvektion på den varme side, mens der 
forekommer en kombination af naturlig og tvungen konvektion på den kolde side. 
 
Omskrevet til en formel ser sammenhængen mellem den egentlige overgangsisolans (R) og 
det konvektive (hk) og det strålingsmæssige (hr) overgangstal således ud: 

rk hh
R

+
= 1   [m2·K/W] 

Dette gælder selvfølgelig på både kold og varm side forklaret ved indeks u og i. 
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6.1 Praktisk bestemmelse af overgangsisolanser 
I praksis kommer overgangsisolanserne til udtryk ved en temperaturforskel mellem 
målepunktet helt inde ved fladen og målepunkterne i omgivelserne. 
Dette er under antagelse af at målepunktet repræsenterer fladens temperatur. 
 
De målte temperaturer er direkte sammensat af både stråling og konvektion, og er derfor den 
enkleste måde at finde overgangsisolanser på, såfremt altså temperaturerne er kendt, og det 
kan i nogle tilfælde være umuligt at finde de præcise overfladetemperaturer. 
 
6.1.1 Beregning af overgangsisolanser 
Herunder forudsættes kendskab til følgende parametre, som findes ved måling: 
Ti, Tu, Toi, Tou og ΣRm 

Der gælder følgende sammenhænge: ( Idet det forudsættes at Tou>Tu og at Ti>Toi ) 

  
Overgangsisolanserne findes ved sammenskrivning af de to herover viste ligninger, og løses 
som to ligninger med to ubekendte. 
 

mui

uii
oii

mui

uiu
uou

RRR
TTR

TT

RRR
TTR

TT

Σ++
−

=−

Σ++
−

=−

)·(

)·(

ΣRm 

Toi 

Tou 

Tu Ti 

Kold side Varm side 

Figur 6.1 Relevante parametre ved måling af overgangsisolanser 
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Ru isoleres i den øverste ligning og der fås følgende pæne udtryk: 

 
)(

)·(

ouoi

uoum
u TT

TTR
R

−
−Σ

=  

 
Indsættes udtrykket for Ru i ligningen Ti - Toi fås et tilsvarende pænt udtryk, der giver at: 

 
ouoi

oiim
i TT

TTR
R

−
−Σ

=
)·(

 

 
6.1.2 Målte overgangsisolanser 
Ved hjælp af det tidligere beskrevne og konstruerede isoleringspanel måles de temperaturer, 
der er relevante for at kunne indsætte i formlerne herover. Dvs. temperaturerne måles 3 steder 
inde i isoleringspanelet, og ved at lægge en regressionslinje, på formen T = a·x + b, igennem 
de tre punkter og forlænge linjen kan overfladetemperaturerne bestemmes helt enkelt. 
For isoleringspanelet gælder: Rm = 0,024 m / 0,036 W/m·K ≈ 0,667 m2·K/W 
 
Følgende temperaturer måles, idet der tages middelværdier af en måleserie foretaget med en 
enkelt blæser i køleskabet til at skabe tvungen konvektion. 
Temperaturerne er målt vha. termosøjler, og aflæste spændinger er omregnet til temperaturer, 
som beskrevet i afsnit 4.1 om termoelementer. 
 
Tu = 3,2 oC 
 
Tou = (0,583 · x + 3,852) = 0,583 · 0 + 3,852 ≈ 3,9 oC, idet x betegner afstanden (0 mm) fra 
den kolde overflade i ligningen for regressionslinjen. 
 
Toi = 0,583 · 24 mm + 3,852 = 17,9 oC 
 
Ti = 20,8 oC 
 
I bilag 4 kan temperaturerne, aflæst ved målingen, studeres i detaljer.  
 
For målingerne fås en forklaringsgrad på 0,9998. 
Forklaringsgraden går også under betegnelsen determinationskoefficienten eller R2, og har en 
værdi mellem 0 og 1, der fortæller hvor god tilnærmelse en regressionslinje, har i forhold til 
en serie målepunkter i et koordinatsystem. 
Dette fortæller at Fouriers lov gælder, dvs. temperaturen varierer næsten perfekt retlinet 
igennem de 24 mm ekstruderet polystyren. Afvigelser skyldes usikkerheder mht. tykkelse af 
de enkelte lag, placering af termoelementtrådene og måleusikkerheder, men dette uddybes i et 
senere afsnit. 
 
Indsættes i ovenstående formler fås for den pågældende måling og med den aktuelle 
opsætning af blæsere på den kolde side, følgende overgangsisolanser: 
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9,39,17

)9,178,20·(667,0
−

−=iR   = 0,14 m2·K/W 

 

 
)8,209,17(

)2,39,3·(667,0
−

−=uR   = 0,03 m2·K/W 

 
 
6.2 Teoretisk bestemte overgangsisolanser 
Som allerede nævnt er det også muligt at regne sig frem til overgangsisolanserne.  
Det er f.eks. det, der har været gjort i mange andre sammenhænge, hvor det også har skullet 
undersøges, hvor godt en overfladetemperatur kunne bestemmes ved direkte måling. Den 
beregnede overgangsisolans har således dannet baggrund for en beregning af, hvad den 
egentlige overfladetemperatur burde være til sammenligning med den målte direkte på 
overfladen.  
 
Formlerne, der gennemgås i det følgende, fortæller hvilke parametre, der er relevante i 
forbindelse med bestemmelse af overgangsisolanser og indsættes senere i en analyse. 
 
6.2.1 Konvektion 
Den konvektive overgangsisolans kan bestemmes ved   

k
k h

R 1=  [m2·K/W] 

Hvor hk er det konvektive overgangstal [W/m2·K] 
 
Vha. fysiske data opstilles funktioner for lufts egenskaber i temperaturintervallet 270 – 290 K 
Formlerne baserer sig på, at der er meget god lineær sammenhæng mellem temperatur og 
fysisk egenskab i temperaturintervallet. Alle materialeegenskaber stammer fra ”Heat 
Transfer” [4], og er, i det omfang de er benyttet, gengivet i bilag 5. 
 
For massefylden er fundet følgende sammenhæng 
 ρ = 0,045 · T + 2,5393 ≈ 1,2 kg/m3  [kg/m3] 
 
Varmeledningsevne 
 λ = 6·10-5 · T + 0,0087 ≈ 0,026 W/m·K [W/m·K] 
 
Varmefylde 
 cp = -0,1 · T + 1036    [J/kg·K] 
 
Dynamiske viskositet  

µ  = (0,045 · T + 4,98) ·10-6   [kg/m·s] 
 
Kinematiske viskositet 
 ν  = (0,0855 · T - 10,027) ·10-6   [m2/s] 
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6.2.2 Konvektion på varm side 
På den varme side forekommer regningsmæssigt kun naturlig konvektion.  
 
Det indvendige konvektive overgangstal hki bestemmes ved: 
 

L
Nuhki

λ·=  [W/m2·K]       

 
Nu, Nusselt-tallet for fladen, der antages at have ens temperatur over alt, findes ved indsæt-
telse i formlen herunder: 
  

1·Pr)·( cGrCNu =        
 
 Hvor   

C, og c1 er konstanter på hhv. 0,59 og 1/4, idet fladerne er lodrette og der forudsættes 
laminar strømning. For turbulent strømning er værdierne 0,13 og 1/3 

 
Gr, grashof-tallet: 

2

3···
ν

β LTgGr ∆=  

g Tyngdeaccelerationen 9,81 kg/m·s 
β  1/Tm for ideale gasser, Tm middeltemperatur [K] 
∆T Temperaturdifferens mellem flade og omgivelser [K] 
L Position fra fladens begyndelse hvor der regnes [m] 

 
Prandtl-tallet forkortet Pr: 

  
λ

µ·
Pr pc

=  

Normalt kan Prandtl regnes som konstant og er for luft 0,69, men udregnes her som funktion 
af de tidligere givne størrelser; varmefylde, dynamisk- og kinematisk viskositet. 
  
6.2.3 Stråling på varm side 
Stråling ud mod forsøgshallen beregnes vha. den overslagsmæssige formel: 

 
oii

oii
ri TT

TT
h

−
−

=
)·(· 44σε

 [W/m2·K] 

 
Såfremt temperaturforskellen er lille, kan udtrykket forkortes til det nedenstående 

Idet 32233
44

·4·· moiiioioii
oii

oii TTTTTTT
TT
TT

=+++=
−
−   for  Tm=Ti = Toi 

 
 3···4 mri Th σε=  
Med de temperaturer, der opereres med skal forskellen i resultatet af de to formler findes på 
3. decimalplads, hvorfor det virker helt rimeligt at bruge det korteste udtryk. 
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2
oii

m
TT

T
+

=   såfremt temperaturforskellen mellem Ti og Toi er lille. [K] 

 
σ Stefan Bolzmanns konstant 5,67 · 10-8 [W/m2·K4] 
ε Emissiviteten for overfladen. Typisk 0,8 – 0,9 for byggematerialer 
 
I virkeligheden må det formodes, at den varme flade f.eks. modtager mere varmestråling fra 
loftet end fra gulvet. I forsøgshallen sørger et strålevarmeanlæg for opvarmningen, hvilket 
betyder, at der er 2 stk. 0,5 m brede strålevarmere i hele hallens længde, som er 40 – 50 oC 
varme. En præcis beregning ville omfatte opmåling af alle hallens flader samt måling af deres 
temperatur, samt hvilken position og vinkel de har i forhold til den interessante flade. 
 
6.2.4 Konvektion på kold side 
På den kolde side er der opsat ventilation, for at hindre temperaturlagdeling og skabe luft-
strømninger, der minder om dem i udeklimaet. 
Der haves derfor et miks af naturlig og tvungen konvektion, dog med den tvungne 
konvektion som den dominerende faktor, hvilket gør at naturlig konvektion negligeres i 
beregningerne. 
 
Det konvektive overgangstal hku bestemmes vha. samme udtryk som før, blot Nusselt-tallet er 
forskelligt bestemt, og afhængig af om strømningen er laminar eller turbulent. 
 
I første omgang måles luftstrømningernes hastighed med et anemometer på den kolde side, 
og ud fra denne beregnes om strømningen er laminar eller turbulent. 
Dette gøres vha. Reynolds-tallet, Re, og Prandtl-tallet. 
 

 
ν

sV ·Re =  

V vindhastighed målt [m/s] 
s afstand til fladens underkant (karakteristisk længde) [m] 
ν Kinematisk viskositet [kg/m·s] 
 
Prandtl-tallet, Pr, beregnes på samme måde som angivet ovenfor. 

 
 For Re < 300.000 og 0,5 ≤ Pr < 0,7 er strømningen laminar 
 For 500.000 < Re < 30·106 og 0,7 ≤ Pr < 400 er strømningen turbulent 
 For Re mellem 300.000 og 500.000 finder overgangen fra laminar til turbulent strømning 

sted, og det er vanskeligt at definere helt præcist, hvornår der er det ene tilfælde eller det 
andet. 
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For laminar strømning er Nusselt-tallet:  

 3
1

2
1

·Pr·Re664,0=Nu  
 
Og for turbulent er Nusselt-tallet: 

 3
1

3
1

8,0 ·Pr836··Pr·Re036,0 −=Nu  
 
Nu-tallet indsættes igen i nedenstående ligning, som også er anvendt i det foregående. 
 

L
Nuhku

λ·=   [W/m2·K] 

 
6.2.5 Stråling på kold side 
Her anvendes samme overslagsmæssige formel som for den varme side. 
 

3···4 mru Th σε=  
 
På den kolde side er det også uklart hvilke strålingsforhold der gælder, men der må formodes 
at forekomme en større udstråling til kølefladen, idet den er væsentligt koldere end resten af 
overfladerne og luften i køleskabet. 
 
6.3 Beregnet overgangsisolans resultater 
Indsættes temperaturerne fra den målte overgangsisolans fås følgende hovedresultater ved 
indsættelse i de ovenfor opstillede formler. Omgivelses-, og fladetemperaturerne sættes til de 
tidligere angivne for at resultaterne kan sammenlignes. 
 
6.3.1 Varm side 
Gr = 367752603 (laminar) 
Pr = 0,69 
Nu = 74,5 
hki = 3,84 W/m2·K 
hri = 4,73 W/m2·K 
 

117,0
73,484,3

11 =
+

=
+

=
riki

i hh
R  ≈ 0,12 m2·K/W  målt 0,14 m2·K/W 

 
Usikkerhedsparametre på den varme side begrænser sig til emissiviteten og temperaturerne. 
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6.3.2 Kold side 
Vindhastighed V = ca. 2 m/s 
Re = 36681 (laminar Re < 300.000) 
Nu = 112,63 
Pr = 0,695 (laminar, Pr < 0,70) 
hku = 11,40 W/m2·K 
hru = 4,32 W/m2·K  
 

064,0
32,440,11

11 =
+

=
+

=
ruku

u hh
R ≈ 0,06 m2·K/W målt 0,03 m2·K/W 

 
Usikkerheden på den kolde side skyldes stor usikkerhed mht. den tvungne konvektions 
strømningshastighed. Den er målt med et anemometer, der bruges til måling af 
lufthastigheder, men når strømningen foregår i alle tænkelige retninger i forhold til pladen 
pga. de ringe pladsforhold, og lufthastigheden kun kan måles i én retning, foruden at 
beregningsformlerne også forudsætter dette, er det vanskeligt at bestemme en entydig 
lufthastighed. 
 
Hvis forskellen mellem målt og beregnet overgangsisolans skyldes usikkerhed mht. vind-
hastigheden alene, svarer til det til, at vindhastigheden har været 12 m/s og ikke 2 m/s som i 
beregningerne, men det virker ikke realistisk. 
Det må heller ikke glemmes, at der er anvendt en overslagsmæssig formel til beregning af det 
strålingsmæssige overgangstal, og der kan være større ustråling til kølefladen end forventet. 
 
Det ligger uden for denne analyses formål at gennemanalysere dette fænomen, for at få en 
overgangsisolans til at ændre sig med 0,03 m2·K/W. 
Der er dog en bekræftende sammenhæng imellem de målte og teoretisk beregnede værdier. 
Det må bare ikke glemmes, at de er korrelerede på den måde, at det er de målte temperaturer, 
der indgår i begge bestemmelser, med de usikkerheder, der er på de målte temperaturer! 
 
Alle de ovenstående beregningsforskrifter er hentet fra ”Noter i Grundkursus i 
bygningsenergiteknik”, ”Heat Transfer” og ”Convective Heat Transfer” findes i litteratur-
listen som hhv. [5,4 og 6] 
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6.4 Parameteranalyse 
Når det teoretiske grundlag for beregning af overgangsisolanser er på plads, kan det 
undersøges, hvilke eksterne faktorer, der har størst indflydelse på overgangsisolansen. Dette 
har relevans i forhold til hvilke parametre, der kan have central indflydelse ved senere måling 
af overfladetemperaturer på glas. 
 
I et større regneark opstilles et antal kombinationer af forskellige værdier for de eksterne 
parametre som f.eks. temperaturer. 
Dette regneark, som endeligt omfatter godt 11.000 celler importeres i SAS Insight, der er et 
meget omfattende analyse-, og databehandlingsprogram, der bruges til granskning af 
statistiske sammenhænge i datasæt fra f.eks. indsamlede data fra sundhedsvidenskabelige 
medicineringsforsøg, hvor utallige parametre har indflydelse på udfaldet af en behandling. 
Programmet kan selvfølgelig også benyttes andre steder, hvor der skal findes lignende og 
mindre komplicerede sammenhænge imellem data. 
 
Selve Insightdelen, der benyttes her, bruges typisk til deskriptiv statistik, som anvendes til at 
danne sig et indledningsvist overblik over et større datasæt, før nærmere analyse af sammen-
hænge påbegyndes. 
 
Læs evt. mere om SAS på internettet [i6]. 
 
6.4.1 Varm side 
På den varme side findes følgende parametre at variere på i beregningsformlerne ovenfor: 
Emissiviteten, den indvendige overfladetemperatur og lufttemperaturen. 
 
Værdier for emissivitet, ε:   0,3  0,6  0,9 
Indvendige lufttemperaturer, Ti:  18  19  20  21  22 oC 
Indvendige overfladetemperaturer, Toi: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 oC 
 
Det giver i alt 180 kombinationer. 
 
6.4.2 Kold side 
På den kolde side varieres på følgende indgående parametre 
Emissiviteten, Den indvendige overfladetemperatur, lufttemperaturen og vindhastigheden 
 
Værdier for emissivitet, ε:    0,3  0,6  0,9 
Udvendige (kold) lufttemperaturer, Tu: 2  4  6  8  10 oC 
Udv. (kold) overfladetemperaturer, Tou: -2  0  2  4  6  8 oC 
Lufthastigheder, V:    1  2  4  8 m/s 
 
I alt 360 kombinationer af beregningsresultater. 
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6.5 Analyse vha. SAS Insight 
 
6.5.1 Varm side 
I første omgang opstilles en korrelationsmatrix, der fortæller hvor stærkt korrelerede de 
enkelte variable parametre er. 
 
Alle enkeltparametre, der indgår i beregningen medtages ikke, det gør kun de egentlige 
fysiske forhold, der gør sig gældende i omgivelserne.  
Ellers havde der ikke været noget i vejen for at lave en total analyse af f.eks. luftens 
varmeledningsevnes betydning for overgangsisolansen ved de analyserede temperaturforhold. 
 

    Tabel 6.1 Korrelationsmatrix for overgangsisolans på varm side 
Korrelationsmatrix – varm side 

 Emissivitet Ti Toi Ti - Toi 
Ri 0,956 0,111 0,199 0,226 

 
Normalt betragtes 0,05 som signifikansniveauet der testes imod, idet værdierne i korrelations-
matricen altid antager værdier mellem 0 og 1. 
 
Det ses at overgangsisolansen på den varme side er under størst indflydelse af emissiviteten, 
og at temperaturdifferensen mellem overfladen og omgivelserne har mindre indflydelse, men 
dog ikke så markant som for emissiviteten. 
Nedenstående to grafer på figur 6.2 og 6.3, kan betragtes som en 3D-graf projiceret ind på 
hhv. x- og y-aksen. 
 

For almindelige gråstrålere, som de fleste ikke-metalliske byggematerialer betegnes, har 
temperaturdifferensen stort set ingen indflydelse. 
Når der derimod haves en overflade, som begynder at minde om en metallisk overflade har 
temperaturdifferensen langt større betydning. 

Figur 6.2 Indvendig overgangsisolans som funktion af temperaturdifferensen 
mellem overflade og omgivelser. De tre dataserier er for emissiviteter på hhv. 0,3 
0,6 og 0,9 set fra oven 
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Dette er en interessant observation idet den fortæller, at hvis f.eks. en temperaturføler på en 
overflade har markant lavere emissivitet end resten af overfladen, vil overgangsisolansen 
lokalt på temperaturføleren ændre sig anderledes end på resten af fladen. 
 
6.5.2 Kold side 
På den kolde side opstilles på tilsvarende vis en korrelationsmatrix, blot med den forskel at 
der opstræder en vindhastighed. Der fås en analyse bestående at 4 variable. 
 

Tabel 6.2 Korrelationsmatrix for overgangsisolanser på kold side 
Korrelationsmatrix – kold side 

 Emissivitet Tou Tu Tou - Tu Vind 
Ru 0,336 0,009 0,011 0,0027 0,859

 
Her ses, at det sammen med vindhastigheden er emissiviteten, der har den største indflydelse 
på overgangsisolansen. Temperaturforholdene kan derimod negligeres ved de 
temperaturforhold, der er opstillet her. 
Temperaturerne vil derfor ikke blive medtaget i graferne. 
Nedenstående to grafer kan igen betragtes som en 3d-graf projiceret ind på hhv. x- og y-
planen.  
 

Figur 6.3 Indvendig overgangsisolans som funktion af emissiviteten alene 
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Igen gælder, at den laveste emissivitet giver den største overgangsisolans, men som det 
fremgår af graferne, er ændringerne ikke så dominerende i forhold til hvad andre forhold har 
af betydning. 
 

Figur 6.4 Udvendig overgangsisolans alene som funktion af vindhastigheden. 
Øverste punktrække tilhører som før overfladen med lavest emissivitet 

Figur 6.5 Udvendig overgangsisolans som funktion af emissiviteten alene 
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6.6 Konklusion på parameteranalyse 
På den varme side har emissiviteten altså voldsom indflydelse på overgangsisolansen, og det 
er derfor særdeles vigtigt, at målepunkt og flade har samme emissivitet. Helt i tråd med de 
tidligere omtalte analyser foretaget af Bertil Jonsson omkring måling af overfladetemperatur. 
Har målepunktet en lavere emissivitet end resten af den flade der måles på, vil overgangs-
isolansen på målepunktet være større end på resten af fladen, og overgangsisolansen, og 
dermed fladens temperatur, vil lokalt ændre sig anderledes end den gør for resten af fladen. 
 
På den kolde side skal der rettes knapt så stor opmærksomhed mod emissiviteten som på den 
varme side, mens lufthastigheden er ret dominerende, og det kræver derfor nøje indstilling af 
denne for at få de ønskede overgangsisolanser.  
Strømningsforhold omkring en temperaturføler fastgjort til overfladen kan derfor tænkes at 
have en stor del at skulle have sagt. Samtidig gælder som på den varme side, at emissiviteten 
må være tæt på den samme for overflade og temperaturføler. 
 
Der foreligger også den mulighed, at omgivelserne har forskellig luft- og strålingstemperatur, 
hvilket helt givet er tilfældet på begge sider, da der som omtalt er opsat et strålevarmeanlæg i 
forsøgshallen med en temperatur på 50-60 oC, og en køleflade på den kolde side med en 
temperatur flere grader under frysepunktet. 
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7  Opbygning af isoleringsplade med glas 
 
I det foregående blev det eftervist, at det er muligt at få pålidelige resultater ved temperatur-
målinger gennem en sandwichkonstruktion af isolering. 
Fouriers lov for varmeledning blev ved den lejlighed eftervist, og den kunne oven i købet 
bruges i praksis, foruden at der blev fundet estimater for lokale overgangsisolanser. 
 
Som allerede nævnt bruges princippet med måling af indre temperaturer og temperaturfald 
over materialer, for at undgå temperaturer målt direkte på en overflade, idet der som bekendt 
kan være fejl af ukendt størrelse forbundet med sådanne målinger. 
 
Til et trelags isoleringspanel bestående af 3 styk ca. 6 mm 
tykke plader tilføjes nu en 4 mm tyk glasplade, som skal 
fungere som testplade for forskellige fastgørelser af 
temperaturfølere. 
Mellem alle isoleringspladerne samt mellem isolerings-
panelet og glaspladen monteres denne gang 2 termofølere 
fremstillet som tidligere beskrevet, dvs. afisoleret på ca. 
10 cm af hver af hhv. kobber og konstantan trådene og 
sammenloddet modsat i stedet for parallelt.  
På denne måde fås en termoføler, der er kun 0,4 mm tyk 
og som synker lige meget ind i isoleringen i nærområdet 
af hvor temperaturen ønskes målt. 
 
Der bruges to tråde i hvert mellemrum for at have 
dublerede temperaturmålinger, og som en kontrol på om 
der forekommer varmtransport i andet end den ønskede 
retning. 
 
De indre temperaturer måles desuden forskudt i forhold til 
midten af glaspladen, sådan at de ikke kan påvirkes af de 
fastgørelser af termoelementtråde, der foregår midt på 
glasfladen. 
 
 
 
 
 
 
7.1 Beregning af mindste nødvendige dimension 
I HEAT 2 opbygges igen en model til eftervisning af at varmestrømme i såvel glaspladens, 
som i isoleringspladens lodrette plan, ikke får indflydelse på temperaturerne i målepunkterne. 
 
Dimensioneringen gentages pga. den tilføjede glasplade, som der er langt større risiko for at 
der opstår flerdimensionale varmestrømme i, end i selve isoleringsdelen, idet glas har en 
varmeledningsevne, der er knapt 30 gange større end for det benyttede isoleringsmateriale. 
 

Figur 7.1 Opbygning af 3-lags 
isoleringspladen med glasplade - 
målepunkter er angivet med prikker ’• ’  
(Alle mål i mm) 
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7.1.1 Resultater fra HEAT 2 
Der opbygges en model som vist på figur 7.3. 
Både med og uden tildækning af glaspladen omkring den 
fremstillede sandwich. 
Udstrækningen af sandwichen er 30 cm, hvilket er den 
største dimension, der kan fremstilles vha. båndsav på eget 
værksted. 
 
Begge beregningsresultater sammenlignes med en referen-
ceberegning foretaget med adiabatiske ender – altså med 
garanteret endimensional varmestrøm. 
Jf. resultaterne i bilag 6 viser det sig, at det kan knibe med 
den endimensionale varmestrøm i tilfældet uden randiso-
lering, hvorimod der opnås tilfredsstillende resultater når 
hele glaspladen isoleres som vist til venstre på figur 7.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.3 Varmestrøm i 
isoleringsplade med glas med og 
uden randisolering på glaspladen 
omkring sandwichen på 30 × 30 cm

Ti = 22 oC 
Ri = 0,13 W/m2·K 

Glasplade, 
4 mm 

Omkransende 
panel 

Uventileret 
hulrum, 5 mm

Sandwich-
plade 

Tu = 0 oC 
Ru = 0,04 W/m2·K 

Figur 7.2 Model af isoleringspanel der opbygges i HEAT2 
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7.2 Fremstillingsproces 
Tre ca. 6 mm tykke skiver skæres på båndsav ud af en klods ekstruderet polystyren med 
varmledningsevne 0,036 W/m·K ifølge VIK [i7] gengivet i bilag 3. 
Termoelementtrådene fremstilles igen så slanke som muligt, som beskrevet tidligere. 
 
Trådene placeres i de påtænkte målepunkter som vist på figur 7.1, loddestederne er placeret 
midt i konstruktionen. 
 
Glasset og de 3 lag polystyren limes sammen med polyuretanlim og lægges i pres. 
Limning skal desuden foregå i stinkskab, da der udvikles kræftfremkaldende dampe.  
 
 
I virkeligheden ender pladen med at se ud som på billedet herunder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.4 Glasplade på isoleringsplade til test for 
måleusikkerhed på fastgørelsesmetoder 

Testområde 
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8 Beregning af glaspladens overfladetemperatur 
 
Beregning af overfladetemperaturen i den homogene konstruktion foregik ved simpel 
forlængelse af regressionslinjen lagt gennem de indre punkter. 
 
Idet der ikke længere er tale om en homogen konstruktion, kan regressionslinjen kun 
forlænges indtil den møder et nyt materialelag med en anden varmeledningsevne. 
Men da regressionslinjens hældning dT/dx, afhænger af λ-værdien af det materialelag den går 
igennem, kan linjens hældning ændres efter følgende forskrift: 
 
Generelt gælder for varmestrømme gennem materialelagene. 

2

2
2

1

1
1 ····

1 dx
dT

A
dx
dT

A λλ ==Φ  

Hvor  
Φ er varmestrømmen [W] 
A arealet af fladen [m2] 
λ varmeledningsevnen af hhv. materiale 1 og 2 [W/m·K] 
dT/dx  temperaturgradienten gennem materialet med varmledningsevne hhv. λ1 og λ2 [K/m] 
 
Dvs. i den sammensatte konstruktion skal følgende gælde: 

2

2
2

1

1
1 ··

dx
dT

dx
dT λλ =  

Da vi er interesseret i at finde temperaturgradienten over det ene materialelag på baggrund af 
temperaturgradienten over det andet isoleres dT1. 

21

212
1 ·

··
dx

dTdx
dT

λ
λ

=  

 
Kendes temperaturfaldet over et materialelag med en kendt varmeledningsevne, kan 
temperaturfaldet over samtlige andre materialelag i den sammensatte konstruktion 
bestemmes, så længe deres varmeledningsevner er kendt. Evt. kan temperaturfaldet gennem 
de andre materialer også måles, og derved kan deres varmeledningsevne bestemmes hvis det 
er ønsket. 
 
Ved bestemmelse af glassets endelige overfladetemperatur adderes regressionslinjens resultat 
i målepunktet på glassets kolde side til dTglas, beregnet på baggrund af regressionslinjen 
mellem de 3 målepunkter. 
Temperaturen, som antages at være glasoverfladens, baseres altså ikke alene på hvad 
temperaturen er lige bag glasset, men på alle de målte temperaturer inde i isoleringen for at 
udjævne små usikkerheder. 
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8.1.1 Eksempel 
Gennem isoleringspanelet, med λ-værdi 0,036 w/m·K, måles temperaturfaldet dT = 8 oC over 
stykket dx = 0,012 m 
 
Dette giver en regressionslinje med hældning dT/dx = 666,7 K/m 
 
Temperaturændringen over nabomaterialelaget, som er glas med λ-værdi 1,0 W/m·K og 
tykkelse 4 mm, vil som følge af det målte temperaturfald over isoleringen blive: 

isoleringglas

isoleringglasisolering
glas

isolering

glas

isolering

isolering

glas

glas

isolering

glas

glas

glas

isolering

isolering

dx
dTdx

dT
dx
dT

dx
dT

dx
dT

dx
dT

·
··

λ
λ

λ
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λ
=⇔=⇔=























 

 
Eller med tal indsat: 

K
mmKW

KmmKWdTglas 096,0
012,0·/0,1

8·004,0·/036,0 ==  

 
Dette tal lægges til den temperatur, der findes ved at indsætte positionen 12 mm i ligningen 
for regressionslinjen, som er på formen y[oC] = a · x[m] + b 
 
Hvor  
a er hældningen dT/dx, af regressionslinjen gennem de tre målepunkter. [K/m] 
b overfladetemperaturen på den kolde side bestemt ved forlængelse af regressionslinjen 

til positionen x = 0 m [oC] 
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9 Testresultater ved indledende måling af glastemperatur  
 
Forskellige fastgørelsesløsninger afprøves på glaspladen opsat foran et isoleringslag, som 
beskrevet i det forrige afsnit. 
Det er kun de teknikker til måling af overfladetemperaturen, som har givet de mest markante 
resultater, der er gengivet i dette afsnit.  
Samtlige forsøgsresultater er opstillet i bilag 7. 
  
Temperaturdifferensen mellem målepunkterne ind gennem konstruktionen beregnes og 
omregnes til en procentsats, for at korrigere for eventuelle små variationer i 
målebetingelserne. Analogt med beregning af kondensmodstandsfaktor for afstandsprofiler, 
som omtales senere i rapporten. 
 

%100·
glasi

glasglasmålt

TT
TT

−
−

 og %100·
glasi

glasmålti

TT
TT
−

−
 

 
Idet Tglas betegner det, der anses for at være den korrekte glastemperatur baseret på regres-
sionslinjen lagt gennem de 3 indre målepunkter, og Tglasmålt er glastemperaturen målt direkte 
på overfladen vha. de forskellige teknikker. 
De to procentsatser beskriver hhv. andelen af målt omgivelsestemperatur og målt 
overfladetemperatur. 
Fastgørelserne gives hver især en bedømmelse på en skala fra 1 - 6 stjerner. Jo flere desto 
bedre. 
 
Forsøgene udføres under samme temperaturbetingelser, så vidt det er praktisk muligt i opstil-
lingen.  
For detaljerede studier af temperaturbetingelserne for forsøgene henvises til bilag 8, hvor  
samtlige aflæste temperaturers gennemsnitsværdier, maksimale og mindste værdier er 
gengivet for hver måleserie. Resultaterne opstillet i dette afsnit er alle gennemsnitsværdierne 
fra hver måleserie. 
 
9.1 Kalibrering af opstilling 
Inden første måling fastgøres en enkelt termoelementtråd til glasset, og uden på denne en 
isoleringsplade. Termoelementtråden er fremstillet på samme måde, som dem der er placeret 
imellem materialerne, så den er tyndest mulig. 
 
Ved denne kalibreringsmåling skal andelen af målt omgivelsestemperatur i teorien være 0 %. 
De 2 %, der måltes ved kalibreringen, fratrækkes de øvrige målinger, som foretages 
efterfølgende og uden isolering foran tråden, idet det antages at det der måles ved 
kalibreringen er fejl som følge af usikkerhed mht. isoleringstykkelsen.  
Overfladetemperaturen beregnet på basis af de indre temperaturer kan samtidig 
sammenlignes med en målt uforstyrret temperatur. 
 
Målingen kan have været forstyrret af en ikke tilstrækkelig termisk kontakt mellem glasset og 
den termoelementtråd temperaturen kontrolmåles med på den varme side, men det samme må 
nødvendigvis være tilfældet på den kolde side, idet måleteknikken er den samme på begge 
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sider af glasset, og derfor antages det at de to angiveligt små fejl går ud mod hinanden ved 
denne form for måling. 
 
9.2 Fastgørelsesmetode 1 – den traditionelle 
Beskrivelse: Den traditionelle med dobbelt sammenflettet termoelementtråde, loddet og 
fastgjort med malertape i målepunkt samt ca. 10 cm langs tilledningerne. 
Udførelse i overensstemmelse med ISO 12567 [s2]. 
 
 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 3,23 
Glasoverflade 18,12 
Glasoverflade målt 18,54 
Indetemperatur 21,05 
 
 
Bedømmelse 
Fremstilling  
Fastgørelse  
Præcision  
 
Det kan altså konstateres at der måles ca. 14 % 
omgivelsestemperatur når der måles på overfladen 
ved anvendelse af den traditionelle måleteknik. 
 
 
 
 
9.2.1 Therm model af fastgørelse 
Modelleres fastgørelsen i simuleringsprogrammet 
Therm, og påtrykkes modellen de ovenstående 
omgivelsestemperaturer samt de estimerede 
overgangsisolanser, fås følgende billede af 
isotermerne i nærområdet af fastgørelsen. 
 
Therm Temperaturer oC 
Upåvirket glas 18,12 
Glas bag målepunkt 18,18 
 
Idet der ikke regnes med kontaktisolans, får trådene 
som følge af deres høje varmeledningsevne, samme 
temperatur som det glas de sidder på.  

T Omg
14%

T Glas
86%
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Normalt leverer Therm kun resultater med en decimal, dvs. den mindste enhed, der kan 
aflæses er 0,1 oC, hvilket også er tilfældet på ovenstående figur, men for at få højere 
opløsning ganges omgivelsestemperaturerne med 10. Det er relevant da temperaturgradienten 
gennem hele glaspladen kun er ca. 0,1 oC. 
 
Fastgørelsen fungerer altså som en svag varmefinne, eller en ekstra isolering, og en del, dog 
kun ca. 1,5 % af den samlede afvigelse, kan ifølge Therm tilskrives at selve tilstedeværelsen 
af en termoføler ændrer glassets temperatur en smule. De 1,5 % fås som forholdet mellem 
den i Therm beregnede afvigelse på 0,06 oC og den målte afvigelse på ca. 0,4 oC. 
Temperaturstigningen som følge af trådens tilstedeværelse er dog så lille (0,06 oC) ifølge 
beregningen, at den er i underkanten af hvad der er måleligt med det anvendte udstyr, så 
resten af fejlen må tilskrives varmetransport fra omgivelserne til. 
 
Therm modellen bekræfter altså at der er tale om en fejlvisning, men kun 1,5 % af fejlen kan 
forklares af modellen. Der er altså tilsyneladende ringere termisk kontakt mellem glasset og 
føleren end antaget i modellen. I teorien er kontaktpunktet mellem en rund tråd og en flad 
glasplade også uendeligt lille, og måske er der lokalt ændrede overgangsisolanser omkring 
tråden.   
 
9.3 Fastgørelsesmetode 2 
Beskrivelse: Ekstra afisolerede tråde samlet modsat. Fastgjort med malertape.  
 
 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 3,17 
Glasoverflade 18,69 
Glasoverflade målt 18,87 
Indetemperatur 21,51 
 
 
Bedømmelse 
Fremstilling  
Fastgørelse  
Præcision  
 
 
 
 

T Glas
94%

T Omg
6%
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9.3.1 Therm model af fastgørelse 
 
Therm Temperaturer oC 
Upåvirket glas 18,69 
Glas bag målepunkt 18,74 
 
 
Billedet er det samme som før. Der er tale om dels en egentlig 
afvigelse og om fejl, som skyldes tilstedeværelsen af en termo-
elementtråd.  
 
 
 
 
 
 
9.4 Fastgørelsesmetode 3 
Beskrivelse: Traditionelt termopar fastloddet til 0,8 mm tyk kobberplade og dækket med 
reflekterende tape. Fastgjort til rude med sekundlim.  
Tilledningen fastholdes dog med malertape, idet sekundlim ikke er særligt holdbar i forhold 
til forskydningskræfter. 
 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 3,28 
Glasoverflade 18,05 
Glasoverflade målt 18,13 
Indetemperatur 20,85 
 
 
Bedømmelse 
Fremstilling  
Fastgørelse  
Præcision  
 
 
 
 
 
 
 
 

T Glas
97%

T Omg
3%
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9.4.1 Therm model af fastgørelse 
 
Therm Temperaturer oC 
Upåvirket glas 18,05 
Glas bag målepunkt 18,03 
 
Idet kobberpladen med termoparret limes på opleves 
samme fænomen, som ved fastklæbning af termoele-
menttråden med reflekterende tape, præsenteret i 
bilag 7.  
Målepunktet kommer pga. sin lave emittans og høje 
overgangsisolans til at virke som en isolator, eller et 
stykke isolering sat på ruden. 
Ved beregning af den lokale overgangsisolans er 
fundet en værdi på 0,33 m2·K/W, som følge af den 
metalliske overflade, hvilket svarer til at der er klæbet 
ca. 8 mm isolering på glasset. 
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9.5 Næsten optimal måleteknik 
 
Beskrivelse: Termoelementtråde klemt til ca. 0,1 mm tykkelse med 5 ton. Sammenloddet 
modsat oven på hinanden for at opnå slank konstruktion. Loddested atter klemt med 1 ton. 
Fastgørelse er sket ved limning med kontaktlim. 
  
Fastgørelsen benævnes ”næsten optimal” da den optimale overfladecensor selvfølgelig har 
samme emissivitet som sine omgivelser, jf. diskussionen om overgangsisolanser. 
 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 3,17 
Glasoverflade 18,36 
Glasoverflade målt 18,39 
Indetemperatur 20,46 
 
 
Bedømmelse 
Fremstilling  
Fastgørelse  
Præcision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.1 Therm model af fastgørelse 
 
Therm Temperaturer oC 
Upåvirket glas 18,33* 
Glas bag målepunkt 18,31 
* Der forekommer en mindre afvigelse her i forhold til den 
målte temperatur, men en så lille afvigelse må tilskrives 
måleusikkerheder samt variation i de estimerede 
overgangsisolanser. 

 
Den øgede overgangsisolans sænker temperaturen 
bag fastgørelsen en smule som forventet, pga. sin 
blanke overflade. 

T Glas
99%

T Omg
1%
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9.6 Videreudviklet optimal måleteknik 
Den ovenfor viste måleteknik giver de hidtil bedste opnåede resultater, men det er en 
hæmsko, at overfladecensoren ikke har samme emissivitet som resten af omgivelserne. Det 
var bl.a. også en af hovedkonklusionerne i analysen af overgangsisolanser, at 
temperaturforholdene på overfladen vil ændre sig forskelligt afhængig af 
overgangsisolanserne.  
 
Derfor forsøges herunder med en udgave af den ovenfor testede, som er malet på den side, 
der vender ud mod omgivelserne. 
 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 3,21 
Glasoverflade 18,85 
Glasoverflade målt 18,90 
Indetemperatur 21,88 
 
Bedømmelse 
Fremstilling  
Fastgørelse  
Præcision  
 
Forsøgsvist har også været prøvet at fastgøre den maste termoelementtråd med malertape, 
således at fastgørelsen kunne ske i samme arbejdsgang som at overfladen fik samme 
emissivitet. 
Dette resulterede desværre i en målt andel omgivelsestemperatur på 7 %. 
Forsøget er vist i bilag 8 sammen med de øvrige fastgørelsesforsøg, det ikke har været ønsket 
at præsentere i hovedrapporten af hensyn til rapportens læsevenlighed. 
 
9.6.1 Therm model af fastgørelse 
 
Therm Temperaturer oC 
Upåvirket glas 18,83 
Glas bag målepunkt 18,84 
 
Emissiviteten af måleområdet er den samme som for resten 
af ruden, og nu hæves temperaturen bag målepunktet en 
smule. 
Dog kun 0,01 oC ifølge Therm. 
Dette skyldes udelukkede den svagt ændrede overflade-
geometri. 

T Glass
98%

T Amb
2%
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Konkluderende arbejdes altså med to onder: 
 

1) Termoelementtråden har samme emissivitet som glasset, og øger rudens temperatur 
svagt i målepunktets nærområde. Føleren måler en kombination af en for høj 
glastemperatur, forårsaget af den selv, samt en del af omgivelsernes temperatur, som 
skyldes at føleren fungerer som varmefinne.  

 
2) Termoelementtråden kan også limes til glasset og fremstå med en blank overflade, der 

lokalt hæver overgangsisolansen, og derved sænker temperaturen under fastgørelsen. 
Føleren måler en kombination af for lav glastemperatur og en mindre del omgivelses-
temperatur idet den er strålingsmæssigt ”isoleret” fra omgivelserne.  

 
Parameteranalyse af de to problemstillinger: 
 
Figur 9.1 herunder illustrerer grafisk hvad konsekvensen kan blive hvis den ene løsning 
vælges frem for den anden.  
Graferne viser den teoretiske temperaturforskel mellem det upåvirkede glas, og temperaturen 
lige bag det påsatte målepunkt når dette har en emissivitet på 0,1 og 0,9. 
Analysen er foretaget i Therm for to forskellige udformninger af den ovenfor beskrevne 
måleteknik hvor der anvendes klemte termoelementtråde. 

Som det fremgår af graferne ovenfor, vil en overflademåler med en langt lavere emissivitet 
end resten af ruden give en påvirkning af ruden, og påvirkningen vil blive større, jo større 
temperaturforskel der er mellem måleemnet og omgivelserne. 
Dvs. alene pga. tilstedeværelsen af en termoelementtråd med metallisk overflade vil tempera-
turen af måleemnet lige bag den metalliske føler reduceres med op til 0,1 oC i forhold til 
resten af fladen, ved de temperaturforhold, der f.eks. er gældende ved måling lige over en 
indvendig glasliste. 
Usikkerheden risikerer altså at komme ud af kontrol, hvis teknikken tages i anvendelse ved 
lavere temperaturer end den hidtil har været testet ved. 
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Figur 9.1 Parameteranalyse af målepunktets emissivitets betydning for påvirkningen af området bag 
overfladecensoren 
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En termoelementtråd, der males så den har samme emissivitet som resten af overfladen, øver 
også indflydelse, idet den fungerer som varmefinne, og hæver temperaturen på glasset lidt jf. 
figur 9.1. Påvirkningen er dog mere konstant. De beregningsmæssige ændringer skyldes 
udelukkende den ændrede geometri på overfladen. 
 
9.7 Generelt om Therm modeller af fastgørelser 
Som det fremgår af alle de foregående resultater, stemmer afvigelserne fundet vha. Therm 
ikke overens med de praktiske afvigelser. De ved målinger konstaterede afvigelser er langt 
større end dem, der har kunnet konstateres i Therm. 
Der er langt dårligere termisk kontakt og større overgangsmodstand i virkeligheden end der 
forekommer i modellerne, og desuden er omgivelsernes varmeoverførsel til 
overfladecensoren også større.   
 
En årsag er at kontaktområdet i modellerne, blot er tilnærmelser til virkeligheden, da den 
reelle kontaktflade mellem en rund tråd og en plan flade er langt mindre i virkeligheden, end 
det har kunnet lade sig gøre at modellere den i Therm. I teorien er berøringspunktet uendeligt 
lille! 
 
Hvad det præcist er der i øvrigt går galt, er svært at komme mere nøjagtigt ind på uden at 
ende i urealistiske gætterier om termisk kontakt, overgangsmodstande, lokale overgangs-
isolanser, finneteori m.m. 
 
Modellerne giver dog en idé om, hvad der ikke skal gøres, og hvordan isotermforløbet bliver 
i glasset. Studier af isotermforløbet har medvirket til at finde en fastgørelse, som påvirker 
overfladen mindst muligt ved sin tilstedeværelse.  
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10 Mekanisk påvirkning af termoelementtråd 
 
Kraftig mekanisk påvirkning af en termoelementtråd påstås at kunne have indflydelse på 
pålideligheden af de temperaturer, der måles med dem. 
 
De maste termoelementtråde har i to omgange været udsat for kraftigt mekanisk påvirkning i 
form af tryk på 1-5 ton mellem to metalflader. 
 
Til test af om den kraftige påvirkning har haft indflydelse laves to termosøjler. En der har 
været udsat for den mekaniske påvirkning, og en traditionel termosøjle med sammenflettede 
og loddede samlinger. 
Et loddested fra hvert termopar anbringes nær samme sted i hver sit kalibreringsbad og 
spændingsforskellen måles og sammenlignes. 
Sammenligningen af spændingsforskelle genereret af de to forskelligt fremstillede 
termosøjler gentages ved flere forskellige temperaturforskelle. 
 
Ved denne form for måling har der altså ikke kunnet konstateres nogen målelig forskel 
mellem det påvirkede og det upåvirkede termopar. 
Den kraftige sammentrykning ødelægger altså ikke måleresultaterne, og metoden er gangbar 
også efter dette forsøg. 
 
  
11 Usikkerhedsanalyse i første opstilling 
 
Herunder gennemgås alle de elementer, der indgår i forsøgene i den første opstilling, med 
henblik på at belyse hvilke usikkerheder, de hver især giver anledning til. 
 
Den målte absolutte temperatur beregnes vha. spændinger aflæst på et voltmeter. Spændingen 
er en funktion af temperaturforskellen mellem målepunktet og en referencetemperatur, som 
måles vha. et præcisionstermometer. Termometeret har som alle måleinstrumenter en 
usikkerhed, men skulle gerne måle præcist inden for nogle få hundrede dele af en grad, da det 
med nogle års mellemrum sendes til kalibrering hos Danak – senest var i 1997. 
 
Formlen til omregning fra spænding til grader har en mindste opløsning på 0,025 oC, idet den 
mindste målte spænding er på 1 µV. Forsøgsvist har været målt med en opløsning på 0,1 µV, 
men det resulterede i for tilfældige aflæsninger, da støjen bliver for dominerende. 
 
Voltmeteret har en kendt mervisning på 2 – 3 µV, som beskrevet i testen i bilag 1. 
Resultatet af en serie kalibreringsmålinger er desuden opstillet grafisk i bilag 1, hvor det 
konkluderes, at den absolutte temperatur kan måles med en nøjagtighed ned til ± 0,05 oC inkl. 
fejlen på voltmeteret. Korrigeres for fejlen kan der måles med en præcision på ned til ± 0,02 
oC  
med det pågældende udstyr, under antagelse af at præcisionstermometeret også måler korrekt. 
Det vigtigste er, at voltmeterets fejl er konstant og ikke er spændingsafhængig, for så længe 
alle målepunkter udsættes for den samme fejl, har fejlen ingen betydning i den sammenhæng 
målingerne indgår i. Varmestrømmen vil findes til den samme, hvad enten der måles 2 oC og 
22 oC på hhv. kold og varme side, eller om der måles 4 oC og 24 oC. 
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Termoelementtrådene er fremstillet af tråd fra den samme rulle, og har dermed også minimal 
afvigelse i forhold til hinanden. 
 
 
Under de temperaturbetingelser der måles ved, forekommer en temperaturgradient (dT/dx) 
gennem isoleringslaget  på ca. 700-800 K/m. Dette giver en gradient på 0,7-0,8 K/mm, eller 
godt 0,1 grad for hver 1/10 mm! 
Dette er meget, i betragtning af at de slanke termoelementtråde har en diameter på 0,4 mm, 
foruden en mulig usikkerhed på placeringen af tråden inden i panelet. Altså kan temperaturen 
variere med ca. 0,3 oC over et stykke svarende til tykkelsen af en termoelementwire! 
 
Usikkerheden mht. til isoleringspladernes tykkelse giver anledning til den største enkelt-
usikkerhed i forbindelse med målingerne, og usikkerheden holdes derfor i ”kort snor”.  
En af måderne at holde øje med denne usikkerhed på, er at se på determinationskoefficienten 
(R2), der fortæller på hvor ret en linje de 3 målte indre temperaturer ligger. Hvis en af 
isoleringspladerne i konstruktionen ikke har den forudsatte tykkelse, kan det ses ved at denne 
værdi afviger fra 1. Alligevel er det ikke så nemt, da determinationskoefficienter der beregnes 
ved nedenstående udtryk, ikke er særligt følsom. 
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For de aktuelle målinger er fundet værdier for R2 på typisk 0,9998. For at få en værdi på 1,0 
skal der ændres ca. 0,5 mm på tykkelsen af én plade eller godt 0,1 mm på alle pladerne. 
Når en regressionslinje forlænges, for vha. en indre temperatur at beregne en overflade-
temperatur, giver det også anledning til en fejlophobning, hvorfor det er vigtigt, at der er så 
god lineær sammenhæng mellem målepunkterne som muligt. 
 
Foretages ændringen på 0,5 mm betyder det dog ikke mere end ± 2 % for den beregnede 
andel lufttemperatur, og i betragtning af den kalibrering, der er foretaget bør denne 
usikkerhed ikke være der, eller i det mindste være under kontrol. 
 
 
Inhomogen temperaturfordeling på begge sider er en anden mere håndgribelig usikkerhed. 
Blæseropstillingen er optimeret, men alligevel kan det ikke undgås, at temperaturen varierer 
nogle tiendedele af en grad henover pladen i pladens plan, som illustreret i bilag 2. 
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Som det fremgår af grafen i bilag 2, der viser køleskabets temperatur målt over et længere 
tidsrum, kan der forekomme bratte temperaturspring, dog ikke over flere grader takket være 
den eksterne temperaturstyring. Temperaturændringerne kan også give anledning til, at den 
tidligere omtalte determinationskoefficient bevæger sig væk fra 1,0, men flere aflæsninger 
med faste intervaller med konstante værdier af determinationskoefficienten afliver denne 
tese. 
 
På den varme side holder forsøgshallens temperatur sig heller ikke helt stabil, men varierer en 
smule svarende til variationen på den kolde side. Dog er der tendens til, at variationerne er 
langsommere. Åbnes en dør eller port i nogle minutter må målingerne indstilles indtil hallens, 
såvel som opstillingens temperatur, er blevet stabil igen. 
 
Hvor stor den samlede usikkerhed bliver kan der kun gisnes om, da det næppe kan påregnes, 
at samtlige elementer af usikkerhed har maksimal indflydelse samtidig. Endvidere er en del af 
de beskrevne usikkerheder ikke helt kendte, hvilket f.eks. gælder tykkelsen af isoleringslaget, 
da der er grænser for hvor præcist det kan måles. 
 
 
På baggrund af denne usikkerhedsanalyse vil de mest markante usikkerhedsårsager blive 
begrænset ved gentagelse af forsøgene med fastgørelser i hot box. 
 
I hot boxen er det muligt at fjerne alle usikkerheder mht. store, pludselige temperaturvaria-
tioner, inhomogen temperaturfordeling og ved en anden fremstillingsteknik af isolerings-
panelet og temperaturfølerne i panelet, kan usikkerheden også reduceres her. 
 
Usikkerheden angående den bestemte og antaget korrekte glastemperatur afhænger helt af 
hvad usikkerheden er omkring isoleringen og isoleringstykkelsen som beskrevet tidligere. 
Igennem isoleringen er temperaturfaldet som nævnt omkring 700 oC pr. meter eller 0,7 oC pr. 
mm.    
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12 Målinger i hot box - introduktion 
 
12.1 Hot boxens opbygning. 
De første forsøg med fastgørelse af termoelementtråde til glas foregik i en interimistisk 
opstilling, men gav nogle brugbare, sammenlignelige resultater, der er godt belæg for at 
arbejde videre med. 
 
Disse resultater forsøges nu konfirmeret ved at gentage forsøgene i en hot box, hvor det er 
muligt at måle under helt temperaturstabile og gennemkalibrerede forhold. 
 
Herunder på figur 12.1 er vist en principtegning af den hot box, der er opstillet i forsøgshallen 
på BYG•DTU. 
Boxen er delt op i tre sektioner. Fra venstre ses den kolde sektion, målesektionen med lukket 
målekasse og guardboxen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hot boxen har en HP dataaflæser, og en computer som logger dataene fra de 100 kanaler, og 
som samtidig regulerer hastigheden på vindsimulatorerne, så der fås de korrekte overgangs-
isolanser. 
 
I bilag 9 er vist hvordan loggeren er testet for, om den har en homogen reference, dvs. om 
alle kanaler viser samme temperatur når de skal. 
I virkeligheden ser anlægget ud som på figur 12.2. 
 

Figur 12.1 Principtegning af den anvendte hot box 
 
1 kølelegeme, 2 blæsere til temperaturudjævning, 3 akrylplade - strålingsskærm, 4 
el-radiator,  5 vindsimulator, 6-7 bundplade, 8 strålingsskærm – akrylplade, 9 
varmelegeme, 10 målekasse. 
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12.2  Fremgangsmåde ved hot box målinger 
En kopi af indstillingerne der benyttes i hot boxen er vedlagt i bilag 10. 
Flere detaljer om drift af hot box findes i ”hot box brugsanvisning” [7] 
 
På den kolde side indstilles 0 oC og der benyttes standard blæserindstillinger, som giver en 
overgangsisolans på 0,04 m2·K/W, som er fundet ved tidligere kalibreringer af hot boxen. 
Målekassen lukkes og i den indstilles en temperatur på 22 oC. 
Dvs. det varmelegeme, der er i bunden af målekassen, skal opretholde en temperatur på 22 
oC, selvom der forekommer en varmstrøm igennem det isatte dannebrogsvindue. 
 
Guardboxen lukkes ikke, da den ikke er relevant for forsøgene med fastgørelser. Normalt 
lukkes den for at forhindre varmestrøm gennem siderne af målekassen, idet der indstilles 
samme temperatur på begge sider af målekassen, således at den eneste varmestrøm, der 
forekommer ud af målekassen, er den ind gennem skillevæggen med prøveemnet. 
 
Fra anlægget startes til der opnås stabile forhold går der nogle timer. Køleanlægget køler 
selvstændigt uden anden styring end fra en termostat på den kolde side med en meget lille 
hysterese. Derimod er det computeren, der styrer temperaturen på den varme side i 
målekassen. 
 
Den korrekte temperatur i målekassen indstilles ved et ”try and error” forløb, dvs. 
computeren efter gentagne opvarmnings og nedkølingsforsøg, bliver stadigt bedre til at 
indstille temperaturen i målekassen. Dette forløb tager 2-3 timer, efter at målekassen har 
passeret den ønskede temperatur første gang, og som det fremgår af figur 12.3 nedenfor tager 
hvert nedkølings og opvarmningsforsøg ca. ½ time. Det afhænger meget af forsøgshallens 
temperatur, hvor længe der går inden det nedenfor afbildede forløb begynder. 

Figur 12.2 Hot boxen som den tager sig ud i virkeligheden 
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Der er tale om en mere avanceret proces, da den automatiske indstilling af temperaturen på 
den varme side beror på en fuldstændig stabil temperatur på den kolde side. Idet temperaturen 
ændres på den varme side, ændres også varmestrømmen til den kolde side, og det påvirker 
temperaturstabiliteten på den kolde side en smule.  
 
12.3 Test panel til hot box 
Præcist som i den foregående opstilling fremstilles en isoleringsplade belagt med glas til test 
af fastgørelser af termoelementtråd. Og ligesom tidligere udnyttes kendskabet til de indre 
temperaturer, til at beregne de uforstyrrede overfladetemperaturerne på glasset. 
Til forskel fra tidligere laves forsøgene dog på både den kolde og den varme side. 
I opstillingen udnyttes nogle af de tidligere opnåede erfaringer mht. fejlkilder, og opbygning-
en sker under ændrede principper, der i størst muligt omfang skal eliminere de opdagede fejl. 
 
I et tidligere afsnit er bl.a. gjort rede for at temperaturgradienten gennem et isoleringspanel er 
meget stor, og derfor kommer selv små usikkerheder mht. tykkelse af isoleringsdelen og 
placering af temperaturfølere, til at betyde en markant risiko for store afvigelser. 
Derfor lægges ved fremstillingen af denne plade stor vægt på at undgå disse usikkerheder. 
 
Isoleringstykkelsen vælges så den samlede U-værdi af panelet bliver 1,1 W/m2·K, svarende 
til center U-værdien af de ruder der skal måles på, og størrelsen bliver 30 × 35 cm (b×h), 
hvilket også her er tilstrækkeligt til, at der kun forekommer endimensional varmestrøm. 
 
For at kunne skære pladen helt glat benyttes en ekstra fintandet klinge på båndsaven og 
måling af pladens tykkelse sker efter udskæringen, da udskæringen er umulig at foretage med 
en nøjagtighed på under ±0,5 mm. 
Der bores små huller i pladen i nærheden af hvor temperaturmålingerne skal foregå, og med 
en digital skydelærer måles tykkelsen af pladen gennem hullerne. Hullerne udstoppes igen 
med isoleringsmateriale. 
 
Termoelementtrådene klemmes denne gang flade, så de ikke er tykkere end 0,1 – 0,15 mm 
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Figur 12.3 Illustration af hvordan computeren styrer temperaturen i målekassen ind mod de ønskede 22 oC 
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Figur 12.5 Testpanel til hot box med 
2 x 4 mm glas og 24 mm isolering 

Fladklemte 
termoele-
menttråde 

Figur 12.4 Dannebrogsvindue med et vindue erstattet af isoleringspanel. 
Varm side til venstre, kold til højre. 

På denne måde fås temperaturfølere imellem de forskellige materialelag, der ikke er 0,4 mm 
tykke og runde, men helt tynde og flade og med langt bedre termiske kontakt i præcist det 
plan hvor temperaturen ønskes målt. 
 
Denne gang måles temperaturen heller ikke midt i isoleringen, for at kontrollere linearitet. 
Dette undlades for at sikre fuldstændig homogen temperaturfordeling igennem 
isoleringsmaterialet, og undgå usikkerhed mht. isoleringsdelens tykkelse og centrering af 
tråden midt i isoleringen.   
 

 
 
 
Ved fremstillingen klæbes de to fladklemte termoelementtråde til 
hver glasplade, som sættes på hver side af isoleringen. 
I dannebrogsvinduet isættes glas/isolering/glas sandwichen i et 
andet isoleringspanel, der er tilpasset hullet således at glasover-
fladerne kommer til at sidde i præcist samme plan som de øvrige 
ruder i vinduet. 
 
 
 
Isoleringstykkelsen kan begrænses til 24 mm, da der benyttes ekstruderet polystyren af 
kvaliteten floormate 200 SL-A-N 50 mm, med λ-værdi 0,033 W/m·K uden tillæg jf. bilag 3. 
 
Foruden de fire målepunkter, der er vist på figur 12.5, måles temperaturerne på følgende 
steder: 
2 lufttemperaturer på hhv. kold og varm side ca. 5 cm fra fastgørelsesområdet midt på pladen. 
Overfladetemperaturen på begge sider vha. forskellige, tidligere prøvede teknikker. 
 
I hot boxen sidder 9 lufttemperaturfølere på hver side, som er isat strålingsafskærmende 
metalrør, hvilket kan ses på billedet til højre på figur 12.4. Temperaturmålingen, der 
foretages med disse følere benyttes kun som kontrol, men indgår ikke i beregningerne, da 
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deres målinger ikke er lokale nok i forhold til testområdet, og de samtidig har en anden 
referencetemperatur, hvilket får deres absolutte temperaturmålinger til at afvige fra 
målingerne med kanaler, der har andre referencetemperaturer. 
 
 
13 Målte lokale overgangsisolanser i hot box 
 
Det første, der måles med det fremstillede isoleringspanel er den lokale overgangsisolans, 
som vil findes midt på en rude med center U-værdi 1,1 W/m2·K 
 
Sammen med temperaturen er angivet måledataenes standardafvigelse til at fortælle hvor 
stabilt temperaturerne har ligget i det pågældende tidsrum. 
 
Formlerne som beregningerne er baseret på, er gennemgået i det tidligere afsnit om 
overgangsisolanser. 
Isolansen af panelet beregnes til følgende: 
 
Materiale s [m] λ [W/m·K] R [m2·K/W] 
Glas 0,0038 1,0 0,0038 
Isolering 0,0238 0,033 0,721 
Glas 0,0038 1,0 0,0038 
 
 
Rm = 0,729 m2·K/W 
 
Medregnes overgangsisolanser fås: Rtotal = 0,899 ⇒ U = 1,112 W/m2·K 
 
Ved målingen opnås følgende temperaturer som middelværdi af 2 timers værdier, efter der er 
opnået stabile forhold. 
 
Ti  = 22,15 oC Standardafvigelse: 0,03 oC 
Toi  = 18,76 oC Standardafvigelse: 0,01 oC 
Tou  = 1,11 oC Standardafvigelse: 0,02 oC 
Tu  = 0,15 oC Standardafvigelse: 0,02 oC 
 
Indsættes den ovenfor beregnede værdi for Rm sammen med temperaturbetingelserne fås 
overgangsisolanserne: 
  

   Ri = 0,14 m2·K/W 
 
Ru= 0,04 m2·K/W 
 

  
Standardafvigelsen på de målte overgangsisolanser er hhv. 1,3 · 10-3 og 8,3 · 10-4 m2·K/W. 
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Værdierne rammer særdeles godt i forhold til de ønskede standardværdier, specielt på den 
kolde side hvor overgangsisolansen svinger imellem 0,037 og 0,042 m2·K/W. 
På den varme side ligger værdierne mellem 0,137 og 0,142 m2·K/W. 
 
Den lille forskel kan skyldes at styringsprogrammet på computeren, er baseret på målinger 
over et kalibreringspanel isat vindueshullet, og ikke et vindue med ramme/karm m.m., som 
kan ændre på strømningsforholdene – specielt på den varme side hvor der kun er naturlig 
konvektion. Også strålingsforholdene kan være anderledes da der indgår flere materialer med 
forskellige overfladetemperaturer i det rigtige vindue, som er et dannebrogsvindue, end i 
kalibreringspanelet.  
En sidste ting, der kan påvirke den varme side, er at målingen er foretaget ved 22 oC, hvor de 
øvrige kalibreringer er foretaget ved 20 oC. 
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14 Test af overfladetemperaturmåling i hot box 
 
Endnu engang fastgøres termoelementtråd til glas og det undersøges hvor godt temperaturen 
måles. 
Det fremstillede panel vil give teoretiske overfladetemperaturer på hhv. kold og varm side på 
1,0 oC og 18,9 oC, såfremt der regnes med 22 oC på den varm side og 0 oC  på den kolde side 
samt standard overgangsisolanser. 
Andelen af hhv. luft- og glastemperatur må ikke sammenlignes direkte med tidligere fundne 
værdier, da eksperimentet er sket under andre driftsbetingelser, både hvad angår temperatur 
og konvektion.  
Der ønskes dog en afvigelse, der er mindst lige så begrænset som ved det tidligere forsøg. 
 
En detaljeret oversigt over målte temperaturer findes i bilag 11 
 
14.1 Fastgørelse 1 - Traditionel fastgørelse 
Den traditionelle fastgørelse afprøves endnu en gang for med sikkerhed at kunne bekræfte, at 
der forekommer en uønsket afvigelse på målinger, der foretages vha. denne overflade-
måleteknik. 
 
Ca. 15 mm termoelementtråd afisoleres og sammenloddes. Fastgørelse af loddested og 
tilledning sker over et stykke på mindst 10 cm og med malertape jf. ISO 12567 [s2]. 
 
14.1.1 Resultat på varm side 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft -0,01 
Glasoverflade 18,85 
Glasoverflade målt 19,11 
Indetemperatur 22,02 
 
Variation mellem 6,9 % og 9,2 % 
 
14.1.2 Resultat på kold side 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft -0,01 
Glasoverflade målt 1,08 
Glasoverflade  1,21 
Indetemperatur 22,02 
 
Variation mellem 7,0 % og 13,0 % 
 
 
På den kolde side ses at afvigelsen er større end på den varme, på trods af at fastgørelsen er 
nøjagtigt den samme. Det skyldes den lavere overgangsisolans, der er på den kolde side og at 
termoelementtråden derfor er ekstra udsat for omgivelsernes temperatur. Målesituationen er 
med andre ord mere ekstrem på den kolde side. 
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Det ses at der forekommer ret stor variation på de angivne procentsatser, selvom 
temperaturerne ved målingerne har ligget inden for en tiendedel grad, hvilket fremgår af bilag 
11. 
Størrelsen af variationen har heller ikke nogen sammenhæng, med hvor længe hot boxen har 
været i drift. 
Den store spredning må derfor tilskrives de usikkerheder, der er fundet ved undersøgelsen af 
hot boxens datalogger i bilag 9. Her blev det konstateret, at selvom der udelukkende måles 
med kanaler, der har samme reference, kan der ikke fås meget større nøjagtighed end 0,1 oC. 
 
14.2 Optimal måleteknik fra indledende målinger 
Den metode, der anvendte fladklemte termoelementtråde, og gav de bedste resultater under 
de indledende målinger, afprøves nu igen hvor fastgørelsen forsøges udført med to forskellige 
slags lim. 

1. Kontakt lim 
2. UV-lim 
 

14.2.1 Varm side - kontaktlim 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 0,38 
Glasoverflade 18,88 
Glasoverflade målt 18,96 
Indetemperatur 22,03 
 
Variation mellem 0,6 % og 3,8 % 
 
 
14.2.2 Kold side - kontaktlim 
Målte Temperaturer oC 
 Kold 0,38 
Glasoverflade målt 1,57 
Glasoverflade  1,60 
Indetemperatur 22,03 
 
Variation mellem –1,2 % og 5,6 % 
 
 
Igen er resultatet som håbet. En minimal afvigelse både på den kolde og også på den varme 
side. 
De store variationer må tages som et udtryk for støj, hvilket der er redegjort for i 
usikkerhedsanalysen senere i rapporten. 
For et forsøgs skyld prøves at lime tråden fast med UV-lim. Denne form for lim har den 
fordel, at den hærder på kommando, dvs. at limen er flydende indtil den belyses med UV-lys 
med en bestemt bølgelængde, hvorpå den hærder i løbet af få sekunder. Datablade for den 
anvendte lim er vedlagt som bilag 12.  
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14.2.3 Varm side - UV-lim 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 0,32 
Glasoverflade  18,89 
Glasoverflade målt 19,04 
Indetemperatur 22,07 
 
Variation mellem 3,6 % og 6,4 % 
 
 
14.2.4 Resultat på kold side - UV-lim 
Målte Temperaturer oC 
Kold luft 0,32 
Glasoverflade målt 1,48 
Glasoverflade  1,53 
Indetemperatur 22,07 
 
Variation mellem 0 % og 7,2 % 
 
 
Når der anvendes UV-lim fås en noget større afvigelse end ved anvendelse af kontaktlim, 
hvilket kan skyldes flere forskellige faktorer: 
 
Når trådene afmonteres med et skarpt stemmejern, ses at der i limen bag tråden er bitte små 
luftblærer, som bestemt ikke er fremmende for et bedre resultat. 
Ved fastgørelse med kontaktlim er det muligt vha. hænderne og et stykke papir at ”kæle” for 
fastgørelsen og massere tråden rigtigt på plads. 
Det kan man ikke med UV-limen, medmindre man selv vil sidde solidt fast i ruden. 
 
Samtidig er det meget vanskeligt at gøre hver fastgørelse ens og få ordentlig repeterbarhed, 
da tråden skal holdes mod ruden med et redskab, og desuden sker der det selvfølgelige, at 
redskabet og tråden skygger for UV-strålerne. 
 
Set ud fra en helhedsbetragtning er UV-limen heller ikke for god. 
Ved fastgørelse med UV-lim skal helst anvendes åndedrætsværn da limen har mal-kode  
5-5(!) Endvidere skal tages de nødvendige forholdsregler omkring anvendelse af UV-lampen, 
dvs. der skal anvendes beskyttelsesbriller og evt. beskyttelseshandsker, da det lys der hærder 
limen befinder sig i UV-C området (200-280 nm), også kaldet bakteriedræbende UV. Dette er 
beskrevet nærmere på siden ”UV light technology” [i8]. 
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15 Temperaturafhængighed af fastgørelse 
 
Tænkes strengt logisk på fastgørelsesproblematikken, kan det hurtigt  konkluderes, at 
afvigelsen bør være 0 % når der ikke forekommer nogen temperaturforskel mellem 
overfladen og omgivelserne. Der er ingen temperaturforskel mellem den flade, hvis 
temperatur der ønskes målt og omgivelserne, ergo kan der heller ikke konstateres nogen 
afvigelser. 
Ændres overfladetemperaturen, så den bliver forskellig fra omgivelsestemperaturen vil en  
fejlvisning komme til udtryk.  
 
I det følgende forsøges dannet et estimat for fejlvisningens temperaturdifferensafhængighed. 
Altså fejlens afhængighed af den temperaturforskel, der er mellem den faktiske 
fladetemperatur og omgivelsestemperaturen. Dette er opstillet grafisk på figur 15.1. 
Målingen er lavet ved at lade dataloggeren gemme temperaturdata mens hot boxen køler ned. 
 
Tidligere er det konstateret, at afvigelsen kan variere voldsomt selv under helt stabile 
måleforhold, hvor hot boxen har indstillet sig i en stationær tilstand, så en undersøgelse af 
fastgørelsens temperaturafhængighed er i sig selv vanskelig. 
Der bliver derfor tale om et groft estimat baseret på nogle noget takkede temperaturkurver. 
 
Det er vanskeligt at indlægge en regressionslinje i noget der ligner et skud hagl på en væg, så 
tag ikke tendenslinjen for mere end en illustration, idet den har en forklaringsgrad (R2) på 
blot 0,0032! 

De første målinger, indtil der er opnået en temperaturdifferens på 0,5 oC er ikke medtaget, da 
der er alt for stor usikkerhed på disse, med stærkt varierende usikkerhedsprocenter op til flere 
hundrede procent. 
 
Umiddelbart ser det ikke ud til at fejlen tiltager ved voksende temperaturdifferens mellem 
fladen, der måles på og omgivelserne. 
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Figur 15.1 Temperaturafhængighed af bedste teknik på varm side 
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På den kolde side er forsøgt at lave en lignende figur, men her er det umuligt at se nogen 
tendens. Regressionslinjen får her en værdi for R2 på under 1·10-4. 
 
 
16 Usikkerhedsanalyse i hot box 
 
Selvom der udelukkende benyttes kanaler ved målingen, som er tilkoblet samme reference 
for at opnå maksimal præcision, er det svært at opnå individuel præcision kanalerne imellem, 
som ligger under 0,1 oC. 
Ved et forsøg gengivet i bilag 9, hvor alle kanaler i teorien skulle måle samme temperatur, 
blev målt maksimale temperaturafvigelser som gengivet på figur 16.1 nedenfor.  
Det ses samtidig, at jo længere tid udstyret får lov til at stå, desto større præcision kan der 
tilsyneladende opnås, hvilket er meget normalt for elektronisk måleudstyr, hvoraf der 
forlanges stor præcision. 

 
Uanset hvor omhyggelig man er med fremstillingen af sandwichen, er det umuligt at lave den 
så den fuldkomment lever op til teorien på området, men når måledataene studeres i detaljer 
ses det, at der har et været absolut minimum af utilsigtede varmestrømme i pladens plan, da 
hver af de dublerede temperaturfølere har målt tæt ved samme temperatur. 
 
På figur 16.2 nedenunder ses hvor stor en temperaturfejl, der kan forventes pr. 0,1 mm 
usikkerhed mht. tykkelsen af isoleringen. 
Dette er angivet som funktion af den samlede tykkelse af isoleringen. 
Det ses, at jo tykkere isoleringsdelen er, desto mindre betyder en usikkerhed mht. tykkelsen 
af pladen på et par tiendedele mm. 
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Figur 16.1 Maksimal afvigelse mellem kanaler med samme reference ved måling af samme temperatur på 
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Pga. de store usikkerheder, der bliver mht. temperatur og tykkelse, er det også umuligt at lave 
tests af fastgørelser på koldere overflader. Ønskes en overfladetemperatur på glasset på bare 
14 oC skal isoleringspladen være 6 mm og en usikkerhed mht. tykkelsen af denne plade på 
blot 1/10 mm, vil give anledning til en fejl på godt 0,25 oC. 
Beregningerne af overfladetemperaturen er baseret på måling af tykkelse så tæt på 
måleområdet som muligt, så usikkerheden er begrænset mest muligt. 
Måling af en polystyrenplades tykkelse er næsten lige så vanskeligt at måle som længden af 
en elastik, da trykket på den anvendte skydelærer har meget at sige, men tykkelsen kan dog 
bestemmes vha. en digital skydelærer, med en præcision på under 0,1 mm.  
 
Glassets tykkelse er straks mere entydig, og er her målt til 3,9 mm med digital skydelærer. λ-
værdien er fastslået til 1,0 W/m·K, og om der er en smule usikkerhed på glassets 
varmeledningsevne, har mindre betydning for det endeligt resultat, da temperaturfaldet over 
glasset er meget lille, ca. 0,1 oC over 4 mm. 
 
Idet der måles med en datalogger, som foretager registreringer hver minut, kan usikkerheder 
mht. til den termiske masse af konstruktionen studeres nærmere. 
Hvis ikke temperaturen i luften er helt stabil, men ligger og svinger lidt kan det give 
anledning til fejl, da temperaturen af de objekter der måles på ikke svinger helt så hurtigt. 
 
De to grafer i figur 16.3 er fremstillet ved at trække værdien af den enkelte observation fra 
middelværdien af hele sættet. Dermed fås et tydeligt billede af, hvordan temperaturen i 
omgivelserne kan variere pludseligt, mens temperaturen bag glasset, som overflade-
temperaturen beregnes ud fra, halter lidt bagefter. 
 
Billedet må dog ikke tages som et udtryk for temperaturvariationer alene, da nogle af 
temperaturspringene er for pludselige og for store, til at kunne være temperaturspring, men 
blot et udtryk for støj som tidligere vist på figur 16.1. 
Alligevel kan det anes, at ca. 10 min. efter der har været et udsving på lufttemperaturen, så 
kommer der også er lille udsving på den indre temperatur. 
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Samtidig kan det ses, at den maksimale temperaturvariation, hvis grafen aflæses ukritisk, lige 
bag glasset er under 0,1 oC, mens temperaturen på den varme side varierer med godt 0,3 oC.  
 
Forskellige temperaturspring i kombination med den omtalte støj er primært også det, der 
giver anledning til den store spredning på den procentsats, der angiver hvor stor en andel 
lufttemperatur, der måles i afsnit 14. 
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17 Fremstilling af termoføler til bedre overflademåling 
 
I dette afsnit beskrives trin for trin, hvordan en termoelementtråd tildannes så den fremstår i 
den udformning, der i forbindelse med dette projekt, har givet de bedste resultater. 
Ved læsning af dette afsnit sættes andre dermed også i stand til at efterprøve målingerne. 
 
17.1 Fremstilling 
I første omgang afisoleres 6 – 7 cm af hver af hhv. kobber- og konstantantrådene. 
Hver af trådene klemmes ved et tryk på ca. 5 ton til de er mellem 0,1 og 0,15 mm tykke.  
Begge klemflader skal være af hærdet stål eller andet hård metal. 
 
Underlaget, der presses ned imod, 
skal være svagt afvalmet som vist på 
figur 17.1, for at overgangen fra den 
fladklemte til den runde del af 
tråden ikke bliver for brat og der 
kommer en grat, som nemt går i 
stykker.  
 
 
 
 
 
 
Herefter sammenloddes de to fladklemte 
termoelementtråde oven på hinanden.  
Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at påføre 
den ene tråd et lag loddetin på den yderste 
centimeter. Herefter lægges den anden tråd oven på 
det størknede loddetin. 
Ved at varme på den øverste tråd smelter den sig 
automatisk ned i loddetinnet under sig, og bliver 
sammenloddet med tråden nedenunder. Da den 
øverste tråd kan skøjte lidt rundt på den nederste, 
kan det være en fordel at styre den på plads med en 
fladtang samtidig med at der loddes. 
 
Fasthold desuden den øverste tråd til den underste 
med et stykke værktøj, da den ellers vil hoppe op igen fordi loddetinnet ikke er tørt i samme 
øjeblik som varmekilden fjernes. 
 
Omkring loddestedet vil der nu være ujævnheder, som udjævnes ved igen at presse de 
sammenloddede tråde, dog med et lidt mindre tryk end det foregående – ca. 1 ton 
 
Overskydende loddetin vil nu danne en tallerkenformet skive omkring det fladklemte 
loddested. 
Denne bortklippes med en skarp saks. 

Figur 17.2 Sammenlodning af fladklemte 
termoelementtråde 

ca. 5 cm 

5 t

Figur 17.1 Termoelementtråd klemmes i f.eks. en hydraulisk presse 
med ca. 5 ton - Bemærk afvalmningen af underlaget. 
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Den nu 1 – 1½ mm brede termoelementtråd males på den ene side.  
Det kan enten gøres ved at holde tråden stramt ned til et underlag, eller dække den side der 
ikke skal males til med malertape, som fjernes igen mens malingen stadig slipper. 
Eventuelle malingsrester på den blanke side kan forsigtigt slibes væk. 
 
17.2 Fastgørelse 
Den fladklemte tråd fastgøres til den flade, der ønskes målt på med kontaktlim, efter at der er 
mærket op på fladen. 
Der kommes (lidt!) kontaktlim på den blanke side af tråden, som skal tørre i ca. 5 min. indtil 
limen hæfter. Det kan passende gøres for 2 – 3 tråde ad gangen i stinkskab. 
Herefter kan tråden opsættes løst på fladen og sikres med tape i hver ende. 
Tråden klemmes herefter hårdt fast mod fladen, og overskydende lim tørres bort med papir. 
 
 
 
 
 

Figur 17.3 Endelig fastgjort flad og malet 
termoelementtråd. 
Limet langs isoterm på glasset 
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18 Beregning af en rudes center U-værdi efter EN673 
 
EN673 [s3] er standarden for simpel beregning af en rudes center U-værdi. Begge de 
producenter, der har leveret ruder til projektet oplyser, at de har beregnet center U-værdien 
for deres ruder i henhold til denne standard, og en enkelt producent bruger beregningen fra 
EN673 som eneste dokumentation for, at ruden har den U-værdi den sælges med. 
I dette afsnit belyses hvordan resultater fra denne beregningsforskrift forholder sig i forhold 
til resultater fra målinger og andre beregningsmetoder. 
 
18.1 Varmetransport i termorude 
Det er overordentligt vanskeligt at beregne varmetransporten igennem en flerlagsrude 
nøjagtigt. 
Det skyldes at samtlige måder hvorpå varme kan transporteres, dvs. ledning, konvektion og 
stråling, er tilstede samtidig. Oven i købet er der stort set ikke to steder på en rude, der har 
samme temperatur, hvilket blot gør det hele endnu mere indviklet. 
Derfor benyttes også numeriske metoder og edb programmer, som er den eneste mulighed for 
at få et samlet overblik over temperaturfordelingen. 
Detaljeret håndberegning af varmestrømmene i området omkring afstandsprofilet er ganske 
enkelt umuligt. 

 

Stråling 

Konvektion 

Ledning 

Figur 18.1 Figur til illustration af den vanskelige problemstilling omkring 
varmetransport i vinduer. Varm side til højre. 

Afstandsprofil 
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Med ord kan varmetransporten beskrives skridt for skridt på følgende måde: 
Varme transporteres gennem det inderste lag glas, og der opstår en temperaturforskel over det 
gasfyldte mellemrum. Ved den varme flade vil gassen opvarmes og stige til vejrs, mens den 
ved den kolde flade vil blive nedkølet igen, få større massefylde, dale ned og fortrænge 
gassen i bunden af ruden. 
Samtidig udsender den opvarmede glasflade strålevarme i form af elektromagnetiske bølger, 
som absorberes på den koldere flade overfor. En del af strålingen vil reflekteres tilbage igen, 
absorberes i glasset, mens en mindre del vil reflekteres igen som i en uendelig række. Kun en 
minimal del af strålingen transmitteres gennem glasset.  
Strålingsudvekslingen i ruden forsøges begrænset med forskellige metalliske belægninger, 
som udsender og absorberer mindre varmestråling. 
 
Ren ledning foregår der i glassene og i afstandsprofilets faste dele.  
Omkring afstandsprofilet opstår der flerdimensional varmeledning i glassene. 
Pga. de særdeles mange fysiske forhold, der gør deres indflydelse gældende på 
varmetransporten i vinduer, findes der heller ikke nogen analytisk løsningsmodel. 
Alle beregninger der foretages er numeriske tilnærmelser. 
 
Herunder illustreres de simpleste af redskaberne til håndberegning af en rudes center U-
værdi, under hensyntagen til konvektion og stråling mellem glassene samt ledning i glassene. 
Ruden forudsættes af uendelig udstrækning, således at der kun forekommer endimensional 
varmestrøm. 
 
Beregningsproceduren er taget fra EN 673 [s3] 
Et eksempel er gennemregnet i bilag 13. 
 
18.1.1 Den konvektive del 
For den konvektive del af varmetransporten mellem de to glas findes varmetransmissions-
koefficienten ved nedenstående udtryk 
 

s
Nuhk

λ·=  [W/m2·K] 

Hvor  
Nu  betegner Nusselt tallet 
λ er varmeledningsevnen for gasarten i hulrummet. [W/m·K] 
s er glasafstanden [m] 
 
Nusselt tallet bestemmes forenklet ved nedenstående formel. 
 

38,0·Pr)·(035,0 GrNu =  
 

Idet der regnes med en lodret rude. Skal formlen benyttes for andre hældninger 
kræves indsættelse af andre konstanter. 
Grashof tallet bestemmes ved formlen 

2
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·
···

µ
ρ
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Hvor 
g er tyngdeaccelerationen 9,81 m/s2 
∆T temperaturforskellen mellem de to flader [K], 15 K for standardberegning 
Tm Middeltemperaturen af glasfladerne vendende mod hulrummet [K], 283 K for 

standardberegning. 
ρ Densiteten af gasfyldningen [kg/m3] 
µ Dynamisk viskositet af gasfyldningen [kg·m/s] 

 
Prandt-tallet beregnes efter nedenstående forskrift. 

λ
µ pc·

Pr =  

 
cp Varmekapaciteten for gasfyldningen [J/kg·K] 
λ Varmledningsevne for gasfyldning [W/m·K] 

 
For gasarten i glasmellemrummet benyttes en række fysiske størrelser, som bestemmes ved 
lineær interpolation mellem værdier givet i EN673 [s3] og gengivet i bilag 14. 
 
Det er en fordel at benytte lineære ligninger for de fysiske egenskaber, når der foretages 
beregninger i et regneark, og nedenstående ligninger har kunnet opstilles ud fra de 
tabelværdierne i EN673. 
 
Tabel 18.1 Formler til beregning af temperaturafhængige fysiske størrelse for gasfyldning i ruder. T i oC 
Parameter Formel til lineær interpolation Enhed 
 
Luft -10 - 20 oC 
ρ Densitet -0,0046 · T [oC]+ 1,2788 ≈ 1,2 kg/m3 kg/m3 

λ Varmeledningsevne 7·10-5 · T [oC] + 0,0243 W/m·K 
µ Dynamisk viskositet -5·10-8 · T [oC] + 2·10-5 kg·m/s 
cp Varmekapacitet Regnes konstant: 1008 J/kg·K 
 
Argon -10 – 20 oC 
ρ Densitet -0,0063 · T [oC] + 1,764 kg/m3 

λ Varmeledningsevne 5·10-5 · T [oC] + 0,0163 W/m·K 
µ Dynamisk viskositet 6·10-8 · T [oC] + 2·10-5 kg·m/s 
cp Varmekapacitet Regnes konstant: 519 J/kg·K 
 
Der kan yderligere frit interpoleres i tabellen, hvis der haves en gasfyldning, der er et miks af 
argon og luft. 
 
18.1.2 Strålingsdel 
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Omregnes til at give et facit med enheden W/m2·K. 
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Dette kan ganges ud til at give udtrykket, der anvendes i EN 673 
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ε1 og ε2 emissiviteten af hhv. glasflade 2 og 3. 
σs   Stefan Boltzmanns konstant 5,67·10-8 [W/m2·K4] 
T1 og T2 temperaturerne af den varme og den kolde flade vendende mod hulrummet [K] 
Tm  middelværdien af T1 og T2 [K] 
 
For mellemrummet mellem glassene fås altså en samlet varmemodstand på: 

rk
mel hh

R
+

= 1  

 
18.1.3 Ledning i glas 
Uden om det gasfyldte glasmellemrummet findes glassene, som også giver en lille varme-
modstand, som beregnes herunder. 

glas

glas
glas

s
R

λ
=  

 
For hele ruden fås en center U-værdi idet overgangsisolanserne på 0,17 m2·K/W medtages. 
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Det er kendt i kredse, der beskæftiger sig indgående med vinduer, at U-værdier beregnet ihht. 
EN673 bliver for gode i forhold til rudens faktiske center U-værdi. 
Ønskes en mere korrekt værdi skal beregning foregå efter ISO/FDIS 15099 [s4] 
 
Denne beregningsmetode er gennemgået i bilag 15. 
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19 Måling af rudes center U-værdi 
 
Rudens center U-værdi bestemmes ved at måle temperaturfaldet over rudens midte.  
Midt på rudens varme side klæbes en ca. 1,5 cm tyk isoleringsplade med kendt 
varmeledningsevne. Isoleringspladen afbildet på figur 19.1, er 30 cm bred og 50 cm høj. 
 
Temperaturerne måles på positioner som angivet til højre på figur 19.1. 
Ved målingen bruges fladtrykte termoelementtråde for at opnå optimal overfladekontakt, og 
samtidig kontrol over hvor temperaturen måles i overgangen fra glas til isoleringspladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud fra disse oplysninger, samt de kendte overgangsisolanser, kan rudens center U-værdi 
beregnes.  
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Formlen er udledt på baggrund af den generelle varmeledningslov. 
 
Alternativt kan bruges nedenstående to formler, også til beregning af center U-værdien, og 
som en nyttig kontrol af den først angivne formels resultater.  
Kontrollen består i, at de to formler i teorien skal give samme resultat, men hvis ikke det er 
tilfældet, skyldes det f.eks. luft imellem isoleringspladen og glasset. 

Tu Ti 

T1 T2 T3 

Figur 19.1 Opsætning til måling af rudes center U-værdi 
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Alternativt kan temperaturfaldet over den samlede konstruktion betragtes, og heraf 
bestemmes isolansen af rude og isolering, hvorefter isolansen af isoleringen fratrækkes. 
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∆Trude = T3 – T1 
 
I denne sidste formel er Rm = Rrude + Risolering 
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 og Rrude  = Rm - Risolering (3) 

 
19.1 Eksempel på anvendelse af kontrolberegningsformlerne 
Ved måling på 22 mm ruden fra Bo-glas blev målt under følgende betingelser til indsættelse i 
ovenstående formler: 
 
Tu = 0,25 oC  Ti = 20,25 oC  Risolering = 0,417 m2·K/W 
T1 = 0,88 oC  T2 = 11,03 oC  T3 = 17,63 oC 
 
Dette giver ved beregning efter de angivne formler: 

(1) Rrude = 0,640 m2·K/W 
(2) Rrude = 0,604 m2·K/W 
(3) Rrude = 0,460 m2·K/W 

 
Deraf følger U-værdier, der varierer mellem 1,24 og 1,59 W/m2·K. 
Altså er der ret stor usikkerhed på U-værdi målingerne i størrelsesordenen ± 0,15 W/m2·K 
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På baggrund af rudernes ovenstående isolans kan der optegnes 3 temperaturprofiler. 

Der hersker altså nogenlunde enighed om hvad overfladetemperaturerne skal være, mens der 
straks er større usikkerhed mht. hvad temperaturen er i overgangen fra rude til isolering. 
 
Hovedformålet ved at indføre isoleringspladen midt på ruden, er at reducere temperaturfaldet 
over overgangsisolanserne og dermed eliminere den usikkerhed, der er mht. hvad overgangs-
isolanserne er.  
Dette forhindrer dog ikke at følerne på begge sider, kommer til at måle en del omgivelses-
temperatur, men idet temperaturforskellen imellem flader og omgivelser på den samlede 
konstruktion bliver så lille, reduceres denne usikkerhedsfaktor. 
Usikkerheder skyldes i stedet uklarhed mht. isoleringslagets tykkelse samt dets kontakt til 
glasoverfladen. 
 
Måling og beregning af U-værdier er generelt en vanskelig størrelse at have med at gøre 
F.eks. ændrer isolansen af ruden sig med temperaturforholdene, pga. at trykket i ruden 
ændres og dermed tykkelsen altså glasafstanden. Samtidig ændres de fysiske egenskaber for 
den eller de luftarter, der er i ruden – dette gælder f.eks. varmeledningsevnen. 
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Figur 19.2 Temperaturprofil optegnet på baggrund af de tre beregningsmetoder 
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19.2 Målte og beregnede U-værdier 
For de tre ruder er målt følgende center U-værdier [W/m2·K] 
Detaljer om de målte temperaturer findes i bilag 16. 
Beregningerne er, for at kunne sammenligne beregnede og målte værdier, foretaget ved både 
de temperaturer, der foreskrives i den enkelte standard og de temperaturer, der var aktuelle 
ved målingen angivet som hhv. std. / akt. 
 
Tabel 1 Samtlige målte, oplyste og beregnede center U-værdier for de ruder der arbejdes med 
Rude Målt Oplyst målt* Oplyst 

beregnet** 
Beregnet EN 
673 

std. / akt. 

Beregnet 
ISO 15099  

std. / akt. 
22 mm Bo-glas 1,235 - 1,149 1,141 / 1,161 1,241 / 1,252 
24 mm Bo-glas 1,113 - - 1,155 / 1,177 1,225 / 1,254 
24 mm Scanglas 1,171 1,1 1,158 1,155 / 1,176 1,225 / 1,252 
*Kun Scanglas kan oplyse en målt U-værdi 
**Begge producenter oplyser at deres beregninger er ihht. EN 673 
 
Da der som vist hersker stor usikkerhed på den målte center U-værdi, og formålet med den 
målte værdi oprindeligt var at udforske en sammenhæng mellem målt og beregnet, baseres de 
ækvivalente varmeledningsevner, der skal benyttes ved beregningerne i Therm, på de 
beregnede efter den detaljerede model i ISO 15099. 
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20 Afstandsprofiler til måling og beregning 
 
Et af dette projekts hovedformål er måling af temperaturgradienten i glasset omkring 
afstandsprofilet. 
I det foregående har den måleteknik, der skal anvendes ved målingerne, været under 
udvikling. 
Da denne teknik nu er på plads kan målinger og beregninger af temperaturprofiler i ruder 
med forskellige kantkonstruktioner nu sammenlignes og benyttes til en vurdering af modellen 
af kantkonstruktioner, der benyttes i Therm. 
 
Målingerne foregår i hot boxen på den varme side af ruden. 
Der fastgøres fladklemte termoelementtråde af den nyudviklede type til glasset i forskellige 
afstande fra afstandsprofilet. 
De målte temperaturer sammenlignes med simuleringer lavet i Therm. 
 
For at finde det bedste sammenligningsgrundlag prøves forskellige beregningmodeller i 
Therm – hvilke er præciseret i et selvstændigt afsnit. 
 
20.1 Forsøgsplanlægning 
Måling af temperaturprofilet skal ske ved at måle temperaturen på glasset i forskellige 
afstande over afstandsprofilet, både over bundprofilet i store og små ruder. 
Desuden forsøges lavet en referencemåling ud fra et sideprofil. 
 
I tidligere lignende målinger, f.eks. i ”Målemetoder i bygningsenergiteknik” [8] og ”Bedre 
afstandsprofiler til lavenergiruder” [9], har målepunkterne været placeret i afstandene: 0, 10, 
20, 35, 50, 70, 100, 150 og 200 mm fra overkanten af afstandsprofilet. Det er typisk inden for 
de første 100 mm, at de spændende ting sker og for mindre ruder samt fra sideprofiler måles 
temperaturen ikke i afstanden 200 mm. 
 
Måling af lufttemperaturen foretages med tre temperaturfølere på hver side, som opsættes 
lokalt omkring overflademålepunkterne. Lufttemperaturerne måles med kanaler, der benytter 
samme reference som  målepunkterne på overfladen for at opnå størst mulig præcision. 
De lokale lufttemperaturmålinger gør det samtidig muligt at observere, om der forekommer 
store variationer i lufttemperaturen på den varme side pga. kuldenedfaldet fra ruden. 
Af samme årsag opsættes følerne med ca. 20 cm mellemrum langs en lodret centerakse fra 
afstandsprofilet og op til midten af ruden, for netop at kunne undersøge om der sker et 
kuldenedfald, og om det er så kraftigt, at der skal tages højde for det i beregningerne. 
 
I denne sammenhæng, hvor målinger skal sammenlignes med computersimuleringer er dette 
kuldenedfald ikke hensigtsmæssigt, da der under beregningernes udførelse ikke tages hensyn 
til at omgivelserne kan have inhomogen temperatur. 
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20.2 Afstandsprofiler 
Der haves tre typer af afstandsprofiler: 
2 fra Rolletech A/S 
1 fra Saint-Gobain Glass 
 
20.2.1 Rolltech Chromatech 
Profilet er vist på figur 20.1, og uddybende information kan fås på Rolltechs hjemmeside [i9] 
Profilet er inkl. 2 × 0,3 mm butyl og er 14,1 mm bredt og 9,5 mm højt. 

 
20.2.2 Rolltech Chromatech V  
Det andet afstandsprofil fra Rolltech er vist herunder på figur 20.2. Det anvendte profil er 
16,1 mm bredt og 10 mm højt. 
 

Polysulfid 
λ = 0,4 W/mK 

Tørstof 
λ = 0,13 W/mK 

0,18 mm 
rustfrit stål 
λ = 15 W/mK 

Butyl 
λ = 0,24 W/mK 

Figur 20.1 Rolltech Chromatech spacer i rustfast stål 

Polysulfid 
λ=0,4W/mK 

Butyl 
λ = 0,24 W/mK 

Ækvivalent 
hulrum fra rude 

Tørstof 
λ = 0,13 W/mK 

Rustfrit stål 
0,15 mm 
λ = 15 W/mK 

Perforeret 
overside ækv. 
λ = 14,1 W/mK 

Figur 20.2 Rolltech Chromatech V spacer i rustfast stål med slidset overside 
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20.2.3 Swiss V spacer 
Dette afstandsprofil, illustreret på figur 20.3, er et af de bedste på markedet hvad angår 
isoleringsevne. 
Dette skyldes at hovedparten af afstandsprofilet udgøres af hård plast. 
Under Swiss spaceren har det, for at forhindre diffusion gennem profilet, været nødvendigt at 
lægge en papirtynd (0,03 mm) metalfolie. Der fås en udgave af spaceren med folie af rustfrit 
stål og en med aluminiumsfolie. Prøveruderne er bestilt med folie i rustfrit stål. 
Spaceren er 16,1 mm bred og 9,6 mm høj  inkl. forsegling. 

 
20.3 Kondensmodstandsfaktor 
En af fordelene ved bedre isolerende kantkonstruktioner er den reducerede risiko for kondens 
og efterfølgende risiko for skimmeldannelse på rammen langs glaslisten og i hjørnerne 
mellem bund- og sideramme. 
 
Til at udtrykke et afstandsprofils evne til at øge temperaturen langs glaslisten benyttes en 
kondensmodstandsfaktor jf. EN ISO 10211-2 [s5]  . fRsi er en enhedsløs decimalbrøk mindre 
end 1, og jo nærmere 1 desto bedre afstandsprofil. Ud fra fRsi er det muligt at beregne 
overfladetemperaturen for vilkårlige ude og indetemperaturer, og fortælle om der kommer 
kodens. 
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Toi er overfladetemperaturen ved glaslisten [oC] 
Ti er lufttemperaturen inde [oC] 
Tu er lufttemperaturen ude [oC] 
 
 

0,03 mm rustfrit 
stål 
λ = 15 W/mK

Polysulfid 
λ = 0,4 W/mK 

Swiss spacer 
λ = 0,19 W/mK 

Tørstof 
λ = 0,13 W/mK 

Butyl 
λ = 0,24 W/mK 

Figur 20.3 Swiss V spacer. Primært opbygget i hård plast, men med diffusionstætnende 0,03 mm stålfolie 
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21 Therm modeller 
 
Ud fra center U-værdier beregnet efter de aktuelle temperaturforhold og ISO 15099 findes 
nedenstående ækvivalente varmeledningsevner beregnet efter formlen: 

glasui

hulrum
ækv

RRR
U

d

·21 −−−
=λ  

 
22 mm Bo-glas: λækv = 0,02272 W/m·K 
24 mm Bo-glas: λækv = 0,02599 W/m·K 
24 mm Scanglas: λækv = 0,02594 W/m·K 
 
Måleresultaterne fra hot boxen sammenlignes med simuleringer i programmet Therm. 
Programmet er tilgængeligt via Lawrence Berkeley National Laboratory’s hjemmeside. Et 
link hvor programmet kan hentes, er angivet i litteraturlisten [i10]. 
I forbindelse med projektet her har udgaven 2.1a været anvendt, hvilket er den pt. nyeste 
version af programmet, som ikke foreligger i beta udgave. 
 
Herunder er beskrevet på hvilke måder modellerne i Therm opbygges, specielt omkring 
randbetingelser. 
Vinduet der benyttes i alle tilfælde er det herunder afbildede. 
Detaljer om materialer er beskrevet i bilag 17. 

Vinduet er beregnet til ruder med tykkelsen 22 mm, men der isættes også 24 mm tykke ruder. 

Figur 21.1 Bund- og sideprofil af karm og gående ramme i dannebrogsvindue 
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Det bevirker en ekstra ventilation under ruden og glaslisten, men dette er belyst yderligere 
under resultatbehandlingen. 
Bundprofilet er optegnet på baggrund af tegninger modtaget fra producenten, mens 
sideprofilet er optegnet efter dels den givne tegning og egne udvendige opmålinger. 
Hulrummet bag sideprofilet regnes uventileret.  
I alle modeller er benyttet detaljerede modeller af afstandsprofilet og ikke den normalt 
anvendte box model. I et senere afsnit er gjort rede for forskellen ved anvendelse af en box 
model frem for den detaljerede model. 
 
21.1 Simpel model 
Den simple model benyttes som en reference beregningsmodel, da den ikke har noget at gøre 
med den aktuelle og standardiserede måde at simulere vinduer på, som er beskrevet i næste 
afsnit. Ved den simple beregning påtrykkes overgangsisolansen 0,04 m2·K/W på den 
udvendige side og 0,13 m2·K/W på hele den indvendige side, hvilket er den væsentligste 
forskel i forhold til standard beregningsmetoden. 
 
Ruden udgøres af to stykker 4 mm glas, og med en ækvivalent varmeledningsevne imellem 
glassene med en tykkelse svarende til glasafstanden. Den ækvivalente varmeledningsevne 
beregnes som beskrevet på foregående side. 
 
21.2 Model med reduceret stråling (EN 10077-2) 
Da vinduets ramme/karmareal har en lavere temperatur end 
omgivelserne, og vinkelforholdene er således, at rudens 
”udsyn” til de varmere omgivelser er begrænset, regnes med 
en reduceret strålingsudveksling med omgivelserne.  
Dette gøres i praksis ved at tilføje en lokalt højere overgangs-
isolans på 0,20 m2·K/W på den nederste del af ruden og dele af 
ramme/karmarealet. 
 
Præcist hvor de lokalt højere overgangsisolanser påtrykkes er 
nøje beskrevet i EN 10077-2. [s6] 
Herunder er blot illustreret, hvordan det tager sig ud i Therm, 
idet den sorte del af randen illustrerer områder hvor der regnes 
med reduceret stråling. 
Øvrige overgangsisolanser regnes som standardværdier. 
 
Også her er rudens gasfyldning repræsenteret af et materiale 
med en ækvivalent varmeledningsevne beregnet ud fra rudens 
center U-værdi.  
 
 
 
 

Figur 21.1 Model med reduceret 
stråling – Sort rand = område med 
reduceret stråling 
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21.3 Window 4 model 
I Therm er det muligt at importere et glassystem, som opbygges i programmet Window 4, der 
et ældre program også fra Lawrence Berkeley National Laboratory. 
Her er det muligt at opbygge en rude helt fra bunden ved at definere glas, lavemissions-
belægninger, glastykkelser, glasafstande og gasfyldninger. Kort sagt kan ruden skræddersys 
til beregningen i Therm. 
Der er blot det besværliggørende element, at der skal indsamles detaljerede oplysninger hos 
de enkelte rudeproducenter. 
 
En model opbygget i Window 4 og importeret i Therm, er den mest detaljerede 
beregningsmodel der kan laves mht. selve ruden og de strålings- og konvektionsmæssige 
forhold, der gør sig gældende i den. Window 4 beregner en center U-værdi samt en lokal U-
værdi for den tilsvarende rudes randområde. [i11] 
 
Foruden oplysningerne om ruden opgives også oplysninger om omgivelsernes temperatur, og 
ud fra disse oplysninger beregner programmet hvad temperaturen er på glasoverfladerne, der 
vender ind mod hulrummet, med henblik på strålingsberegning og konvektionen i hulrummet, 
som drives af temperaturdifferensen over hulrummet. 
 
Der kan ikke eksporteres ruder fra Windows 4 til Therm, hvis ruden har en mikset 
gasfyldning, som det er tilfældet i de aktuelle ruder. Dette giver anledning til en lidt forbedret 
U-værdi, men ikke noget kritisk. 
U-værdierne for de importerede ruder afviger uanset hvad, lidt fra de øvrige bestemte center 
U-værdier, da de beregnes af Window 4, og det er den beregnede værdi der regnes videre 
med i Therm. 
 

 

Figur 21.2 Skærmbillede fra Window 4. Vindue, hvori trådene samles når ruden opbygges 
detaljeret. 
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Det er vigtigt at angive korrekte data når ruden importeres i Therm. Det gælder f.eks. 
oplysninger om hulrummets højde, da dette har betydning for omfanget af konvektionen. 
I det nedenfor på figur 21.3 viste 
tilfælde er der tale om en af de små 
ruder, hvor der er 336 mm imellem 
afstandsprofilerne i top og bund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.4 Window 4 model med reduceret stråling 
Denne beregningsmodel er en sammenkobling af modellen, hvor der regnes med reduceret 
stråling som beskrevet i EN 10077-2 og beregningsmodellen beskrevet ovenfor, hvor et 
detaljeret opbygget glassystem indsættes i Therm.  
Den kombinerer beregningsmodellen med et skræddersyet glassystem og metoden hvor der 
regnes med reduceret stråling pga. de lokalt lavere temperaturer i området omkring glaslisten. 
 
Dette må anses som den intuitivt mest virkelighedsnære måde at regne på, da den tager højde 
for alle forhold i ruden og mht. overgangsisolanserne, der er lokalt forhøjede nederst på 
ruden. 
 
Der laves kun modeller, der involverer Window 4 i de tilfælde hvor der regnes på 
bundprofiler. Det skyldes, at programmet ikke er i stand til at levere realistiske resultater for 
simuleringer på et sideprofil. Det er muligt at modellere et vandret snit, men 
beregningsresultaterne bliver de samme, som hvis der regnes på et bundprofil uanfægtet af, at 
konvektionsmønsteret er et helt andet. Beregning ville i givet fald kræve, at programmet 
skulle informeres om hvor højt oppe på ruden det skulle regne, og hvor højt hele hulrummet 
det skulle regne på er, da der er forskellige beregningsforudsætninger ud fra sideprofilet i 
hele rudens højde. 
 

Figur 21.3 Importvindue i Therm når ruden fra Window 4 indsættes 
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22 Måling på afstandsprofiler 
 
I det følgende præsenteres resultaterne af måling på afstandsprofiler og sammenligning med 
resultater fundet ved beregninger i Therm, udført som beskrevet i det foregående afsnit. 
Herunder på figur 22.1 er vist, hvor temperaturerne måles på ruderne. 
Da der ikke er frie kanaler nok til rådighed i hot boxen, er der kun lavet en måleserie pr. gang 
hot boxen har været startet, hvilket betyder at temperaturerne kan variere svagt fra måling til 
måling, da hot boxen ikke kan indstille sig præcist på samme temperatur hver gang, men der 
er tale om meget små afvigelser. Temperaturforholdene er også svagt afhængige af hvor der 
måles pga. kuldenedfaldet fra ruden. 
 
For detaljer vedrørende de målte og beregnede temperaturer samt omgivelsestemperaturerne 
henvises til bilag 18. Generelt er det søgt tilstræbt at måle ved 0 oC på den kolde side og 20 
oC på den varme side, altså standardbetingelser. 
Måleresultaterne på de enkelte ruder kan  ikke sammenlignes direkte, da der er målt og 
beregnet på ruder med to tykkelser (22 og 24 mm). Dette ændrer på nogle af rudernes 
temperaturprofiler pga. de ændrede luftstrømningsforhold i ventilerede hulrum.   
 
 
 
 

Bund af 
lille rude 

Bund af 
stor rude 

Sideprofil 

Figur 22.1 Illustration af hvor overfladetemperaturerne 
er målt på den varme side af glasset 
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22.1 Bund af store ruder 
Herunder er opstillet det målte og de beregnede temperaturprofiler for bunden af de store 
ruder med 3 forskellige afstandsprofiler. De målte temperaturer er angivet på grafen. 

 Målt: Temperaturerne målt på ruden ved anvendelse af den nye teknik. 
 Simpel: Beregning i Therm uden hensyntagen til reduceret stråling. (afsnit 21.1) 
 ISO 10077-2: Beregn. efter ISO 10077-2. Tager hensyn til reduceret stråling. (afsnit 

21.2) 
 Window 4: Rude importeret fra Window 4 til Therm, som delvist tager hensyn til 

konvektion og stråling i ruden. Der regnes ikke med reduceret stråling (afsnit 21.3) 
 W4+ISO 10077-2: Ovenstående model tilsat reduceret stråling, dvs. lokalt større 

overgangsisolans, nederst på rudens varme side (afsnit 21.4) 
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Målt Simpel ISO 10077-2 Window 4 W4 + ISO 10077-2

Figur 22.2 Rolltech Chromatech - 0,18 mm rustfast stål. 22 mm rude 
OBS: Forklaringen under denne figur er gældende for alle figurer i dette afsnit 
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Figur 22.3 Swiss V. 24 mm rude 
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Overfladetemperaturen på 16,3 oC svarer beregningsmæssigt til, at der har været målt på en 
rude med center U-værdi 1,50 W/m2·K mens beregningsresultaterne svarer til en rude med 
center U-værdi 1,11 W/m2·K. 
 
Der blev målt 16,7 oC på midten af rudens varme side 400 mm over afstandsprofilet ved 
samme måling, så en del af forklaringen er at effekten af konvektionen og afstandsprofilet 
ikke helt er aftaget 200 mm over afstandsprofilet. Temperaturen svarer til en center U-værdi 
på 1,36 W/m2·K 
Therm regner derimod med at effekten fra randen og konvektion er ophørt. 
 
Det er også helt givet, at ruden ikke har en center U-værdi så høj som 1,36 W/m2·K, så 
hvordan den ret lave temperatur er blevet målt, kan der kun gættes på idet en 
termoelementtråd, der sidder løst kun kan måle for høj en temperatur, medmindre 
kuldenedfald, der er koldere end ruden, påvirker målingen. 
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Figur 22.4 Rolltech Chromatech V. 24 mm rude 
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22.2 Bund af små ruder 
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Figur 22.5 Rolltech Chromatech - 0,18 mm rustfast stål 
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Figur 22.6 Swiss V 
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Det ses, at for de små ruder fås næsten de samme beregningsresultater som for de store ruder. 
Derimod er de målte temperaturer ½ - 1½ oC højere. Dette peger på at konvektionen i de små 
ruder er væsentligt mindre end i de store ruder, og at konvektionen, som er direkte forbundet 
med rudens størrelse, har en del at skulle have sagt mht. temperaturerne nederst på ruden, og 
dermed også en vigtig parameter som kondensmodstandsfaktoren. 
 
22.3 Sideprofiler 
Måling på sideprofilet er lavet for at have en referencemåling af gå ud fra. Dvs. en måling 
uden den specielle konvektion, der er i bunden af ruden hvor luftstrømmen imellem glassene 
vender. 
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Figur 22.7 Rolltech Chromatech V 
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Figur 22.8 Rolltech Chromatech - 0,18 mm rustfast stål 
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På siden er kun foretaget en simpel beregning og en beregning i henhold til EN 10077-2 da 
Window 4 ikke kan foretage pålidelige beregninger på det udsnit af ruden der skal regnes på 
som tidligere omtalt. 
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Figur 22.9 Swiss V 
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Figur 22.10 Rolltech Chromatech V 
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23 Diskussion af temperaturprofiler 
 
Diskussionen af beregningsresultaterne er delt op i to afsnit, om hhv. sideprofiler og 
bundprofiler, da der er tale om to forskellige måle- og beregningssituationer. 
Hvor god sammenhæng der er mellem målte og beregnede resultater, afhænger dels af hvor 
der er målt, om det er et bund eller sideprofil, og hvilket profil der er målt på. 
Derfor diskuteres de to grupper af resultater individuelt. 
Dog ser det ud til at Swiss spaceren skiller sig mere markant ud i alle sammenhængene. 
 
23.1 Sideprofiler 
Langt den bedste sammenhæng mellem målinger og beregninger fås ved måling ud fra 
sideprofilerne, og i særdeleshed når der regnes som foreskrevet i ISO 10077-2, dvs. med 
reduceret stråling nederst på ruden. 
Den gode sammenhæng skyldes ens forhold mht. konvektion langs hele temperaturprofilet. 
Der er heller ikke noget ventileret hulrum under profilet, som Therm kan få problemer med at 
modellere. 
 
En enkelt måling skiller sig ud ved ikke at passe helt så godt sammen med måleresultaterne 
som de øvrige. Det drejer som om resultaterne for Swiss V spaceren. 
Der kan være flere forhold, der gør sig gældende, f.eks. at plastmaterialet, der udgør 
hovedbestanddelen af afstandsprofilet, har en større varmeledningsevne end opgivet.  
En anden mulighed er at Therm, som bruger Finite Element Metoden (FEM) til sine 
beregninger, ikke kan regne helt korrekt på de papir tynde metalfolier, der er tale om. 
 
Sidste mulighed er at der kort og godt er sat en forkert spacer i ruden. Swiss spaceren 
forhandles i to udgaver - en med folie af rustfast stål og en med folie i aluminium. 
Varmeledningsevnen for det rustfaste stål er ca. 15 W/m·K, mens den er 160 W/m·K for 
aluminium, og samme billede tegner sig ved udregning af den ækvivalente varmeledningsevne for 
afstandsprofilerne, hvor den spacer, der har rustfast stålfolie har en ækvivalent varmeledningsevne på 
0,26 W/m·K mens den anden har 0,51 W/m·K som ækvivalent varmeledningsevne. Altså helt tydelig 
forskel på de to afstandsprofilers varmetekniske egenskaber pga. en gennemgående folie af enten det 
ene eller det andet metal. 
 
Gennemføres en beregning hvor den rustfaste stålfolie udskiftes med en alufolie, fås det 
nedenfor afbildede resultat, hvor der ikke er nogen forskel mellem målte og beregnede 
temperaturer, når der regnes i forhold til standarden. 
Altså lige så perfekt sammenhæng som for de to andre spacere. 
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Målt Simpel ISO 10077-2

 
Figur 23.1 Beregningsresultat for Swiss spacer med alufolie 

 
Ved at skære forseglingen væk på et lille stykke og studere metalfolien kan det bekræftes, at 
der er tale om en aluminiumsfolie, altså et forkert produkt i forhold til det bestilte, og i 
forhold til hvad der stod på ordresedlen samt mærkatet på ruden! 
Men et ekstra beregningsresultat opklarede miseren. 
 
Om spaceren har en tynd folie af aluminium i stedet for en folie af rustfast stål, betyder altså 
ca. 1 oC lavere temperatur lige over afstandsprofilet og i dette tilfælde en kondensmodstands-
faktor på 0,59 i stedet for 0,64. 
 
 
23.2 Bundprofiler 
Overordnet set kan siges, at Therm modellerne, også selvom de medtager ruder importeret fra 
Windows 4, ikke i tilstrækkeligt omfang medtager konvektion ved beregningerne. Uanset 
hvad der prøves i beregningerne måles konsekvent en lavere temperatur omkring 
bundprofilerne end der beregnes. De målte og beregnede temperaturer nærmer sig dog 
hinanden, jo større afstanden til glaslisten bliver eftersom konvektionen aftager. 
Den bedste sammenhæng i nærheden af afstandsprofilet fås ved at importere et glassystem fra 
Window 4 og regne med reduceret stråling – altså ved den mest detaljerede beregningsmodel. 
Alligevel er der stadig nogen afvigelse i afstanden 10 - 100 hvor konvektionsstrømmen 
vender, og dermed giver særdeles komplekse forhold at regne på. 
 
Herunder på figur 23.2 er vist resultatet for den korrekt beregnede bund af en stor rude med 
Swiss spacer i aluminium. 
Beregningsresultaterne er kommet ca. 1 oC nærmere de målte temperaturer, men stadigvæk er 
der en fejl på ca. 1½ oC for den bedste beregning. 
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Hvor godt konvektionen simuleres studeres i afstanden 20 – 100 mm, da ledning gennem 
afstandsprofilet og glassene er den dominerende faktor længere nede på ruden.  
 
Det fremgår også for de små ruder, hvor konvektionen er mindre dominerende end i de store, 
at her passer modellerne også bedre. 
 
Desuden er der gjort en række betragtninger, som alle medvirker til at beregningsmodellerne 
for bundprofilerne ikke passer helt som ønsket til målingerne. 
 
I hot boxen er der monteret vindsimulatorer, som tvinger luft forbi vinduet på den kolde side, 
nedefra og op. Pga. luftens strømningsretning fanger bundglaslisterne, der er af aluminium, 
kold luft ind under ruden i højere grad end der tilsyneladende tages højde for i beregningerne. 
Samtidig har rudetykkelsen stor indflydelse på temperaturen nederst på ruden for den 
pågældende vindueskonstruktion. 
 
Et eksempel på hvor meget dette har at skulle sige, kan illustreres ved en observation der blev 
gjort i hot boxen. Til stor undren for alle projektets involverede havde der dannet sig mere 
kondens over den varme Swiss spacer end over Rolltechs Chromatech spacer, der ifølge 
beregningerne skulle give en væsentligt koldere kant. 
Årsagen var altså, at ruden med Swiss spaceren - den varme kant - foruden at have en højere 
varmeledningsevne end forventet, var 2 mm tykkere end ruden med Rolltechs Chromatech og 
dermed ragede aluminiumsglaslisten 2 mm længere ud og det 2 mm ekstra, og knapt nok 
synlige fremspring, var nok til at øge ventilationen i det let ventilerede hulrum under ruden. 
Selvom Swiss spaceren var  udstyret med en alufolie, skulle den alligevel have haft bedre 
termiske egenskaber end den Chromatech spacer den blev sammenlignet med. 
 
Forsøgsvist er målt 7,5 oC i bunden af det ventilerede hulrum, hvor Therm regner med 11 oC, 
men det er en meget usikker måling, da det er svært at placere termoelementtråde præcist 
inde i hulrummet. 
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Figur 23.2 Swiss alu spacer.  Målte og beregnede temperaturer for bund af stor rude 

Målt Simpel ISO 10077-2 Window 4 W4 + ISO 10077-2
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Om forsøgsbetingelserne er realistiske, i forhold til hvad der er virkelighed, er der hermed 
lagt op til diskussion om. Der er f.eks. heller ikke i samme omfang et murhul, som vinduet er 
trukket tilbage i eller en sålbænk under vinduet. 
 
Samtidig må der fokuseres på at vinduets udformning også har overordentlig stor indflydelse 
på temperaturprofilet, og at dette er en af hovedårsagerne til, at der ikke er nogen bedre 
sammenhæng imellem model og virkelighed. 
 
En af de parametre, der bruges til at karakterisere et afstandsprofil med, er kondensmod-
standsfaktoren, og det må her konkluderes, at den kondensmodstandsfaktor der er bestemt for 
de pågældende afstandsprofiler i det aktuelle vindue, kun er gældende for sideprofilet.  
Der vil altså komme kodens nederst på ruden længe før end forudsagt i modellerne. 
Som sagt er en af hovedårsagerne til dette udformningen af selve vinduet. 
 
Med den pågældende vinduesudformning er det næsten spild at ofre en varm spacer, da den 
ikke har nogen indflydelse på hvornår der kommer kondens. Et andet vindue med en anden 
udformning af bundglaslisten og det let ventilerede hulrum under ruden, ville helt givet føre 
til nogle andre resultater, og en anden konklusion her. 
 
Afvigelsen ved beregning på bundprofilerne, er altså en blanding af, at det let ventilerede 
hulrum er svært at regne på, og er mere ventileret i virkeligheden end der regnes med i 
modellen, og at Therm ikke i tilstrækkeligt omfang regner med konvektion imellem glassene. 
 
Hovedkonklusionen af ovenstående diskussion bliver altså: 

1. Vinduesrammens individuelle udformning, dvs. størrelse og udformning af 
ventilerede hulrum – herunder tykkelsen af ruden – har stor indflydelse på 
temperaturen ved glaslisten. Faktisk større indflydelse end hvilken spacer der sidder i 
ruden. 

 
2. Omfanget af konvektion i ruden spiller også ind på temperaturerne ved glaslisten og 

afhænger af rudens højde, hvilket kun delvist er med i Window 4 beregningerne. 
Temperaturen nederst på de små ruder er fra ½ til 1½ oC højere end nederst på de 
store ruder. 
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23.3 Forsøg på forbedringer 
Herunder gennemgås nogle tiltag, der er foretaget for at ændre forsøgs- og beregnings-
betingelserne i positivt håb om at kunne finde en bedre sammenhæng imellem måle- og 
beregningsresultater for nogle af forsøgene, samt for at kunne be- eller afkræfte nogle af 
teserne opstillet ovenfor. 
 
23.3.1 Uventileret rum under stor rude 
Som det fremgik af de tidligere målinger, er der en ret stor afvigelse imellem målte og 
beregnede resultater. Specielt i bunden af den store rude og ved måling på Swiss spaceren 
pga. at der som udgangspunkt blev regnet med en forkert spacer. 
 
En del af årsagen formodedes at være det let ventilerede hulrum, som Therm har vanskeligt 
ved at modellere, og luftstrømmen som er så kraftig at hulrummet bliver mere ventileret en 
beregningen forudsætter. 
Om denne teori holder, afprøves ved at lukke det ventilerede hulrum med lufttæt brun 
indpakningstape og gentage målingen af rudens temperaturprofil. 
 
Temperaturbetingelserne ved de to målinger varierer kun ganske få tiendedele grader, så 
målingerne er umiddelbart sammenlignelige, og måleteknikken beviser sin repeterbarhed. 
 
Ved måling med tape for det ventilerede hulrum stiger temperaturen lige over den indvendige 
glasliste fra godt 8,6 oC til 10,1 oC – altså 1½ grad. Det ventilerede hulrum har altså stor 
betydning for temperaturen, og dermed kondensrisikoen i den virkelige verden. 
For at få beregningen til at stemme overens med de faktiske forhold regnes hulrummet nu 
som ikke ventileret, og resultatet er gengivet herunder. 

Den målte temperatur stiger med ca. 1½ oC, mens de beregnede temperaturer stort set bliver 
hvor de er. 
 
Derfor holder den første tese, om at det ventilerede hulrum er langt mere ventileret end bare 
”let ventileret” som det regnes for i modellen. 
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Figur 23.3 Beregning med tætnet ventileret hulrum under rude og Swiss alu spacer 
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Her kan det enten diskuteres om det er beregningen, der ikke er tilstrækkelig, eller om 
forsøgsopstillingen er ”for hård” mht. ventilation, og om ventilationens retning er 
hensigtsmæssig i forhold til mange vinduers udformning. 
Ventilationen kunne også begrænses ved at trække ruden længere tilbage i noget, der minder 
om et murhul og montere en sålbænk. 
 
23.3.2 Forsøg på ændring af beregningsmodel 
Herunder er det forsøgt at ændre på Therm modellen, således at der påtrykkes en 
randbetingelse i form af en temperatur og en varmeoverføringskoefficient i det let ventilerede 
hulrum, frem for at udfylde hulrummet med et materiale, som illustreret på figur 23.4. 
 
Randbetingelsen tilegnes, dvs. varme-
overføringskoefficienten ændres, såle-
des, at der fås en korrekt temperatur i 
afstanden 0 mm over den indvendige 
glasliste. 
 
Problemet har bare vist sig at være, at  
randbetingelsen ikke kan flyttes til en 
rude med en anden dimension, eller et 
andet afstandsprofil. Altså en ikke 
brugbar løsning. 
  
Det har desuden den ulempe, at 
samtlige overflader inde i hulrummet 
får samme temperatur, hvilket også ses 
af isotermerne på figur 23.4, og det er 
ikke realistisk. 
 
 
 
En mere detaljeret beregningsmodel for selve ruden kunne være en CFD model i et program 
som f.eks. Femlab, men det er ikke nok alene, da en sådan model kun vil regne med 
konvektionen, og ikke stråling mellem glassene, ledning i glasset og afstandsprofilet. Derfor 
vil det i sidste ende blive en overordentlig kompliceret numerisk model, der skulle opbygges. 
 
Et meget godt billede af hvor kompliceret problemstillingen i al’ sin enkelhed er! 
 
 
 
 
 

Figur 23.4 Forsøg med beregning af det ventilerede hulrum 
påtrykkes en randbetingelse i stedet for en materialeækvivalent 
for let ventileret hulrum 
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24 Boksmodeller og detaljerede modeller 
 
Ved beregning af rudernes temperaturprofilerne i det foregående har konsekvent været 
anvendt deltaljerede modeller af afstandsprofilerne. 
For at undgå de komplekse modeller dette ofte medfører, indsættes normalt en boks med en 
ækvivalent varmeledningsevne svarende til afstandsprofilets. Princippet er illustreret på figur 
24.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dette afsnit undersøges det kort for de benyttede afstandsprofiler, om det har nogen 
indflydelse på resultaterne, om der benyttes en detaljeret model eller en boksmodel. 
Undersøgelsen gennemføres idet kun beregningsforskriften fra ISO 10077-2 (se afsnit 21.2) 
benyttes som sammenligningsgrundlag, og ruderne isættes det aktuelle dannebrogsvindue 
(bilag 17) for at kunne drage en direkte parallel til temperaturprofilerne fundet i det 
foregående afsnit. 
Der regnes kun på bundprofiler og temperaturerne sættes til 0 oC og 20 oC hhv. ud og inde. 
 
Tabel 24.1 Rolltech Chromatech 0,18 mm rustfrit stål. Ækvivalent: 0,72 W/m·K 

Afstand 
Model 

0 mm 
 

10 mm 20 mm 35 mm 50 mm 

Detaljeret 10,2 oC 12,5 oC 14,1 oC 15,4 oC 16,1 oC 
Boksmodel 10,2 oC 12,5 oC 14,1 oC 15,4 oC 16,1 oC 
 
 
Tabel 24.2 Swiss alu spacer. Ækvivalent: 0,51 W/m·K 

Afstand 
Model 

0 mm 
 

10 mm 20 mm 35 mm 50 mm 

Detaljeret 11,0 oC 13,0 oC 14,4 oC 15,6 oC 16,2 oC 
Boksmodel 10,9 oC 13,0 oC 14,4 oC 15,6 oC 16,2 oC 
 

Figur 24.1 Detaljeret model af afstandsprofil erstattes af boks model 
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Tabel 24.3 Rolltech Chromatech V. Ækvivalent: 0,61 W/m·K 
Afstand 

Model 
0 mm 

 
10 mm 20 mm 35 mm 50 mm 

Detaljeret 10,5 12,7 14,3 15,5 16,1 
Boksmodel 10,5 12,7 14,3 15,5 16,1 
 
 
På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at samme beregningsresultater ville have 
været opnået i det foregående afsnits undersøgelser, såfremt der havde været benyttet 
boksmodeller frem for detaljerede modeller, som det var tilfældet. 
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25 Måling af U-værdi for helt vindue 
 
En ting er måling af lokale temperaturer omkring afstandsprofilet - det kan gøres i enhver 
opstilling, der kan levere en stabil temperaturforskel - noget andet er at måle U-værdien for et 
helt vindue, hvor hot boxen virkeligt kommer til sin ret. 
 
Fremgangsmåden ved måling er beskrevet i detaljer i ”hot box” betjeningsvejledningen [7], 
så den skal kun gennemgås her i meget korte træk. 
 
Som den væsentligste forskel fra de tidligere målinger tæthedsprøves vinduet inden 
midtersektionen og den kolde sektion skubbes sammen. 
Tæthedsprøvningen skal undersøge om der er utætheder i måleemnet, idet der ellers kan fås 
en fejl forårsaget af den infiltration, der vil være fra den kolde kasse og ind i målekassen via 
utætheder.  
 
Tæthedsprøvningen forudsætter at målekassen slutter helt tæt til skillevæggen, hvilket er 
svært at få den til når termoelementtråde krydser tætningslisterne. 
Det kunne sluttes, at det måtte være tilfældet at målekassen var utæt, for efter gentagne 
forsøg var det ikke muligt at konstatere nogen entydig ændring i luftstrømmen. Der var dog 
en svag tendens til, at luftstrømmen blev større i takt med at tætningen af vinduet blev bedre, 
hvilket kun bekræfter at en del af utætheden skal findes i målekassen. Hvor stor en del er 
desværre ukendt. 
Resultater fra tæthedsprøvningen plottes ind i et diagram, der viser den forventede procent-
vise målefejl som funktion af luftstrømmen. Det er gjort herunder. 

 
En luftstrøm i den fundne størrelsesorden giver en usikkerhed på 2 % - såfremt den finder 
sted igennem prøveemnet, men det er pga. utætheder omkring målekassen uvist hvor stor den 
egentligt usikkerhed er. 1 % betragtes normalt som acceptniveauet. 
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Efter trykprøvningen lukkes alle sektionerne. For at sikre minimal varmestrøm igennem 
målekassen lukkes også guard kassen. 
Herefter startes hele anlægget, og datalogger samt styring tilkobles, så der fås omkring 0 oC 
på den kolde side og 20 oC i målekassen og i guard kassen. 
 
Der måles indtil der opnås stabilitet i ca. 24 timer. 
 
I vejledningen findes regneark, som udregner U-værdien direkte når data fra hot boxens 
logger indlæses. I beregningen korrigeres bl.a. for strålingsudveksling imellem vinduet og 
målekassen, ligesom resultater fra tidligere kalibreringer og fundne overgangsisolanser, 
overføres til den aktuelle måling. 
 
Resultatvinduet fra regnearket er indsat herunder:  

Det fremgår bl.a., at varmelegemet i målekassen har skullet levere godt 64 W for at holde 
temperaturen i målekassen konstant på 20 oC.  
Heraf er den samlede U-værdi beregnet: Umålt = 1,73 W/m2·K 
 
Den interessante sammenligning kunne være et sæt ruder produceret efter præcist sammen 
specifikationer, men med en anden spacer i og gentage målingen.  
Her ville forskellen i måleresultater være et direkte udtryk for afstandsprofilets indflydelse på 
den samlede varmestrøm igennem vinduet. 
En sådan måling har dog ikke været med i planlægningen af dette projekt. 
Netop på et dannebrogsvindue har afstandsprofilet stor indflydelse på det samlede tab, da 
rudernes perimeter er stor i forhold til glasarealet og vinduets areal i øvrigt. 
 

Psi-edge Calibration results: Rs,tot = 0,21062 qc -0,06215

0,00388 W/(m K) Fc,i = 0,38196 + 0,002575 qc
Fc,e = 0,75918 + 0,001912 qc
Rsur = 3,70371 + 0,042918 Tm,surr

Air Air Glazing Glazing Baffle Baffle Sur.panel
warm cold warm cold warm cold warm

20,000 0,131 13,732 8,966 19,612 0,306 19,369
(not used) (not used)

Power Dimensions in m: Reveal Reveal Thermal properties
input Height Width varm cold of surround panel

63,95063 W 1,48 1,23 0,0001 0,045
lambda: W/(m K)

Calculated Ust 1,733 W/m²K

0,036

Sur.panel Reveal
cold cold

0,526 0,526

Figur 25.2 Resultatvindue fra regneark til behandling af U-værdidata efter måling i hot box 
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25.1 Beregnet U-værdi 
U-værdien beregnes efter den forskrift der findes i DS418 tillæg 1 [s1]. 
 

'
···

A
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U rrgggg +Ψ+
=  

 
Beregningsproceduren, der benyttes i Therm er beskrevet i notatet ”Detaljerede metoder til 
bestemmelse af energimærkningsdata” [10] 
 
Ag · Ug 
For det pågældende vindue er glasarealet: 2 · 0,146 m2 + 2 · 0,352 m2 = 0,996 m2  
Rudens center U-værdi er målt til 1,171 W/m2·K 
 
lg · ψg 
Rudernes samlede perimeter: 4 · 0,332 m + 4 · 0,8 m + 8 · 0,44 m = 8,05 m 
ψg findes i Therm til: 0,04 W/m·K for Swiss spacer V i det pågældende vindue. 
Der kan beregnes svagt afvigende værdier for ψg for de forskellige snit, men de kan alle 
afrundes til den ovenstående værdi. 
 
Ar · Ur 
I Therm beregnes varmetabet af ramme / karmarealet ved at regne på de forskellige tværsnit 
vinduet består af. 
Ar er blot det areal, der ikke er glas: 1,82 – 0,996 = 0,824 m2 
Dette areal er sammensat af en lang række delarealer, der regnes U-værdier ud for særskilt i 
Therm. Produktsummen af alle arealer og U-værdier er fundet til 1,345 W/K 
 
A’ 
Det samlede areal af vinduet: 1,48 m · 1,23 m = 1,82 m2 
 
Indsat i formlen giver det: 
 

82,1
345,104,0·05,8171,1·996,0 ++=U  = 1,56* W/m2·K  (målt 1,73 W/m2·K) 

* Beregnet under forudsætning af at den benyttede spacer var Swiss V, med rustfri stålfolie. 
 
Igen et symptom på at varmestrømmen igennem den nederste del af ruderne er større end 
antaget pga. det ventilerede hulrum og spaceren der er leveret er udstyret med en alufolie i 
stedet for en rustfri stålfolie. 
 
Udregnes ψg værdien for Swiss spaceren med alufolie fås en værdi på 0,06 W/m·K. 
Dette øger vinduets samlede regningsmæssige U-værdi til 1,64 W/m2·K og indsættes 
desuden center U-værdien beregnet efter ISO 15099 fås en samlet beregnet U-værdi på 1,69 
W/m2·K. Altså blot 0,04 W/m2·K fra den målte værdi. 
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26 Konklusion 
 
Med udgangspunkt i problemstillingen angående linjetabet pga. kuldebroen ved samlingen 
mellem rude og ramme, tager projektet afsæt i et ønske om at analysere, hvor godt varme-
strømmen i den nævnte samling kan bestemmes vha. computerberegninger i programmet 
Therm. 
 
Forinden denne analyse undersøges det, hvor godt overfladetemperaturen måles på glas vha. 
forskellige teknikker. 
En simpel, gennemskuelig opstilig blev lavet for at kunne sammenligne korrekt med målt 
temperatur. 
Efter talrige forsøg viste det sig muligt at tildanne en termoelementtråd med enkle midler, så 
der fås langt bedre resultater uden væsentlige forstyrrelser af temperaturerne, på den 
overflade der måles på. 
Andelen af målt omgivelsestemperatur i målingen af glasoverfladetemperaturen, blev 
reduceret fra ca. 10 % til godt 2 %, svarende til en forbedring ved måling af 
overfladetemperaturen midt på en lavenergirude, på 0,2-0,3 oC og med god temperatur 
uafhængighed. 
Flere lignende analyser har været gennemført og refereret i bøger og artikler, men nogen 
endegyldig løsning har der ikke været fundet. 
 
Sidste halvdel af rapporten har taget den udviklede måleteknik i anvendelse ved måling af 
dels center U-værdier og dels overfladetemperaturer på 3 ruder, som funktion af afstanden til 
oversiden af rudernes afstandsprofil i bunden og siderne. 
I simuleringsprogrammet Therm er udført beregninger af forskellig detaljeringsgrad til 
sammenligning med måleresultaterne. 
Konklusionen på disse målinger er, at så længe beregningsprogrammet ikke skal tage hensyn 
til konvektion i ruden og ventilerede hulrum under ruden, kan der findes meget præcise  
beregningsresultater. Derimod skal det ikke med de nuværende modeller påregnes, at 
temperaturen og kondensrisikoen kan bestemmes eksakt nederst på ruden, pga. de meget 
komplekse forhold, der hersker her både inde i selve ruden, men også omkring 
vinduesrammens udformning. 
 
Ventilationen af hulrummet under ruden har endvidere stor indflydelse på temperaturen 
indvendigt på glasset lige over glaslisten, og dermed også kondensrisikoen, og der fås ikke 
den fulde effekt af at have en bedre konstrueret spacer i en rude, hvis ikke vinduet som 
helhed er konstrueret med henblik på at skabe varme kanter. 
Samtidig skal ruden konstrueres, så indtrængende fugt fortsat kan bortventileres. 
 
En andet spørgsmål der kan stilles er om prøvebetingelserne, med en vindsimulator der 
tvinger luft ind under den udvendige glasliste på den måde, er realistiske i forhold til hvad 
vinduet bliver udsat for i virkeligheden. Luftstrømninger omkring ruden vil i hvert fald være 
helt anderledes tilfældige i retning end i forsøgsopstillingen. 
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27 Symbolliste 
 
Store bogstaver 
A areal [m2] 
Ag  areal af glas [m2] 
Ar  areal af ramme [m2] 
A’  areal af helt vindue ekskl. kalfatringsfuge [m2] 
Gr Grashof tallet [-] 
Pr Prandtl tallet [-] 
R2 Determinationskoefficient [-] 
Ri indvendig overgangsisolans [m2·K/W] 
Ru udvendig overgangsisolans [m2·K/W] 
Rk konvektiv overgangsisolans [m2·K/W] 
Rr strålingsmæssigt overgangsisolans [m2·K/W] 
Rm isolans af materialelag [m2·K/W] 
Re  Reynolds tal [-] 
Ro termisk overgangsmodstand [m2·K/W] 
Nu Nusselt tallet [-] 
Sp spænding [mV] 
Ti inde/varm lufttemperatur [oC] 
Tu ude/kold lufttemperatur [oC] 
Toi overfladetemperatur på indvendig/varm side [oC] 
Tou overfladetemperatur på udvendig/kold side [oC] 
U U-værdi [W/(m2·K)] 
Ug U-værdi for rude [W/(m2·K)]  
Ur U-værdi for ramme [W/(m2·K)] 
V hastighed (strømning) [m/s] 
 
Små bogstaver 
cp specifik varmekapacitet [J/(kg·K)] 
d glasafstand [m] 
dT/dx temperaturfald over stykket x [K/m]  
dQ/dt energistrøm pr. tid [J/s] = [W] 
fRsi kodensmodstandsfaktor [-] 
g tyngeaccelerationen 9,81 [m/s2] 
hki konvektiv varmeoveroverføringskoefficient, inde/varm side [W/(m2·K)] 
hku konvektiv varmeoveroverføringskoefficient, ude/kold side [W/(m2·K)] 
hri strålingsmæssig varmeoverføringskoefficient, inde/varm side [W/(m2·K)] 
hru strålingsmæssig varmeoverføringskoefficient, ude/kold side [W/(m2·K)] 
lg perimeter af rude [m] 
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Græske symboler 
β termisk udvidelseskoefficient for ideal gas = 1/Tm [K-1] 
∆T temperaturdifferens [K] 
ε emissivitet af objekt [-] 
Φ varmestrøm [W] 
λ varmeledningsevne [W/(m·K)] 
µ dynamisk viskositet af fluid (gas) [kg/(m·s)] 
ν kinematisk viskositet af fluid (gas) [m2/s] 
ρ densitet af fluid (gas) [kg/m3] 
σ Stefan Bolzmanns konstant [W/(m2·K4)] 
Ψg linjetabskoefficient [W/(m·K)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referencer 

 105

28 Referencer 
 
28.1 Bøger 
[1] ”Heat  transfer through windows” Bertil Jonsson, Swedish Council for Building 

Research 1985. 
 
[2] ”Varme- og klimateknik”, Danvak grundbog, 1. udg. 2. oplag, Hansen H. E. et.al., 

1992. 
 
[3] ”Temperaturmålinger med termoelmenter”, Ib Wessel, Jysk Teknologisk Institut, 

Marts 1984. 
 
[4] ”Heat transfer”, International student edition, Anthony F. Milss, University og 

California LA, 1992. 
 
[5] ”Noter i grundkursus i bygningsenergiteknik”, Carsten Rode, Institut for Bygninger 

og Energi, 1998. 
 
[6] “Convective heat transfer – Second Edition”, Sadik Kakac, Yaman Yener, CRC 

Press Inc. 1995. 
 
[7] ”Kort vejledning i brug af hot box til måling på vinduer”, Jørgen M. Schultz, IBE, 

DTU 2000. 
 
[8] “Målemetoder i bygningsenergiteknik”, Per Haugaard, Christian Lundstrøm, DTU 

E2000. 
 
[9] ”Bedre afstandsprofiler til lavenergiruder”. Peter Fritzel, Laboratoriet for 

Varmeisolering, DTU, december 1995. 
 
[10] ”Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata – kompendium 3”, 

version 2, IBE, DTU maj 2000.  
 
[11] ”TTM-100 (TTM-107) Series Process Controller, Instruction Manual, TOHO 

Electronics inc., Japan.’ (Henvisning fra bilag 2). 
 
 
 
 
 
 



Referencer 

 106

28.2 Artikler 
[a1] ”Local Heat Sink On A Convectively Cooled Surface – Application to Temperature 

Measurement Error”, D.K. Hennecke, E.M. Sparrow, Journal of Heat and Mass 
Transfer, 1969. 

   
[a2] ”Error Estimates in Temperature Measurement”, E. M. Sparrow, i artikeltsamlingen: 

”Measurement  Techniques in Heat Transfer”, samlet af: Ernst R. G. Eckert, Richard J. 
Goldstein, University of Minnesota, 1968. 

 
[a3] ”Thermal analysis of super insulated windows (numerical and experimental 

investigations)”, U. Larsson, B. Moshfegh, M. Sandberg, Energy and Buildings nr. 29 
(1999) s. 121-128. 

 
[a4] “Solutions for the correction of temperature measurements bases on beaded 

thermocouples”, International Journal of Heat and Mass Transfer nr. 44 (2001) s. 2801 
- 2808, A. E. Segall. 

 
28.3 Standarder 
[s1] DS 418 “Beregning af bygningers varmetab”,  Inkl. tillæg 1 – 4. 
 
[s2] EN ISO 12567 “Thermal performance of windows and doors – Hot box method” 
 
[s3] EN 673 “Glass in building – Determination of thermal transmittance (U-value) – 

Calculation method” 
 
[s4] ISO/FDIS 15099 “Thermal Performance of Windows, Doors and Shading Devices – 

Detailed Calculations” 
 
[s5] EN ISO 10211-2 ”Thermal bridges en building construction – Heat flows and surface 

temperatures”, Part 2 Numerical methods. 
 
[s6] EN ISO 10077-2 “Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation 

of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames” 
 
 



Referencer 

 107

28.4 Internet links 
[i1]  Prof. fremstillede overflade censorer. 

http://www.newportinc.com/Products/Probes/CO_123.htm 
 
[i2] Notat om måling med termoelementer. 

http://www.electronics-cooling.com/Resources/EC_Articles/JAN97/jan97_01.htm 
 

[i3]  Termoelementer – grundlæggende beskrivelse og historie. 
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/2d17d611efb58b22862567a9006ffe76/8063
55d26b7378b1862567ee0003a842?OpenDocument 

 
[i4] Standard tabeller for type T termoelementer. 

http://www.pyromation.com/downloads/data/emft_c.pdf 
via (http://www.temperatures.com/tctables.html ) 

 
[i5]  Hvad er PID – overblik. 

http://www.expertune.com/tutor.html 
 
[i6]  SAS statistiksoftware – beskrivelse af SAS insight. 

http://www.sas.com/products/insight/index.html 
 
[i7] Varmeisoleringskontrollen. 

http://www.vik.dk/html/indhold.htm 
 
[i8]  UV-lys - hvad er det. 

http://www.uv-light.co.uk/what_is_uv.html 
 
[i9] Rolltech A/S – Chromatech spacer 
 http://www.rolltech.dk/showpage.asp?ID=8 
 
[i10]  Lawrence Berkeley National Laboratory – Therm download 

http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html 
 

[i11] Window 4 dokumentation 
 http://windows.lbl.gov/software/window/w41man.pdf 
 via ( http://windows.lbl.gov/software/window/window_docs.htm ) 
 
[i12] TOHO temperaturstyring model TTM 100 

www.toho-inc.co.jp/Eproduct.html?x=54&y=16 
 
 
 
 
 



Bilagsfortegnelse 

 108

29 Bilagsfortegnelse 
 
 
Bilag Titel          Sider 
 
1 Testmålinger med termoelementer      3 

2 Temperaturstabilitet i køleskab og temperaturfordeling på panel  6 

3 Data for anvendte isoleringsmaterialer     2 

4 Detaljeret temperaturoversigt – overgangsisolansmåling   1 

5 Egenskaber for luft til beregning af overgangsisolanser   1 

6 HEAT2 dimensionering af isoleringspanel bag glasplade   1 

7 Alle øvrige fastgørelsesforsøg vedr. overfladetemperaturmålinger  9 

8 Detaljeret temperaturoversigt fra forsøg med fastgørelser   4 

9 Temperaturmåling i hot box – test af logger     2 

10 Indstillinger ved kørsel med hot box      2 

11 Temperaturoversigt, fastgørelser i hot box – detaljeret oversigt  2 

12 Datablade for UV-lim        7 

13 EN673 beregningseksempel       2 

14 EN673 gengivelse af gasdata       1 

15 Beregning af center U-værdi efter ISO/FDIS 15099    2 

16 Temperaturer ved måling af center U-værdier – detaljeret oversigt  1 

17 Beskrivelse af dannebrogsvindue – lodret snit    1 

18 Detaljeret temperaturoversigt – måling på afstandsprofiler   4 

 


