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Resumé
Rapporten beskriver et produktudviklingsforløb til udvikling af et energirigtigt vindue og består
af to dele. Først gennemarbejdes en model for integreret produktudvikling som grundlag for
at udvikle et energirigtigt vindue. Derefter anvendes og justeres modellen til udvikling af to
forslag til vinduer.
Forslag 1 består hovedsageligt af eksisterende komponenter på markedet og vil kunne realiseres
efter en kortere færdigudviklingsperiode end forslag 2. Rammedybdens betydning for Uramme er
undersøgt og er grundlag for udvikling af forslag 2. I forslag 2 kan solafskærmning integreres
og i lukket tilstand isolere om natten.
Der er foretaget udvælgelse af materiale til ramme/karmprofiler. Begge forslag består af 3 enkelt
glas med ramme/karmprofil i glasfiberarmeret polyester. Profilerne eksisterer ikke på markedet
i dag. Professor MAA Jan Søndergård er interviewet om glasfiberarmeret polyesters kvaliteter
og udviklingsområder.
Rammehøjden er 20 mm i forslag 1 og 24 mm i forslag 2. Lufthulrummene mellem glasfladerne
betragtes forseglede som i en termorude i forslag 1. P.g.a. den større rammedybde i forslag 2 er
lufthulrummene ikke forseglet. Holdbarheden for forslag 2 er væsentligt længere end for almindelige termoruder p.g.a. den ikke forseglede rude. Der er anvendt hårde belægninger til begge
forslag, hvilket medfører en samlet U-værdi for vinduet på 1,02 W/m2K for forslag 1 og 1,03
W/m2K for forslag 2. Energitilskuddet bliver i begge forslag 35,2 kWh/m2 for et vindue på 1,3
m x 1,3 m, hvilket gør forslagene til plusenergivinduer og 46 kWh/m2 bedre end et Velfac 200
vindue med samme dimensioner.
Der er udført statiske, bygningsfysiske, produktions- og monteringsmæssige overvejelser, som
sandsynliggør, at vinduet kan færdigudvikles med henblik på masseproduktion.
Forslagene er visualiseret for at vise forskellen mellem et almindeligt vindue med ramme/karmprofiler i træ og de udviklede forslag med smalle ramme/karmprofiler i glasfiberarmeret polyester. Der er opnået væsentligt øget udsyn og dagslysindfald p.g.a. det større glasareal i forhold
til ramme/karmarealet.
Desuden er forslagene tegnet ind i murhuller for at vise forslagene i et realistisk byggeri.
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Abstract
This report describes a design process for development of a energy-efficient window. The report
consists of two parts. Firstly, a model of integrated design process is researched as platform for
developing an energy-efficient window. Secondly, the model is applied and adjusted according
to the design process to develop two window solutions.
Solution 1 consists primarily of existing components on the market and is enforceable within a
relatively shorter period of perfection than solution 2. The impact of the depth of the window
frame on the U-value for the frame is investigated and provides the basis for solution 2. Solar
blinds or lamellas may be integrated in solution 2. When closed, the blinds insulate during the
night.
A selection of material for the window frame is conducted. Both solutions are composed of
glazing of 3 separate panes positioned in frame profiles of fibre glass reinforced polyester. The
profiles have not reached the market yet. Professor MAA Jan Søndergård has been interviewed
about the qualities and areas of development for fibre glass reinforced polyester.
The height of the frame is 20 mm in solution 1 and 24 mm in solution 2. The air spaces between
the panes are considered sealed in solution 1 similar to a double glazing unit. Due to the extended depth of the frame in solution 2 the air spaces are non-sealed. The durability of solution 2 is
considerably longer than the durability of an ordinary double glazing unit due to the non-sealed
air spaces. Hard low-emission coatings are applied facing the inner cavity of the 3 panes in both
solutions. As for solution 1, the total U-value for the window is 1,02 W/m2K and 1,03 W/m2K
for solution 2. The net energy gain is in both cases 35,2 kWh/m2 when considering a window
size of 1,3 by 1,3 m. Thereby the solutions are positive energy windows and the net energy gain
is improved 46 kWh/m2 when compared to a Velfac 200 window of same dimensions.
Considerations are given to statics, building physics, production and mounting, which render
probable that the window can be perfected to mass production.
The solutions are visualized to show the difference between a standard wooden frame window
and the designed solutions with frames of fibre glass reinforced polyester. Increased view and
daylight transmittance are achieved by means of a large glass area as compared to the area of
the frame. Moreover, the solutions are drawn and positioned in apertures to illustrate the solutions in a realistic building.
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Definitioner
Betegnelsen glas anvendes om glas som materiale og i forbindelse med materialeegenskaber.
Desuden er glas den enkelte glasflade, som indgår i en rude.
Rude betegner kombinationen af glas i det samlede vindue.
Vindue defineres som den samlede bygningsdel som består af rude, evt. afstandslister, rammer
og karm.
Vinduesramme betegner konstruktionen, som omkredser ruden som fastholdelse og afstivning.
Rammen betegnes med højde, dybde og længde

Skitse 0-1, definitioner af højde, dybde og længde
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Komponenter i vinduet

Paskvil

Hængsel
Karm
Ramme
Slutblik
Rammeanslag
Karmfals
Gummiliste/
Tætningsliste

Rude
(Termorude)

Vindueskarm

Bagstop

Friktionsbremse

Brystning

Afstandsliste

Stopning

Glasliste med
vandnæse

Kalfatringsfuge

Sålbænk
Figur 0-1, egen Illustration
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Symbolliste
Symbol
A
Av
B
C

Betegnelse
areal
afstand karmoverkant til hængsels vandrette omdrejningsakse
bredde
afstand fra hængsels omdrejningspunkt

cpe
D
d
δ
E0
Fs
Fw,r
fRsi
G
g
gkorr
γ
Hisoleringspanel
Hrude
h
Iy
K
K4
4K
L
Lr
Ltot
λisoleringspanel
Ψ
Ψsa
p1
p2
Q
qd
Rse
Rsi
ρ
Σ
σ

formfaktor
dybde
materialetykkelse
vanddampspermeabilitetskoefficient
elasticitetsmodul i fiberretningen
skyggefaktor
regningsmæssige vindlast
kondensmodstandsfaktor
glasafstand
g-værdi, total sollysenergitransmittans
korrigeret g-værdi
partialkoefficient
isoleringspanelets højde i Therm
højde af panel eller rude i Therm = 0,19
afstand fra bundkarms overkant til topkarms underkant
inertimoment om y-akse
Kelvin
glas med hård lavemissionsbelægning på yderside
glas med hård lavemissionsbelægning på inderside
længde
rammens højde i Therm
samlet højde af model i Therm
isoleringspanels varmeledningsevne i Therm
linjetab
linjetab mellem vindue og mur
damptryk på den ene side af et materiale
damptryk på den anden side af et materiale
vindens hastighedstryk
fugtmængde pr. tidsenhed
ydre overgangsisolans
indre overgangsisolans
densitet
sum
strålingstal
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Enhed
m2
mm
m
mm
mm
mm
kg/(Pa∙m∙s)
MPa
kN/m2
%
mm
%
%
m
m
mm
mm4
K
mm
m
m
W/mK
W/mK
W/mK
Pa
Pa
m/s
ng/(s∙m2)
m2K/W
m2K/W
kg/m3
W/m2K4

Symbol
T
Ti
Tisoleringspanel
Toi
Tu
τ
U
Ujoint
Upanel
Uramme
Uramme,1
Uramme,2
Utotal
Utot1
Utot2
umax
W
x

Betegnelse
tykkelse
lufttemperatur inde
isoleringspanelets dybde i Therm
overfladetemperatur langs rudens nederste kant
lufttemperatur ude
sollystransmittans
U-værdi, varmetransmissionskoefficient
Varmetabskoefficient for ramme/karm inkl. linietab
U-værdi for panel regnet i Therm
U-værdi for rammeprofil
U-værdi for rammeprofil med et uventileret hulrum
U-værdi for rammeprofil med to uventilerede hulrum
U-værdi for det samlede vindue
U-værdi resultat i Therm med isoleringspanel
U-værdi resultat i Therm med rude
maksimal tilladt udbøjning
watt
kritisk afstand mellem ramme og karm
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Enhed
mm
ºC
m
ºC
ºC
%
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
mm
W
mm
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Baggrund
Alle mennesker har brug for tryghed og faste rammer, hvor det er muligt at slappe af og nyde
tilværelsen. Mange vil sige, at hjemmet kan give dem et sted, hvor man kan være alene, hygge
sig, invitere gæster og gode venner, nyde en god kop kaffe, spille tuba eller læse en god bog.
Samtidig har vi alle et basalt behov for dagslys og frisk luft for at holde os sunde og friske. Set i
et historisk perspektiv er der en forbindelse mellem designet af boligen og folks tilværelse med
arbejde og fritid.
I vikingetiden og op gennem middelalderen arbejdede størstedelen af befolkningen udenfor, i
dagslys. Kun aftenerne og natten blev tilbragt indenfor, hvorfor behovet for dagslys og udkig i
deres boliger ikke var relevant. På det tidspunkt var det kun en lille andel af befolkningen, hvis
tilværelse og arbejde var indendøre f. eks adel og konge. Det havde betydning for bygningernes
udseende, bl.a. blev der sat flere vinduer i facaden, så bygningen kunne få tilført det nødvendige
dagslys. Brugerne kunne opleve en tilfredsstillende komfort og derved have rammerne for de
aktiviteter der skulle foregå indenfor.
Op gennem historien sker der gradvis en ændring i arbejdet og hvor det udføres henne. Danmark går fra at være et landbrugsland til et industri- og vidensland. Dette afspejles i antallet,
størrelsen og placering af vinduer og udluftningsåbninger i bygninger, så det giver brugeren de
rette rammer.
I dag arbejder langt de fleste indendørs, hvilket har ført til, at dagslys i bygninger er blevet til
et basalt krav, som ikke kan fraviges. Derfor er vinduet blevet en vigtig komponent i alle vore
bygninger, store som små, og uanset brugen.
Den varme bolig er blevet til en energisluger i et format, som ikke kan fortsætte i årene forover.

Figur 0-2 Langhus fra vikingetiden,
Fyrkat

Figur 0-3 Landarbejderhus fra 1700tallet, Den fynske landsby

Figur 0-4 Parcelhus, Lind og Risør AS

Siden energikrisen i 1970’erne er der kommet flere og flere krav til begrænsning af bygningers
energiforbrug. Disse krav er blevet yderligere strammet med energirammebestemmelse, som
trådte i kraft d. 1.1. 2006. Rammebestemmelserne er baseret på det samlede energiforbrug for
en bygning, ikke kun på varmetabet gennem delkomponenter. Der tages også højde for den
mængde energi, der tilføres bygningen f.eks. via solenergien gennem vinduespartier, eller den
mængde energi der bruges i forbindelse med køling.
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Vinduet udgør et svagt punkt i ydervægges konstruktion med hensyn til energitabet set i forhold til andre bygningsdele. Nye rudetyper som termoruder og lavenergiruder, der formindsker
varmetabet, er blevet udviklet.
Til gengæld er der i Danmark ikke stor produktudvikling at spore i ramme/karm konstruktioner,
set i forhold til andre lande. Standardmaterialerne hos danske vinduesproducenter har igennem
mange år været træ, PVC og aluminium. Måden, hvorpå de er sat sammen, er blevet udforsket,
men der er ikke ændret på grundformen i vinduet, hvilket har begrænset innovative løsninger
på ramme/karm designet og dets funktioner.
Hvis der benyttes nye materialer, kan ramme/karm løsningen og dens funktioner redefineres.
Måske skal hele vinduets funktion, opbygning, design etc. nytænkes, så det kan opfylde flere af
de krav, der efterspørges fra mange sider. Resultatet bør blive et vindue, som er tilpasset vores
behov, der svarer overens med dagligdagen og ikke bare er en videreudvikling af vinduet, som
det kendes fra bedstefars tid.
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Formål
Formålet med projektet er at designe et nyt energirigtigt vindue, som kan indgå i reduktion af
energiforbruget i lavenergibygninger svarende til BR-95 og BR-S-98 pr. 01.01. 2006.
Designet skal være et plus-energi vindue, som har arkitektonisk kvalitet og kan masseproduceres. Der arbejdes med forslag til oplukkelige vinduer, som indsættes i murhuller i lodrette
vægge.
I designprocessen anvendes integreret produktudvikling som udviklingsværktøj. Der foretages
en evaluering af integreret produktudviklings anvendelighed til et udviklingsarbejde indenfor
byggebranchen.
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Læsevejledning
Rapporten er inddelt i 4 hovedafsnit; Integreret produktudvikling som teori, Produktudvikling,
Visualisering og Konklusion.
Integreret produktudvikling
Integreret produktudvikling behandles teoretisk i det første hovedafsnit. Det vurderes, i hvilket
omfang teorien kan anvendes til udvikling af et vindue.
Metoden gennemarbejdes til produktudvikling af vinduet i hovedafsnit 2 og anvendes i designprocessen.
I konklusionen i hovedafsnit 4 evalueres integreret produktudvikling som metode til udvikling
af bygningskomponenter.
Produktudvikling af et vindue
Hovedafsnit 2 indeholder udvælgelse af materiale til ramme/karmprofil efterfulgt af 2 løsningsforslag med skitseringer og beregninger. Det ene forslag vil kunne realiseres med begrænset
videreudvikling i løbet af en kort årrække. Der er taget udgangspunkt i delkomponenter, som er
eksisterende standardløsninger på markedet. Det andet forslag har et langsigtet perspektiv, da
forslaget baserer sig på produktudvikling af delkomponenter.
Det første løsningsforslag indeholder uddybende argumentation for udvælgelse af delkomponenter i forhold til de opstillede diagrammer og specifikationer i integreret produktudvikling.
Statiske overvejelser om lastpåvirkninger på et vindue indgår som designparameter for ramme/
karmprofilet.
Der skitseres løsningsmuligheder for profiler, hjørnesamlinger og greb til det samlede vindue.
Et forslag udvælges som løsningsforslag, som analyseres for funktionalitet og beregnes energimæssigt i programmet Therm. Derudover foretages bygningsfysiske vurderinger af den valgte
løsning. Skitseforslaget revurderes og beregninger i Therm gentages.
Afsnittet om løsningsforslag 1 afsluttes med skitsering af en mulig produktionsmetode og montage af vinduet samt energimæssige beregninger.
Løsningsforslag 2 bearbejdes ligeledes som skitseringer og beregninger.
Det arkitektoniske udtryk
I hovedafsnit 2 beskrives glasfiberarmeret polyester som materiale, efterfulgt af et interview
med professor arkitekt Jan Søndergård om materialets anvendelighed og arkitektoniske udtryk.
Begge løsningsforslag til profiler optegnes i 3D i hovedafsnit 3 for at vise profilerne indsat i et
murhul. Desuden illustreres anvendelsen af smalle ramme/karmkonstruktioner ved at erstatte
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vinduer i en eksisterende etageejendom med vores løsningsforslag. Der vurderes på det ændrede udtryk og forbedrede dagslysindfald.
Konklusion
Hovedafsnit 4 samler rapportens delelementer af produktudviklingen til en vurdering af integreret produktudvikling som model.
I hovedafsnit 4 konkluderes derudover på løsningsforslagenes mulige realisering og energimæssige og arkitektoniske betydning.
Slutteligt beskrives muligt videre arbejde og perspektiv for produktudviklingen ud fra de fundne resultater.
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Integreret
produktudvikling

Design af nyt energirigtigt vindue

Indledning til Integreret Produkt Udvikling (IPU)
Udvikling af nye produkter eller arbejdsmetoder blev frem til 1970’erne anset for at være en
håndværksmæssig færdighed. Op gennem 1970’erne begyndte produktudvikling at blive anerkendt som et selvstændigt videnskabeligt felt. Systematiske metoder blev udviklet for at gøre
udviklingsarbejdet effektivt og mere kreativt. En af metoderne bestod i at indføre faseinddeling af udviklingsprocessen. I 1990’erne blev processen standardiseret ved indførelsen af sammenfattende vurderinger som afslutning på hver fase. Derved øgedes samtidigt kvaliteten af
udviklingsarbejdet og udviklingstiden forkortedes. Der opstod desuden et behov for tværfagligt
samarbejde internt i organisationen og for samarbejde med eksterne interessenter for at optimere udviklingsarbejdet.
Det resulterede i udviklingen af en model for integreret produktudvikling som princip for organisering af produktudvikling.
Integreret produktudvikling er en arbejdsmetode til at opstille præcise designkrav og tekniske
krav i en sideløbende proces for at skabe holdbare innovative produkter. Metoden har været
anvendt siden 1980’erne i industrien til masseproduktion af komponenter. Grundprincippet i
integreret produktudvikling er, at alle involverede parter i udviklingsprocessen deltager fra begyndelsen for at opnå et helhedssyn på udviklingsopgaven. Designgruppen består således både
af designere, ingeniører, produktionsteknikere, økonomer, marketings-, distributions- og servicemedarbejdere.
Udgangspunktet for produktudviklingen er et behov eller et problem, som man ønsker at udforme en kvalificeret løsning for. Samtidigt skal løsningen kunne produceres effektivt og sælges. I en integreret produktudviklingsproces foregår indsatsområder sideløbende for at sikre, at
produktet ses som en helhed og er forretnings- og forbrugerorienteret fra starten af processen
og gennem hele produktets livscyklus.Figur 1-1: Principmodel for integreret produktudvikling

Figur 1-1: Principmodel for integreret produktudvikling2
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I de seneste år er der begyndt at blive sat spørgsmålstegn ved fasesammenhængen i modellen,
da produktudviklingen i dag kræver mere innovative og unikke løsninger. Hans Mikkelsen
foreslår en dekobling af faserne både i processen og i organisationen for at skabe nytænkning
med henblik på øget fleksibilitet, samtidigt med at effektiviteten fastholdes.

Figur 1-2: Faseinddelt model af integreret produktudvikling

Modellerne omfatter såvel organisatoriske som produktionstekniske, brugerorienterede og markedsmæssige overvejelser og undersøgelser, der ligger uden for denne rapports rammer.
Vi forventer at kunne anvende følgende dele af integreret produktudvikling i designprocessen af
et energirigtigt vindue: produkttypefastlæggelse, principkonstruktion og produktudformning.
Ovenstående modeller henvender sig primært til den maskintekniske og elektrotekniske industri. Vi vil undersøge, om metoden kan anvendes i byggebranchen.
I byggebranchen er mange parter involveret i at skabe bygningen som det endelige produkt.
Branchen udvikler i dag præfabrikerede elementer for at billiggøre og kvalitetssikre produktionen af bygningskomponenter. Komponenterne produceres som færdige elementer, men indgår
kun som bestanddele i det endelige byggeri. Der er således flere interessenter i en byggeproces,
og livscyklusen for et nutidigt byggeri stiller krav til et design præget af fleksibilitet og alternative anvendelsesmuligheder i fremtiden.
Produktudviklingsmetoden, som vi vil gennemgå i de følgende afsnit, sammenstiller kreativ
og rationel tankegang og vekselvirker mellem behov/problem og løsningsforslag. På den måde
udvikles forståelsen for problemstilling og løsningsmuligheder i en designproces sideløbende
for designgruppens medlemmer. Metoden lægger op til en iterativ proces til udviklingen af det
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endelige produkt.
I det følgende gennemarbejdes metoden teoretisk med henvisning til vinduer, hvor det er muligt.
Efter hvert trin vurderes det, om modellen kan anvendes til produktudvikling af et vindue.
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Model for IPU
Modellen for integreret produktudvikling består af følgende 7 trin:
1. Oversigt over hovedmål (Clarifying objectives)
2. Funktionsanalyse (Establishing functions)
. Kravspecifikation (Setting requirements)
. Fastlæggelse af egenskaber (Determining characteristics)
(designerens krav til et produkt set i forhold til brugerens forventninger)

. Udarbejdelse af alternative løsningsforslag (Generating alternatives)
6. Vurdering af forbedrede løsningsforslag (Evaluating alternatives)
7. Optimering af det færdige produkt (Improving details)

Overall
solution

Overall
problem

Clarifying
objectives

Improving
details

Establishing
functions

Evaluating
alternatives

Setting
requirements

Determining
characteristics

Generating
alternatives

Sub-problem
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Figur 1-3: Model af designproces som beskrevet af Nigel Cross
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Trin 1: Hovedmål i designprocessen
Udgangspunktet for en designproces er et ønske om forslag til løsning af et ofte upræcist problem. Designeren og designgruppen har både brug for klare retningslinier for kravene til det
endelige produkt og så vide rammer for løsningsforslag som muligt undervejs i designprocessen uden at miste sigtet.
For at målrette designprocessen udarbejdes hovedmål for problemet. Hovedmålene nedbrydes i
underordnede mål, som organiseres i et diagram ud fra hovedmålenes og de underordnede måls
relationer.
De underordnede mål kan yderligere opdeles i niveauer i forhold til hinanden, hvorved der opstår et detaljeret forgrenet diagram. Et underordnet mål udtrykker midlet til at opnå et mål på et
højere niveau eller et decideret hovedmål.
Eksempelvis kan det være et hovedmål for konstruktionen af et vindue, at vinduet er energibesparende. Ved at undersøge hvad begrebet energibesparende dækker, fremkommer de underordnede mål. Et af de underordnede mål kan i så fald være højt energitilskud, som opnås ved
lav U-værdi for det samlede vindue og høj g-værdi. Tilskuddet fra solenergien kan sikres enten
ved valg af glas i ruder eller ved en smal ramme/karmkonstruktion.
Materialer af lav U-værdi
Lav U-værdi
Energibesparende vindue

Højt energitilskud

Valg af glas i ruder
Høj g-værdi
Smal ramme/karm

Figur 1-4: Eget eksempel på diagram med hovedmål og underordnede mål

Målene kan samles i et funktionsdiagram. Hovedmålene opstilles først vilkårligt, hvorefter de
inddeles i funktionsniveauer bestående af hovedfunktioner og de tilhørende underfunktioner.
Diagrammet nedbryder problemet i de udvalgte hoved- og underfunktioner og derved opnås en
præcis angivelse af hovedmålene for produktet.
Målene kan tilpasses senere i forløbet, når problemets karakter er tydeligere defineret og i udviklingsfasen med løsningsforslag.
Funktionerne benævnes så præcis som muligt for at sikre entydige og let forståelige mål, som
alle deltagere i designprocessen kan acceptere. Det kan være en hjælp til præcisering og afklaring af funktionerne at stille følgende typer af spørgsmål: ”hvorfor?” ”hvordan?” og ”hvad?”
F.eks. hvorfor ønsker vi at opnå dette hovedmål og hvordan opnår vi det?
Funktionerne kan med fordel noteres på PostIt sedler og efterfølgende sorteres i funktionsniveauer.
For at sikre sig et sammenhængende funktionsdiagram, hvor funktioner og underfunktioner er
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placeret på de rigtige niveauer, kan man gennemgå diagrammets forgreninger fra funktioner til
underfunktioner ved at spørge sig om, hvordan en overordnet funktion kan opnås. Hvis svaret
fremgår af underfunktionen, er niveauinddelingen i diagrammet rigtig. Omvendt begrundes en
underfunktions placering med et spørgsmål om hvorfor og besvares af indholdet i den overordnede funktion.
Der kan imidlertid udarbejdes mange forskellige diagrammer, afhængigt af den enkelte deltagers valg af funktioner. Det er afgørende for designprocessen at udarbejde et diagram, som
designgruppens deltagere kan tilslutte sig med så stor entydig forståelse af de valgte begreber
som muligt. Gruppens diskussioner under udarbejdelsen af diagrammet danner baggrund for
tydeliggørelse af problemet, som er udgangspunktet for processen. Ved at formulere underfunktionerne påbegyndes processen med mulige løsningsforslag.
Første trin i designprocessen, udarbejdelse af hovedmål og funktionsdiagram kan opsummeres
i følgende punkter:
1. Udarbejd en liste over hovedmål for designet. Hovedmålene findes enten sammen med
kunden, ud fra en problemformulering eller ud fra diskussioner i designgruppen
2. Inddel målene i hovedmål og underordnede mål og gruppér målene i forhold til hinanden.
Alternativt inddeles i funktioner og underfunktioner og funktionerne grupperes i indbyrdes forhold til hinanden.
. Optegn diagrammet med forgreninger og forbindelser mellem hovedmål og underordnede mål eller mellem funktioner og underfunktioner. Diagrammets forgreninger angiver,
hvordan hovedmålene kan opnås.

Vurdering af trin 1
Vi anvender et funktionsdiagram på flere måder. Udarbejdelsen af mål skaber enighed om begrebsrammen for vinduer. Ved at gruppere mål synliggøres kompleksiteten i et vindues funktioner p.g.a. funktionernes indbyrdes afhængighed. Vi anvender diagrammet til at konkretisere et
vindues funktioner og afdække hvilke interessenter, der er involveret i vinduer.
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Trin 2: Funktionsanalyse
Funktionsdiagrammet i forrige afsnit giver mulighed for at bevæge sig op eller ned i niveau og
dermed i detaljeringsgrad. Designopgaver har mange niveauer, og det er afgørende for designprocessens fuldførelse at holde sig detaljeringsgraden for øje.
Præcisering af niveauet danner basis for, at designgruppens løsningsforslag bliver mere vidtrækkende og innovative. Der fokuseres på de centrale funktioner fra funktionsdiagrammet, som
løsningsforslag skal kunne opfylde, ikke på løsningsforslagene i sig selv.
Udgangspunktet i denne fase af designprocessen er, hvad man ønsker at opnå ved hjælp af et
nyt design og ikke hvordan det opnås. Det ønskede produkt antages at være en sort boks, som
omsætter inputs til bestemte outputs.
Produktets hovedfunktion (eller grundlæggende funktion) beskrives først så bredt som muligt
for at sikre så mange løsningsforslag som muligt. Funktionen kan senere i processen afgrænses,
hvis det skønnes nødvendigt.

Figur 1-5 Sort boks med input og output

Designgruppen skal gøre sig klart, hvor inputs kommer fra, hvilket mål er der med outputs,
hvad er næste trin i omsætningsprocessen. Afklaringen af spørgsmålene kaldes en udvidelse af
systemets grænseflade. Systemets grænseflade defineres som den begrebsmæssige grænseflade,
der anvendes for at angive et produkts funktion. Grænsefladen må ikke være snæver, da det
begrænser designprocessen til mindre gennemgribende løsningsforslag. Alle relevante inputs
og outputs noteres. Ofte kan de betragtes som en strøm af enten materialer, energi eller informationer.
Funktionsanalysen udføres ved at inddele en hovedfunktion i relevante underfunktioner. Underfunktionerne formuleres ensartet og skal indeholde både et verbum og et navneord for at
beskrive processen præcist. Den enkelte underfunktion kan have egne inputs og outputs.
Herefter opstilles et blokdiagram med angivelser af interaktionerne mellem underfunktionerne.
Hver blok repræsenterer en underfunktion, og blokkene er forbundet af underfunktionernes
inputs og outputs. Det samlede blokdiagram indeholder underfunktionerne i hver sin blok med
underfunktionernes inputs og outputs som bindeled. Derved forandrer den sorte boks sig til en
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gennemsigtig boks, hvor de nødvendige underfunktioner og deres forbindelser er blevet synlige.

Function

Inputs

Output

Figur 1-6 Transparent boks med underfunktioner

Når blokdiagrammet er optegnet, gennemgås diagrammet for at definere systemgrænseflader.
Grænsefladen optegnes om det antal underfunktioner, som udgør et muligt produkt. Designgruppen afgør, hvilke grænseflader der skal defineres hvor, men ofte afhængigt af krav fra
kunder eller firmapolitik.
Hvis underfunktionerne er defineret tilfredsstillende og på det rigtige niveau, kan designgruppen finde en komponent for hver underfunktion. Komponenten kan være både en person som
udfører en angivet opgave, en mekanisk komponent eller en elektronisk komponent.
Andet trin i designprocessen, optegning af blokdiagrammet, kan opsummeres i følgende punkter:
1. Beskriv designets hovedfunktion som inputs der omdannes til outputs. Den sorte boks
skal være bredt defineret for at gøre system grænsefladen så omfattende som muligt.
2. Inddel hovedfunktionen i relevante underfunktioner. Underfunktionerne indeholder de
opgaver som skal udføres i den sorte boks.
. Optegn et blokdiagram, som viser interaktionerne mellem underfunktionerne. Derved
bliver den sorte boks gennemsigtig, og underfunktionerne og deres indbyrdes forhold
tydeliggøres.
. Tegn systemgrænsefladen. Grænsefladen beskriver de funktionsmæssige begrænsninger
for produktet eller komponenten, som man ønsker at designe.
. Find egnede komponenter, som kan udføre underfunktionerne og interaktionerne. Flere
forskellige komponenter kan muligvis udføre de beskrevne funktioner.
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Nedenstående modeller er et eksempel på anvendelse af funktionsanalysen.

Figur 1-7 Funktionsanalyse af en vaskemaskine

Vurdering af trin 2
Den beskrevne proces består af en lineær strøm af handlinger, arbejdsgange eller informationer.
Design af et vindue består af funktioner og komponenter, som er indbyrdes afhængige af hinanden i en vekselvirkning for at danne en helhed. Derfor omsætter vi blokdiagrammet til en
overordnet arbejdsmodel, som vi selv udarbejder, hvor samspillet mellem de enkelte vindueskomponenter tydeliggøres. Arbejdsmodellen beskrives i hovedafsnit 2 om produktudvikling af
et vindue.
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Trin 3: Udarbejdelse af kravspecifikation
I de foregående afsnit er hovedmål og funktioner beskrevet som udtryk for, hvad et design skal
kunne, men designet er ikke lagt i klare rammer.
Design afhænger imidlertid af de begrænsninger, som producenten eller brugeren opstiller for
produktet. Ofte er økonomi en begrænsende faktor både for producenten p.g.a. investeringsrisiko og for brugeren p.g.a. forventet maksimal købspris. Andre kriterier kan være, hvor meget
et produkt må veje eller fylde, og hvilke sikkerhedsmæssige og lovmæssige krav der skal være
opfyldt.
Det næste skridt i produktudviklingsprocessen er at fastlægge kravspecifikationer til designet
for at afpasse antallet af mulige løsningsforslag.
Der vælges derfor en detaljeringsgrad som niveau for udarbejdelsen af et krav/specifikationsskema. Det er afgørende for designprocessen, at niveauet er klart defineret. Hvis specifikationerne er for generelle, kan løsningerne blive for upræcise som følge af usikkerhed om målet for
projektet og dermed kræve justeringer senere i designfasen med risiko for at fordyre produktet.
En for snæver kravspecifikation kan derimod udelukke mulige relevante løsningsforslag.
Detaljeringsgraden for udviklingsprocessen kan inddeles i 3 niveauer
1. Det generelle niveau hvor løsningsforslag til varianter af et produkt udformes
2. Mellemniveauet hvor produkttyper designes
. Det mest detaljerede niveau hvor et produkts egenskaber eller funktionsdetalje udvikles
Det generelle niveau er det overordnede niveau hvor designeren har frie hænder til at udforme
en løsning til en opgave, som han ønsker det.
På mellemniveauet er designerens frihedsgrad reduceret til at udvikle et eksisterende koncept.
På det laveste niveau er designerens opgave afgrænset til at videreudvikle en bestemt del af et
produkt.
Kravspecifikationerne anvendes til at beskrive designopgaven og giver designerne mulighed
for at komme med løsningsforslag indenfor de beskrevne rammer, som medfører brugbare løsninger til problemet, der er udgangspunktet for designprocessen.
En kravspecifikation definerer den ønskede egenskab ved et produkt, ikke det ønskede produkt
i sig selv. Vægten ligger således på egenskaben, som et løsningsforslag skal opfylde, men ikke
på de fysiske komponenter som indgår i en produktegenskab.
Kravspecifikationerne er en konkretisering af funktionsdiagrammet, som er beskrevet i trin 1.
Specifikationerne opskrives på en liste og formuleres præcis, kortfattet og uafhængigt af mulige
løsninger for at fastholde åbenhed over for så mange løsningsforslag som muligt i løsningsfasen/designfasen.
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Listen kan indeholde krav fra både bygherre, bruger, producent og andre relevante interessenter. I så fald er listen tidskrævende at opstille, men samtidigt basis for at præcisere uklarheder
parterne imellem.
Kravspecifikationerne defineres som krav eller ønske på listen for at præcisere designprocessen
og for at undgå at fastlåse processen til afgrænsede løsningsforslag.

Vurdering af trin 3
Vi opstiller kravspecifikationer i hovedafsnit 2 om produktudvikling af et vindue.
Opstilling af kravspecifikationer giver et overblik over vinduets kompleksitet. Samtidigt uddybes og præciseres den fælles referenceramme for et vindues bestanddele og funktionalitet ved at
undersøge eksisterende vinduestypeløsninger og relevante standarder. Undersøgelsen foretages
uden at definere vores designløsninger, men som grundlag for forståelsen af vinduet.
Det kræver opmærksomhed at fastholde undersøgelsen på vinduets egenskaber samtidigt med
at viden om de fysiske komponenter indsamles.
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Trin 4: Fastlæggelse af produktegenskaber
Fastlæggelse af produktegenskaber drejer sig om designerens krav til et produkt set i forhold til
brugerens forventninger.
Formålet med metoden til anvendelse af kvalitetsfunktioner er at opstille mål for et produkts
tekniske egenskaber, som samtidigt opfylder brugerens forventninger til produktet.
Metoden udføres ved at
1. Identificere brugerens forventninger til produktets egenskaber. Brugerens forventninger
må ikke fortolkes af designgruppen.
2. Designgruppen afklarer egenskabernes indbyrdes betydning/vigtighed ved hjælp af teknikker såsom rangordning eller pointgivning.
. Vurdere konkurrerende produkters egenskaber. De konkurrerende produkters ydeevne
stilles op overfor brugerens forventninger i et skema.
. Udfylde en matrix med produktegenskaber set i forhold til tekniske egenskaber. Alle tekniske egenskaber, som har betydning for produktegenskaberne, skal indgå i matrix’en i
målelige enheder.
. Identificere sammenhængene mellem tekniske egenskaber og produktegenskaber. Vægtningen af sammenhængen kan tydeliggøres ved hjælp af symboler eller nummerering.
6. Identificere relevante sammenhænge mellem tekniske egenskaber indbyrdes.
7. Opstille mål for tekniske egenskaber ved at anvende oplysninger fra konkurrerende produkter eller fra brugerundersøgelse.

Vurdering af trin 4
Det er relevant at foretage en brugerundersøgelse for at afklare forventninger til et vindues
funktionalitet, men det ligger uden for rapportens rammer.
Når vi ikke kender brugerens forventninger til produktet, kan de ikke sammenholdes med krav
fra designerens side. Vi anvender derfor ikke trinnet om fastlæggelse af produktegenskaber til
produktudviklingen.
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Trin 5: Alternative løsningsforslag
Ved hjælp af et formdiagram skabes en hel række af mulige alternative designløsninger til et
produkt. Antallet af løsninger øges ofte i denne proces. Diagrammet optegnes i følgende proces:
1. Opstil produktets vigtigste egenskaber eller funktioner. Funktionerne skal være beskrevet
i et tilpas detaljeret niveau til, at overblikket bevares.
2. Skriv hvordan hver enkelt egenskab eller funktion opnås. Listen kan indeholde både nye
ideer og velkendte produkter.
. Optegn et diagram med de mulige underfunktioner. Diagrammet indeholder hele løsningsfeltet for produktet ved hjælp af kombinationer af underordnede løsninger f.eks.
komponenter fra eksisterende produkter.
. Identificér anvendelige kombinationer af løsningsmuligheder. Da antallet af løsningsmuligheder kan være omfattende, må opgaven afgrænses af restriktioner fra opdragsholderen eller kriterier fra brugerne.

Figur 1-8 Løsningsmuligheder for en kartoffeloptager

Vurdering af trin 5
Delkomponenter til et vindue findes i mange varianter på markedet. Vi sammenligner og vurderer varianterne i forhold til deres indvirkning på øvrige delkomponenter og på løsningsforslaget
for det samlede vindue.
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Trin 6: Vurdering af forbedrede løsningsforslag
I dette trin af modellen anvendes en metode til afvejning af de alternative løsningsforslag.
Løsningsforslagene skal sorteres, og den bedste løsning udvælges. Dette kan gøres intuitivt
eller på erfaringsmæssig basis, men en rationel metode til beslutning af bedste løsningsforslag
er at foretrække. Ved anvendelse af denne metode synliggøres beslutningsgrundlaget både for
designgruppen og for interessenter.
Designforslagenes ydeevne sammenstilles i forhold til hovedmålene fra første trin i designprocessen. Afvejningen af designforslagene kan foregå ved tildeling af point til de enkelte hovedmål. Pointgivningen foregår på en forholdsmæssig skala for at fastholde, at der er tale om en
afvejning.
Et eksempel på tildeling af points til hovedmål i et funktionsdiagram ses i figur 1-9.
Vurderingen udføres ud fra følgende delelementer:
1. Opstil design hovedmålene. Hovedmålene fra første trin i modellen gennemgås og tilpasses, hvis det er nødvendigt. Funktionsdiagrammet kan anvendes til dette trin.
2. Sortér hovedmålene efter rangorden. Parvis sammenligning kan afklare hovedmålenes
indbyrdes rangorden.
. Tildel forholdsmæssige afvejninger for hvert hovedmål. Tallene bør inddeles på en forholdsmæssig eller en skala med faste intervaller. En anden mulighed er at vægte hovedmålene i funktionsdiagrammet, så den samlede sum i en afvejning bliver 1,0.
. Bestem parametrene for hovedmålenes ydeevne eller anvendelighed. Både kvalitative og
kvantitative hovedmål vurderes pointmæssigt med hensyn til ydeevne.
. Beregn og sammenlign anvendeligheden af de mulige løsningsforslag. Multiplicér hvert
point for parameteren med parameterens afvejede værdi. Den bedste løsning får højest
point.

Vurdering af trin 6
Afvejningen fortages i designgruppen med referencer til markeds- og brugerundersøgelser.
Dette ligger uden for rapportens rammer.
Vi har alligevel undersøgt, om afvejningen kan anvendes til udvælgelse af glaskombination,
men havde ikke grundlag for at fastsætte vurderingskriterierne af rudens egenskaber. Afvejningen er ikke beskrevet yderligere i rapporten.
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Figur 1-9 Skema med eksempel på afvejede værdier indsat i et funktionsdiagram
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Cross, Nigel: ”Engineering Design Methods” p. 151

Trin 7: Optimering af det færdige produkt
Hovedparten af designudviklingsopgaver består i ændringer af eksisterende produkter for at
reducere produktionsomkostninger eller salgspris. Interessenterne er således producenten eller
slutbrugeren, som køber produktet.
Design har til formål at tilføre et produkt værdi. Værdier varierer afhængigt af sociale, kulturelle, teknologiske og miljømæssige sammenhænge. Metoden til værdibaseret designudvikling
koncentrerer sig om funktionelle værdier og har til formål at øge forskellen på et produkts produktionsomkostninger og værdi. Dette opnås ved at nedsætte omkostningerne eller øge værdien
eller begge dele samtidigt. Ofte fokuseres der på reduktion af omkostninger. I så fald er der tale
om en analyse af produktets værdier og ikke en værdibaseret produktudvikling. Værdibaseret
produktudvikling åbner mulighed for nytænkning af et produkts design.
Metoden udføres som regel i et team af medarbejdere fra design-, marketings-, økonomi- og
produktionsafdelingerne i et firma.
Metoden gennemføres ud fra følgende punkter:
1. Opstil produktets enkeltkomponenter og identificér enkeltkomponentens funktion. Produktet kan nedbrydes i komponenterne i en konstruktionstegning for at skabe overblik.
2. Bestem funktionernes værdier, som de opfattes af brugerne.
. Bestem komponenternes produktionsomkostninger, som de vil være, når produktet er
fuldt udviklet og samlet.
. Find måder til at reducere omkostninger uden at reducere værdien eller til at tilføre produktet yderligere værdi uden at omkostningerne forøges.
. Vurdér løsningsforslagene og udvælg forbedringer til det oprindelige produkt.

Vurdering af trin 7
Da dette trin udføres, når produktet er færdigudviklet, indgår det ikke i rapporten. Desuden indebærer metoden markedsøkonomiske og produktionsoptimerende undersøgelser, som er uden
for rapportens rammer.

Delkonklusion for integreret produktudvikling
Gennemarbejdningen af den teoretiske model medfører, at vi anvender trin 1, 2, 3 og 5 i designprocessen. I trin 2 har vi udarbejdet en arbejdsmodel, der ikke er en lineær proces, men
vekselvirker mellem de opstillede punkter.
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Produktudvikling
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Indledning til produktudvikling
Produktudviklingen forløber som en proces, hvor der vekselvirkes mellem idegenerering og
beregninger for at undersøge, om de skitserede design er energirigtige og realiserbare. Det er
imidlertid hensigtsmæsssigt at fremstille processen som et forløb i nedenstående rækkefølge.
I første afsnit opstilles diagrammer og defineres kriterier ud fra model for integreret produktudvikling.
I de efterfølgende afsnit foretages udvælgelse af standardløsninger for delkomponenter og udvælgelse af materiale som grundlag for skitsering af løsningsforslag 1.
Skitseforslagenes udformning diskuteres og analyseres for funktionsdygtighed. Efterfølgende
gennemgås de bygningsfysiske overvejelser, som har indflydelse på design af et vindue.
Beregninger for ramme/karmprofilen udføres i programmet Therm for at vurdere, om designet
er energirigtigt. Mindre energimæssige forbedringer er efterfølgende beregnet igen i Therm.
Produktionsmetode og tekniske overvejelser om samlinger og montage vurderes for at undersøge, om vinduet kan produceres.
Derefter sammenlignes energitilskud for skitseforslaget med et vindue på markedet.
Produktudviklingsprocessen gentages for et ramme/karmprofil med større rammedybde for at
undersøge muligheden for yderligere energioptimering.
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Integreret produktudvikling i designprocessen
I de følgende afsnit udføres beskrivelser, analyser og produktundersøgelser som designproces.
Trin 1 – 3 i integreret produktudvikling indleder afsnittet og målretter de efterfølgende løsningsforslag.

Beskrivelse af funktionsdiagram for et vindue
Der er mange forskelligartede mål og funktioner afhængigt af, hvem der sættes i fokus. Det
medfører, at diagrammet bliver omfattende og svært at overskue ud fra de involveredes forskellige interesser.
Vi har derfor valgt at indføje et lag i diagrammet med interessenter for anvendelsen af vinduer.
I funktionsdiagrammet er fokuseret på 5 interessenter:
▪ Myndigheder
▪ Entreprenør
▪ Ejer
▪ Bruger
▪ Producent
Vinduesproducenten modtager komponenterne til vinduet, som består af ruden, profiler til ramme og karm, beslag og solafskærmning og foretager samlingen til det endelige vindue.
Myndighedskrav fremgår af gældende bygningsreglement og standarder for prøvning med henblik på CE-mærkning.
Entreprenøren opbevarer vinduet på byggepladsen og monterer vinduet i bygningen.
Ejeren af vinduet er bygherre eller administrator af en ejendom, som dermed har interesse i den
udvendige vedligeholdelse og holdbarhed.
Brugeren anvender vinduet i det daglige og er interesseret i vinduets praktiske brugsværdi og
behovet for indvendig vedligeholdelse.
Næste niveau i funktionsdiagrammet tager udgangspunkt i interessenternes behov eller krav,
som derefter underinddeles i relevante forgreninger. Forgreningerne beskrives ud gennem diagrammet ud fra, hvordan det højere niveau opnås. Vi har således valgt at kombinere funktioner
og mål på de forskellige niveauer.

46

Vinduets funktioner

Udsyn

Bruger

Kort leveringstid

Æstetisk
Indeklima

Reducere affald/genbrug

Entreprenør

Anvende standard løsninger

Lav vægt af vindue

Enkle samlinger

Enkel og hurtig montage

Vinduets
funktioner

Æstetisk

Producent

Anvende få profiler
Materiale

Drift og vedligeholdelse
Indeklima

Effektiv montage

Ejer

Livscyklus

Klimaskærm

Myndigheder

Love/regler
Energi
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Ejer funktionsdiagram

Materiale valg
Overflader

Ramme/karm
Æstetisk

Rudens fremtoning
Holdbarhed
Udskiftning
af vindue
Smøring af
hængsler

Drift og
vedligeholdelse

Diffusionstæt

Samlinger

Facade udtryk

Rengøring

Farvetoning

Vandtæt mod
slagregn

Refleksioner

Iht. EN 12208
Øge varmetilskud

Materiale valg

Pudses på begge sider
indvendigt fra

Energimæssige
forhold

Høj τ-værdi
Høj g-værdi
Lav Ψ-værdi
Glas
Rudens opbygning

Reducere varmtab

Ruden skal rotere 170 grader

Udskiftning af rude

Reducere transmissionstab

Klimaskærm

Dynamiske krafter

Undgå kuldenedfald

Lav Ψ-værdi

Ramme/rude

Lav Ψ-værdi

Mekaniske
belastninger

Undgå udstråling

Ejer

Naturlig, træer,
bygninger, mv.

Termisk
Undgå overopvarmning

Mekanisk

Atmosfærisk

Åbning af vindue

Frisk luft

Indbygget
i ruden
Placeret
indvendig

Automatisk (temperatur
sensor)

Ventilations sprække
Lysindfald
Høj sollystransmittans
Få refleksioner

Lyskvalitet

Visuelt

Kondens

Undgå tonede ruder

Høj farvegengivelse

Undgå indvendig
Undgå udvendig
Udvendig
Mekanisk

Solafskærmning

Reducere blænding

Akustisk

Indbygget i rude
Indvendig

Naturlig

Iht. EN 13115
Iht. EN 12400

Modstå snelast

Mekanisk

Indeklima

Iht. EN 13049

Betjeningskraft
(åbne/lukke)

Modstå vindlast

Placeret
udvendig

Solafskærmning

Stødpåvirkning

Stromkroge
Sikkerhedsudstyr

Fastgørelsesanordninger
Åbningsbegrænsere

Lufttæthed

Iht. EN 12207

Lav U-værdi

Afstandslister

Ramme/karm

Statiske krafter
Undgå træk
(lufttæt)
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Smal ramme/karm
Undgå kuldebroer
(ventilationstab)

Nem Demontering

Lav Ψ-værdi

Bruger, funktionsdiagram

Udsyn

Vinduestørrelse i hulrum
Vinduesareal >< glasareal
Materiale valg

Æstetisk

Ramme/karm

Overflader
Samlinger
Undgå træk
(lufttæt)

Termisk

Undgå kuldenedfald
Undgå udstråling
Undgå overopvarmning
Automatisk (temperatur
sensor)

Åbning af vindue
Atmosfærisk

Frisk luft

Mekanisk
Ventilations sprække

Bruger

Orientering mod verdenshjørner
Lysindfald
Rudens fremtoning
Indeklima

Høj farvegengivelse
Få refleksioner

Høj soltransmittans
Lyskvalitet
Undgå tonede rude
Visuelt

Høj farvegengivelse
Få refleksioner
Udvendig

Solafskærmning

Reducere
blænding

Mekanisk

Indbygget i rude
Indvendig

Reducere kølebehov
Kondens

Naturlig

Undgå indvendig
Undgå udvendig

Akustisk
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Myndigheder, funktionsdiagram
Reducere affald

Livscyklus

Øge genbrug
Brand
Ulykke

Iht. EN 13501-1
Iht. EN 13123-1
Iht. EN 13123-2

Myndigheder

Vold

Love/regler

Hindre personskade Iht. EN 1522
Reducere
støjniveau
(inde/ude)
Hindre indbrud

Energi

Energirammekrav

Iht. ENV 1627
Iht. BR95 tillæg 12
BR-s 98 tillæg 9

Entreprenør, funktionsdiagram
Kort leveringstid

Entreprenør

Reducere
affald/genbrug
Nem at håndtere
Lav vægt af
vindue
Nem at transportere
Enkel og hurtig
montage

Producent, funktionsdiagram
Anvende standard
løsninger
Enkle samlinger
Producent

Anvende få profiler
Materiale
Effektiv montage
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Nemt at producere
Kort leveringstid

Arbejdsmodel
For at have overblik over designprocessen til en vinduesløsning, der forbedrer energitilskuddet og funktionsmæssigt opfylder kravene til et vindue, har vi inddelt arbejdsprocessen i fire
hovedgrupper:
▪ Rudens opbygning
▪ Åbningstyper
▪ Ramme/karm
▪ Produktion/montering
Grupperne er indbyrdes afhængige, og det er derfor nødvendigt at bevæge sig frem og tilbage
mellem dem. En optimal løsning i en hovedgruppe influerer på udformning eller anvendelse i
en anden gruppe. Det kræver en afvejning af delløsninger i de respektive grupper og er en iterativ proces at finde en samlet funktionel løsning.
Nedenfor er det beskrevet, hvad der overordnet fokuseres på i hver hovedgruppe:
▪ Rudens opbygning for at finde den glaskombination, der forbedrer den samlede rudes
energimæssige egenskaber.
▪ Åbningstyper, oplevelsen af at åbne vinduet, hvilket beslag kan bruges.
▪ Ramme/karm, udformningen af ramme- og karmprofil, så alle komponenter f.eks. beslag
passer ind. Placering af tætningsliste
▪ Produktion/montering, samlingsmetode for vinduet med så få samlinger som muligt.
Samt tidsforbruget
Arbejdsmodellen, figur 2-7, er et redskab til at samle funktionsdiagrammets punkter, så designprocessen bliver konkretiseret, og alle relevante delløsninger bliver undersøgt og analyseret.
2.1 Hængsler/
Beslag

2 Åbningstype

4 Produktion/
Montering

1 Rude

3 Ramme/karm

3.1 Tætningsliste

3.2 Greb

Figur 2-7, egen illustration
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Kriterier for kravspecifikationer til vindue
I denne designopgave er detaljeringsniveauet middel, hvilket giver os en afgrænset frihedsgrad
til at udvikle vinduet indenfor eksisterende koncepter for vinduer. Vinduet er firkantet, består af
glas med evt. belægninger og er samlet af en ramme og skal kunne åbnes.
Vi har således opstillet krav og ønsker i en detaljeringsgrad på mellemniveau.
Ved opstilling af kravspecifikationer har vi fokuseret på at konkretisere det laveste niveau i
funktionsdiagrammet i trin 1 i integreret produktudvikling. Funktionsdiagrammet har fungeret
som en checkliste for, om alle underordnede mål og underfunktioner er omsat til konkrete kravspecifikationer. Diagrammet har betydet, at vi kunne bevare overblikket over kravspecifikationerne og samtidigt gennemgå funktionsdiagrammet for yderligere mål eller funktioner.
Vi har tilføjet ønsker på listen over kravspecifikationer, som er identificeret på baggrund af
praktiske forsøg i udstillingshuset hos vinduesproducenten Velfac. Tilføjelserne drejer sig om
præcisering af brugervenlighed for vinduets åbningsmekanisme.
Et vindues funktioner er bestemt af europæiske eller danske standarder samt de danske bygningsreglementer, hvor vinduets funktion i det konkrete byggeri er afgørende for, hvilken klassifikation vinduet skal opfylde.
For eksempel er kravet til et vindues modstandsevne over for vindlast afhængig af terrænkategori og bygningens højde. Vi har besluttet at designe et vindue, som kan anvendes i de mest
almindeligt forekommende bygninger med en maksimal højde på 6 etager eller en højde på 4
etager ved stor terrænmæssige vindbelastning. Derved forventer vi at kunne dække op til 90 %
af det danske marked for vinduer.
Vinduesindustrien har defineret en række tekniske bestemmelser, som tager udgangspunkt i
materialeegenskaberne for rammer og karme af træ, aluminium og plast. I de tilfælde, hvor de
tekniske bestemmelser er enslydende for alle tre materialetyper, er bestemmelserne anvendt
som kravspecifikationer. Det drejer sig f.eks. om krav til vandtæthed og vindtæthed, som er
relateret til det nordiske klima.
EN 14351-1:2006 er en produktstandard, som angiver ydeevneegenskaber for et vindue. Derved fastsættes vinduets anvendelsesmuligheder i forhold til de funktioner og krav, som vinduet skal opfylde i et konkret byggeri. Desuden er standarden grundlag for den kommende
CE-mærkning af vinduer. Tabellen er medtaget i rapporten som en rettesnor for opstilling af
kravspecifikationer.
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www.vinduesindustrien.dk

Kravspecifikationer
Krav/
Kravspecifikation
ønske
K
1. Myndighedskrav i BR-95 for vinduer overholdes
inden for følgende områder afhængigt af bygningens funktion:
▪ Beskytte mod brand
▪ Hindre ulykke
▪ Sikre mod vold
Ø
2. Være støjreducerende (i henhold til BR 95 kap.
9.2.4. skal støj fra vej og jernbaner over 55 [dB]
reduceres til 30 [dB] indendørs)
K
3. Ruden skal kunne produceres som lamineret eller
hærdet a.h.t. krav til personsikkerhed ifølge tabel
3.3. og stk 4.1 i DS/INF 119:2006
K
4. Sikkerhedsudstyrs bæreevne: Stormkrog, åbningsbegrænser og fastgørelsesanordning skal kunne
holde vinduesrammen på plads i 60 sek. mens der
påføres 350 N i vinduesrammens mest ugunstige
position eller retning.
K
5. Vinduet skal sikre mod indbrud. Ruder må ikke
kunne demonteres i hel stand fra udvendig side,
og rammekonstruktioner må ikke kunne brydes op
uden at efterlade synlige spor eller skader (prøves i
henhold til ENV 1627)
K
6. Vinduet skal modstå vindlast i bygninger op til 10
meter højde i terrænkategori II i det nordiske klima
(Prøves i henhold til EN 12210)
K
7. Vinduets mekaniske styrke skal prøves i henhold til
EN 14608 og En 14609.
K
8. Vinduet må beregningsmæssigt maks. udbøje 1/300
af den enkelte rudes største kantlængde ved belastning på 1.200 Pa (maks. 8 mm for klæbede ruder)

Kildehenvisning
http://www.ebst.dk/
BR95/0/54/0

http://www.ebst.dk/
BR95/0/54/0
www.glasindustrien.dk

EN 14351-1:2006 stk. 4.8
side 9

www.vinduesindustrien.dk
tekniske bestemmelser

DS 410 (4.1) Norm for last
på konstruktioner
www.vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk
tekniske bestemmelser
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Krav/
Kravspecifikation
Kildehenvisning
ønske
K
9. Prøvning mod vandtæthed skal udføres i henhold Klasse 8A: overtryk på
til EN 1027
450 Pa
www.vinduesindustrien.dk
tekniske bestemmelser
K 10. Prøvning mod lufttæthed skal udføres i henhold til Klasse 4 med overtryk på
EN 1026 (udføres med både positivt og negativt 600 Pa for vinduer til opprøvningstryk)
holdsrum ifølge
www.vinduesindustrien.dk
tekniske bestemmelser
K 11. Luftventiler i vinduet skal overholde EN 13141-1 DS/EN 13141-1:2004
K 12. Manuelt betjente vinduers betjeningskraft prøves i www.vinduesindustrien.dk
henhold til EN 12046-1
K 13. U-værdien for det samlede vindue Utotal skal være <
1,2 W/m2K for at kunne indgå i energirammen for
hus i lavenergiklasse 1 i 2015
K 14. Vinduet skal have modstandsevne over for op til EN 14351-1:2006 Tabel 2
1.000.000 gange gentagen åbning og lukning. Prøv- Se tabel i sin helhed på efning udføres i henhold til EN 1191
terfølgende sider.
K 15. Vinduets materialer skal kunne klare temperaturdif- www.vinduesindustrien.dk
ferenser i det nordiske klima [-30oC til +70oC]
K 16. Vinduet skal fungere som regnskærm ved slagregn www.vinduesindustrien.dk
Ø 17. Få profiltyper for at forenkle produktionen
K 18. Masseproducérbare profiler
K 19. Hjørnesamlinger 90o
Ø 20. Samlinger i vinduesrammer og karme udføres maskinelt for at undgå fordyrende arbejdsproces
Ø 21. Skjulte fastgørelser ved karm/mur
K 22. Vindue skal kunne demonteres for vedligeholdelse
K 23. Beskadiget rude skal kunne udskiftes
Ø 24. Samlet vindueskonstruktions holdbarhed 50 år
K 25. Ramme/karm max. 25 mm (35 mm inkl. fuge)
K 26. Undgå blåspejling som refleksion
K 27. g- og t-værdien fastsættes ud fra bygningens funktion
Ø 28. Der skal være 50 mm i hulrum til placering af solafskærmning
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Krav/
ønske
K
Ø
Ø
K
K
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Kravspecifikation

Kildehenvisning

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Forebyggelse af indvendig kondens
Forebyggelse/afhjælpning af udvendig kondens
Indbygget solafskærmning i vinduet
Ydersiden af ruden skal kunne pudses indefra
Vinduet skal kunne åbnes
Fastlåses i vilkårlige åbne positioner
Vindueskarme anvendes til planter o.lign.
Minimal udvendig eller indvendig vedligeholdelse
(bestandig mod vand, salt, sollys, frost og kemikalier)
37. Rammer skal kunne drejes/vendes 170o
38. Vendemekanismen kræver kun lidt styring og få
kræfter af brugeren
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Tabel 2 fra EN 14351-1:2006 for klassifikation og værdier.
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Tabel 2 fortsat
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Valg af vindueskomponenter
Et almindeligt oplukkeligt vindue består af to til tre glasflader, som samles til en rude med
afstandslister. Ruden sættes i en ramme, som fastgøres i en karm ved hjælp af beslag, for at
vinduet kan åbnes. Der er tætningslister mellem ramme og karm for at holde vinduet vind- og
vandtæt. Greb placeres i bundrammen, for at brugeren kan åbne vinduet og samtidigt styre åbningsbevægelsen eller låse åbningen i en vilkårlig position.

I det følgende gennemgås og udvælges løsninger til rude, beslag og tætningslister ud fra de
opstillede kravspecifikationer. Desuden vurderes og udvælges vinduets åbne/lukke funktion, da
valg af beslag og dermed design af rammeprofil afhænger af åbningstypen.
Derefter udvælges materiale til ramme/karm konstruktion.
Den beskrevne arbejdsmodel indgår som styringsredskab for undersøgelsesprocessen.
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Glaskombination
Baggrund
Ruden i et vindue skaber udsyn og dagslysindfald. Samtidigt ønskes bedst mulig varmeisolering
og beskyttelse mod vind og regn. Det termiske indeklima afhænger af valget af rude i vinduet.
Der er opstillet 8 kombinationer af glas som udgangspunkt for udvælgelsen af glaskombination
i ruden, som fremgår af figur 3-2.
Der er anvendt kombinationer af glas med og uden lavemissionsbelægninger for at undersøge
det samlede energitilskud i begge sammenhænge.
Lavemissionsbelægninger nedsætter varmetransporten ved varmestråling. Varmestråling udgør
2/3 af den samlede varmetransport ud gennem ruden fra rummet. Lavemissionsbelægninger
kan enten være hårde eller bløde.
De bløde belægninger har en emissivitet på mellem 0,03 – 0,10, hvorimod de hårde belægninger har en emissivitet på 0,12 – 0,20. De bløde belægninger nedsætter varmetransporten mest,
men er til gengæld kun anvendelige i forseglede ruder, da de ikke er ridsefaste og dermed ikke
kan rengøres. De hårde belægninger kan anvendes ved alle glaskombinationer, men der er øget
risiko for termisk brud i glasset ved at anvende hårde belægninger på det midterste af 3 glas.
Det midterste glas er omgivet af stillestående luft, og hvis afstandslisten er af stål eller aluminium, vil temperaturforskellen mellem kanten af glasset og glassets midterzone være så stor, at
der opstår trækspændinger langs kanterne i glasset. Risikoen for termisk brud kan reduceres
ved anvendelse af hærdet glas, hvis glaskombinationen indebærer afstandsliste.

Figur 3-1: Det er karakteristisk for termisk brud, at brudlinien udgår fra glaskanten, og at den danner en ret vinkel både med
glaskanten og med glasoverfladen. A: Glasset opvarmes og udvider sig. B: Men opvarmningen er ikke jævnt fordelt. C: De
kolde områder udvider sig mindre, hvorfor der her dannes trækspændinger i glasset.
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S. 10 i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 10: Ruder med større energitilskud.” Institut for
bygninger og energi, Danmarks Tekniske Universitet, august 2000.
BYG-ERFA (980325): Termisk brud i glas
S. 21 i ”Glas i byggeriet” SBi-anvisning 192, SBi 1999

Figur 3-2, egen illustration

1+3

1+1+1+1

1+2

1+1+1

3

1+1

2

1
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Kombinationerne undersøges ud fra kravspecifikationerne og vurderes ud fra et samlet energitilskud, mængde af dagslysindfald, vægt, rammedybde, holdbarhed og farvegengivelse.
Rudens samlede energitilskud består af varmetilskud fra solenergi minus varmetabet set over
fyringssæsonen.
U-værdien ønskes lav for at mindske varmetabet gennem ruden og skabe et termisk indeklima
med minimal kuldenedfald og oplevelse af træk ved vinduet.
g-værdien ønskes høj i private boliger, hvor solenergitilskuddet reducerer opvarmningsbehovet
i fyringssæsonen. I kontorbygninger er det interne varmetilskud medvirkende til en høj indetemperatur, og da der ofte er store glasfacader, øges behovet for nedkøling. Da brugstiden i
kontorer er begrænset til ca. 10 timer om dagen 5 dage om ugen, er der behov for genopvarmning. Energiforbruget til nedkøling om dagen og efterfølgende behov for opvarmning næste
morgen påvirker opfyldelsen af energirammen negativt. Der er således ikke ønske om maksimal høj g-værdi, som bidrager til timerne med overopvarmning. I udkast til europæisk standard prEN 15251 defineres 3 kategorier for det termiske indeklima ved, at indetemperaturen
maksimalt må overstige de angivne tilladte temperaturer 3 % af brugstiden. Kombineret med
tillæggene i de danske bygningsreglementer med virkning pr. 1.1. 2006, hvor energiforbrug til
nedkøling indgår i den tilladte energiramme for at blive klassificeret som lavenergibyggeri, er
der påkrævet fokus på rudernes energimæssige egenskaber afhængigt af hvilken type byggeri
ruderne anvendes i.
Sollystransmittansen t ønskes så høj som mulig for at sikre mest muligt dagslysindfald. Ligeledes ønskes høj farvegengivelse Ra for at skabe naturtro farver i rummet.
Rudens vægt har konsekvens for valg af beslag, som kan bære og stabilisere den samlede vindueskonstruktion og for håndtering og montering af det færdige vindue.
Rammedybden har indflydelse på kravet til frigang i forhold til vindueskarmen, for at vinduet
kan åbnes. Jo dybere rammen er, jo større mellemrum er nødvendigt. Se yderligere beregninger
af kritisk afstand i afsnittet om vurdering af vinduets åbningstyper.
U-værdi, g-værdi, t-værdi og Ra index er beregnet i programmet WIS, hvor man kan indtaste
data fra vinduesproducenten. Vi har taget afsæt i Pilkingtons produkter. Der er ikke oplyst spektrale data for 4 mm glas med hård belægning (K4), men beregninger i WIS af glasset K6 har
vist, at sollystransmittans og g-værdi er næsten uændrede ved ikke spektral beregning.
Ved beregninger med K6 er Ra index > 94 % i alle beregnede kombinationer. Selv om Ra ikke
kan beregnes ikke-spektralt, vurderes indexet ikke at have indflydelse på udvælgelsen af glas	
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S. 18 i ”Glas i byggeriet” SBi-anvisning 192, SBi 1999
Tabel A.3 i prEN 15251 s. 29
Tillæg 12 i BR 95 og tillæg 9 i BR-S 98 med energikrav til byggeri
Se bilag 1 for beregninger

kombination p.g.a. kravspecifikation på minimum 85 %.
Glasafstanden (hulrummet) mellem glasfladerne har betydning for transmissionskoefficienten
Ug som det fremgår af graf 3-1.

Graf 3-1, DS 418 Transmissionskoefficient Ug i afhængighed af glasafstanden G for ruder med almindelig luft og uden belægning på glasset.

Glasafstanden er valgt til 25 mm som udgangspunkt for beregningerne i WIS, da kurven for
transmissionskoefficienten mellem 20 og 30 mm er jævnet ud til 1,75 W/m2K og derefter stiger
svagt. Da CEN-standarden forudsætter et maksimalt hulrum på 16 mm, er beregninger i WIS
foretaget uden CEN-standard (expert mode).
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Udvælgelse ud fra kravspecifikationer
En rude af 1 enkeltglas har meget høj U-værdi, som ikke kompenseres af tilsvarende høj gværdi, der kunne medføre et samlet højt energitilskud. Typen fravælges på denne baggrund.
To enkeltglas som rude fravælges af samme årsag som for 1 enkeltglas, da U-værdien er beregnet til minimum 1,69 W/m2K.
I kravspecifikationerne er der et ønske om en holdbarhed for det samlede vindue på 50 år, for
at vinduet kan indgå som en bygningskomponent, der kan sidestilles med øvrige bygningskomponenters holdbarhed. Da den forventede holdbarhed for termoruder almindeligvis er 20 – 25
år, fravælges glaskombinationerne bestående af 2-lags termorude med et enkeltglas, 3-lags
termorude med et enkeltglas og simple 2-lags og 3-lagstermoruder.
Glaskombinationen med 4 enkeltglas vejer 40 kg/m2 alene for ruden uden ramme. Det betyder,
at et vindue med dimensionerne 1,48 m x 1,23 m vejer 72,8 kg. Kombinationen fravælges således af vægtmæssige årsager, da både montering af vinduet og den daglige brugerhåndtering
vil kræve uforholdsmæssigt mange kræfter i forhold til en rude med 3 enkeltglas, som vejer 30
kg/m2.
Kombinationen med 3 enkeltglas har følgende data i WIS:
Beskrivelse
Type
U-værdi g-værdi t-værdi Vægt Bredde Ra index
[W/m2K]
[-]
[-]
[kg/m2] [mm]
[%]
4w+25+4w+25+SN4 1+1+1
1.03
0.62
0.74
30
62
98
4+25+K4+25+SN4
1+1+1
0.78
0.53
0.66
30
62
4w+25+K4+25+SN4 1+1+1
0.78
0.58
0.67
30
62
4w+25+4+25+SN4
1+1+1
1.03
0.60
0.73
30
62
97
4w+25+4+25+K4
1+1+1
1.21
0.68
0.69
30
62
4w+25+K4+25+K4
1+1+1
0.90
0.65
0.63
30
62
4K+25+K4+25+K4
1+1+1
0.84
0.53
0.57
30
62
4SN+25+4+25+SN4 1+1+1
0.68
0.50
0.70
30
62
95
4K+25+4+25+SN4
1+1+1
0.78
0.50
0.66
30
62
4SN+25+4+25+K4
1+1+1
0.79
0.51
0.66
30
62
-

Tabel 3-1 Egne beregninger i WIS

Ruden med 3 enkeltglas beregnes energimæssigt for at udvælge kombinationen med det bedste
samlede energitilskud.
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Se beregningsoversigt for glaskombinationer i WIS som bilag 2.
BYG-ERFA erfaringsblad (31) 05 12 07: Termo- og energiruder – dugdannelser, revner og udskiftning.

Vurderingen udføres ved hjælp af formel for energitilskud til et referencehus 10,
Ereference = 196,4 ∙ g – 90,36 ∙ U
hvor der er foretaget en vægtning af energitilskuddet ud fra vinduesfordeling i forhold til verdenshjørneorientering. Desuden er antaget en skyggefaktor Fs = 0,7, svarende til 10º horisontalafskæring og et lille tagudhæng11. Dette giver en korrigeret g-værdi, gkorr = g ∙ Fs
Solindfaldet bestemmes tillige på basis af antal gradtimer i fyringsperioden fra 24/9 til 13/5 12
og ud fra klimadata fra det danske referenceår (DRY).
Beskrivelse
Type
U-værdi
g-værdi
Energitilskud
2
[W/m K]
[-]
[kWh/m2]
4+25+K4+25+SN4
1+1+1
0.78
0.53
34.2
4w+25+K4+25+SN4
1+1+1
0.78
0.58
42.8
4w+25+K4+25+K4
1+1+1
0.90
0.65
46.2
4K+25+K4+25+K4
1+1+1
0.84
0.53
28.9
4SN+25+4+25+SN4
1+1+1
0.68
0.50
37.0
4SN+25+4+25+K4
1+1+1
0.79
0.51
29.0
Tabel 3-2 Egne beregninger i WIS

I kategorien af tre enkeltglas (rude 1) er glaskombinationen 4w+25+K4+25+K4 valgt ud fra
energitilskuddet på 46,2 kWh/m2.
Udvælgelsen af rude 1 som energimæssigt rigtig løsning vurderes ved at beregne det samlede
energitilskud i forhold til 2 lags- og 3 lagstermoruder, som anvendes i dag.
Beskrivelse
Type
U-værdi
g-værdi
t-værdi Energitilskud
2
[W/m K]
[-]
[-]
[kWh/m2]
4w-16Ar-SN4
2
1.15
0.67
0.80
28
4SN-12Ar-4-12Ar-SN4
3
0.70
0.46
0.70
27
4w+25+K4+25+K4
1+1+1
0.90
0.65
0.63
46
4w+25+K4-16Ar-SN4
1+2
0.71
0.55
0.67
44
Tabel 3-3 Sammenligning af rudekombinationers energitilskud

Rude 1 har et samlet energitilskud, som er 31 % bedre end standardtermoruder i dag.
Den valgte glaskombination er på ovenstående baggrund, 4w+25+K4+25+K4.

10
11
12

Uddybende beskrivelse af antagelser og forudsætninger på side 30-31 i Ruder og vinduers energimæssige egenskaber.
Kompendium 1: ”Grundlæggende energimæssige egenskaber” BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2003
SBi-anvisning 184. Bygningers energibehov. Statens Byggeforskningsinstitut, 1995.
Kompendium 1 s. 50
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Valg af åbningstype
Et vindue ønskes oplukkeligt for at være udluftningssmulighed, røglem og/eller redningsåbning. Brugeren får indflydelse på komforten ved at kunne bestemme, om vinduet skal åbnes. En
børnesikret og indbrudssikret indstilling af et åbnet vindue er desuden påkrævet. Åbningen af
vinduet ønskes enkel og brugervenlig med mulighed for at låse vinduet i en ønsket position.
Åbningstyperne er inddelt efter åbningsakse og åbningsmetode, se figur 3-3.
Derudover findes 4 varianter, som har særskilte åbningstyper; koblet, skyde og hejsevinduer.
En ikke optegnet variant er undersøgt. Det drejer sig om en åbningsmekanisme som i en bankboksdør eller en busdør, der åbner ved forskydning ud uden at dreje om en akse. Derved ville
afstanden mellem ramme og karm blive uafhængig af konstruktionens tykkelse. Det har vist
sig, at Velfac har udviklet en skydedør efter dette princip, for at partierne i den lukkede dør kan
være i samme plan. Det kræver imidlertid plads til skinne langs den faste del af skydedøren. Det
svarer til, at et enkeltfagsvindue med denne åbningsmekanisme kræver en skinne på ydermuren, hvilket er urealistisk p.g.a. risiko for snavs i skinnen og et uønsket arkitektonisk udtryk.
Vurderingen af åbningstyperne foretages ud fra kravspecifikationerne.
Da vinduets yderglas skal kunne pudses indefra, udelukkes varianterne sidehængte, tophængte,
koblede, skyde- og hejsevinduer. De side- og topstyrede vinduer er ligeledes vanskelige at
pudse indefra og fravælges. Koblede, skyde- og hejsevinduer har alle inddelte vinduespartier
og dermed profiler, som reducerer glasarealet, hvorved g - værdien reduceres. Da der er krav
om udvikling af et energirigtigt vindue, ses bort fra disse åbningstyper. Derudover kan de 3
varianter heller ikke pudses indefra.
Dreje-kip vinduet forringer muligheden for at have planter o.lign. stående i vindueskarmen, da
det åbner indad. Desuden opleves vinduet svært at vurdere, om det drejer indad eller kipper.
Vinduet med vertikal drejning forringer ligeledes muligheden for at have planter o.lign. stående
i vindueskarmen uden at skulle flytte dem ved åbning af vinduet. Ligeledes vil gardiner kunne
komme i klemme i vinduet.
Såvel vippevinduet som topvendevinduet drejer om en central horisontal akse. Begge typer kan
pudses indefra, men når vinduet drejes, opleves det som om man får det i hovedet. Det er svært
at styre bevægelsen for at vende vinduet, når man skal tage fat i vinduet tæt på kroppen foroven
på karmen og langt væk forneden. Bevægelsen for at åbne et sidevendt vindue er mere harmonisk. Ved forsøg med et topvendevindue i Velfacs udstillingslokale i Herlev krævede vinduet
i størrelsen 1,0 m x 1,2 m, som vejer ca. 35 kg, flere kræfter for at blive skubbet rundt og for
umiddelbart efter at blive bremset end et sidevendt vindue.
Det sidevendte vindue er således at foretrække som bruger.
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Der er taget udgangspunkt i løsninger fra vinduesproducenterne Velfac, Storke Vinduer og Rationel Vinduer. Desuden
er katalog fra pn-beslag og Carl F anvendt.
Velfac 237 skydedør s. 50 – 51 i Velfac katalog. Se siderne som bilag 3.

1.1 Sidehængt

1.2 Sidestyret
(sidestyret 900)

1.3 Sidevende
(sidestyret 1800)

1.4 Dreje

2.1 Tophængt

2.2 Topstyret

2.3 Topvende

2.4 Vippe

3.0 Dreje - kip

4.0 Koblede

5.0 Skyde

6.0 Hejse

Figur 3-3, Åbningstype - kilde: Illustreret byggeordbog
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Beslag til vindue
Vinduesbeslag anvendes som åbningsmekanisme samt fastlåsning og afstivning af det åbne
vindue. Fastlåsningen skal være mulig i en vilkårlig position for udluftning og termisk komfort,
men også i en børnesikker og indbrudssikker minimal åbningsposition. Desuden skal beslaget
kunne låses i en maksimal åbningsposition, for at ruden kan pudses.
Ved gennemgang af PN-beslag og IPA-beslag er følgende beslag fundet til side-vende vinduet
som vist i tabel 3-4:
Beslag
Bæreevne BeslagsBeslags- Beslags- Max. åbnings- Materiale
rammevægt højde inkl. længde
dybde
vinkel
frigang
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
[º]
Glidebeslag
40
16
542
17,3
90/180
stål
001370
Glidebeslag
40
16
441
17,3
90/180
stål
001380
Tabel 3-4 produkter fra Carl F

Åbningsvinklen er 90º, hvorefter vinduesrammer vendes 180 grader ud fra facaden. Se billeder
af beslag i side-vende vindue fra Velfacs udstillingshus i Herlev:

Figur 3-4, eget billede fra Velfacs udstillingshus i Herlev

Et beslag til et side-vende vindue kan maksimalt bære 40 kg rammevægt, hvilket vil sige 40 kg
rude og ramme.
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Se tegning af beslag som bilag 4

Figur 3-5, Velfac 229 topvende vindue

Tilsvarende beslag til top-vende åbningsmekanismen har følgende data:
Beslag
Bæreevne BeslagsBeslags- Beslags- Max. åbningsrammevægt højde inkl. længde dybde
vinkel
frigang
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
[º]
Venderamme70
18
1375
22
180
beslag 001802
Venderamme45
16
513
17.3
170
beslag 001804
Tabel 3-5, produkter fra Carl F						

Materiale

stål/aluminium
stål/aluminium

Et beslag til et top-vende vindue har en bæreevne på maksimalt 70 kg rammevægt som angivet
i tabel 3-5. Til gengæld kræver beslaget mere plads i ramme/karmkonstruktionen.
Da behovet for at vende vinduet kun opstår, når vinduet skal pudses udvendigt eller repareres,
vælges top-vende åbningsmekanismen for at opnå tilstrækkelig store vinduer.
Konsekvensen af denne beslutning er, at det ene hulrum mellem glasfladerne i ruden øges til
minimum 22 mm plus lim og profilets tykkelse for at give plads til beslaget.

	

Se tegning af beslag som bilag 5

Design af nyt energirigtigt vindue

69

Tætningsliste
Kravene til tætningslisten er stor fleksibilitet for at forblive tæt selv om vinduet giver sig ved
vindbelastning, tilstrækkelig anlægsflade til rammen for at opnå størst mulig vedhæftning, slidstærk overfor mekanisk påvirkning, vejrbestandig, lang holdbarhed og lav U-værdi.
Disse krav opfyldes af tætningslister fra firmaet DAFA . Eksempler på tætningslister, som kan
klæbes på vinduesrammen, ses på figur 3-6, 3-7 og 3-8.

Figur 3-6, Q-lon tætningsliste 3061

Figur 3-7, Q-lon tætningsliste 3042

Figur 3-8, Q-lon tætningsliste 3059

Listerne har en hård polypropylen kerne, som er pålagt højelastisk PU-skum med en glat og
smudsafvisende overflade af slidstærkt PE-folie, som sikrer mod mekanisk påvirkning af listen.
Fabrikanten oplyser, at holdbarheden er ca. 20 år og U-værdien er 0,033 W/m2K. Øvrige materialeegenskaber fremgår af bilag 6. Hjørnesamlinger skæres i gering med specialtang, hvilket
betyder, at der ikke skal svejses eller limes i samlingerne.
Opfyldelse af kravet om vind- og vandtæthed afhænger af tætningslistens spaltemål og stivhed.
Eksempelvis er spaltemålet for tætningsliste 3059, figur 3-8, 6 mm. Der kræves minimum 2 mm
sammenpresning af listen, for at den holder tæt. Det betyder, at vinduet kan give sig maksimalt
4 mm p.g.a. vindtryk/vindsug og stadig være vind- og vandtæt. Der vil imidlertid skulle udføres
tests i henhold til standard EN 1026 og 1027 som angivet i kravspecifikationerne for at bekræfte
tætningslisternes vind- og vandtæthed.
Klæbningen af tætningslisten på kompositmaterialer er det svageste punkt, da det afhænger af
vinduesrammens materiale, om vedhæftningen er holdbar. Der vil derfor skulle udføres forsøg
med tætningslisten for at afklare klæbeevne og holdbarhed.
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Tekniske oplysninger om tætningslister er givet telefonisk af DAFA´s konstruktions- og udviklingschef Sasa Nikolic.

Indledning til materialevalg
I det følgende udvælges materiale til ramme/karmkonstruktionen.
I traditionelle vinduer anvendes ramme/karmprofiler i træ, aluminium, PVC eller træ/aluminium. Der foretages en sammenligning mellem de kendte materialer og glasfiberarmeret polyester, hvorefter et materiale udvælges.
Materialets fremstillingsmetode og materialeegenskaber gennemgås.
Afsnittet afsluttes md et interview med professor MAA Jan Søndergård.
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Udvælgelse af materiale
Valg af materiale til ramme/karmkonstruktionen er en afvejning af materialets varmeledningsevne, styrke, holdbarhed og behov for vedligeholdelse. Desuden indvirker forholdet mellem
arealet af ramme/karm og glasarealet på det samlede energitilskud. Et mindre ramme/karm
areal medfører større glasareal, som betyder øget solenergitilførsel til rummet.
Almindeligt anvendte ramme/karmprofiler produceres i træ, træ/aluminium, plast i form af PVC
og aluminium. Fordele og ulemper ved de enkelte profiler ses i tabel 4-1:
Materiale Varmeledningsevne Styrke ift. Holdbarhed Vedligeholdelse Særlig risiko
egenvægt*
Træ
Lav
Lav
God
Regelmæssigt Beskyt mod
fugt
Træ/alu
Lav
Lav
Bedre end
Begrænset
træ alene
PVC
3 gange højere end Lav
God
Ingen
UV-bestantræ
dighed
Aluminium Meget høj
Middel
Meget god Ingen
Kuldebrosafbrydelse
Tabel 4-1 Materialers fordele og ulemper
* Se bilag 7 for oplysninger om materialer fra ITKE, Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen, Stuttgart.

PVC- og aluminiumsprofiler kræver ingen vedligeholdelse og er meget holdbare, men især aluminium har en høj varmeledningsevne, som medfører stort behov for kuldebrosafbrydelser.
Aluminiumsprofiler har desuden stor styrke, hvilket giver forholdsvis slanke ramme/karmprofiler på 60 mm i modsætning til profilhøjder på 97 – 115 mm for henholdsvis træ, træ/aluminium
og PVC.
Træprofiler har en god isoleringsevne, men kræver regelmæssig vedligeholdelse.
Der er udviklet et profil, som består af aluminium og plast i rammekonstruktionen, men hvor
karmen er i træ. Denne kombination reducerer profilhøjden til 54 mm, men forbedrer ikke den
samlede varmeledningsevne væsentligt.
Glasarealet øges imidlertid ved den reducerede profilhøjde og tillader mere solenergi at trænge
ind i rummet. I graf 4-1 vises glasarealets afhængighed af profilhøjden for kvadratiske vinduer
i standardstørrelse:
Glasarealet for et vindue med dimensionerne 1,0 m x 1,0 m øges 12 % ved reduktion af profilhøjde fra 115 mm til 54 mm. Hvis det opstillede krav i kravspecifikationerne om profilhøjde
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Oplysning om profiler er fra Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 1: Grundlæggende energimæssige egenskaber”. BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2003.
Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder
og vinduer”. BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet, August 2000.
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Graf 4-1, Glasarealets afhængighed af karmhøjde

Kantlængde
mm

på 25 mm er muligt, øges glasarealet yderligere 25 %. Der er således energiøkonomisk baggrund for at anvende et materiale med tilstrækkelig styrke og lav varmeledningsevne til en smal
ramme/karm konstruktion.
Graf 4-2 viser en oversigt over arbejdskurver for gængse materialer samt for glasfiberarmeret
polyester:
Hookes lov
MPa
500
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400
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Graf 4-2, Trækarbejdskurve for gængse materialer og for glasfiberarmeret polyester fra Fiberline

Design af nyt energirigtigt vindue

73

Arbejdskurven for glasfiberarmeret polyester indikerer, at der er tale om et materiale med trækstyrke, som er sammenlignelig med ståls. En afgørende forskel er egenvægten, som det fremgår
af graf 4-3:

Træ

Alu

Glas

GFP

Stål

fu,k
γ

E
γ

Trækstyrke/egenvægt
Stivhed/egenvægt
Graf 4-3, Udvalgte materialers trækstyrke og stivhed i forhold til egenvægt

Glasfiberarmeret polyester har en meget høj trækstyrke i forhold til egenvægt og en acceptabel
stivhed i forhold til egenvægten, som formentlig tillader smalle profiler. Graf 4-3 antages at
udtrykke styrke og stivhed i fiberretningen for glasfiberarmeret polyester. Aluminium har ikke
denne begrænsning, men til gengæld en høj varmeledningsevne, der kræver konstruktioner med
stor opmærksomhed på kuldebrosafbrydelser.
Ramme/karmprofiler i glasfiberarmeret polyester har været anvendt i Canada i over 20 år. I
en vejledning til forbrugerne om køb af energirigtige vinduer og døre fra det canadiske miljøministeriums direktorat for energibesparelser er glasfiberarmeret polyester anbefalet som et
energirigtigt valg på lige fod med aluminiumsprofiler.
I det følgende tages derfor udgangspunkt i glasfiberarmeret polyester som materiale til ramme/
karmkonstruktionen. Materialeegenskaber for glasfiberarmeret polyester beskrives, og en arkitekt interviewes om materialets kvaliteter og anvendelse.
I afsnittet om skitser og beregninger for forslag 1 udføres statiske overvejelser for lastpåvirkninger på et vindue for at vurdere muligheden for at anvende glasfiberarmeret polyester til
ramme/karmprofiler.
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www.itke.uni-stuttgart.de. Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen, Stuttgart.
www.omniglass.com
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency: www. oee.nrcan.gc.ca
http://oee.nrcan.gc.ca/Publications/infosource/pub/renovate/windowsanddoors/section7.cfm?text=N&printview=N

Glasfiberarmeret polyester
Fremstillingsmetode
Glasfiberarmeret polyester er et kompositmateriale, d.v.s. et materiale som er sammensat af
mindst to forskellige materialer. Et kompositmateriale har større styrke og stivhed end materialerne har hver for sig.
Et profil af glasfiberarmeret polyester fremstilles ved pultrudering og består af armering, matrix
og additiver.
Armeringen består af glasfibre, som kaldes rovings, og glasfibermåtter, som både giver styrke
og stivhed. Eksempler på typer ses på figur 4-1 til 4-7. Armering kan også være af kulfibre, som
giver stor stivhed, eller aramidfibre, som har stor slagstyrke. Rovings er ofte fibre, som ligger
på tværs af hinanden for at øge styrken på tværs af profilets længde. Armeringen i Fiberlines
konstruktionsprofiler udgør 60 % af profilernes vægt.
Rovingtyper

Figur 4-1, glat

Figur 4-2, spun

Figur 4-3, mock

Måttetyper

figur 4-4, kontinuerlig måtte
Tilfældigt orienterede fibre

Figur 4-5, væv
0º/90º

Figur 4-6, komplex måtte
Figur 4-7, bidirektional kom0º/90º væv + tilfældigt orien- plexmåtte
terede fibre
0º/±45º/90º væv + tilfældigt
orienterede fibre

Matrix binder armeringen sammen og fastholder armeringen i forhold til tværsnittet, hvorved
de mekaniske egenskaber udnyttes bedst muligt. Korrosionsbestandighed, elektrisk isoleringsevne, brand- og temperaturbestandighed afhænger ligeledes af typen af matrix. Polyester anvendes oftest som matrix p.g.a. alsidige egenskaber, hvorimod epoxy og fenol især anvendes til
henholdsvis kulfiberarmerede profiler og ved krav om høj brandmodstandsevne.
	

Hvor intet andet er angivet, baseres oplysninger og billeder på Fiberlines hjemmeside: www.fiberline.dk
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Additiver (fyldstoffer) tilsættes for at:
▪ fylde formen ud hvilket reducerer prisen
▪ forbedre pultruderingsprocessen, hvorved man undgår krymp ved hærdning, hindrer dannelse af mikrorevner eller tilfører profilet en funktion såsom at tilsætte farve eller brandhæmmende stoffer.
Pultrudering foregår som en kontinuerlig proces, hvorved der fremstilles kompositprofiler med
konstant tværsnit og konstante materialeegenskaber.
Injektion af matrix

Armering

Opvarmning og
udhærdning

Udsugning

Aftrækkere

Sav

Figur 4-8, pultruderingsprocessen

Armeringen af glasfibre og glasfibermåtte føres ind i et pultruderingsværktøj, som er fremstillet
til den aktuelle profil. I værktøjet tilsættes matrix og additiver. Det færdige profil trækkes ud af
værktøjet og er ca. 50º C, når profilet kommer ud af værktøjet. Profilet skæres til sidst op i de
ønskede længder med et skæreværktøj. Den maksimale længde er 24 m og bredden 1250 mm.
Profilet kan efterbearbejdes i form af fræsning, boring og skæring på CNC-fræser.

Figur 4-9, Fiberline pultruderingsanlæg
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”Styrke og letvægt. Profiler og løsninger i plastkomposit” Fiberline Composites

Profiler i glasfiberarmeret polyester kan som standard designes ud fra følgende kriterier:
Maksimum højde

Minimum rundingsradius

Maksimum bredde

Maksimum godstykkelse

60 mm

320 mm
0,5 mm

Maksimum længde

240

Underskæringer: Ja

1250 mm
60 mm

Langsgående ribber: Ja

Minimum godstykkelse

m

00 m

Forskel i godstykkelse: Ja

1,5 mm

Sandwich: Ja

Indlæg af lede- og
modstandstråd: Ja

Mulighed for indfarvning: Ja

Figur 4-10, designmuligheder i glasfiberarmeret polyester

Materialeegenskaber
Da glasfiberarmeret polyester er anisotropt, er nedenstående karakteristiske materialeegenskaber for profiler afhængige af fibrenes retning. Beregning af et nydesignet profil kan udføres i
Fiberline Konstruktionshåndbog for at opnå sikre værdier for brudstyrke og nedbøjning.
Karakteristiske stivhedstal og tværkontraktion
[MPa]
[-]
o
Elasticitetsmodul
E0
23.000/28.000
o
Elasticitetsmodul
E90
8.500
Forskydningsmodul
G
3.000
o
o
Poisson’s forhold
ν 0 ,90
0,23
Poisson’s forhold
ν 90o,0o
0,09
Tabel 4-2, materialeegenskaber for glasfiberarmeret polyester

Profiler i glasfiberarmeret polyester har en høj styrke og stivhed samtidigt med en lav vægt
med en densitet på 1.500 – 1.800 kg/m3. Alle tre egenskaber er fordele til udvikling af smalle
vinduesrammer og –karme.
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De angivne materialeværdier er gældende i temperaturområdet mellem -20°C og 60°C i tør
tilstand.
Karakteristiske styrkeværdier
[MPa]
o
o
Bøjestyrke, 0
fb,0
240
Bøjestyrke, 90o
fb, 90o
100
o
o
Trækstyrke, 0
ft, 0
400
Trækstyrke, 90o
ft,90o
50
Trykstyrke, 0o

Trykstyrke, 90o
Forskydningsstyrke
Hulrandsstyrke, længderetning
Hulrandsstyrke, tværretning

fc,0o

240

fc,90o

70

ft
fcB,0o
fcB, 90o

25
150
70

Note: Temperaturer over 60°C skal styrker og stivheder reduceres i overensstemmelse med Fiberline Konstruktionshåndbog.

Desuden er profilerne højisolerende med en varmeudvidelseskoefficient, som svarer til koefficienten for glas på 9 ∙ 10-6/K. Denne egenskab gør materialet attraktivt at anvende til udvikling
af ramme/karmkonstruktioner til vinduer, eftersom glas til ruder og glasfiberarmeret profiler vil
udvide sig næsten ens i længderetningen.
Profilernes varmeledningsevne reducerer varmetabet i ramme/karmkonstruktionen og medfører
en lav U-værdi for det samlede vindue.
Termisk egenskab
0o
90o
O
Enhed
Norm
Varmeledningsevne
0,2 - 0,3
W/mK
DIN 52 612-79
o
Anvendelsestemperatur
-100 til +180 C
Varmeudvidelseskoefficient
8 - 14 16 - 22
10-6 K-1 ASTM C 177-93
0° Parallel med profilets langsgående fibre.
90° Vinkelret på profilets langsgående fibre.
O Retningsuafhængigt, eller tilnærmelsesvis retningsuafhængigt.

Yderligere fordele ved glasfiberarmeret polyester er:
▪ korrosionsbestandig når der anvendes en beskyttende overflademåtte
▪ vejrbestandig mod UV stråler, frost, salt og kemikalier
▪ gode udmattelsesegenskaber og høj slagstyrke
▪ minimal vedligeholdelse
▪ lang levetid
▪ mulighed for helt glat overflade, som gør overfladen nem at lakere
▪
▪
▪
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mulighed for overflade med struktur, hvilket afhænger af armeringsmåtte
god vedhæftningsevne for lak og lim
hurtig bearbejdning og montage.

I de følgende tabeller sammenholdes glasfiberarmeret polyester med øvrige anvendte vinduesmaterialer og med stål.
E modul bøjning

Trækstyrke
450

GPa

Fiberline

150
100

TRÆ

50

25 50 75 100 125 150 175 200

Energi

TRÆ

200

STÅL

STÅL

250

ALU

ALU

PVC

300

Fiberline

350

PVC

0

MJ/dm3

Fiberline
PVC

0,2

W/°K-m

Termisk
Fiberline

0,15

PVC
ALU

ALU
STÅL

STÅL

TRÆ

0,15

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

TRÆ

20 40 60 80 100 120 140 160

Vægt

Pris vs tid
STÅL

Pris

Fiberline

Vægt g/cm3

0

MPa

400

PVC
ALU
Fiberline

STÅL
TRÆ

5

10

15

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Graf 4-4, kilde Fiberline

Glasfiberarmeret polyester har større stivhed end PVC og træ, men mindre end aluminium. Til
gengæld er trækstyrken i fiberretningen væsentligt højere end aluminiums. Energiforbruget for
at producere 1 dm3 af materialet er mindre end for PVC, aluminium og stål.
Glasfiberarmeret polyester er driftsøkonomisk et attraktivt materiale p.g.a. lav vægt, lang levetid og minimal vedligeholdelse.
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Interview med professor MAA Jan Søndergård
Interviewet blev foretaget i forbindelse med en forelæsning, som Jan Søndergård holdt på DTU
i december 2006. Samtalen er sammenskrevet til et referat uden direkte citater.
Som arkitekt ønsker Jan Søndergård at være pragmatisk og derfor udvikle funktionelle løsninger. Han sammenstiller stedets ånd med tidens ånd. Hans udgangspunkt for at skabe bygninger
er at inddrage vores kulturarv som baggrund for vores selvforståelse og inddrage landskabet
som et ”bo”skab. Jan Søndergård arbejder med enkle linier og materialernes renhed. Hovedsædet for B & O i Struer er et eksempel på hans tankegang.
Jan Søndergård har anvendt glasfiberarmeret polyester til udvikling af vindue og facadeelementer. I samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og en række virksomheder har han
udviklet vinduet VentVision, hvor vinduesprofilerne er fremstillet af glasfiberarmeret polyester
af Fiberline Composites A/S. Desuden har han indgået i udviklingen af translucente facadeelementer til Fiberlines nybyggede fabrik.

Materialets kvaliteter
Jan Søndergård anser det translucente udtryk for at være materialets største kvalitet og er i gang
med at udvikle et tilsvarende translucent isoleringsmateriale. Han fremhæver strukturen i armeringsmåtten ved at undlade at farve materialet.
De isolerende og styrkemæssige egenskaber indgår som en yderligere argumentation for at
anvende materialet i byggeriet.
Profiler i glasfiberarmeret polyester er dyrere at producere end gængse byggematerialer og fordyrer byggeomkostningerne. Det er endnu uvist i hvilket omfang den mindre vedligeholdelse
og forlængede holdbarhed opvejer den højere produktionspris.

Om vores vinduesprojekt
Jan Søndergård anser ikke en rammedybde på 70 – 150 mm for at være et udtryksmæssigt
problem.Han sammenligner rammedybden med et vindue med koblede rammer, som er en anerkendt løsning. Dog bør afstandslisten mellem glasfladerne i en termorude males sort for at
undgå det blanke udtryk, som rustfrit stål medfører. Afstandslister kan males i stort set alle
RAL-farver mod en merpris.
I VentVision vinduet foregår udluftningen ved hjælp af en varmeveksler i karmen, hvilket betyder, at man ikke behøver at åbne vinduet for at lufte ud. Vores spørgsmål er, om det er ønskeligt
at udvikle vinduer, som ikke kan åbnes. Jan Søndergård mener klart, at der er et mentalt behov
hos mennesker for selv at kunne påvirke deres fysiske omgivelser, herunder at kunne åbne
vinduet. Et vindue har funktion som åbning til dagslysindfald, redningsåbning, røglem og ikke
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mindst som det enkeltes menneskes mulighed for regulering af indeklimaet og kontakt til omgivelserne lige uden for vinduet.

Udviklingsområder
Brandsikkerhed
Det overordnede brandkrav til bygningskomponenter er, at resten af bygningen skal kunne
blive stående, selv om en komponent brænder. Da glasfiberarmeret polyester er et nyt byggemateriale, er der en vis forsigtighed hos brandmyndigheder med at godkende materialet for at
undgå uhensigtsmæssig præcedens for godkendelsesproceduren.
Ved afprøvning med bunsenbrænder på Fiberlines fabrik gik der 10 – 12 minutter, før profilet
antændte. Så snart flammen blev slukket, stoppede påvirkningen af materialet. Profilet bryder
vanskeligt i brand, men når det sker ved større påvirkninger af f.eks. letantændelige væsker på
store flader, udvikles kraftig giftig røg. Det kræver derfor yderligere brandtestning og vurdering
af brandrisiko i hvert enkelt byggeri for at overholde brandsikkerheden.
Pultruderingsværktøj
Værktøjer til pultrudering af profiler udvikles til hver profiltype og er en omkostningstung andel af produktionen. Det koster mellem 100.000 og 500.000 kr. at udvikle værktøj til et nyt profil. Derfor genanvendes udviklede værktøjer så vidt muligt til nye profiler, selv om profilerne
efterfølgende kræver tilskæring eller udfræsning.
Algevækst
Der forekommer algevækst på flader og profiler, især på nordvendte sider af en konstruktion.
Forekomsten af algevækst er kendt fra bådindustrien, hvor der anvendes maling til at fjerne
algevæksten.
En gangbro over jernbanelegemet i Kolding med brodæk i glasfiberarmeret polyester er blevet
renset for algevækst. Man kan højtryksrense fladerne, men arbejder på at udvikle en anden metode til bekæmpelse af alger.
Fremtidsperspektiv
Glasfiberarmeret polyester kan anvendes til større byggerier, når forholdene omkring brandsikkerhed og algevækst er løst.
På nuværende tidspunkt er Jan Søndergård i gang med at tegne en kirke i Jyllinge i glasfiberarmeret polyester, som afventer myndighedsgodkendelser. Han mener, at glasfiberarmeret polyester i dag bliver sammenlignet i for høj grad med egenskaberne for stål. Fremtiden ligger i at
indtænke glasfiberarmeret polyester som et selvstændigt materiale i byggeriet.
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Forslag 1
Sideløbende med udvælgelsen af materiale til ramme/karmprofil og standardløsninger har vi
skitseret forslag til ramme/karmprofil. I denne proces er det tillige undersøgt, hvilke påvirkninger der har betydning for udformning af forslag såsom statiske og bygningsfysiske overvejelser.
Skitseforslag er analyseret funktionsmæssigt. Vinduesgreb er skitseret og ligeledes vurderet for
funktionsmæssige kvaliteter.
Der er desuden udført Therm beregninger som baggrund for at vurdere udvalgte forslag i et
energirigtigt perspektiv. Mindre justeringer af forslag er foretaget ud fra de første Therm beregninger, hvorefter forslag beregnes igen i Therm. Betydningen af justeringerne vurderes på basis
af beregningerne, hvorefter det endelige forslag 1 foreligger.
De tekniske og produktionsmæssige overvejelser for forslag 1 beskrives for at sikre, at forslaget
kan realiseres.
Afslutningsvis sammenlignes det endelige forslag med et eksisterende vindue på markedet.
Rammedybdens betydning for Uramme danner basis for forslag 2.
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Statiske overvejelser
Et vindue påvirkes primært af egen- og naturlast. Når vinduet står åbent, påvirkes vinduet desuden af dynamiske belastninger fra vindstød, hvorved der kan opstå vrid i konstruktionen.
Det forudsættes, at vinduet ikke indgår i bygningens bærende konstruktion.

Egenskaber ved glas
Glas bryder sprødt uden plastisk deformation ved overbelastning og optager derfor jævnfordelt
last bedre end punktlaster. Desuden modstår glas i højere grad korttidslaster såsom vindstød end
langtidspåvirkninger som snelast og egenvægt.
Da varmeudvidelseskoefficienterne for glas og glasfiberarmeret polyester er næsten identiske,
opstår der ikke væsentlige spændinger mellem materialerne. Derved øges bæreevnen overfor
belastninger, hvilket medfører, at glasflader og rammeprofil antages at være én samlet stiv konstruktion.
Udgangspunktet for rammeprofilerne, som skitseres i næste kapitel, er, at glasfladerne afstiver
rammekonstruktionen. Rammen er ikke stiv i sig selv i modsætning til et traditionelt vindue,
som har en stiv rammekonstruktion, hvor glasfladerne ikke bidrager til vinduets konstruktive
system.

Optagelse af kræfter
Belastningen fra vinduets egenvægt overføres til top-vendebeslagets nedadgående stang, som
er fastgjort midt på siderammeprofilerne.
Kræfterne optages, hvor konstruktionen er stivest. Ruden forudsættes at have pladevirkning
i forhold til vindpåvirkning. Udbøjningen af rammen forventes at forløbe sammenhængende
med glassets udbøjning under forudsætning af, at limen, som anvendes til at samle glasflader
med ramme, kan overføre kræfter.
Vrid
Når vinduet står åbent, fastholdes det af beslagene i siderammerne. Vindstød, som rammer vinduet fra siden, skaber et vridningsmoment. Denne påvirkning er dynamisk og kan ikke beregnes, men undersøges ved testning for godkendelse af vinduet i henhold til kravspecifikationer.
Naturlast
Naturlasten består primært af vindlast, da vi arbejder med vinduer, som placeres lodret i et
murhul.
Når vinduet er lukket, udgør vindsug den største belastning. Rammeprofilerne betragtes som
bjælker, der udbøjer i sammenhæng med ruden. Siderammen skal optage flest kræfter, da overførslen fra beslaget sker til siderammerne.
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Beregninger af siderammen er baseret på oplysninger om vindlast i DS 410.

Figur 5-1, vinduesdimensioner og fastholdelsespunkter

Vinduet fastholdes, som vist i figur 5-1, af åbningsbeslaget i siderammen og i bundrammen med
en paskvilløsning.
Suget angriber hele fladen som jævnt fordelt last med størst belastning på siderammen, når der
regnes på et horisontalt vindue som i dette eksempel.
Ved følgende formel beregnes den regningsmæssige vindlast Fw,r ved
Fw,r = Q · cpe · g
Hvor
Q
cpe
g

vindens hastighedstryk
formfaktor, som bestemmes ud fra bygningens form, findes ved interpolation, hvor
1 m2 < A ≤ 10 m2
partialkoefficient er 1,0 for anvendelsesgrænsetilstand. For brudgrænsetilstand er
partialkoefficienten lig 1,5

Vindens hastighedstryk er fundet via DS 410 figur 6.1.3b.
Det er vurderet, at den mest belastende Q-værdi er 0,80 kN/m2, som forekommer i terrænklasse
II, ved en bygningshøjde på 10 m, med basisvindhastighed på 24 m/s.
cpe = cpe,1 + (cpe,10 – cpe,1) · log10(A)
cpe = 1,36

cpe,1 = 1,5
cpe,10 = 0,9

Der er tale om anvendelsesgrænsetilstand:
Fw,r = 0,80 kN/m2 · 1,36 · 1,0
Fw,r = 1,09 kN/m2
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Momentet er beregnet i programmet AVWin.
M = 0,210 kN·m
Jævnfør EN 14351-1:2006’s krav om rammeudbøjning i klasse C må umax = L/300

Figur 5-2, tværsnit af ramme profil

Rammeprofilet er udført i glasfiberarmeret polyester. Godstykkelsen i ydersiden og indersiden
af profilet bidrager til siderammens stivhed og medregnes overslagsmæssigt, se figur 5-2.
2
umax = 1 · M · L
10 E0 · Iy

umax = L/300 = 4,7 mm

umax = 4,71 mm

ved E0 = 2,8·104 MPa

umax = 5,74 mm

ved E0 = 2,3·104 MPa

L
D
E0
Iy

1.400 mm
75 mm
2,3 - 2,8 · 104 MPa
312.021 mm4

Profilet overholder EN 14351-1:2006’s krav til rammeudbøjning ved anvendelse af bedst mulige E-modul på 28.000 MPa, men overstiger den maksimale udbøjning ved beregning med
lavere E-modul på 23.000 MPa.
Følsomheden mellem rammedybde og udbøjning undersøges i graf 5-1 for at afklare den mindst
mulige rammedybde, som kan optage de beregnede vindlaster.
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Se beregninger for inertimoment for forskellige rammedybder som bilag 8.

Rammedybde i forhold til maksimal udbøjning

Udbøjning
mm

8

E0 2.8·104 MPa
E0 2.3·104 MPa

7

6

5
Max udbøjning

4

3

2

1

0
70

75

80

85

90

95

Graf 5-1 Kurve for den maksimale udbøjnings afhængighed af rammedybde

100

105

110

Rammedybde
mm

Der er tilstrækkelig stivhed i siderammen til at optage vindlasten med en rammedybde på 81
mm ved anvendelse af E-modul på 23.000 MPa, som det ses af graf 5-1. P.g.a. profilets udbøjning vil der opstå trækspændinger i glasfladerne, hvilket betyder, at der skal beregnes på brudrisiko for glasset ved en beregning af lastoverføring mellem glas og rammeprofil.
Det antages imidlertid, at glasfladerne optager en del af vindlasten, hvorfor vi har valgt at arbejde indenfor et løsningsrum for rammedybden på mellem 75 og 81 mm.
Det endelige valg af rammedybde afhænger af pladskrav til beslåning, tætningsliste og vinduesgreb.
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Skitseforslag
Alle skitseforslag er udført under forudsætning af en maksimal højde på 35 mm inkl. fuge, som
beskrevet i kravspecifikationerne. Karmen består af et fladprofil på 3 mm. Rammen er et 4 mm
tykt profil for at opnå tilstrækkelig styrke til optagelse af vindlast.
Forslagene er tegnet med udgangspunkt i den valgte rude og åbningsbeslag. Skitserne er tegnet
som et snit gennem bundkarmen og har en højde på 20 mm. Fugen er ikke medtegnet. Dybden
i snittene er 85 mm + den udvendige afslutning af profilet, der varierer fra 0 til 12 mm.
Skitseforslag 1

Rude, beslag, greb og paskvil er placeret i
rammeprofilet. Glassene er limet fast til rammen i false, så hele ramme/glas konstruktionen virker sammen.
Karmen har en anslagsliste, hvor tætningslisten er fastgjort. Karmen forsætter ind og
fungerer som lysning i murhullet, da glasfiberprofilet nemt kan bearbejdes.

Skitse 5-1

Skitseforslag 2

Udgangspunkt som i skitse 1. Rammeprofilet
er ændret fra en sammenhængende profil til
u-profiler og et fladprofil som afstandsmateriale mellem glassene. Der er tale om standardprofiler.
Løsningen kræver, at limen ikke må svigte,
for at vinduet hænger sammen.
En videreudvikling af mekanisk sikring af
glassene er påkrævet. Limtyper, der kan indgå
i bærende konstruktioner, skal undersøges.
Skitse 5-2

Skitseforslag 3

Materialet reduceres ved dette forslag. Der
er ikke plads til beslaget, der skal fastgøres
i rammen. Beslaget bliver synligt i hulrum
mellem glasflader, og ruden er ikke forseglet.
Glassene er fastholdt af lim og ikke mekanisk
sikrede.

Skitse 5-3
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Skitseforslag 4

Rammeprofilet er vendt om for at sikre glassets fastgørelse.
Vandnæsen beskytter mod vand, men medfører at bundsnittet og profilerne ikke kan
bruges som top-og sideramme.
Udendørs glasfiber især mod nord er modtageligt overfor algevækst. Rengøring af
vandnæsen kan være nødvendig på et ellers
vedligeholdelsesfrit materiale.

Skitse 5-4

Skitseforslag 5

Det udvendige glas fastholdes af et aluprofil,
der fungerer som en klemme.
Ærligheden overfor materialet bliver nedprioriteret p.g.a. aluprofilet. Til gengæld undgås
algevækst, og der er ingen vedligeholdelse.

Skitse 5-5

Skitseforslag 6

Vandnæsen er fjernet, så bundprofilet kan
bruges på alle sider. Det yderste glas fastholdes mekanisk af rammeprofilet.
Ændringen giver et harmonisk og rent indtryk af vinduet udefra. Rammeprofilens materiale fremtræder i sin grundform uden forstyrrelse af andre materialer.

Skitse 5-6

Af hensyn til den mekaniske sikkerhed ved fastgørelse af ruden og ærligheden overfor materialet arbejder vi videre med forslag 6. Skitseforslaget benævnes fremover som forslag 1.
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Analyse af skitseforslag
I det følgende vurderes skitseforslaget i forhold til vinduets oplukkelighed og beslagets bæreevne for at undersøge, om forslaget er anvendeligt.

Kritisk afstand mellem karm og ramme
Der skal være tilstrækkelig afstand mellem karm og ramme, til at vinduet kan åbnes. Samtidigt
ønskes så smal en samlet ramme/karmhøjde som muligt for at lade maksimalt sollys trænge ind
i rummet og bidrage positivt til energiregnskabet.
Afstanden mellem karm og ramme afhænger af åbningstype, vinduesrammens dybde og vinduets dimensioner.
I det følgende beregnes minimumsafstanden for et top-vende vindue med en samlet rammedybde på 77 mm. Der tages højde for, at rotationsaksen er placeret i vinduets yderkant som illustreret på figur 5-3.

HængselakseL
Hængselaksev

A

C

Rude
Ramme
Kritisk punkt

x
D
Figur 5-3 rotationsakse og omdrejningspunkt		

Karm

Figur 5-4 lodret og vandret hængselsakse samt kritisk afstand (x)

Beregning af kritisk afstand
Afstanden (x) er den minimale afstand mellem karmens og rammens kritiske punkt, figur 5-4.
Den bestemmes ud fra følgende ligning:
a2 + b2 = c2
C = Av + x
Av = h - x
(Av + x)2 = D2 + (h - x)2
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hvor
Av
D
C
x
h

er afstanden fra overkant af karm til hængslets vandrette omdrejningsakse
er dybden af rammen fra hængslets lodrette omdrejningsakse til det kritiske punkt
er afstanden fra hængsels omdrejningspunkt til det kritiske punkt
er den minimale afstand mellem overside af karm og underside af ramme
er afstanden fra bundkarmens overkant til topkarmens underkant. h = Av + x

For at sammenholde kriterierne for den kritiske afstand er tabel 5-1opstillet for et rammeprofil
med dybden 77 mm.
					
Vindueshøjde [m]
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
x afstand [mm]
8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
Tabel 5-1, kritisk afstand for tophængte, topstyrede og topvende vinduer. Værdier er oprundet til nærmeste millimeter.

Da ramme og karm i skitseforslag 1 udgør en højde på 13 mm og fugen er 10 mm, er der 12
mm til den kritiske afstand. Vi har valgt en tolerance på 2 mm til unøjagtigheder i designog produktionsprocessen. Ramme/karmkonstruktionen ønskes imidlertid så smal så muligt af
energimæssige og æstetiske årsager. Vi har derfor valgt, at den kritiske afstand skal være så lille
som mulig.
Hvis den kritiske afstand mellem ramme og karm udgør 7 mm, betyder det, at den mindste vindueshøjde kan være 0,6 m. Dette er acceptabelt, da mindstemål for standardvinduer fra Rationel
Vinduer A/S er 588 mm x 588 mm.
Ramme/karmhøjden i forslag er 20 mm, inkl. den kritiske afstand.

Kritisk afstand ved top-vende beslag
Ovenstående beregninger forudsætter, at bevægelseskurven for top-vendevinduet forløber som
et tophængt vindue. D.v.s. bevægelsen for at åbne vinduet ikke indebærer, at rammen forskydes
nedad og derved influerer på den kritiske afstand.

Skitse 5-7 bevægelseskurve for topvendebeslag
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Arkitekt Leo Engstrøm fra Peder Nielsens Beslagfabrik, PN-BESLAG, oplyser, at det valgte
beslag bevæger sig i en glideskinne i rammens plan. Beslagets arme fungerer som et saksebeslag i den første del af bevægelsen, hvor vinduet åbnes lige præcis ud af karmen. Det betyder,
at åbningsmekanismen kan betragtes som tophængt de første 10 – 15 cm af bevægelsen for at
åbne vinduet. Den valgte åbningstype og beslag kan således anvendes.

Beslags bæreevne
Σ Glasvægt glasflader
r Glasfiberarmeret polyester
Rammedybde
Profilareal
h\b
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2

0,4
6,3
7,7
9,1
10,5
11,9
13,3
14,7
16,1
17,5
18,8
20,2
21,6
23,0
24,4
25,8
27,2
28,6
30,0
31,4

0,5
7,7
9,4
11,1
12,8
14,5
16,2
17,9
19,6
21,2
22,9
24,6
26,3
28,0
29,7
31,4
33,1
34,8
36,5
38,2

0,6
9,1
11,1
13,1
15,1
17,1
19,1
21,1
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0
41,0
43,0
44,9

30
1800
77
530
0,7
10,5
12,8
15,1
17,4
19,7
22,0
24,2
26,5
28,8
31,1
33,4
35,7
38,0
40,3
42,6
44,9
47,2
49,4
51,7

kg/m2
kg/m3
mm
mm2
0,8
11,9
14,5
17,1
19,7
22,3
24,8
27,4
30,0
32,6
35,2
37,8
40,4
43,0
45,6
48,2
50,8
53,3
55,9
58,5

0,9
13,3
16,2
19,1
22,0
24,8
27,7
30,6
33,5
36,4
39,3
42,2
45,1
48,0
50,9
53,8
56,6
59,5
62,4
65,3

1,0
14,7
17,9
21,1
24,2
27,4
30,6
33,8
37,0
40,2
43,4
46,6
49,8
53,0
56,2
59,3
62,5
65,7
68,9
72,1

Rude

4w+30+K4+20+K4

Type

1+1+1

1,1
16,1
19,6
23,0
26,5
30,0
33,5
37,0
40,5
44,0
47,5
51,0
54,5
58,0
61,4
64,9
68,4
71,9
75,4
78,9

1,2
17,5
21,2
25,0
28,8
32,6
36,4
40,2
44,0
47,8
51,6
55,4
59,2
62,9
66,7
70,5
74,3
78,1
81,9
85,7

1,3
18,8
22,9
27,0
31,1
35,2
39,3
43,4
47,5
51,6
55,7
59,8
63,8
67,9
72,0
76,1
80,2
84,3
88,4
92,5

1,4
20,2
24,6
29,0
33,4
37,8
42,2
46,6
51,0
55,4
59,8
64,1
68,5
72,9
77,3
81,7
86,1
90,5
94,9
99,3

1,5
21,6
26,3
31,0
35,7
40,4
45,1
49,8
54,5
59,2
63,8
68,5
73,2
77,9
82,6
87,3
92,0
96,7
101,4
106,1

Tabel 5-2, for vægt af vindue (glas + ramme)

Vægten af rude og ramme/karm er udregnet for at sikre, at beslaget har tilstrækkelig bæreevne
til de gængse dimensioner for vinduer. Den største vinduesdimension, som beslaget kan bære,
er 1,4 x 1,4 m p.g.a. glasfladernes vægt.
Vinduesdimensionerne fra 0,6 til 1,4 m dækker Rationel vinduers standardsortiment og hovedparten af Velfacs sortiment. Vi forventer derfor, at vinduet dækker størstedelen af det danske
marked.
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Skitse af vinduesgreb
Det er vigtigt, at vinduet er behageligt og nemt at betjene. Det betyder, at brugerens bevægelse
skal forløbe enkel og logisk uden tvivl om, hvordan vinduet skal åbnes eller lukkes.
De fleste standardvinduer kan åbnes med en hånd ved at dreje vinduesgrebet op og skubbe vinduet ud. Forløbet udføres i en samlet bevægelse uden at flytte hånden fra vinduesgrebet.
Design af vinduesgrebet har betydning for vinduet, både som funktion men også visuelt, da
vinduesgrebet bryder med resten af ramme/karm udformningen.
Udformningen af ramme/karm konstruktionen skal virke harmonisk indvendigt. Derfor skal
afstanden [e] fra det inderste glas til anslagslisten være så smal som mulig. Derved skabes en
sammenhæng mellem afstanden e, som vist på figur 5-5, og den indvendige rammehøjde på 17
mm, som er gældende for samtlige forslag.

e

e

Rammen ønskes desuden fastholdt i flere punkter i bundkarmen for at fordele vindlasten.
Med ønsket om en minimal vedligeholdelse for hele vinduet skal det gennemtænkes, hvordan
vinduesgrebet og fastholdelsen kan serviceres

Vinduesgreb 1

Forslaget anvender standard løsninger med
paskvil og vinduesgreb, som det kendes fra
almindelige vinduer på markedet.
Vinduesgrebet drejes op som pilen illustrerer,
hvorved kolverne går fri af slutblikket i karmen og vinduet kan åbnes.
Afstanden e, fra glasflade til anslagsliste, er 22
mm.

Skitse 5-8
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Vinduesgreb 2a, 2b og 2c

Forskellige forslag til placeringen af vinduesgrebet.
Bundrammen fastholdes kun hvor vinduesgrebet er placeret. Det giver udbøjninger ved
bund/side hjørner p.g.a. vindsuget.
Det vil til gengæld give mulighed for at placeret vinduesgrebet mere frit, da der ikke kræves
den samme plads som med en paskvil.

Vinduesgreb 2b

Vinduesgreb 2c

Vinduesgreb 3

Skitse 5-9

Skitse 5-10

Skitse 5-11

I dette forslag anvendes anslagslisten til
fastgørelse af vinduesgrebets låsemekanisme.
Der er placeret en magnettape på den skrå
flade i henholdsvis rammen og karm hele
vejen rundt, der holder vinduet lukket over
for vindlast.
Det skal undersøges, om magnettapen kan
anvendes som tætningsliste.
Vinduet er sværere at åbne, da der skal bruges
flere kræfter for at frigøre rammen fra magneten.
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Se bilag 9 for datablad for magnettape.

Skitse 5-12

Vinduesgreb 4

Vinduesgreb 3 kan videreudvikles, så magnettapen udskiftes til en elektromagnet som
vist i forslag 4. I så fald vil det ikke kræve
kræfter at frigøre rammen.
Når vinduesgrebet drejes op, afbrydes
elektromagneten og rammen kan let åbnes.
Magneten aktiveres igen, når grebet drejes
ned i lukkeposition.

Skitse 5-13

Vinduesgreb 5

Her går vinduesgrebets drejeakse igennem
det inderste glas til paskvillen, som er placeret mellem det inderste og midterste glas. Det
synliggør ”teknikken” i åbningsmekanismen.
Løsningen kan kun lade sig gøre, hvis ruden
ikke er forseglet som almindelige termoruder.
Rengøring og smøring af bevægelige dele
er vanskelig, da man ikke kan komme ind i
rummet.
Der anvendes en almindelig tætningsliste på
den skrå flade.

Skitse 5-14

Vinduesgreb 6

Her er skitseret en simpel fastgørelse med
et eller to klemmegreb, der vippes op for at
åbne vinduet.

Skitse 5-15

Det er ikke muligt at anvende en standardløsning med et vinduesgreb og paskviller, fordi den
indvendige rammehøjde er for lav til at placere en paskvil. Derfor må der findes en løsning, som
ikke udelukkende består af standardløsninger.
Vinduesgreb 4 med elektromagneten er en avanceret og energiforbrugende løsning, som vil
kræve gennemarbejdning for at fungere. Vi mener, det er muligt at anvende denne løsning, men
det vil tilføre vinduet flere komponenter og komplicere monteringen.
Vinduesgreb 6 er derimod simpelt. Klemmebeslaget vippes op og vinduet kan derefter åbnes.
Der findes allerede sådanne beslag på markedet, men de kan ikke bruges p.g.a. den lille e-afDesign af nyt energirigtigt vindue
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stand. Der skal udvikles et beslag, som passer til rammeprofilet.
Vi vælger at arbejde videre med klemmeløsningen, da den er enkel, lavteknologisk og kræver
minimal vedligeholdelse.

Princippet i beslaget
Det er givet ud fra top-vende åbningstypen, at klemmeløsningen skal placeret i bundramme/
karm for at sikre mod sug fra vinden og opnå brugervenlighed. Med et centralt placeret klemmebeslag, vil hjørnerne blive udsat for en stor belastning. Hvis klemmebeslaget derimod kan
fastholde vinduet i hele bundrammens længde, som det kendes fra f.eks. Gram køleskabe, vil
kræfterne fordeles mere jævnt.
I skitse 5-16 er vist to forslag, med udgangspunkt i vinduesgreb 6 og princippet om, at beslaget
løber i hele bundrammens længde.
Vippeprincip

Skitse 5-16, snit i principskitse for vippegreb

Vippe princippet i skitse 5-16 kan ikke låse vinduesgrebet fast i den åbne position. Det er svært
at få fat om vinduesgrebet, når vinduet skal lukkes. Den lodrette pal kan desuden komme i
klemme mellem vindue og anslagsliste, hvis vinduet står på klem. Vinduesgrebets højde overstiger rammeprofilens højde, hvilket vi ikke ønsker, da linien for den smalle bundramme derved
overskrides.
Kombineres vippebevægelsen imidlertid med en forskydning, er det muligt at låse grebet når
vinduet både er lukket og åbent, som vist i skitse 5-17.
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Vippe/forskyde princip

Skitse 5-17, vippe/forskydeprincip

Den smalle ramme/karm løsning stiller krav til designet af vinduesgrebet. Vi har undersøgt
minimumskrav for afstanden mellem vinduesgrebet og nærmeste lodrette samt vandrette flade,
som vist på figur 5-6. Der skal som minimum være 25 mm, for at en voksenhånd kan betjene
grebet, uden at hånden støder på ramme eller glasoverflader.

25 mm

25 mm
Figur 5-6 Ulrik´s hånd omkring et vinduesgreb

Når klemmebeslaget placeres i hele bundrammens længde, kan vinduesgrebet forløbe i hele
længden. Beslaget kan åbnes et vilkårligt sted på vinduesgrebslisten, ligesom åbningslisten på
et Gram køleskab.
Det er vigtigt, at vinduesgrebslisten ikke afskærmer for den nederste del af ruden, hvorved oplevelsen af den smalle ramme/karm konstruktion bliver ødelagt.
For at vinduet kan åbnes ud fra vinduesgreb 6’s design skal håndgrebet kunne vippes 900 grader
op for at gå fri fra anslagslisten.
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Principskitse 1

Der er taget udgangspunkt i Gram køleskabslisten som vinduesgreb.
Afstanden mellem vinduesgreb og karmpladen er under 25 mm, og dermed vanskelig for
en voksenhånd at gribe om.

Skitse 5-18

Principskitse 2

Ved at vinkle vinduesgrebet fås den nødvendige afstand på 25 mm i lukket tilstand.
Vinduesgrebet afskærmer til gengæld for den
nederste del af ruden, så oplevelsen af den lave
indvendig ramme/karmhøjde ødelægges.

Skitse 5-19

Principskitse 3

Vinduesgrebsprincippet er det samme som i
principskitse 2. Håndlisten er stadig gennemgående, men den skrå del af listen er inddelt i
åbne felter, så man kan gribe rundt om listen.
Det vil ikke afskærme i samme grad som i
principskitse 2
Når vinduesgrebet åbnes, kan det støde på ruden. Desuden er afstanden under 25 mm, så
der ikke er plads til en hånd, hvis e-afstanden
ikke ændres.
Skitse 5-20

Principskitse 4

Hvis anslagslistens indvendige flade, vinkles
45°, mindskes vippebevægelsen til kun 45
grader, før vinduet kan åbne. Det medfører, at
afstanden på 25 mm til glasfladen overholdes.

Skitse 5-21
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Vinduesgrebet kan tillige placeres midt for på rammelængden, som det kendes i dag.
Principskitse 5

Der er taget udgangspunkt i et d-line vinduesgreb.
For at denne løsning kan bruges, skal e-afstanden øges.

Skitse 5-22

Principskitse 6

Vinduesgreb i metal giver mulighed for et
smalt greb.

Skitse 5-23

Principskitse 7

Når e-afstanden skal øges, kan glasfiberarmeret polyester anvendes som materiale til vinduesgrebet.
Da man griber om en plade, skal knoerne på
fingrene ikke rundt om grebet. Afstanden mellem grebspladen og den nærmeste lodrette og
vandrette flader kan derfor reduceres til 20
mm.

Skitse 5-24

For at sikre holdbarheden på vinduegrebet skal der arbejdes videre med selve hængslet. I stedet
for at afslutte rammeprofilet med en cirkel, der fungerer som det indvendige led i hængslet,
kunne profilet afsluttes retvinklet. Der kunne monteres et pianohængsel i stedet, da vinduesgrebets materiale ligesåvel er tænkt som et metal.
For at vurdere om skitseforslagene kan realiseres er principskitse 4 og 7 optegnet i 1:1 for at
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sikre, at afstanden mellem vinduesgreb og nærmeste lodrette og vandrette flader overholdes.
▪ Tegning 01, se side 140, principskitse 4 i 1:1 med en gennemgående vinduesgrebsliste.
Hele beslaget er i metal.
▪ Tegning 02, se side 141, principskitse 7 i 1:1 med en grebsplade og hele beslaget er i
glasfiberarmeret polyester.
Ved at bruge principskitse 4 opnås der en god sammenhæng mellem den indvendige rammehøjde og e-afstanden, som ønsket.
Udformningen af den skrå anslagsliste bryder med vinduets lod- og vandrette linier. Det er ikke
undersøgt, hvordan side- og bundkarm mødes, men der ligger en designmæssig opgave i at løse
samlingen. Enten skal den skrå anslagsliste løbe hele vejen rundt i karmen eller mødet mellem
den skrå og vinkelrette anslagsliste skal løses.
Principskitse 7 holder de rette linier, som resten af vinduet har. Dog må e-afstanden øges i forhold til principskitse 4, men mindre end i principskitse 5 og 6 p.g.a. udformningen på grebet.
Det betyder, at forholdet mellem den indvendige rammehøjde og e afstanden ikke fastholdes.
Vi vurderer, at principskitse 7 er den løsning, der passer bedst til vinduet. Da vinduesgrebet
kan udføres i glasfiberarmeret polyester frem for metal, vil det være en designmæssig fordel at
benytte så få forskellige materialer som muligt. Samtidig brydes de rette linier i ramme/karm
profilerne og hele vinduet ikke.
Se figur 5-7 og 5-8 som viser forslag 1 med vinduesgreb som beskrevet i principskitse 7
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Figur 5-7, vinduesgreb lukket

Figur 5-8, vinduesgreb åbent
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Byggefysiske overvejelser - forslag 1
I design af et vindue indgår vurdering af varmetransportens betydning for vinduets isoleringsevne og risiko for kondensdannelse. Isoleringsevnen ønskes så god som mulig for at opfylde
brugerens krav om komfort og energibesparende foranstaltninger. Der kan opstå kondens i hulrummet mellem glasfladerne, hvilket nødvendiggør anvendelse af tørremiddel. Kondensdannelsen på rudens indvendige og udvendige side påvirker udsynet, som er en af vinduets vigtigste funktioner.
Varmetransporten gennemgås først, efterfulgt af dimensionering af tørremiddel ud fra beregninger af fugt i hulrummet. Risikoen for indvendig og udvendig kondensdannelse behandles til
sidst i afsnittet.
Varmetransport/varmetransmission
Varmetransporten gennem ruder i et vindue foregår ved varmeledning, konvektion og varmestråling.
Transporten består af varmetilførsel fra solstråling ind i et rum, og varmetab fra rummet ud
gennem vinduet til omgivelserne.
Varmetilførsel
Solstråling overfører varme gennem rudens glas og ramme/karm til rummet i bygningen. En del
af strålingen når ikke ruden p.g.a. skyggevirkning fra omgivelserne og muren, som vinduet sidder i. Den største del af solstrålingen rammer dog ruden, hvorved en vis mængde af solstrålingen reflekteres, en vis mængde absorberes i ruden og en vis mængde transmitteres direkte gennem ruden.
Sollys, τ

Solstråling, g

Figur 5-9 sollys og solstråling gemmen en 3-lags rude

Solstrålingen, som absorberes i ruden, opvarmer glasfladerne i ruden. En del af den absorberede
solenergi overføres til rummet i bygningen i form af varmestråling og konvektion.

102

Figur 5-10 Princip for varmetab gennem en enkelt glasflade Figur 5-11 Princip for varmetab gennem en 2-lags termorude

Varmetab
Varmetab gennem et enkeltlags glas foregår ved, at varmen fra et rum overføres til glasset fra
henholdsvis luften i form af konvektion og varmestråling fra varmere overflader i rummet.
Varmestrålingen kan ikke passere igennem glasset, men den absorberes i glassets overflade.
Varmen ledes gennem glasset til glassets yderside, hvor varmen afgives til omgivelserne ved
konvektion og varmestråling. 1/3 af varmeoverføringen sker ved konvektion og varmeledning,
men størsteparten på 2/3 foregår som varmestråling.
Hulrummet i en forseglet termorude medfører en reduktion af varmetransport gennem ruden
fra inderside til yderside p.g.a. hulrummets isolans. Isolansen er den reciprokke værdi af varmeoverføringen, der består både af varmestråling, konvektion og varmeledning. Glasafstanden
mellem de enkelte glasflader er afgørende for varmetransmissionen.
I forslag 1 er glasafstanden henholdsvis 30 og 20 mm i de to hulrum, hvilket medfører en Ug på
0,974 W/m2K.
Varmeledning
Varmeledning sker ved, at molekyler med høj bevægelsesenergi gennem stød overfører energi
til molekyler med lavere bevægelsesenergi. Varmeledning i en enkelt glasflade foregår ved,
at varmen ledes gennem glassets varme side til den kolde side. Når der er flere lag glas, kan
varmeledningen reduceres ved, at afstanden mellem glasfladerne øges. En termorude med 12
mm hulrum fyldt med atmosfærisk luft har kun varmeledning i hulrummet. Først ved større
afstande opstår konvektion i hulrummet.

	

S. 31 i ”Glas i byggeriet”af Carl Axel Lorentsen, SBi anvisning 192 Statens Byggeforskningsinstitut 1999.
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Konvektion
Konvektion er primært varmetransport gennem luft mellem områder med forskellige temperaturer. Der skelnes mellem tvungen og naturlig konvektion.
Den tvungne konvektion opstår ved en ydre påvirkning såsom vind eller ventilatorer. Det betyder, at varmeafgivelsen fra ydersiden af et enkeltlags glas primært foregår ved konvektion på
grund af vindpåvirkningen.
Den naturlige konvektion skabes som følge af, at varmere luft er lettere end kold luft. Luften
bringes til at cirkulere ved, at luften varmes op af den varme glasside og stiger til vejrs. Konvektion kan opleves som kuldenedfald eller træk ved gulvet i et rum med store vinduespartier
og reducere den termiske indeklimakomfort. I hulrummet mellem glasflader i en flerlagsrude
opstår konvektion ved, at luften nedkøles langs den udvendige kølige side af glasset. Derved
falder den kølige luft ned langs den yderste side af glasset, hvilket medfører, at den varme luft
presses op ad. Luften langs indersiden af glasset i en 2-lagsrude varmes tillige op af indetemperaturen og øger konvektionen i hulrummet. For en 3-lagsrude bestående af enkeltlagsglas med
luft i hulrummene vil der være øget konvektion, når afstanden bliver større. Luftstrømmene
bevæger sig modsatrettet langs det midterste glas i de to hulrum p.g.a. den kolde udetemperatur
og den varme indetemperatur.
Varmestråling
Varmestråling afgives og modtages konstant af alle overflader. Intensiteten afhænger af materialets struktur og farve og kaldes strålingstal, σ. Almindelige byggematerialer såsom tegl og
træ har et strålingstal på ca. 5,10 ∙ 10-8 W/(m2 ∙ K4). Blanke overflader har en væsentligt lavere
stråling. Forholdet mellem strålingstallet for en absolut sort overflade og en grå overflade kaldes emissionstallet. Som det fremgår af Therm beregningerne i næste afsnit, har vi anvendt
standardemissivitet på 0,837 for glas og 0,9 for andre materialer. D.v.s. vi antager en refleksion
på ca. 17 % af varmestrålingen for glasset.
Lavemissionsbelægninger på glasset i ruderne reducerer varmestråling meget både i form af
mindre absorption og mindre afgivelse af varme. Bløde belægninger nedsætter varmestrålingen
mere end hårde belægninger, men absorberer og reflekterer mere solenergi end hårde belægninger.
Vi har valgt hårde belægninger p.g.a. risiko for fugt fra kondens i hulrummene mellem glasfladerne. De hårde belægninger øger Ug-værdien med ca. 0,2 W/m2K.
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Ruder og vinduers energimæssige egenskaber: ”Kompendium 4: Udvikling af energirigtige ruder og vinduer.”
BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 1999.

Dimensionering af tørremiddel mod kondens i hulrum
Der kan opstå kondens i hulrummet mellem glasfladerne, da rammeprofil antages at være lufttæt, men ikke diffusionstæt. Det vurderes nødvendigt at indsætte en udskiftelig patron, som er
fyldt med et tørremiddel til opsamling af kondens. Patronen antages at være lufttæt. Det undersøges, hvilken mængde af tørremiddel som skal anvendes og med hvilket interval tørremidlet
skal udskiftes.
Beregning af fugtmængde
Diffusionen opstår som følge af forskel mellem damptrykket i udeluften og luften i hulrummet
mellem glasfladerne. Fugttransporten foregår fra højt mod lavt damptryk. Udeluftens damptryk
antages at være lig med damptrykket i hulrummet mellem ramme og karm, da luftspalten er
ventileret med udeluft og tætnet mod rumluften.
Middeldamptrykket for mættet udeluft som årsgennemsnit ud fra dansk referenceår er 939
Pa med en gennemsnitstemperatur på 8,1º C. Det antages, at der opstår ligevægt mellem tørremiddel og luft i hulrummene mellem glasfladerne ved en relativ luftfugtighed på 30 % ved en
temperatur på 15º C. Damptrykket aflæses i nedenstående graf 5-2 til 500 Pa.

Graf 5-2, diagram over vanddamp afhængig af temperatur og relativ luftfugtighed

	
	

www.icopal.dk
Icopal Håndbog 9 kapitel 11
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I tabel 5-3 opstilles data for udeluften og luften i hulrummene mellem glasfladerne:
Relativ luftfugtighed
Temperatur
Damptryk
[%]
[0C]
[Pa]
Udeluft
100
8,1
939
Luft i hulrum
30
15
500
Tabel 5-3 data for udeluft og luft i hulrum mellem glasfladerne

Limen, som fastholder glasfladerne i rammeprofilen, antages at være diffusionstæt. Beregningerne udføres for et vindue på 1 x 1 m. Rammearealet, som fugten kan diffundere igennem, er
størst for hulrummet på 30 mm og er på 0,022 m · 4 · 1 m = 0,088 m2

Skitse 5-25, fugtdiffusion gennem ramme

Udregning af fugtmængde pr. tidsenhed, som transporteres gennem et porøs materiale, foretages på basis af
qd = d · P1 - P2
d
hvor δ er den materialeafhængige vanddamppermeabilitetskoefficient [kg/(Pa ∙ m ∙ s)]
d er materialets tykkelse [m]
p1 og p2 er damptrykkene på de to sider af materialet [Pa]
For glasfiberarmeret polyester er vanddampspermeansen 2,9 ng/(s ∙ m2 ∙ Pa) ved en materialetykkelse på 1,2 mm. For 4 mm profil sættes permeansen til 0,9 ng/(s ∙ m2 ∙ Pa).
qd = 0,9 · (939 - 500) = 395,1 ng/(s ∙ m2)
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Table 7A. Thermal and Water Vapor Transmission Data fra 2005 ASHRAE Handbook

På årsbasis med et rammeareal på 0,088 m2 er fugtmængden qd 1,10 gram.
En mere detaljeret beregning ud fra månedsmiddelværdier for vejrforhold kan fastsætte variationerne i fugtmængden, men er ikke foretaget. Som overslag vurderes fugtmængden maksimalt
at være 1,5 gram pr. år pr. 0,088 m2 , for at de ugunstigste vejrforhold er medregnet.
Tørremiddel
Silica gel er det meste anvendte tørremiddel i dag. Der findes mange varianter af silical gel med
hver sin optimale absorptionsevne afhængigt af den relative luftfugtighed.
Det er oplyst, at en type kan optage en fugtmængde på 40 % af sin vægt ved en luftfugtighed
på 50 %. Der skal i så fald anvendes 3,75 gram silica gel om året for at optage den forventede
fugtmængde i hulrummet.
Vi placerer 1 patron med tørremidlet i en boks på rammeprofilens udvendige side ned mod karmen som vist i skitse 5-25:

Skitse 5-26 tørstofpatron placeret i rammeprofil

Da udskiftning kun ønskes ca. hvert 5. år, indeholder boksen 18,75 gram silica gel. Boksen fylder ca. 0,6 x 2,0 x 6,0 cm svarende til halvdelen af en lille tændstikæskes volumen. Der placeres
en boks i hvert hulrum i rammeprofilen.
Silica gelen kan leveres med orange indikator, som bliver brun, når silica gelen er maksimalt
opfugtet og skal skiftes eller opvarmes for at kunne genanvendes.

Risiko for indvendig kondens i rummet
	

www.silicaGel.net
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Overfladetemperaturen på rudens inderste glas i rummet er afgørende for, om der er risiko for
dannelse af indvendig kondens på ruden. Desuden afhænger kondensrisikoen af indeklimaets
relative luftfugtighed og temperatur. Hvis dugpunktstemperaturen er højere end overfladetemperaturen på rudens nederste indvendige kant, er der risiko for indvendig kondens.
Indvendig kondens er primært uønsket ved vinduesrammer af træ p.g.a. risiko for opfugtning og
dermed skimmelsvamp. Rammer af glasfiberarmeret polyester tåler fugt, men indvendig kondens er alligevel uønsket p.g.a. det synsmæssige indtryk og risikoen for at støv og snavs sætter
sig i kondensen. Sandsynligheden for kondens er imidlertid reduceret af det meget lille linjetab,
som skyldes glasfiberarmeret polyesters varmeledningsevne.
Som det fremgår af Therm beregninger, er temperaturen i bunden af ruden lavere både i det
inderste og yderste hulrum mellem glasfladerne p.g.a. konvektion i hulrummene. Til gengæld
er der ikke anvendt afstandslister i det skitserede forslag og derved er en væsentlig kuldebro
elimineret med reduceret kondensrisiko til følge.
Randbetingelserne for Therm beregningerne, som vises i det efterfølgende afsnit, er en udetemperatur på 0º C og en indetemperatur på 20º C. Disse betingelser anvendes til beregning af
kondensmodstandsfaktoren, fRsi ud fra udtrykket i EN ISO 10211-1:
fRsi = TToi -- TTu
i
u
hvor Toi er overfladetemperaturen langs rudens nederste kant
Tu er lufttemperaturen ude på 0º C
Ti er lufttemperaturen inde på 20º C
I Therm er den indvendige overfladetemperatur beregnet til 15,8º C, hvilket medfører en kondensmodstandsfaktor på 0,79. Det årlige antal timer med kondensrisiko er nærmest 0 p.g.a.
glasfiberarmeret polyesters isoleringsevne og en konstruktion uden afstandslister, som afstedkommer den høje indvendige overfladetemperatur.
Kondensrisikoen afhænger desuden af fugtproduktionen og luftskiftet i bygningen som udtryk
for fugtbelastningen i bygningen. Den indvendige relative luftfugtighed, ude-, inde- og dugpunktstemperaturer kan beregnes i programmet tsbi 3 for at opnå data for hver time året rundt.
Da vaner for såvel udluftning som fugtproduktion hos en forbruger er meget individuel, er der
ikke beregnet på fugtbelastningens betydning for kondensdannelse.

Udvendig kondens
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Aflæst i diagram for kondensrisiko i Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 4: ”Udvikling af
energirigtige ruder og vinduer”. BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 1999.
Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 4: ”Udvikling af energirigtige ruder og vinduer”.
BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 1999.

Udvendig kondens opstår som følge af udstråling til himmelrummet om natten i stille vejr i
omgivelser uden skyggevirkning på rudens udvendige side. Overfladetemperaturen på ruden
falder til under luftens dugpunktstemperatur, hvorved fugten i luften kondenserer. Da ruden er
velisoleret, afgives der ikke tilstrækkeligt varme gennem ruden fra indeklimaet til at kondensen
fordamper. Risikoen for udvendig kondens er størst, når udeluftens relative luftfugtighed er
høj.
Den udvendige kondens hindrer en af vinduets væsentligste funktioner, udsynet. Det begrænsede udsyn er hovedsageligt et problem om morgenen og formiddagen, indtil udetemperaturen
stiger tilstrækkeligt og/eller solens varme fordamper kondensen. Fænomenet optræder mest i
april og september og er desuden afhængigt af rudernes orientering i forhold til verdenshjørnerne. På et sydvendt vindue kan forventes 500 timers kondens om året.
Derudover øges behovet for rengøring af ruderne, da støv og snavs sætter sig i kondensen og
bliver siddende på ruden, når kondensen fordamper.
U-værdien i Therm beregningerne i det følgende afsnit for vores skitseforslag er under 1,1
W/m2K, som er den beskrevne værdi for almindelige forseglede termoruder, hvor udvendig
kondens optræder. Der må således forventes udvendig kondens på ruden i vores forslag. Måske
endda mere kondens p.g.a. den lavere U-værdi og den manglende afstandsliste til at varme
kanten af ruden op.

Forebyggelse af udvendig kondens
Forebyggelsen fordeler sig på skyggevirkende faktorer i omgivelserne, aflukning for udstråling
til himmelrummet direkte på ruden samt belægning på ydersiden af ruden.
Ved at plante træer og buske i nærheden af vinduerne reduceres udstrålingen væsentligt uden
nødvendigvis at hindre det ønskede udsyn. Desuden kan vinduet etableres med udhæng, som
ligeledes hæmmer udstråling. Derved reduceres imidlertid dagslysindfald og solenergitilskuddet.
I forbindelse med selve ruden kan man vælge udvendige skodder eller persienner, som lukkes
for natten. En sådan foranstaltning vil både hindre kondens og forbedre varmeisoleringen, men
kræver brugerens daglige opmærksomhed for at virke.
Det har vist sig, at de hydrofile belægninger, som er udviklet for at gøre ruder selvrengørende,
hæmmer udvendig kondens. Kondensen fordeler sig som en film på ruden, ikke som dråber som
normalt. Udsynet hindres ikke af filmen på ruden.

	

BYG-ERFA erfaringsblad (31) 03 05 08 ”Kondens på glasflader” udarbejdet af Georg Christensen.
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Therm beregninger
En beregning af det valgte skitseforslag i Therm viser, at U-værdien for ramme/karm konstruktionen bliver 3,38 W/m2K samt et linietab på 0,005 W/mK. Beregningen følger standard EN
ISO 10077-2. Nedenfor er vist hvordan Uramme beregnes ud fra metode 2, som beskrevet i bilag
10 ”beregninger i Therm af ramme”.
Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans

7,69
25

m²K/W
m²K/W

Tisoleringspanel
Hisoleringspanel
lisoleringspanel
Utot1

0,065
0,19
0,035
0,714

m
m
W/mK
W/mK

Ltot
Lr

0,211
0,021

m
m

Utot2
Ug

1,162
0,977

W/m²K
W/m²K

Upanel

0,494

W/m²K

Uramme

2,70

W/m²K

Linietab (Y)

0,003

W/mK

Utot (Uramme·Lr+Y) 0,060

W/mK

Hulrummet mellem ramme- og karmprofilet er let ventileret, hvilket er årsagen til den høje Uværdi. Hvis den udvendige afstand mellem ramme- og karmprofilet reduceres fra 5 til 2 mm,
kan hulrummet betragtes som uventileret iflg. EN ISO 10077-2. U-værdien forbedres til 2,70
W/m2K og linietabet til 0,003 W/mK. Se bilag 11 ”for beregning af U-værdi”.
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Se bilag 11 beregning nr. 9 for Therm beregning

Figur 5-12, snit i profil til beregning af U-værdi.
Se bilag 11 nr. 9 for detaljer i Therm

Figur 5-13, farvede isotermkurver gennem snittet.
Se bilag 11 nr. 9 for detaljer.

I tabel 5-4 ses en række U-værdier for forskellige typer ramme/karm konstruktioner og skitseforslag:
Vinduestype
Ramme/karmhøjde
Uramme
Y
2
[mm]
[W/m K]
[W/mK]
Træ
97
1,67
0,089
Træ og aluminium
107
1,42
0,0817
PVC
115
1,72
0,0544
Aluminium
60
2,76
0,0877
Blandede materialer
56
2,76
0,0491
Skitseforslag
21
2,70
0,0030
Tabel 5-4 samling af ramme/karmkonstruktioner

Skitseforslaget ligger på niveau med vinduestypen af aluminium og blandede materialer m.h.t.
Uramme. Linietabet er reduceret til næsten 0, da der ikke er afstandslister mellem glasfladerne til
at danne kuldebro.
Samtidigt er ramme/karmhøjden i skitseforslaget væsentligt reduceret i forhold til de øvrige
typer.
	

Tabel 1 i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber, kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af
bedre ruder og vinduer” Institut for bygninger og energi, Danmarks Tekniske Universitet, marts 2001
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Beregninger af ramme/karmprofiler har vist, at en opdeling af hulrummet i rammeprofilet fra et
stort til 2 hulrum mellem ramme- og karmprofil forbedrer Uramme. Den beregnede Uramme reduceres med 0,5 W/m2K, forudsat at begge hulrum beregnes uventilerede. Det skyldes, at konvektionen mindskes i ramme/karm profilet, når hulrummet opdeles.
Ud fra det endelige design, som vist på tegning 01, er der udført beregninger for Uramme og linietabet i Therm 6.0. På baggrund af netop udførte beregninger i Therm foretages ikke beregning
med et enkelt hulrum i ramme/karm konstruktionen.

Figur 5-14 Snit i bundprofil af forslag 1
			
Se bilag 11 nr. 15 for detaljer.					

Figur 5-15 Farvede isotermkurver gennem snittet
Se bilag 11 nr. 15 for detaljer.

Der er foretaget en undersøgelse af betydningen af 3 hulrum i stedet for 2 i det valgte rammeprofil. Desuden er betydningen af en lavemissionsbelægning på hulrummenes overflader
undersøgt. Emissionstallet for belægningen nedsættes fra 0,9 til henholdsvis 0,1 og 0,2.
Beskrivelse
Uramme
Linietab Y
[W/m2K]
[W/mK]
2 uventilerede hulrum
2,16
0,001
3 uventilerede hulrum
2,05
0,001
3 uventilerede hulrum, med lavemissions1,82
0,001
belægning – overfladernes emissionstal 0,2
3 uventilerede hulrum, med lavemissions1,79
0,001
belægning – overfladernes emissionstal 0,1
Tabel 5-5, resultater fra Therm, se bilag 11

Med en rammekonstruktion som vist på figur 5-12 er Uramme på 2,70 W/m2K, der ligger på niveau med Velfac 200 vinduets rammekonstruktion. Ved at påføre en lavemissionsbelægning og
opdele hulrummet i mindre hulrum, kan Uramme reduceres til mellem 1,82 og 1,79 W/m2K.
Uramme er forbedret 33,7 % ved at opdele hulrummene i tre mindre hulrum og påføre lavemissionsbelægning på hulrummenes overflader. Slidstyrke og holdbarhed af lavemissionsbelægning
er ikke undersøgt, men forventes at kunne sikres.
 Se
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Therm beregninger bilag 11 nr. 15.

Produktionsmetode
Under projektet har vi besøgt 2 virksomheder for at se, hvilke arbejdsprocesser der indgår i
forarbejdningen i vinduesindustrien.
Vi har besøgt Fiberline, der producerer profiler i glasfiberarmeret polyester til mange formål.
Derudover har vi besøgt Pilkingtons floatglasproduktion i Halmstad og en mindre termorudefabrik i Malmö for at se, hvilke arbejdsopgaver der ligger i at producere glas og samle dem til
en termorude.

Produktionstid for vinduer hos kendte leverandører
For at få indtryk af produktionstiden af almindelige træ eller alu/træ vinduer, har vi kontaktet
forskellige vinduesfabrikker.
De oplyste tider fra producenterne er for en hel serie af vinduer. Det har ikke været muligt at få
oplyst, hvor mange vinduer en gennemsnitlig serie består af.
Vinduesproducenten Ideal Combi, som fremstiller ramme/karmkonstruktionen i træ/alu, har
oplyst, at produktionstiden for en serie af vinduer er 3 uger.
Produktionstiden for et vindue i træ/alu er fordelt på:
▪ Forarbejdning af træ		4 arbejdsdage
▪ Forarbejdning af alu		4 arbejdsdage
▪ Maling af profiler		
2 arbejdsdage inkl. tørretid på 7 timer
▪ Glasning (montage af glas)
1 arbejdsdag
▪ Beslåning			3 – 4 arbejdsdage
Samlet produktionstid for et vindue i træ/alu er gennemsnitligt 2 uger og 4 arbejdsdage.
Kernevinduet, som producerer ramme/karmprofil i træ, har en produktionstid på knap 4 uger.
Produktionstiden for et vindue i træ er fordelt på:
▪ Forarbejdning af træ		5 arbejdsdage
▪ Samling af ramme/karm	5 arbejdsdage
▪ Overfladebehandling		
4 arbejdsdage
▪ Glasning og beslåning		4 arbejdsdage
Samlet produktionstid for et vindue i træ er gennemsnitligt 3 uger og 3 arbejdsdage.
Ramme/karmkonstruktionen i glasfiberarmeret polyester kræver ikke overfladebehandling.
Derved spares produktionstid, som kan anvendes til at lime glasflader fast i rammeprofilerne og
til evt. limning af hjørnesamlinger.
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Hos Kernevinduet udnyttes varmeudviklingen fra friktionen ved sammenpresning af hjørnesamlingerne i ramme og karm i 1 minut til at accelerere limens hærdningsproces.
Metoden kan måske anvendes ved limning af profiler i glasfiberarmeret polyester og glasflader,
men er ikke undersøgt. En undersøgelse af denne mulighed bør indgå i det videre udviklingsarbejde.

Samlingsmetode
Nedenfor er den tænkte samlingsmetode beskrevet. Enkelte steder vises flere forslag til en løsning.
Skitser af produktionsmetode
Produktionsskitse 1

Bund- og sideramme limes sammen, så profilerne står vinkelret
på hinanden. Det kræver, at begge rammeprofiler spændes op i en
form.

Skitse 5-27

Produktionsskitse 2

Der påføres lim i glasspalterne i begge profiler, hvorefter glasset
enkeltvis sættes på plads i spalterne. Det er vigtigt, at mængden af
lim i spalterne er nøje afstemt, for at glasset fastholdes ensartet hele
vejen rundt uden at limen løber ned af glasset.

Skitse 5-28

Produktionsskitse 3

Nu monteres den sidste side- og topramme. Lim påføres i spalterne,
inden profilerne sættes ned over glassene.

Skitse 5-29
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Vinduet ønskes sikret mekanisk for det tilfælde, at en af limsamlingerne går fra hinanden.

Skitse 5-30, fingersamling

Skitse 5-31, vinkelbeslag

Skitse 5-32, spændbånd

Hjørnesamlingerne er yderst kritisk, da der er limsamlinger på langs og tværs af profilet.
Fingersamlingen, skitse 5-30, vil øge arealet, hvor side- og toprammen mødes og derved give
en større styrke, men den forhindrer ikke rammen i at gå i stykker, hvis limen ikke holder.
Med de to andre løsninger, skitse 5-31 og 5-32, sikres rammen mod svigt i en limsamling. Både
vinkelbeslaget og spændbåndet kan placeres i profilets render, så det ikke kræver ekstra plads
mellem ramme og karm.
Det vil ændre produktionsgangen, som den kendes fra den traditionelle vinduesindustri. Glasværket producerer glasset, hvorefter det sendes til en termorudefabrik. Her bliver glassene sat
sammen til 2 eller 3 lags termorude, hvorefter ruden fragtes til vinduesfabrikken. Ramme/karmprofiler forarbejdes, og rude og profiler samles til et vindue.
Med vores produktionsgang vil termorude- eller vinduesfabrikken eller begge parter blive overflødig. Producenten af glasfiberarmeret polyester kan samle vinduet, hvorved produktionsleddet med termorude- og vinduesfabrikken fjernes. Det er næppe sandsynligt, da producenten af
glasfiber kan miste kunder p.g.a. interessekonflikter.
Uanset hvilken producent der samler vinduet, vil produktionsleddet med termorudefabrikken
falde bort. Produktionstiden for vores vinduesforslag reduceres muligvis, men afhænger bl.a. af
limens hærdningsproces.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en produktionstid for vinduet, da flere af
arbejdsprocesserne kræver uddybende undersøgelser.
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Tekniske overvejelser
Den traditionelle montering af et vindue forgår ved, at det samlede vindue løftes op og sættes
på plads i murhullet. Derefter fastgøres vinduet med karmskruer mellem karm og mur. Karmen
kan fastgøres i for- eller bagmur, hvilket afhænger af hvilken murløsning der er valgt.
Karmen har en vis materialetykkelse i et standardvindue, for at kræfterne fra vinduets egenvægt
og naturlast kan optages fra beslaget og føre kræfterne ned i muren.
I forslag 1 er karmens funktion kun at afdække murhullet. Afhængigt af murløsningen kan beslaget fastgøres direkte i enten for- eller bagmuren eller ved hjælp af et beslag, som er fastgjort
i både for- og bagmur.
Karmpladen kan dække hele murhullet og fungere som vindueskarm/lysning i stedet for at vindue og lysning skal opbygges hver for sig.
Når forslag 1 skal monteres, er ramme og glas samlet som beskrevet under produktionsmetode.
Karmene limes sammen på anvendelsesstedet, da de er ikke stabile i sig selv. Derudover er det
nødvendigt med tilpasning på stedet, da der må forventes mindre skævheder omkring murhullet. Karmene skal understøttes flere steder ved montagen og indpasses for hver karmdel.
Fremgangsmåden for montage af karmen er at placere bundkarmen i murhullet, så den er vandret. Herefter kan sidekarmene placeres, limes sammen med bundkarmen og sættes i lod. I sidekarmen er topvendebeslagets glideskinne monteret fra fabrikken for at spare tid på monteringsstedet. Forankringen af vinduet udføres med karmskruer, der er fastgjort gennem glideskinne og
ind i muren. Til sidst kan topkarmen lægges på plads og limes fast til sidekarmene.
Ramme/glasdelen løftes op og monteres i beslaget. Der er anvendt et standard topvendebeslag,
der bygger på traditionel vinduesmontering. Det betyder, at ramme/rude delen monteres på
fabrikken, hvor der er mere plads og bedre arbejdsforhold til at sætte rammen fast til beslaget.
Der er behov for at udvikle en enkel metode til at montere ramme/glas delen til beslaget ude på
byggepladsen. Derved undgås besværlige manuelle løft samtidig med at monteringstiden kan
reduceres.
Ved montage af et vindue skal kravene i bygningsreglementet om energiforbrug overholdes,
herunder punkt 8.2 stk. 3 ”Samlingen mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge,
porte og lemme udformes med et linietab, der højst er 0.03 W/mK”.
Derudover er der en række æstetiske hensyn og funktionelle krav at tage hensyn til, såsom at:
▪ placeringen af vinduet passer til facadens udtryk
▪ isoleringen i muren er sikret mod fugt både fra ude og inde
	

116

http://www.ebst.dk/file/3012/tillaeg_2_br95.pdf Tillæg 2 til BR-95

▪

fugebåndet er monteret rigtigt uden utætte samlingsstød for at undgå opfugtning

Samlingen mellem mur og vindue kræver en løsning for at forbedre linietabet mellem mur og
vindue. Der er ikke foretaget beregninger for linietabet ψsa.
Vi tager udgangspunkt i standardløsninger, hvilket som minimum kræver en overlapning mellem karm og formur på 21 mm og 13 mm indvendigt mellem karm og vinduesfals.
I figur 5-14, er forslag 1 indsat i et murhul. Vinduet er placeret 50 mm inde i formuren, som er
standard i dansk byggeri.
Fastgørelsen af vinduet sker med karmskruer i beslagets glideskinne i sidekarmene. Det er vigtigt, at skruerne er placeret et stykke inde fra formurens bagkant, så der ikke opstår revner eller
brud i den indvendige side af formuren.
Det skal undersøges nærmere om det er et problem. I så fald undersøges hvilken afstand karmskruen som minimum skal have til bagkanten i formuren.
I samlingen mellem mur og vindue vil der være et linietab Ysa p.g.a. materialernes forskellige
isoleringsevne og placering i forhold til hinanden. Hvis figur 5-14 optegnes i Therm, vil de beregnede isotermkurver formentlig angive et mindre knæk i området hvor mur og vindue mødes,
hvilket er årsagen til linietabet Ysa opstår.
For at reducere linietabet kan vinduet placeres dybere i formuren, så isotermkurverne forløber
mere lige gennem samlingen. Denne løsning vil dog komme i konflikt med fastgørelsen af vinduet p.g.a. minimumsafstanden, som karmskruen skal have til formurens bagkant.
Ved fastgørelse i bagmuren kræves et beslag, som fastgøres både i for- og bagmur.

	
	

www.mur-tag.dk
Uddybende beskrivelse af antagelser og forudsætninger i Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium
14: ”Vinduer med mindre linietab i samlingen mellem vindue og mur” BYG•DTU, Danmarks Tekniske Universitet,
2003
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Karmskrue
Formur

Kalfatringsfuge

Murbinder

Beslag

Bagmur

Karmplade
Kuldebrosafbrydelse
Fals

Figur 5-16, sidefals detalje med 40 mm kuldebrosafbrydelse. Ej målfast
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Energiberegninger
I de foregående afsnit i dette kapitel er det vist, at designet af vinduet er realiserbart og har kunnet optimeres energimæssigt.
Designet for forslag 1 sammenlignes i det følgende energimæssigt med et vinduesdesign på
markedet. Desuden vurderes muligheden for yderligere energimæssige forbedringer ud fra en
vurdering af rammedybdens betydning for rammekonstruktionens U-værdi.

Energimæssig sammenligning
Energiberegninger i Therm har vist, at Utotal i skitseforslag 1 på 1,0 x 1,0 m er 1,07 W/m2K, når
der regnes med 2 hulrum i rammekonstruktionen. Et tilsvarende 3-lags vindue fra Velfac i 200serien med rude 4-12-4-12-4 med argon har Utotal på 1,39 W/m2K.
Utotal for skitseforslag 1 er således 23 % bedre end Velfac 200. Derudover er glasarealet øget 25
%, eftersom profilhøjde er reduceret fra 54 mm til 25 mm. Den energimæssige forbedring er
større, jo mindre vinduesdimensionerne er:
Vinduesdimensioner
Utotal
[m]
[W/m2K]
0,6 x 0,6 - Velfac 200
1,77
0,6 x 0,6 - Forslag 1
1,14
1,0 x 1,0 - Velfac 200
1,39
1,0 x 1,0 - Forslag 1
1,07
Tabel 5-6, energimæssige forbedringer

Energitilskud
[kWh/m2]
- 57,8
25,1
- 23,5
30,9

Forbedring
[kWh/m2]
82,9
54,4

Som det ses af tabel 5-6 for energimæssige forbedringer er der en betydelig forbedring af energitilskuddet ved anvendelse af den smalle ramme/karmkonstruktion.
Uramme er imidlertid forholdsvis høj i forhold til Ug. Selv om rammen udgør en lille procentdel
af hele vinduet, vurderes i det følgende rammedybdens betydning for U-værdien.

Rammedybdens betydning for U-værdi
Ved beregning i Therm med to uventilerede hulrum i ramme/karmkonstruktionen medfører
rammedybden på 77 mm en Uramme på 2,14 W/m2 K med et linietab Y på 0,002 W/mK. Sammenlignet med en traditionel velisoleret ramme-karmkonstruktion i PVC, hvor vinduet ligeledes kan åbnes, er Uramme 1,72 W/m2K.
Ramme-karmkonstruktionen i PVC har et andet design, og PVC har en lavere varmeledningsevne end glasfiberarmeret polyester. Alligevel er PVC profilerne 24,4 % bedre isolerende end
	
	
	
	

Se bilag 12 fra Velfac Energiberegner for data om rude.
Se bilag 11 Thermberegning nr 4 som eksempel
Se bilag 11 Thermberegning nr. 4.
Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. S. 18 i Kompendium 12: ”Vinduer med isolerede ramme-karmprofiler”
BYG∙DTU Danmarks Tekniske Universitet august 2000
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forslaget i glasfiberarmeret polyester. Det er nødvendigt at revurdere rammedybdens betydning
for den samlede U-værdi for ramme/karmkonstruktionen for at opnå et energirigtigt design.
Vurderingen er foretaget som en overslagsberegning, hvor U-værdien for et fladprofil på 21 mm
tykkelse er beregnet for rammedybder i intervallet 10 – 200 mm:
Varmetab
W/m2K
5.0
4.5

U-værdi for massivt
Glasfiberarmeret polyester

4.0

Uramme,1 med et
uventileret hulrum

3.5

Uramme,2 med to
uventilerede hulrum

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Rammedybde
mm

Graf 5-3, Uramme,1 og 2 for henholdsvis massivt fladprofil og ramme/karmprofiler med 3-lags ruder

Som det fremgår af graf 5-3, forbedres U-værdien for fladprofilet fra 2,23 til 1,75 W/m2K ved at
forøge rammedybden fra 70 mm til 100 mm, svarende til en forbedring på 21,5 %.
En yderligere øgning af fladprofilets dybde til 160 mm forbedrer U-værdien til 1,23 W/m2K
svarende til 25,7 % bedre end ved 100 mm.
Til gengæld vil afstanden mellem hulrummene i ruden øges til mere end 40 mm. Afstanden på
mere end 40 mm medfører, at der ikke længere er tale om lukket luftrum mellem glasfladerne,
hvor man kan se bort fra påvirkningen af luftens udvidelse på glassene. Rammedybden ved
præcis 40 mm glasafstand vil være 107 mm ud fra designet i forslag 1. Grænsen er angivet som
en stiplet linie på graf 5-3.
Luftudvidelsen forekommer ved opvarmning af luften og resulterer i trækspændinger i glasset.
Påvirkningen er under halvdelen for en glastykkelse på 4 mm i forhold til 6 mm, men tilstrækkelig til at rammeprofilen skal udvikles til at udligne trykket i hulrummene i ruden. Ulempen
ved luftudvidelsen opvejes formentligt af den energimæssige gevinst ved at øge rammedybden.
I Therm beregnes Uramme ud fra designet for forslag 1 med en rammedybde på 160 mm for at
vurdere betydningen af rammedybden som overslag uden hensyntagen til luftudvidelsen i før	
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Durability Assessments of Window and Glazing Units” Holck, Ole; Svendsen, Svend et al.

ste omgang. Uramme,1 beregnes for et uventileret hulrum og Uramme,2 beregnes for to uventilerede
hulrum. Data for rude er beregnet i Windows 6 inden indtastning i Therm, da hulrummenes
størrelse er ændret.
Rammedybde
Hulrum
Ug
Uramme,1
Uramme,2
Linietab Yg
[mm]
[mm]
[W/m2K]
[W/m2K]
[W/m2K]
[W/mK]
70
27 - 20
0,968
2,68
2,33
0,003
100
39 - 39
1,024
2,33
1,88
0,001
160
69 - 69
1,024
2,02
1,50
0,000

Tabel 5-7, Thermberegninger af Uramme,1 og Uramme,2 afhængigt af rammedybde

For detaljer om Thermberegninger i tabel 5-7 henvises til bilag 11 beregning nr. 1, 11 og 13.
Uramme,1 forbedres 11,8 % ved at forøge rammedybden fra 100 til 160 mm. Uramme,2 forbedres 19,3
%. Der er således baggrund for at udvikle et rammeprofil, hvor luftudvidelsen kan håndteres.

Opsummering
I skitseforslag 1 anvendes eksisterende standardløsninger indenfor beslag og åbningsmekanisme, for at produktudviklingen af vinduet kan færdiggøres indenfor de nærmeste år. Åbningstypen er udvalgt til top-vende vindue. Vinduesdimensioner er begrænset af den kritiske afstand
mellem ramme og karm for at vinduet er oplukkeligt.
Disse forudsætninger revurderes i forslag 2 for at tilstræbe et mere energirigtigt design, som til
gengæld forventes at kræve udvikling af delkomponenter såsom beslag til åbningsmekanisme.
Energitilskuddet for forslag 1 er sammenlignet med Velfac 200 væsentligt forbedret, men beregninger af rammedybdens betydning for vinduets samlede U-værdi angiver mulighed for
yderligere positive tiltag.
Med udgangspunkt i metoden for integreret produktudvikling gennemføres arbejdsmodellens
trin for forslag 2, om end i reduceret form, da en del af udvælgelserne og beregningerne fra
forslag 1 tillige er gældende for forslag 2.
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Forslag 2
Som konsekvens af den øgede rammedybde til 160 mm udvælges åbningstype, glaskombination, løsninger til beslag og tætningsliste på ny. Derudover skitseres løsning til ramme/karmprofil
og håndgreb. De bygningsfysiske overvejelser revurderes, og der foretages nye beregninger i
Therm. Slutteligt udføres sammenlignende energiberegning mellem forslag 2 og Velfac 200.

Komponenter til forslag
Som udgangspunkt for skitsering til forslag 2 bruges samme rammeprincip som i forslag 1.
Nedenfor er vist delkomponenter, som skal monteres i rammen.

Figur 6-1, funktionsskitse af forslag 2

Funktioner i rammekonstruktion
(ude → inde)
1. Gummiliste - minimering af afstand mellem ramme og karm, så hulrummet kan betragtes
som uventileret
2. Ventilation af lufthulrum i rude, via sprække i ramme.
. Tætningsliste
.
.
6.
7.

Åbningsbeslag
Ventilation af lufthulrum i rude, via sprække i ramme.
Åbningsgreb og fastgørelse.
Gummiliste - forhindrer støv og snavs i at lægge sig mellem ramme og karm.

Rammeprofilen skal inddeles i 3 enheder p.g.a. behovet for udligning af lufttryk i hulrum mellem glasflader. Højden på ramme/karm konstruktionen skal derved øges 4 mm til 24 mm, da det
er nødvendigt med en større højde for at tilgodese samling af ventilationssprække.
Åbningsbeslaget skal placeres nær midten i rammeprofilet, for at den vinkelrette afstand fra
beslagets centerakse til rammens yderste punkt bliver så lille som mulig.
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Analyse af åbningstype
I forslag 1 er den mest kritiske variabel afstanden mellem ramme og karm for at vinduet kan
åbnes. Valg af åbningstype foretages ud fra tabel 6-1 med en rammedybde 160 mm.		
Vindueshøjde [m]
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
x afstand [mm]
34 27 22 19 17 15 13 12 11 10 10 9
Tabel 6-1, kritisk afstand for tophængte, topstyrede og topvende vinduer. Værdier oprundet til nærmeste millimeter.

Ovennævnte åbningstyper har en rotationsakse, som ligger i vinduets yderkant. Med en rammedybde på 160 mm kan de ikke anvendes, da ramme/karmhøjden i så fald overstiger de ønskede 35 mm inklusiv 10 mm fuge.
En centreret rotationsakse findes i vippe eller dreje åbningstyper, som vist i figur 6-2.

Figur 6-2, rotationsakse og omdrejningspunkt

Afstanden fra rotationsaksen til det kritiske punkt reduceres fra 160 mm til 80 mm i tabel 6-2:
Vindues højde [m]
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
x afstand [mm]
17 14 11 10
9
8
7
6
6
5
5
5
Tabel 6-2, kritisk afstand for vippe og dreje vinduer. Værdier oprundet til nærmeste millimeter.

Med den ønskede tolerance på 2 mm til unøjagtigheder og en forventet ramme/karmprofil på
17 mm er den mindste vinduesdimension på 1,3 m. Dette dækker 60 % af Rationel Vinduers
standardsortiment for vendevinduer og 50 % af Velfacs sortiment.
Hvis sortimentet ønskes udvidet, kan den kritiske afstand øges 1 mm til den maksimale samlede
rammehøjde på 25 mm. Derved udvides sortimentet til at dække dimensioner fra 1,1 m med en
kritisk afstand på 6 mm mellem ramme og karm. Når tolerancen på 2 mm lægges til, vil afstanden mellem ramme og karm være 8 mm. Det vurderes at være uønsket med så stor en afstand,
da afstanden bliver meget synlig i den i øvrigt smalle ramme/karmkonstruktion.
Alternativt kan der udvikles på åbningsmekanismen som en bankboksdør for at kunne åbne
	

Se bilag 13 fra www.rationel.dk og www.velfac.dk
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små vinduer med stor rammedybde. I så fald vil den kritiske afstand måske kunne reduceres til
tolerancekravet på 2 mm. Det afhænger af pladskrav til beslag, om rammeprofilet kan reduceres
tilsvarende, så den samlede ramme/karmhøjde kan blive 19 mm i stedet for 24 mm. Den energimæssige fordel ved at minimere ramme/karmhøjden yderligere vil skulle beregnes med hensyn
til indvirkning af vinduesnære skygger.
Vi har valgt at videreudvikle vinduet ud fra vippeprincippet for at undersøge muligheden for et
mere energirigtigt vindue. Drejeprincippet fravælges, da egenlast og vindlast skal optages via et
beslag i bundrammens midte, hvilket medfører større udbøjning end ved vippeprincippet.
Da rammedybden er øget, er der tilstrækkelig stivhed i rammen til at optage udbøjning jævnfør
de statiske overvejelser til forslag 1.

Beslag
Velux anvender vippeprincippet og har udviklet deres egne beslag specielt til ovenlysvinduer.
Beslagstypen kan ikke anvendes til vinduer i lodrette facader og er således ikke en mulig beslagsløsning til forslag 2.
Det har ikke været muligt at finde et standardbeslag til forslag 2, men A&W Perspektiva beskriver på deres hjemmeside, at de har udviklet et vippebeslag specielt til store vinduesdimensioner. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med firmaet, men en mulig beslagsløsning
foreligger.
På BYG∙DTU er der foreslået et beslag i udviklingsarbejdet til et vinduesdesign med støtte fra
Villum Kann Rasmussen Fonden. Vi tager udgangspunkt i dette beslag til design af ramme/
karmprofil.

Valg af rude
Kriterierne for udvælgelsen af glaskombination er identiske for forslag 1 og 2. Den udvalgte
kombination til ruden er 4w+54+K4+67+K4 med følgende data:
Beskrivelse
Ug
g-værdi
t-værdi
Energitilskud
2
[W/m K]
[-]
[-]
[kWh/m2]
4w+54+K4+67+K4
0,967
0,63
0,63
36,4
Tabel 6-3, data for udvalgt rude udregnet i WIS

U-værdien for ruden til forslag 2 er 7,5 % højere end til forslag 1, hvilket giver et energitilskud,
som er 21,6 % lavere. Beregningen af energitilskuddet er således yderst følsomt for selv små
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Se beregningsmetode af vinduesnære skygger fra s. 20 i: Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium
13: ”Vinduer med smallere ramme-karmprofiler.” BYG∙DTU. Danmarks Tekniske Universitet, August 2000.
Se artikel fra www.perspektiva.dk som bilag 14.
SR 06-11 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede – Energirigtige vinduer. Slutrapport til Villum Kann Rasmussen Fonden. BYG∙DTU November 2006.
Se bilag 15 for WIS beregninger

ændringer i Ug , som skyldes den øgede konvektion i hulrummene mellem glasfladerne.

Valg af vinduesgreb
Vinduesgrebet er skitseret ud fra samme funktionskrav og forventede bevægelsesmønstre som
i forslag 1. Der er imidlertid ikke anslagsliste som i forslag 1, hvorfor en løsning med paskvil
er valgt som låsebeslag, for at vinduet kan opleves som lukket, når det låser ned i kolverne.
Løsningen kræver udvikling af et greb, som er tilstrækkeligt langt fra ruden til, at brugeren kan
få fat om grebet. Den gennemsnitlige fingertykkelse på en voksen person er 25 mm, hvilket
betyder, at grebet som minimum skal være 30 mm fra ruden, for at ruden ikke bliver snavset.
En standard paskvilløsning fylder 26 mm i højden og kræver derfor mere plads i rammeprofilets hulrum end der er til rådighed i skitseforslaget. Der vil skulle findes en smallere standardløsning eller udvikles et beslag, som passer til rammeprofilets maksimale højde på 25 mm inkl.
karm.

Tætningsliste
Tætningslistens funktion er at være vind- og vandtæt og forhindre støv i at trænge ind i rummet.
Vippevinduet kræver, at tætningslisten kan passeres fra begge sider af listen, når vinduet skal
vippes rundt. Det medfører, at tætningslisten ikke kan være fortløbende omkring vippebeslaget
og udgør et svagt punkt. Det kan løses ved at lade en rund silicone tætningsliste følge vinduesrammen forneden og ved beslaget skifte over til at være fæstnet på rammen som vist på skitse
6-1.

Skitse 6-1, princip for placering af tætningsliste

	
	

MILA-GARANT kolvepaskvil D19. Se data som bilag 16.
SiR silicone tætningsliste fra Trelleborg. Se bilag 17 for data.
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Holdbarheden er 10 år i følge fabrikanten og dermed ikke så holdbar som q-lon tætningslisten
fra DAFA. DAFA foreslår i stedet for anvendelse af q-lon 3005 eller q-lon 3042, som har en
holdbarhed på mindst 20 år. Det skal afprøves, hvilken af de foreslåede tætningslister der opfylder kravene om tæthed især omkring vippebeslaget. Dette er ikke undersøgt.

Skitse af forslag 2
Skitseforslag 1

Tætningsliste af
gummi

Ved at vende rammeprofilerne
rundt i modsætning til forslag 1
kan det indvendige hulrum fyldes op med isoleringsmateriale
og afdækkes med en plade.
Det vil dog kun kunne bruges få
steder, da beslaget kræver plads.
Profilerne klemmes sammen ved
hjælp af en klemliste.

Alu liste

Ventilationsfuge

Paskvil

Samling af
rammeprofiler

Låsebeslag til
paskvil
Vinduesgreb
Anslagsliste af
gummi

33 mm

Placering af sidevendebeslag
evt. udfræsning i karmprofil

Skitse 6-2

Skitseforslag 2

Her bygges videre på forslag 1.
Samlingen af profilerne sker ved
hjælp af bolte og møtrikker.
Skitse 6-3 er fra et tidligt stadie i
projektet. Derfor er fastholdelsen
af det yderste glas ikke korrekt.
Profilet fortsætter op på ydersiden af glasset som i forslag 1.
Samlingen af rammeprofilerne
mellem glas 2 og 3 er rykket op
mod det inderste glas, da beslaget skal sidde i centeraksen for
hele rammeprofilet.

Tætningsliste af
gummi
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Ventilationsfuge

Paskvil

Samling af
rammeprofiler

Låsebeslag til
paskvil
Vinduesgreb
Anslagsliste af
gummi

33 mm

Placering af sidevendebeslag
evt. udfræsning i karmprofil

Skitse 6-3

	

Omdrejningsakse

Oplyst af Gerth Faaborg, eksternt salg hos DAFA.

Omdrejningsakse

Skitse 6-4

Skitse 6-5

I stedet for at samle rammeprofilerne i skitseforslag 2 med bolte og møtrikker, som vist på skitse
6-4, kunne det udføres som på skitse 6-5. En skinne sættes ned over bolten og trækkes til den
ene side, hvorved boltene fastlåses. Det vil spare tid i processen med at samle rammen.
Boltene sættes fast i rammeprofilet, før det midterste glas limes fast og derved limes bolte,
profil og glas sammen.
Det er ikke en fordel at benytte skitseforslag 1 p.g.a. vanskelig fastgørelse af beslag. Det vil
kræve yderligere udvikling at løse, hvordan profilerne samles og fastholdes og hvordan dækpladerne skal monteres.
Derfor arbejder vi videre med skitseforslag 2 og samlingsforslaget som vist i skitse 6-5. Forslag
2 er tegnet op i 1:1 i tegning 03, se side 142.
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Bygningsfysiske overvejelser
Når glasafstanden er øget til mere end 40 mm, er konvektionen i hulrummene mellem glasfladerne øget. Desuden skal såvel overtryk og undertryk i hulrummene kunne udlignes, hvilket
betyder, at ruden ikke er forseglet. Rammen forsynes med rør, som kan udligne trykket. Det er
nødvendigt med et buffertørremiddel til absorption af kondens i hulrummene mellem glasfladerne.
Bløde lavemissionsbelægninger tåler ikke fugt og kan derfor heller ikke anvendes til de ikke
forseglede ruder, som er benyttet i forslag 2.
Forholdene omkring udvendig og indvendig kondens på ruden er identisk med beskrivelsen for
forslag 1.

Øget konvektion
Når glasafstanden i 3-lagsruden øges, medfører det en lidt højere U-værdi. Det ses i vektorplot10 af laminarstrømmene i bunden af en 3-lagsrude med belægninger i programmet Fluent11
i figur 6-3.
Inde
Ude

Figur 6-3, vektorplot af konvektionsstrømme i hulrum mellem glasflader

Figur 6-4, temperaturfordeling i hulrum mellem glasflader.

Der er således koldere i bunden af ruden til trods for at der ikke er afstandslister i ruden. Dette
ses tydeligt af beregning for temperaturfordelingen12 mellem glassene i hele rudens højde på
1,48 m, som vist i figur 6-4.
Det yderste hulrum mellem glasfladerne giver risiko for kondensdannelse, hvis der trænger fugt
	
10
11
12
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Ruder og vinduers energimæssige egenskaber: ”Kompendium 4: Udvikling af energirigtige ruder og vinduer.”
BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 1999
Fluent beregninger og resultater stammer fra SR 06-11 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede – Energirigtige
vinduessystemer. BYG∙DTU November 2006
Samme randbetingelser og materialedata som ved beregninger i Therm. Se bilag 18 for kopi fra SR 06-11
SR 06-11 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede – Energirigtige vinduessystemer. BYG∙DTU November
2006.

ind i hulrummet.
Luftstrømmenes cirkulation i hulrummene og varmestrømmen gennem ruden er beregnet i Fluent til det tidspunkt, hvor varmestrømmen gennem ruden er konstant12. Beregningerne i Fluent
er foretaget ud fra samme randbetingelser og materialedata som i Therm og er således sammenlignelige med temperaturfordelingen i hulrummene13. U-værdien er lidt højere i Fluent i forhold
til beregninger i WIS for samme rudeopbygning14. Ved indtastning af data for den valgte glaskombination i WINDOW til beregning i Therm er Ug stadig højere. Det skyldes formentligt, at
beregninger i WINDOW er mere detaljerede ved en glasafstand på over 12 mm end WIS.15

Anvendelse af buffertørremiddel mod kondens i hulrum
Det er nødvendigt at indsætte rør til udligning af lufttrykket i hulrummene mellem glasfladerne.
Ved opvarmning af luft i hulrummene udvides luften og presser glasfladerne udad. Der opstår
trækspændinger i glasset, som forhindres ved trykudligning gennem røret. Tilsvarende medfører en nedkøling af luften, at trykket falder så meget, at glasfladerne suges mod hinanden. Risikoen for kondensdannelse er størst ved lave udetemperaturer, hvor det yderste hulrum mellem
glasfladerne afkøles mest.
Luft- og fugtmængderne, som skal passere gennem rørene for at regulere trykket i lufthulrummene, kræver nærmere analyse, som ikke er foretaget, da mængderne varierer afhængigt af de
dynamiske temperaturforhold.
Røret fyldes med et tørremiddel, som fungerer som buffer til opsamling af fugt i den indstrømmende luft. Når temperaturen stiger i dagens løb, falder luftfugtigheden og den udstrømmende
luft kan affugte tørremidlet, som atter kan optage fugt.
Tørremidlet kan alternativt anbringes inde i eller i kontakt med lufthulrummene. Princippet er
kendt fra museumsverdenen, hvor buffertørremidlet benyttes til fastholdelse af en ønsket luftfugtighed i udstillingsmontre af hensyn til de udstillede genstande16.

Forhindring af kondensdannelse
Forslag til løsning af kondensproblemer er udarbejdet på BYG∙DTU, men kræver eksperimentel undersøgelse for at verificeres17. Derfor er løsningen ikke undersøgt i denne rapport.
13
14
15
16
17

Se bilag 11 beregning nr. 20 for isotermkurver i Therm
Se bilag 19 for oversigt over U-værdier i forskellige beregningsprogrammer.
Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 3: ”Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata”. BYG∙DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 1999.
Article in Waac Newsletter Volume 23 Number 2: ”An Evaluation of Silica Gel for Humidity Control in Display Cases”
af Yu, David; Klein, S.A. og D.T. Reindl. May 2001.
R-028 ”Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald.” af Schultz, Jørgen M. BYG∙DTU
2002
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En potential løsning af problemet med fugtbelastningen er udvikling af et materiale, som både
kan absorbere/desorbere fugt og udligne tryk. Derved kan funktionerne samles i en anordning,
som tilstræbes at have lang holdbarhed.

Skitse 6-4, fremtidigt stof som både kan opsuge fugt og optage tryk

Hulrum i ramme/karm konstruktion
Undersøgelser i Therm fra forslag 1 har vist, at Uramme reduceres, når store hulrum opdeles og
samtidig gøres uventilerede ved, at den udvendige ramme/karm afstand er maksimalt 2 mm.
Der indsættes som udgangspunkt en gummiliste mellem ramme og karm som vist på figur 6-1
funktionsskitse i position 1 for at gøre hulrum uventilerede. Gummilisten forhindrer desuden,
at støv trænger ind mellem ramme og karm.
Thermberegningen er gentaget med opdeling i 3 hulrum for at vurdere forbedringen i Uramme.
Antal hulrum
Uramme
Emissionsfolie
Forbedring
2
[W/m K]
[e]
[%]
2
1,58
3
1,32
0,1
16,5
Tabel 6-4, Uramme afhængigt af antal hulrum i ramme/karm konstruktionen. Se bilag 11 beregning nr. 19 og 20 for detaljer.

Uramme er således optimeret med 16,5 % ved at øge antallet af hulrum fra 2 til 3 og beklæde rammeprofilens overflade i ramme/karmkonstruktionens hulrum med en lavemissionsfolie, skitse
6-5.

Skitse 6-5, foliens placering i ramme og karm profilet
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Energiberegninger
Sammenligningen mellem forslag 2 og Velfac 200 udføres ud fra Thermberegninger og Velfacs
Energiberegner. Den mindste vinduesdimension for forslag 2 er 1,3 m.
Vinduesdimension
Utotal
Energitilskud
Forbedring
2
2
[m]
[W/m K]
[kWh/m ]
1,3 x 1,3 Velfac
1,25
-10,8
1,3 x 1,3 Forslag 2
1,03
35,2
46,0

Tabel 6-5, sammenligning af forslag 2 med Velfac 200

Utotal for forslag 2 er 17,6 % end Utotal for Velfac 200. Den energimæssige forbedring ved forslag
2 er 46 kWh/m2 ved vinduesdimensionen på 1,3 x 1,3 m. Løsningen er et plusenergi vindue,
som tilfører huset varme i fyringssæsonen.

	

www.velfac.dk Se bilag 20 for energiberegning i Velfac energiberegner.

Visualisering
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Indledning til visualisering af forslag
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i en etageejendom i Københavnsområdet for at undersøge
forandringen af det arkitektoniske udtryk. Vi sammenligner et eksisterende vindue med traditionelle brede ramme/karmprofiler i træ med vores forslag med smal ramme/karmprofil i glasfiberarmeret polyester.
For at vurdere betydningen af det større glasareal i forhold til rammeareal udføres en simulering
af dagslysindfald i programmet IESVE/Radiance for et fiktivt rum med to vinduer. Vindues- og
rumdimensioner er tilnærmet den ovennævnte etageejendom som referenceramme.
Derefter opsættes løsningsforslag 1 og 2 i et murhul fra Mur og Tag for at undersøge sammensætningen mellem vindue og mur.
Slutteligt vises målfaste tegninger i 1:1 af bundramme og bundkarm med 2 forslag til vinduesgreb.
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Det arkitektoniske udtryk for forslag 1
Der er taget udgangspunkt i en etageejendom på Frederiksdalsvej i Virum, figur 7-1, som er
opmuret i røde mursten og med røde tegl. Blokken ligger med gavlene mod nord-syd. I østfacaden er placeret høje smalle dreje/kip vinduer, der har en ramme/karmhøjde på 150 mm og en
vinduesdimension på 1,2 x 0,7 m.

Figur 7-1, luftfoto og egne billeder af Frederiksdalsvej.

Ved at udskifte bygningens eksisterende vinduer til forslag 1 vil facadeudtrykket ændres radikalt. Før prægede de lyse vinduesrammer facaden. Ruden og indholdet i vinduetskarmen kommer i fokus. Desuden ændres sammenstilling af dimensioner mellem ramme/karm og mursten,
hvor rammen og karmen er cirka to murstens højde, til en sammenstilling af ramme/karm og
langfuge, hvor ramme/karm svarer til to langfugers højde.
I figur 7-2 ses forskellen med en smal ramme/karm løsning tydeligt.

Figur 7-2, grafisk præsentation af eksisterende vindue og forslag 1
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Dagslysindfald
Vi har modelleret et fiktivt østvendt rum med dimensionerne 3 x 3,5 x 2,8 m i figur 7-3, som det
kunne se ud i ovennævnte bygning, for at se effekten af at udskifte de eksisterende vinduer til
forslag 1, hvor rammehøjden er 20 mm.

Vindue

Ramme/karmhøjde
[mm]
Eksisterende vindue
150
Forslag
20
Vinduesdimension: 1,2 x 0,7 m

Figur 7-3 dimensioner for fiktivt rum.

Der er foretaget en beregning af dagslysindfaldet i programmet IESVE/Radiance på en standard
overskyet dag, som anvendes i IESVE/Radiance.

Figur 7-4, fordeling af dagslys i rummet

Ved en udskiftning til forslag 1 vil der ske en betydelig forbedring af dagslysforholdet i rummet,
som vist i figur 7-4. Fra at have en lysmængde på omkring 200 LUX bagerst i rummet forøges
den til cirka det dobbelte. Rummet kan indrettes med arbejdsplads og en computer placeret ved
bagvæggen, hvor det førhen krævede kunstig belysning for at have gode arbejdsbetingelser.
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Snit og opstalter
Der er vist en opstalt, snit og en isometri af forslag 1 og 2 samt et Velfac 200 vindue for at vise
forskellene mellem de 3 vinduesløsninger.
Ideen med gennemgående karmplade, som ligeledes fungerer som dækplade, er vist i forslag 1
og 2. Det giver en god sammenhæng mellem rammen og karmen. Samtidigt vises anvendelsesmulighederne for glasfiberarmeret polyester fremfor en traditionel opbygning med vindue og
lysningsplade, som vist ved Velfac 200.
Den arkitektoniske fordel ved den smalle ramme/konstuktion understreges, set i forhold til Velfac 200 som er den smalleste ramme/karm løsning, der findes på det danske marked i dag.
De viste opstalter og snit er ikke målfaste.

Velfac 200 vindue
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Forslag 1

Forslag 1

Design af nyt energirigtigt vindue

139

Tegninger
Tegning 01
Forslag 1 med gennemgående grebsliste. Hele beslaget er i metal.
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Tegning 02
Forslag 1 med grebsplade og beslag i glasfiberarmeret polyester.
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Tegning 03
Forslag 3 med vinduesgreb som d-line og paskvilløsning

142

Design af nyt energirigtigt vindue

143

Konklusion
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Konklusion
Resultater
Projektet er et produktudviklingsprojekt, hvor en model for integreret produktudvikling er gennemarbejdet som grundlag for udvikling af et energirigtigt vindue.
Integreret produktudvikling
Integreret produktudvikling, som den er beskrevet i de indledende afsnit af rapporten, er benyttet i det omfang, som ligger indenfor rapportens rammer. D.v.s. trin 4, 6 og 7, som involverer
bruger- eller markedsundersøgelser, er ikke benyttet og kan derfor ikke evalueres.
Integreret produktudvikling har været et velfungerende designredskab i vores udviklingsproces,
da vi udarbejdede funktionsdiagram og kravspecifikationer, som udføres i trin 1 og 3. I samme
proces har vi opbygget en faglig viden om vinduer og kravene til vinduer. Arbejdsmodellen,
som vi udarbejdede som redskab for designprocessens trin 2, har fungeret som overblik især i
starten af designprocessen. I skitseringsfasen har arbejdsmodellen og kravspecifikationerne været redskaber til sammenligning af mulige delkomponenter til vinduet og desuden til vurdering
af en delkomponents indflydelse på andre komponenter. Dette svarer til trin 5 i modellen.
Modellen, som vi har anvendt til produktudviklingen er vist i figur 8-1.
Clarifying
objectives

Establishing
functions

Generating
alternatives

Setting
requirements
Figur 8-1, anvendt IPU model

Idegenereringen har ikke et selvstændigt trin i modellen for integreret produktudvikling. Vi har
skitseret forslag i hele forløbet. Samtidigt har vi tilstræbt at fastholde modellens princip om at
undgå at låse os fast på løsninger allerede under udarbejdelse af kravspecifikationer. Det krævede opmærksomhed at bevare åbenheden i denne fase, og vi fraveg princippet ved at begynde
at skitsere tidligt i forløbet for at få en forståelse for vinduets bestanddele. Det har betydet, at
skitseringsprocessen har krævet flere ændringer end forventet senere i forløbet, da vi erfarede,
hvilke sammenhænge der har indflydelse på hinanden.
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I modellen forløber de 7 trin som en fortløbende proces, der relaterer til den omkringliggende
model, der vekselvirker mellem problem – delproblemer – delløsninger – løsning. Denne relation har vi omsat til 4 faser; en analyse-, idegenererings-, vurderings- og evalueringsfase.

EVALUERING
Overall
solution

Clarifying
objectives

Improving
details

Establishing
functions

Evaluating
alternatives

Setting
requirements

Determining
characteristics

VURDERING

ANALYSE

Overall
problem

Generating
alternatives

Sub-problem

Sub-solution

IDEGENERERING
Figur 8-2, Redigeret IPU model

Analysefasen dækker forløbet fra trin 1 – 3, og processen forløber fra problemformulering til
problemet er analyseret ned i delproblemer.
Idegenereringsfasen er mere flydende i trininddelingen, men forløber primært i trin 3 – 5, hvor
ideerne til delløsninger tager form. Vekselvirkningen mellem delproblemer og delløsninger er
omfattende, da en delløsning påvirker andre delproblemer.
Vurderingsfasen dækker trin 5 – 7, hvor delløsninger samles til en overordnet løsning. Vi har
anvendt vurderingsfasen til at sammenholde delløsninger med hinanden, men ikke vurderet delløsninger i forhold til bruger- og markedsundersøgelser.
Evalueringsfasen indebærer, at den overordnede løsning sammenholdes med problemformuleringen for at sikre, at produktet opfylder forventningerne.
Vi har anvendt faserne til den iterative proces, hvor en delløsning har medført fornyet gennemgang af analysefasen for at undersøge, om delløsningen opfyldte funktioner og krav. I nogle
tilfælde har vi tilføjet nye funktioner og krav på basis af undersøgelsen. I andre tilfælde har
delløsningen kunnet anvendes som foreslået eller måttet revideres for at opfylde de ønskede
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funktioner og krav. Det har medført flere gennemgange af den iterative proces, hvilket har fungeret hensigtsmæssigt.
Samlet set har modellen fungeret godt til gennemarbejdning af designprocessen, men krævet
ovenstående justeringer for at kunne anvendes til produktudvikling af et vindue.
Vi mener, at integreret produktudvikling kan anvendes til lignende udviklingsprojekter af byggekomponenter. Det gælder ikke mindst udviklingen af præfabrikerede komponenter, hvor konceptet med en tværfaglig designgruppe fra starten af produktudviklingen kommer til sin ret.
Udvikling af et energirigtigt vindue
I projektet er udviklet to forslag til energirigtige vinduer. For at opnå et højt energitilskud er der
arbejdet med smalle ramme/karmkonstruktioner. Derved reduceres ramme/karmarealet væsentligt især for små vinduesdimensioner.
Der anvendes eksisterende delkomponenter fra markedet til forslag 1, hvilket betyder, at den
endelige produktudvikling kan færdigudvikles indenfor et kortere tidsperspektiv end forslag 2.
Forslag 2 har en lang holdbarhed i forhold til forseglede termoruder. Holdbarheden opnås ved at
benytte ikke forseglede ruder, som ikke kan punktere i modsætning til en forseglet termorude.
Forslag 2 kræver udvikling af nye delkomponenter og er en langsigtet løsning, hvor integreret
solafskærmning tillige kan anvendes.
I begge forslag består ramme/karmprofilerne af glasfiberarmeret polyester, som er tilnærmelsesvis vedligeholdelsesfrit, har en god isoleringsevne og er et stærkt materiale. Efter skitsering
af ramme/karmprofil er der udviklet forslag til vinduesgreb.
Ruderne er 3 enkeltglas med hårde belægninger på den midterste og inderste glas, der begge
vender mod det inderste lufthulrum. Det yderste glas er jernfattigt for at opnå høj lystransmittans og dermed højt dagslysindfald. I forslag 1 betragtes ruden som forseglet, men kræver hårde
belægninger p.g.a. risiko for diffusion gennem profilerne i glasfiberarmeret polyester.
Karmen fungerer som dækplade over murhullet og ikke som i traditionelle vinduer, hvor den
fastholder og overfører kræfter fra beslaget til muren. Beslag mellem muren og rammen fungerer som kraftoverføring til muren. Rammen er ikke stabil i sig selv, hvilket medfører, at
glasfladerne i ruden indgår som stabiliserende element i vinduet. Dette er vurderet muligt ud fra
overslagsberegninger for vindsug.
I det første forslag er rammedybden væsentligt smallere end i forslag 2. Rammedybdens betydning for Uramme er undersøgt. Uramme forbedres 19,3 % ved øgning af rammedybden fra 100
til 160 mm.
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VinduesRammedybde Rammehøjde Arealramme Arealg
Utotal
Energitilskud
dimension
[1,3 x 1,3 m]
[mm]
[mm]
[m2]
[m2] [W/m2K]
[kWh/m2]
Forslag 1
96
20
0,10
1,59
1,02
35,24
Forslag 2
160
24
0,12
1,57
1,03
35,22
Tabel 8-1, resultater for forslag 1 og 2
Energitilskuddet for forslag 1 og 2 er lige store som det ses i tabel 8-1, eftersom rammearealet
i forhold til glasarealet ved beregningen af Utotal er meget lille. Desuden er Ug 4,7 % lavere for
forslag 1.
Linietabet mellem vindue og mur kan imidlertid formindskes af den dybe ramme i forslag 2,
hvilket begrunder videreudvikling af forslag 2. Desuden giver forslag 2 mulighed for integreret
solafskærmning, som i lukket tilstand varmeisolerer om natten.
Sammenligning af Velfac 200 serien og ovenstående forslags energitilskud viser en forbedring
på 46 kWh/m2. Begge forslag er plusenergivinduer, som tilfører bygningen varme i fyringssæsonen.
Der er gennemført statiske, bygningsfysiske, produktionsmæssige og monteringsmæssige overvejelser, som sandsynliggør, at vinduet kan færdigudvikles til masseproduktion.
Den arkitektoniske betydning af en smal ramme/karmkonstruktion er visualiseret og tydeliggør
det øgede glasareal i forhold til rammearealet, som giver et større udsyn og dagslysindfald. Det
forøgede dagslysindfald er eftervist i IESVE/Radiance. Det slanke udtryk understreges ligeledes af den minimale ramme/karmhøjde, som underordner ramme/karmkonstruktionen i forhold
til rude og murhul.

Perspektiver
Resultaterne i rapporten underbygger muligheden for at færdigudvikle et vindueskoncept, som
kan indgå som energibesparende bygningskomponent. Vinduets isoleringsevne kan forbedres
væsentligt i forhold til standarden i dag. Fokus på nyudvikling af vinduet skal fastholdes for at
optimere energibesparelsen og skabe mulighed for et nyt syn på et vindues udformning.
Rammehøjden er muligvis minimeret så meget, som kan lade sig gøre. Glasfiberarmeret polyester bør imidlertid vurderes som et selvstændigt materiale og ikke primært sammenlignes med
stål. Der kan opstå nye udformningsmuligheder ved at undersøge, i hvilket omfang glasset kan
indgå som bærende konstruktion i vinduet i samspil med glasfiberarmeret polyester.
Glasfiberarmeret polyester giver mulighed for at inkorporere funktioner i materialet. Kan lysledere til belysning eller informationsstrømme indstøbes i profilerne? Kan der udvikles additiver
til særlige formål?
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Ved videreudvikling af samling af ramme/karmprofiler og limning vil det være interessant at
etablere et samarbejde med bil- eller flyindustrien for at drage nytte af deres erfaringer med at
kombinere styrke og minimalkonstruktioner.

Videre arbejde
Projektet kan videreudvikles indenfor følgende områder.
Videreudvikling af ramme/karmprofilerne kan foregå ved anvendelse af topologioptimering.
Efter detaljerede statiske beregninger kan det nuværende profil indtegnes i optimeringsprogrammet Topopt med relevante lastpåvirkninger angivet. Derefter udregner programmet ved
iteration en minimalkonstruktiv løsning. Metoden anvendes bl.a. i flyindustrien.
Desuden er en undersøgelse af muligheden for at udvikle beslag i glasfiberarmeret polyester ønskelig. Udviklingen kræver imidlertid nytænkning af samspillet mellem glas og ramme/karmkonstruktion og beregninger eller tests af påvirkningerne på vinduets beslag.
Ved detaljerede beregninger af fugtbelastning i programmet tbi 3 kan det undersøges, om der
er risiko for indvendig kondens på indersiden af ruden ved anvendelse af vores ramme/karmprofil.
Vi har valgt en lavteknologisk løsning til vinduesgrebet, men en elektromagnetisk løsning kan
muligvis udvikles til åbning af vinduet.
Ved anvendelsen af emissionsbelægning i rammeprofilets hulrum skal det undersøges, om belægningen er slidstærk og holdbar overfor opfugtning.
Produktionsprocessen kan gennemgås for optimering af processerne, f.eks. videreudvikling af
samlingsmetoder. Desuden kan en hurtighærdende lim med stor styrke og lav dampdiffusion
muligvis afkorte produktionstiden. Alternativt kan det undersøges, om limens hærdningsproces
kan forceres på en tilsvarende måde som Kernevinduets nuværende procedure.
Forslag til ramme/karmprofiler til oplukkelige flerfagsvinduer skal udvikles med samme energirigtige fokus som for enkeltfagsvinduer.
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Christensen.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SBi-anvisning 192, Glas i byggeriet - SBi 1999
SBi-anvisning 184. Bygningers energibehov. Statens Byggeforskningsinstitut, 1995.
BR 95 Tillæg 2 og 12 samt BR-S98 tillæg 9
DS 410:1998 Norm for last på konstruktioner
DS 418:2002 Beregning af bygningers varmetab
EN 14351-1, Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og
yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber
EN ISO 10077-2:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - calculation
of thermal transmittans - Part 2: Numerical method for frames.

Elektroniske
▪ www.itke.uni-stuttgart.de - Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen,
▪
▪

Stuttgart.
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency: www. oee.nrcan.gc.ca
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Bilag 1, WIS beregninger
Report transparent system : 4w+50+K6+50+K6 spektralt

solar fraction to outdoor

--- Basics (key thermal and solar properties) ---

--- Split all solar fractions, optical part ---

name transparent system
U-value
solar factor (g)
(total solar energy transmittance)

: termo
: 0.951 [W/(m2.K)]
: 0.622 [-]

solar direct transmittance
solar direct reflectance outdoor
solar direct reflectance indoor

:
:
:

0.448 [-]
0.210 [-]
0.156 [-]

solar direct transmittance
solar direct reflectance
solar absorption fraction layer 1
solar absorption fraction layer 2
solar absorption fraction layer 3
solar absorption fraction layer 4
solar absorption fraction layer 5

light transmittance
light reflectance outdoor
light reflectance indoor

:
:
:

0.632 [-]
0.239 [-]
0.206 [-]

UV transmittance
UV reflectance outdoor
UV reflectance indoor

:
:
:

0.198 [-]
0.181 [-]
0.106 [-]

general colour rendering index (Ra)

:

checksum (expected value = 1)

Utotal

:
:

0.378

[-]

0.448
0.210
:
:
:
:
:

[-]
[-]
0.0256
0.000
0.204
0.000
0.113

----------------: 1.00

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]

--- Split all solar fractions, thermal part (a-values) --solar absorbed
conv indoor
ir indoor
conv outdoor
ir outdoor
gap vent

: 0.342
[-]
: 0.0657
[-]
: 0.108
[-]
: 0.133
[-]
: 0.0354
[-]
: 0.000
[-]
----------------checksum (abs-others. expected value = 0) : 0.000
[-]

97.0 [-]

--- Split U-value --Uconv
Uir
Uvent

:

: 0.370
[W/m2.K]
: 0.581
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------: 0.951
[W/m2.K]

--- Short description conditions used for calculations --For angular and diffuse properties estimated values are used (not
very accurate) !!
awaiting results from ongoing research

--- Split all ‘dark’ heat flow coefficients into fractions (h-values)
--h_conv,indoor
h_ir,indoor
h_conv,outdoor
h_ir,outdoor
h_vent

: 0.370
[W/m2.K]
: 0.581
[W/m2.K]
: 0.755
[W/m2.K]
: 0.196
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------checksum (expected value = h_indoor - h_outdoor - h_vent = 0)
		 : 0.000
[W/m2.K]

Calculated using setting: No restrictions (expert level)
Therefore results are calculated using user selected methods and
settings
For solar calculations in the total solar range, spectral properties
are used
For solar calculations in the visual range, spectral properties are
used
For solar calculations in the uv range, spectral properties are used

--- Split solar factor (g) into fractions --The solar spectrum of EN 410 is used with air mass 1
solar direct transmittance
solar factor convective
solar factor thermal radiative ir
solar factor ventilation
solar factor (g)

: 0.448
[-]
: 0.0657
[-]
: 0.108
[-]
: 0.000
[-]
----------------: 0.622
[-]

--- Short system description --(from outdoor to indoor)

--- Split solar gain coefficients to outdoor side into fractions --solar fraction reflected to outdoor
: 0.210
solar fraction convected to outdoor
: 0.133
solar fraction th. radiated to outdoor
: 0.0354
solar fraction ventilated to outdoor
: 0.000
-----------------

Bilag

[-]
[-]
[-]
[-]

layer 1 is a Pane named : Opwht4.pgl with pane in original position.
layer 2 is a Gap named : Air
layer 3 is a Pane named : KGLASS6.pgl with pane in original position.
layer 4 is a Gap named : Air
layer 5 is a Pane named : KGLASS6.pgl with pane in original position.

Bilag 1, WIS beregninger

Report transparent system : 4w+50+K6+50+K6 ikke spektralt
--- Basics (key thermal and solar properties) --name transparent system
U-value
solar factor (g)
(total solar energy transmittance)

: termo
: 0.951 [W/(m2.K)]
: 0.613 [-]

solar direct transmittance
solar direct reflectance outdoor
solar direct reflectance indoor

:
:
:

0.420 [-]
0.210 [-]
0.150 [-]

light transmittance
light reflectance outdoor
light reflectance indoor

:
:
:

0.631 [-]
0.239 [-]
0.205 [-]

UV transmittance
UV reflectance outdoor
UV reflectance indoor

:
:
:

0.133 [-]
0.166 [-]
0.0927 [-]

general colour rendering index (Ra)

:

checksum (expected value = 1)

Utotal

:
:
:
:
:

0.0259
0.000
0.211
0.000
0.133

----------------: 1.00

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

--- Split all solar fractions, thermal part (a-values) --solar absorbed
conv indoor
ir indoor
conv outdoor
ir outdoor
gap vent

: 0.370
[-]
: 0.0730
[-]
: 0.121
[-]
: 0.139
[-]
: 0.0371
[-]
: 0.000
[-]
----------------checksum (abs-others. expected value = 0) : 0.000
[-]
0.000 [-]

--- Short description conditions used for calculations ---

--- Split U-value --Uconv
Uir
Uvent

solar absorption fraction layer 1
solar absorption fraction layer 2
solar absorption fraction layer 3
solar absorption fraction layer 4
solar absorption fraction layer 5

For angular and diffuse properties estimated values are used (not
very accurate) !!
awaiting results from ongoing research

: 0.370
[W/m2.K]
: 0.581
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------: 0.951
[W/m2.K]

--- Split all ‘dark’ heat flow coefficients into fractions (h-values)
--h_conv,indoor
h_ir,indoor
h_conv,outdoor
h_ir,outdoor
h_vent

Calculated using setting: No restrictions (expert level)
Therefore results are calculated using user selected methods and
settings

: 0.370
[W/m2.K]
: 0.581
[W/m2.K]
: 0.755
[W/m2.K]
: 0.196
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------checksum (expected value = h_indoor - h_outdoor - h_vent = 0)
: 0.000
[W/m2.K]

For solar calculations in the total solar range,
spectral properties are not used due to insufficient input, this can
lead
to erratic results especially using elements with different spectral
properties

--- Split solar factor (g) into fractions ---

For solar calculations in the uv range,
spectral properties are not used due to insufficient input

solar direct transmittance
solar factor convective
solar factor thermal radiative ir
solar factor ventilation
solar factor (g)

: 0.420
[-]
: 0.0730
[-]
: 0.121
[-]
: 0.000
[-]
----------------: 0.613
[-]

--- Short system description --(from outdoor to indoor)

--- Split solar gain coefficients to outdoor side into fractions --solar fraction reflected to outdoor
: 0.210
solar fraction convected to outdoor
: 0.139
solar fraction th. radiated to outdoor
: 0.0371
solar fraction ventilated to outdoor
: 0.000
----------------solar fraction to outdoor
: 0.387
[-]

For solar calculations in the visual range,
spectral properties are not used due to insufficient input

[-]
[-]
[-]
[-]

layer 1 is a Pane named : Opwht4.pgl with pane in original position.
layer 2 is a Gap named : Air
layer 3 is a Pane named : K6 glass ej spektalt with pane in original
position.
layer 4 is a Gap named : Air
layer 5 is a Pane named : K6 glass ej spektalt with pane in original
position.

--- Split all solar fractions, optical part --solar direct transmittance
solar direct reflectance

:
:

0.420
0.210

[-]
[-]
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Bilag 2, Oversigt for glaskombinationer
Beskrivelse
4K-16Ar-SN4
4w-16Ar-SN4
4-16Ar-w4
4SN-12Ar-4-12Ar-SN4
4K-12Ar-4-12Ar-K4
4-12Ar-4-12Ar-SN4
4-12Ar-4-12Ar-K4
4+25+K4
4w+25+K4
4+25+4
4SN+25+4+25+SN4
4K+25+4+25+SN4
4+25+K4+25+SN4
4w+25+K4+25+SN4
4SN+25+4+25+K4
4K+25+K4+25+K4
4w+25+K4+25+K4
4w+25+4+25+SN4
4w-25-4w-25-SN4
4w+25+4+25+K4
4w+25+K4+25+K4+25+K4
4w+25+4w+25+K4+25+K4
4+25+4+25+4+25+K4
4w+25+4w+25+4w+25+K4
4+25+4+25+K4+25+K4
4+25+4+25+4+25+4
4K+25+K4+25+SN4
4+25+K4-16Ar-SN4
4w+25+K4-16Ar-SN4
4+25+4-16Ar-SN4
4w+25+4-16Ar-SN4
4w+25+4SN-12Ar-4-12Ar-SN4
4K+25+4-12Ar-4-12Ar-SN4
4w+25+4K-12Ar-4-12Ar-SN4

Bilag

Type
2
2
2
3
3
3
3
1+1
1+1
1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1
1+1+1+1
1+1+1+1
1+1+1+1
1+1+1+1
1+1+1+1
1+1+1+1
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+3
1+3
1+3

U-værdi g-værdi W-værdi Vægt
2
2
[W/m K]
[kg/m ]
1.13
0.55
0.72
20
1.15
0.67
0.80
20
2.63
0.77
0.82
20
0.70
0.46
0.70
30
0.96
0.57
0.62
30
1.00
0.56
0.72
30
1.24
0.68
0.69
30
1.69
0.71
0.74
20
1.69
0.76
0.75
20
2.58
0.75
0.81
20
0.68
0.50
0.70
30
0.78
0.50
0.66
30
0.78
0.53
0.66
30
0.78
0.58
0.67
30
0.79
0.51
0.66
30
0.84
0.53
0.57
30
0.90
0.65
0.63
30
1.03
0.60
0.73
30
1.03
0.62
0.74
30
1.21
0.68
0.69
30
0.60
0.54
0.53
40
0.73
0.60
0.59
40
0.92
0.59
0.62
40
0.92
0.66
0.65
40
1.08
0.57
0.57
40
1.21
0.61
0.67
40
0.67
0.45
0.60
30
0.71
0.51
0.66
30
0.71
0.55
0.67
30
0.88
0.57
0.72
30
0.88
0.60
0.73
30
0.63
0.49
0.64
40
0.69
0.45
0.60
40
0.70
0.49
0.61
40

Bredde
[mm]
24
24
24
36
36
36
36
33
33
33
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
91
91
91
91
91
91
53
53
53
53
53
65
65
65

Ra index
[%]
97
98
98
95
97
96
98
95
97
98
-

Bilag 3, Velfac 237 skydedør
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Bilag 4, Vinduesglidebeslag
Bilag
Side-vende beslag (uddrag af katalog fra Carl F beslag):

Vinduesglidebeslag
Til sidestyret vendbare vinduer.
Vinduesrammer er 180° vendbar ud fra facaden.
IPA Systembeslag 21291-21295
Rammevægt max. 40 kg.
Redningsåbning 50 cm fra bredde M7
Redningsåbning 60 cm fra bredde M9
Åbningsvinkel ca. 90°.
Blåkromateret el-forzinket stålarme og sikringsvinkel.
Sølveloxeret aluminiumsskinner.
Glidere af kunsstof (POM).
Huller for skruer Ø3,5 mm flh. til topskinne
og Ø4,0 mm flh. øvrige beslag.

001380
Kode

92500

92551

92607

92658

Sidebetegnelse

højre

venstre

højre

venstre

Modul

M4

M4

M5

M5

Længde (L) mm:

193

193

243

243

Til karmbredde mm:

388-487 388-487 488-587 488-587

Skinne længde (A) mm: 442

442

542

542

Skinnelængde (B) mm: 421

421

521

521

Kode

92704

92755

92801

92852

Sidebetegnelse

højre

venstre

højre

venstre

Modul

M6

M6

M7

M7

Længde (L) mm:

293

293

343

343

Til karmbredde mm:

588-687 588-687 688-787 688-787

Skinne længde (A) mm: 642

642

742

742

Skinnelængde (B) mm: 621

621

721

721

Kode

92909

92950

Sidebetegnelse

højre

venstre

Modul

M8

M8

Længde (L) mm:

393

393

Til karmbredde mm:

788-887 788-887

Skinne længde (A) mm: 842

842

Skinnelængde (B) mm: 821

821

Bilag

Bilag 4, Vinduesglidebeslag

Monteringsanvisning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glideskinne tilpasses, evt. afkortning i ende modsat
hængselsiden.
Glideskinner og glideklodser samles.
Glideskinne anbringes i over og underkarm, således at
nederste skinne lægger an mod karmen i hængselsiden.
Lejestykkerne anbringes på karmene og påskrues.
Vinduesrammen skubbes nu på plads i svingarmene,
styret af rammens noter og påskrues.
Stålklodsen anbringes i underrammens not modsat
hængselsiden ca. midt på det frie notstykke.
Støtte- sikringsbeslaget anbringes midt på siderammen i
hængselsiden.
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Bilag 5, Venderammebeslag
Venderammebeslag
Balancebeslag med friktion i alle stillinger.
Vinduesramme er 180° vendbar ud fra facaden.
IPA 21244-21254
Blåkromateret el-forzinket stålarme.
Sølv eloxeret aluminium glideskinner.
Kunststofbelagte(PA) stålglidere.
NB! Til vindueshøjder uden for modulmål anvendes det længst mulige beslag.
Kan leveres i 1/2 modulmål som skaffe varer.
Vindueshøjder med indvendig karmmål (A) større end de i skemaerne angivne mål,
vil ved vending til pudsestilling give større opsving over karmens overkant
end beskrevet.
Målene for indvendig karmmål (A) er baseret på træprofil som vist på lodret
snit fig. 1.
Redningsåbning 50 cm fra højde M9
Redningsåbning 60 cm fra højde M11
Med børne og pudsesikring.
Huller for skruer Ø4,0 mm flh.

001802
Kode

94066

94074

94082

94091

Til modul

M6

M7

M8

M9

Beslag længde mm:

475

575

675

775

Udvendig karmmål mm:

588

688

788

888

Indvendig karmmål mm:

(500)-533 (600)-633 (700-)733 (800)-833

Opsving ca. mm Fig. 1 mm: 0

0

0

0

Opsving ca. mm Fig. 2 mm: 0

0

0

0

Max rammevægt kg:

60

60

60

60

Kode

94104

94112

94121

94139

Til modul

M10

M11

M12

M13

Beslag længde mm:

875

975

1075

1175

Udvendig karmmål mm:

988

1088

1188

1288

Indvendig karmmål mm:

(900)-933 (1000)-1033 (1100)-1133 (1200)-1233

Opsving ca. mm Fig. 1 mm: 0

0

0

10

Opsving ca. mm Fig. 2 mm: 0

0

10

20

Max rammevægt kg:

60

60

60

60

Kode

94147

94155

94163

Til modul

M14

M15

M16

Beslag længde mm:

1275

1375

1475

Udvendig karmmål mm:

1388

1488

1588

Indvendig karmmål mm:

(1300)-1333 (1400)-1433 (1500)-1533

Opsving ca. mm Fig. 1 mm: 35

50

60

Opsving ca. mm Fig. 2 mm: 45

60

70

Max rammevægt kg:

70

70

Bilag
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Bilag 5, Venderammebeslag

Vinduespaskviler 00.9502, 00.9509, med ventilationsslutblik 00.9513.
Rullestanglåse 00.9400, 00.9406.
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Bilag
Print 6, Datablad for q-lon tætningsliste

Page 1 of 2

21/11/2006 - KOPI

Type: Profiler
Produkt ID: 5-001

Dato.: 31-01-2000
Rev.: 13/03/2000
Version:2

Produktbeskrivelse:

Q-lon lister er primært tætningslister til brug ved byggeri. De har
en speciel profiludformning ved inderst at have en hård kerne af
polypropylen, omkranset af en højelastisk, blød polyurethanskum.
Polyurethanskummet har en dækfolie af ældningsbestandigt
polyethylen. Den glatte polyethylenoverflade er smudsafvisende
og giver lav friktion og ingen slitage. Materialet udsættes ikke for
skrumpninger eller udvidelser ved ældning og temperaturudsving.
Grå (andre farver ved forespørgsel).
Som tætningslister i byggeri, f.eks. i vinduer, døre, etc.
Leveres i ruller.
-

Farve:
Anvendelse:
Størrelse:
Standardtolerancer:
Tekniske data
Vægtfylde
Hårdhed
Trækstyrke
Rivestyrke
Statisk belastning
Dynamisk belastning
Brudforlængelse
Blivende deformation

Deformation
Tackværdi
Temperaturbestandighed
Modstandsdygtighed:

Opbevaring:
Miljø:
Sikkerhed:

Lagervare:
Sammenlignelige prod.:

Varierer efter type.
24 timer, v/+70°C, 50%
kompression, 1 times aflastning
168 timer, v/+23°C, 25%
kompression, 1 times aflastning
Kuldefleksibilitet efter lagring
v/ -40° C

Init.: sb
Init.: bl
Init.: bl

-------15
6%
%

Ingen
revnedannelse
-Temperaturbestandighed
-40 til +70
Kemikalier: Bestandig overfor opløsningsmidler
(mineralsk terpentin), alkalisk vaskemiddel, olie
og fedt. Dækfolien (af LDPE) er bestandig
overfor syrer, saltopløsninger, vand, alkohol, olie
og saltvand. Ligeledes er indsatsen i profilet (PP)
bestandig overfor vand og saltvand.
Vejrbestandighed efter 56 dage i
vejrpåvirkningsapparat for øget ældning: ingen
synlige/målelige forandringer.
Lakpåvirkning: Upåvirkelig over for tørret
alkydlak, polyurethanlak, akryllak,
kunstharpikslak, PVC-lak og akryllasur.
Tørt ikke for varmt ved almindelig
lagertemperatur.
Bortskaffelse skal ske i henhold til de lokale
myndigheders bestemmelser.
Ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende
EU-norm.
Ingen specielle personlige værnemidler
påkrævet.
Bør holdes væk fra antændelseskilder.
Almindelig industrihygiejne bør overholdes.
Ja
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Ovennnævnte produktegenskaber er baseret på vore/eller vore
leverandøres erfaringer og generelle viden og er uden ansvar for opnåede
resultater med produktet. De tekniske værdier er laboratorie målte og må
betragtes som retningsgivende gennemsnitsværdier og ikke som
konstruktionsværdier.

www.dafa.dk
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forschung > bauen mit faserverstärkten kunststoffen > verbundsysteme

warum gfk / glas?

Stefan Peters
Der Verbund von glasfaserverstärkten
Kunststoffen (GFK) und Glas ist ein zentrales
Forschungsthema des Instituts für
Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen
an der Universität Stuttgart. Der Werkstoffverbund
birgt ein Potenzial für innovative
Fassadenkonstruktionen.

Glas Alu
Kalknatronglas
Zugfestigkeit N/mm2 240
360
14
30-90 150230
E-Modul
N/mm2 23.000 210.00011.00070.000 72.000

Kennwerte

Bruchdehnung
Dichte

GFK Stahl
Einheit Fiber- S 235
line
JR

%

1-3

26

g/cm2

1,8

7,85

9

12

Wärme_
10-6/K
ausdehnungskoeffizient

Holz
S 10

0,1

2-8

0,6

2,5

2,7

~4,5

8-9

23

Die Gründe dafür sind im wesentlichen die hohe
mechanische Festigkeit und die niedrige
Wärmeleitfähigkeit faserverstärkter Kunststoffe.
Außerdem ist der thermische Ausdehnungskoeffizient von in Pultrusionsverfahren
hergestellten GFK-Profilen dem von Glas sehr
ähnlich. Ein direkter Verbund dieser beiden
Werkstoffe durch Verklebung ist ohne große
thermische Spannungen möglich. Das
Eigengewicht des hoch korrosionsbeständigen
Werkstoffs beträgt nur etwa ein Viertel des
Eigengewichts von Stahl.

Materialeigenschaften im Vergleich
Für GFK-Profile werden in der Regel preiswerte
und leicht zu verarbeitende Polyesterharze als
Matrix eingesetzt. Für die Verstärkung haben drei
Werkstoffe eine praktische Bedeutung: Glas-,
Kohle- und Aramidfasern. Kohlefasern kommen
zur Anwendung, wenn eine sehr hohe Steifigkeit
bei niedrigem Gewicht gefordert ist. Aus zwei
Gründen beschränken wir uns am Institut auf Glas
als Verstärkungsmaterial: Zum einen sind
Kohlefasern rund zehn mal so teuer wie
Glasfasern, zum Anderen sind die
Temperaturdehnzahlen von Glasfasern und Glas
sehr ähnlich, was einen direkten starren Verbund
ermöglicht, während Kohle- und Aramidfasern
einen negativen
Temperaturausdehnungskoeffizienten haben.

Bilag

Faser
E Glas
Kohle HT
Kohle HM
Aramid SM
Aramid HM

Zugfestigkeit
[Mpa]
2400

E-Modul Wärmedehnung
[Gpa]
[10-6K-1]
73
5

3500

235

- 0,5

3600

474

- 0,5

2800

59

- 2,3

2800

127

- 4,1

Eigenschaften verschiedener Faserarten

http://www.itke.uni-stuttgart.de/de/forschung/Verbundsysteme/warum_gfK_glas.htm
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Der große Vorteil von glasfaserverstärkten
Kunststoffen liegt vor allem in dem günstigen
Verhältnis von Zugfestigkeit zu Eigengewicht.
Die schlechte Wärmeleitfähigkeit macht auch
Konstruktionen möglich, bei denen die tragende
Struktur die thermische Hülle durchdringt oder in
derselben Ebene liegt. Zusätzlich ermöglichen die
ähnlichen Temperaturdehnzahlen den direkten
statischen Verbund mittels Verklebung. Weitere
Vorteile sind die hohe Korrosionsbeständigkeit
und die vergleichsweise leichte Bearbeitbarkeit.
Die relativ geringe Steifigkeit empfiehlt GFK
dagegen nicht für Konstruktionen, bei denen eine
große Schlankheit gefordert wird.

Impressum
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Rammedybdens betydning for rammeprofilets stivhed
Beregningen af inertimomentet er udført som et 4 mm gennemgående fladprofil
med tilskud fra rektangulære profiler som ekstra godstykkelse i profilets
endestykker. Tilskuddet tilføjes ved at flytte arealerne ind til fladprofilets centerakse,
som er tyngdepunkt for rammeprofilet.
Inertimoment for 4 mm fladprofil:
Iy
bredde
tykkelse
[mm]

75
77
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160

[mm]

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

[mm4]
140625
152178
170667
204708
243000
285792
333333
385875
443667
576000
732333
914667
1125000
1365333

Inertimoment for hele rammeprofil:
2
E modul [N/mm ]
23000
bredde
[mm]

70
75
77
80
85
90
95
100
110
120

Bilag

tykkelse
[mm]

Iy

moment
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

28000

[mm ]
235437
312021
333654
367803
429384
497016
570948
651429
738711
833043

[N mm]
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000

rammehøjde
[mm]
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

Bilag 8, Inertimoment for rammedybder

umax
u max
ved Emodul 28.000 ved Emodul 23.000
[mm]
[mm]
6.24
7.60
4.71
5.74
4.41
5.36
4.00
4.87
3.42
4.17
2.96
3.60
2.57
3.13
2.26
2.75
1.99
2.42
1.76
2.15

L/300

L/200

[mm]
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7

[mm]
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Den maksimale udbøjning udregnes med anvendelse af E-modul på henholdsvis
23.000 og 28.000. I kravspecifikationerne er opstillet betingelse, om at den
maksimale udbøjning må være 1/300 af profillængden. Dog maksimalt 8 mm.
Ifølge standard EN 14351-1 kan 1/200 være tilstrækkeligt og er derfor beregnet.
Da glasfladerne antages at have afstivende virkning på rammekonstruktionen, kan
den lavere betingelse for den maksimale udbøjning indgå som del af
løsningsrummet ved videre arbejde med statiske beregninger. Dette er ikke
foretaget, men kan indgå i detaljerede beregninger af rammeprofilets styrke.
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Bilag 9, Datablad for Eclipse magnettape
SECTION
F L E X I B L E

GENERAL INFORMATION

4-2

HIGH FORCE STRIP MAGNETS

4-3

HIGH FORCE PUNCHED MAGNETS

4-4

FLEXIBLE STRIP

4-5

FLEXIBLE SHEET

4-6

4

M A G N E T S

Flexible materials offer the product designer a uniquely desirable
combination of properties at lower cost than other magnet materials.
The flexibility and machinability of these materials permit design innovations
and automated manufacturing techniques not possible with rigid or brittle
materials.
Flexible materials can be bent, twisted, coiled, punched, and otherwise
machined into almost any shape without loss of magnetic energy.
Higher energy flexible materials may sometimes replace Ceramic 1 materials,
if close tolerances are not required, and if operating temperatures are below
about 250° F. Standard grades of flexible materials have energy products from
0.6 MGOe to 1.6 MGOe.

Bilag

Bilag 9, Datablad for Eclipse magnettape

G E N E R A L I N F O R M AT I O N
F L E X I B L E

TOLERANCES

M A G N E T S

TEMPERATURE EFFECTS

Tolerances on widths are the greater of ± 1.5% or ± 0.015” of the
width, and ± 0.005” in the orientation direction.
For cut pieces, tolerances are the greater of ± 1.5% or ± 0.015” of
the cut dimension.

Magnetic properties of flexible magnets degrade linearly with
temperature in the same way as Ceramic magnets. However, the
limiting factor for flexible magnets are the binder materials used to
render them flexible: these begin to flow at temperatures of about
250° F.

SHAPES, SIZES, AND GRADES AVAILABLE

In addition to the stock shapes, sizes, and grades listed in the
catalog, others are available. Please inquire. Non standard shapes
and sizes can be fabricated to blueprint specifications from raw
stock. Non standard profiles of the 0.6 MGOe material can be
extruded by fabricating special dies.
ASSEMBLIES

Assemblies using metal or other components and magnets can
be fabricated by adhering magnets with adhesives to suit a range
of environments, by mechanically fastening magnets, or by a
combination of these methods. We are able to laminate a variety
of standard pressure sensitive adhesives to magnetic strip. Standard
adhesives are type “A”, for general purpose indoor use, and type
“T”, for general purpose outdoor use. Type “T” adhesives are
formulated for greater resistance to UV effects.
SURFACE TREATMENTS

No surface treatments are required to protect against corrosion.
We are able to laminate a variety of decorative facings to magnetic
strip.
MACHINING

Flexible materials are relatively easy to fabricate: they may be cut,
scored, punched, slit, or die cut to shape. We are equipped to
fabricate these materials to specification.
MAGNETIZING AND HANDLING

Low energy flexible magnets are magnetized with multiple poles
on one surface to give greater holding force. Higher energy flexible
magnets are magnetized either multiple pole, or single pole on one
surface, as indicated in the catalog. No special handling precautions
have to be taken with flexible magnets since they are relatively
weak magnetically, and are not brittle.

11248 PLAYA COURT

CULVER CITY

CA 90230

SALES &
T U R IN G.
IN C

C
M A N U FA

(800) 421-6692

(310) 391-7213

FAX: (310) 390-4357

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 9, Datablad for Eclipse magnettape

FLEXIBLE
S

PART NO.

THK

WIDTH

0643

0.030

2.000

10003

0.045

1.000

01604

0.060

0.250

02404

0.060

0.375

0632

0.060

0.500

0630

0.060

0.750

0639

0.060

1.000

09604

0.060

1.500

0642

0.060

2.000

0648

0.060

3.000

0633

0.093

0.250

03206

0.093

0.500

0640

0.093

1.000

0644

0.093

2.000

0635

0.125

0.375

03208

0.125

0.500

04808

0.125

0.750

0645

0.125

1.000

20008

0.125

2.000

0634

0.171

0.312

0637

0.180

0.438

10012

0.187

1.000

0638

0.250

0.594

T

R

I

P

We supply flexible magnetic strip:
In convenient roll sizes. Rolls are about 12” diameter for ease of handling.
For material which is 0.060” thick, this is a 100 foot long roll. Longer roll
sizes are available.
With or without pressure sensitive adhesive backing. Rubber based adhesives
(Type A) for general purpose indoor applications, and acrylic based adhesives
(Type T) for general purpose outdoor applications, are standard. Type T
adhesives perform better with plastics and other “hard to adhere” materials.
Other non standard adhesives are available to meet your requirements.
We recommend that adhesives be tested on your product prior to ordering
production quantities. To order strip with adhesive, add the letter “A” or “T”
to the part number, depending on which type of adhesive is required.
Cut to length. We can cut strip to any specified length. Tolerances on cut
dimensions are the greater of +0.030” or +2% of the cut length.
Scored to length. Instead of cutting all the way through, material can be scored
to length. This allows greater ease in removing adhesive liner paper, and storage
of material in roll form.
Special non standard sizes, and custom extruded shapes. Call to discuss special
non standard shapes and sizes.

M A N U FA

SALES &
G
C T U R INC .
IN

11248 PLAYA COURT

Bilag

These strip materials are magnetized with multiple poles on one surface.
Dimensions shown in inches.

CULVER CITY

CA 90230

(800) 421-6692

(310) 391-7213

FAX: (310) 390-4357
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FLEXIBLE
S

H

E

E

T

M A N U FA

We supply flexible magnetic sheet:

PART NO.

THK

FINISH

8100

0.010

Plain

8103

0.010

Matte white

8120

0.015

Plain

8121-I

0.015

Indoor adhesive

8123

0.015

Matte white

8220

0.020

Plain

8221

0.020

Outdoor adhesive

8221-I

0.020

Indoor adhesive

8222

0.020

Gloss white

8223

0.020

Matte white

8223-C

0.020

Colored

8320

0.030

Plain

8321

0.030

Outdoor adhesive

8321-I

0.030

Indoor adhesive

8322

0.030

Gloss white

8322-SM

0.030

Gloss white, Safemag

8323

0.030

Matte white

8323-SM

0.030

Matte white, Safemag

8323-C

0.030

Colored

8420

0.045

Plain

8423

0.045

Matte white

8620

0.060

Plain

8621

0.060

Outdoor adhesive

8623

0.060

Matte white

11248 PLAYA COURT

SALES &
G
C T U R INC .
IN

CULVER CITY

In convenient roll sizes. 24” wide by 50 feet or 100 feet long
are standard - smaller orders are gladly accommodated.
With or without pressure sensitive adhesive backing. Rubber based
adhesives for general purpose indoor applications, and acrylic based
adhesives for general purpose outdoor applications, are standard.
Acrylic based adhesives perform better with plastics and other
“hard to adhere” materials. We recommend that adhesives be tested
on your product prior to ordering production quantities.
Cut to length. We can cut sheet to any specified length. Tolerances on
cut dimensions are the greater of ± 0.030” or ± 2% of the cut length.
Slit to width. We can slit standard 24” wide sheet to your specified
width. Slitting tolerances are the greater of ± 0.060” or ± 3% of the
slit dimension.
In eleven colors. Red, yellow, orange, blue, green, brown, black,
silver, gold, and white vinyl laminates, and chrome mylar laminates
are standard. Non standard colors available on request.
With a protective backcoating. Safemag sheeting is backcoated to
provide a safe barrier between the magnetic surface and the surface to
which it is applied. This backcoating reduces the risk of paint damage
when magnetic sheet is applied to painted surfaces.
These sheet materials are magnetized with multiple poles on
one surface.
Dimensions shown in inches.

CA 90230

(800) 421-6692

(310) 391-7213

FAX: (310) 390-4357
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Bilag 10, Forudsætninger for Therm Metode 2
Beregninger i Therm af forslag til ramme/karmkonstruktion
Beregning af ramme/karmkonstruktion er tegnet op i Therm 6.0, som er et beregningsprogram for
todimensionelle varmestrømme gennem konstruktioner. Therm anvendes bl.a. til beregning af Uværdi for et vindues ramme/karmkonstruktion og til vurdering af kuldebroer.1
I programmet optegnes konstruktionen, hvorefter materialeværdier, randbetingelser og
hulrum/spalter defineres.

Materialeværdier

Hvert materiales varmeledningsevne og overfladeemissivitet defineres for at opnå en korrekt
beregning af U-værdien.
Materiale

Varmeledningsevne
[W/mK]
1

Emittans

0,25

0,9

EPDM

0,25

0,9

Q-lon tætningsliste

0,033

0,9

Isoleringspanel

0,035

0,9

Glas
Glasfiberarmeret

0,873

polyester

* Uventileret hulrum
0
(simplified, CEN)
0
* Let ventileret hulrum
(simplified, CEN
slightly ventilated)
* Beskrives i senere i afsnittet ”Hulrum/spalter”

-

Varmeledningsevnen for glasfiberarmeret polyester er oplyst af Fiberline, producenten af profiler i
glasfiberarmeret polyester.
For glas uden belægning anvendes den korrigerede emittans, Hi = 0,837 da der dannes kondens på
glasoverfladen. Øvrige materialers emissivitet antages at være 0,9, medmindre andet kan
dokumenteres.

1

Som brugervejledning er anvendt: ”U-072 Therm Guideline” af Jacob Birk Laustsen og Claus F. Jensen, BYG·DTU
2006
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Randbetingelser

Randbetingelserne er forskellige for konstruktionens indvendige og udvendige overflade.
Randbetingelserne oprettes som elementer i Therm’s bibliotek for randbetingelser og aktiveres ved
hver beregning, da Therm som udgangspunkt definerer randbetingelserne som adiabatiske (uden at
udveksle varme med omgivelserne).
Randbetingelserne2 er:
x

Indetemperatur på 20º C

x

Udetemperatur på 0º C

x

Indvendig varmeoverføringskoefficient, hi = 8 W/m2K

x

Udvendig varmeoverføringskoefficient, hu = 23 W/m2K

x

Reduceret varmeoverføringskoefficient, hr = 5 W/m2K

Betingelserne defineres for den optegnede konstruktions kanter i Therm.
Ved at sammenholde konstruktionens indvendige og udvendige længde i Therm sikrer man, at alle
flader indgår i beregningerne og derved opnås næsten den samme indvendige og udvendige Uværdi.

Hulrum/spalter

Der er foretaget beregninger i Therm med ventileret hulrum, delvis (svagt) ventileret hulrum og
ikke ventileret hulrum ud fra ækvivalent varmeledningsevne Oeq .3

2

”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 3: Detaljerede metoder til bestemmelse af
energimærkningsdata.” Institut for Bygninger og Energi, 1999
3
Definitioner er baseret på Europæisk standard ISO 10077-2:2003: Thermal Performance of Windows, Doors and
Shutters – Calculation of Thermal Transmittance – Part 2: Numerical Method for Frames.
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Figur med definition af hulrum og randbetingelser4

Ventilerede hulrum har en spalte med kontakt til omgivelserne på mere end 10 mm:

Figur over ventileret hulrum5

Overgangsisolansen Rsi eller Rse anvendes i et ventileret hulrum. Hvis luften i hulrummet er i
kontakt med indeluften, og hulrummets overflade er mere end 10 gange større end spaltehøjden,
reduceres overgangsisolansen til 0,2 m2K/W (kaldet Rr).

4

Figur fra s. 23 i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 3: Detaljerede metoder til bestemmelse
af energimærkningsdata.” Institut for Bygninger og Energi, 1999
5
Ibid. s. 26
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Et delvist (svagt) ventileret hulrum har en spaltestørrelse på mellem 2 og 10 mm:

Figur over delvist ventileret hulrum

Den ækvivalente varmeledningsevne er dobbelt så stor for delvis ventilerede hulrum som for
uventilerede hulrum med samme dimensioner.

Oplysninger om ruden

Oplysninger om ruden inkl. hulrum er generet i programmet Window 6 og er overført til Therm.
Window 6 beregner ruders U-, g- og W-værdi.
Spektrale data for de enkelte glas, som indgår i ruden, kan indtastes, hvorefter Window beregner
sollys- og solenergitransmittans og sollys- og solreflektansen.6 Som tidligere beskrevet findes
spektrale oplysninger om 4 mm glas med hård belægning ikke umiddelbart tilgængeligt. Da
programmet WIS ikke angav væsentligt ændrede værdier for solenergi- og sollystransmittans, er
ikke-spektrale data for glasset anvendt i Therm.

Resultater i Therm

U-værdien for hele konstruktionens højde fremkommer som resultat. Herefter kan rammekarmkonstruktionens U-værdi og linietabskoefficient (<) beregnes:

Ur

U tot  ltot  U g  lg
lr

hvor
Utot er ramme/karmkonstruktionens U-værdi med indsat rude
6

S. 32 i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 3: Detaljerede metoder til bestemmelse af
energimærkningsdata.” Institut for Bygninger og Energi, 1999

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 10, Forudsætninger for Therm

ltot er rudens og ramme/karmkonstruktionens samlede længde
Ug er rudens U-værdi (centerværdi for ruden generet fra Window)
lg er rudens længde (i Therm defineres længden altid som 0,190 m)
lr er ramme/karmkonstruktionens længde

\ g U tot  ltot  U g  lg  U r  lr
hvor
Ur er U-værdien for ramme/karmkonstruktionen
lr er ramme/karmkonstruktionens længde
Vinduets samlede U-værdi
U total

Ag  U g  lg  < g  Ar  U r
A'

hvor
Ag er glasarealet i m2
lg er omkredsen af glasarealet i m
Ar er ramme/karmarealet i m2
A’ er det samlede areal for vinduet
Ækvivalent varmeledningsevne for hulrum er udregnet ud fra ISO 10077-2:2003
da Therm ikke regner på konvektion og varmestråling i hulrum men på homogene materialer.
Ækvivalensen er
”varmeledningsevnen af et homogent materiale der har samme varmetekniske
egenskaber som hulrummet”. 7
Beregningerne for hulrum forenkles ved anvendelsen af den ækvivalente varmeledningsevne.
I henhold til ISO 10077-2:2003 anvendes forsimplet strålingsmodel (simplified radiation model)
til beregning af uventilerede hulrum i Therm. Strålingsmodellen i de uventilerede hulrum kan
beregnes detaljeret (detailed), hvor der tages hensyn til varmestråling. Se bilag 11, nr. 16 og 17, for
sammenligning af de to beregningsmetoder.
7

Citat fra s. 23 i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 3: Detaljerede metoder til bestemmelse
af energimærkningsdata.” Institut for Bygninger og Energi, 1999
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Bilag 11, Therm beregninger
Therm beregninger
Nr. Fil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Antal

Beskrivelse

Hulrum
Hulrum 1
Hulrum 2
* 4+27+4+20+4
1
Uventileret
* 4+27+4+20+4a
2
Uventileret Uventileret
* 4+27+4+20+4b
2
Let ventileret Uventileret
4+30+4+20+4
2
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4a m beslag
2
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4b velfac 200
2
Ventileret Uventileret
4+30+4+20+4c detailed
2
Uventileret Uventileret
* 4+32+4+20-4
2
Uventileret Uventileret
4+32+4+20-4a paskvil
1
Uventileret
4+32+4+20-4b paskvil
1
Let ventileret
* 4+39+4+38+4
1
Uventileret
* 4+39+4+38+4a
2
Uventileret Uventileret
** 4+69+4+68+4
1
Uventileret
** 4+69+4+68+4a
2
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4
2
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4
3
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4 detailed
3
Uventileret Uventileret
4+30+4+20+4 detailed
3
Uventileret Uventileret
4+54+4+67+4
2
Uventileret Uventileret
4+57+4+67+4 detailed
3
Uventileret Uventileret

Uramme

Linietab (<)

2

[W/m K]
2.68
2.33
2.56
2.14
2.84
3.74
1.96
2.26
2.70
3.38
2.33
1.88
2.02
1.50
2.16
2.05
1.82
1.79
1.58
1.32

[W/mK]
0.003
0.002
0.003
0.002
0.003
0.008
0.000
0.001
0.003
0.005
0.001
0.000
0.000
-0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
-0.001
-0.005

Ujoint

[W/m 2K]
2.84
2.25
2.68
2.22
2.99
4.12
1.97
2.33
2.84
3.61
2.37
1.88
2.00
1.45
2.24
2.09
1.85
1.82
1.51
1.10

Hvor intet andet er nævnt er hulrummene regnet med simplified
* Ramme med aluprofil udvendigt
** Ramme med aluprofil udvendigt, kan ikke produceres pga. rudens hulrum er for store
er kun brugt til sammenligning af U-værdi
*** Karm 3 mm
Forklaring af parametre:
Indre overgangsisolans

7.69 m²K/W

Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel

25 m²K/W
Bredden af isoleringspanelet, [m]

Hisoleringspanel

Højden af isoleringspanelet, [m]

Oisoleringspanel

Varmeledningsevnen af isoleringspanelet, [W/mK]
2
U-værdi resultat fra Therm med panel, [W/m K]

Utot1
Utot2

U-værdi resultat fra Therm med rude, [W/m2K]

Ug

U-værdi for ruden, beregnet via Window 6, [W/m2K]

Ujoint

samlet varmetabskoefficient for ramme/karm inkl. linjetab

Hrude

Mål i Therm modellen - ofte er denne værdi 0,19 m, [m]

Ltot

Samlede højde af modellen, [m]

Lr

Rammens højde, [m]

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 11, energitilskud

Energitilskud
Vindues dimensioner
Højde
bredde

1.30

[m]

Rammehøjde
Ar

0.020
0.10

[m]
[m2]

1.30

[m]

Ag

1.59

[m2]

Lg

5.04

[m]

0.024
0.12

[m]
[m2]

Ag

1.57

[m2]

Lg

5.01

[m]

Rammehøjde
Ar

Ur
\g
Ug
Nr. Ramme dybde
2
[W/m K]
[W/m 2K]
[m]
[W/mK]
15
0.096
2.16
0.001
0.974
16
0.096
2.05
0.001
0.974
17
0.096
1.82
0.001
0.974
18
0.096
1.79
0.001
0.974
*19
0.160
1.58
-0.001
1.024
*20
0.160
1.32
-0.005
1.024
Nr. 15-18 har en rammehøjde på 20 mm
* Rammehøjden er 24 mm

Sammenligning med Velfac 200
0,6 x 0,6
1,0 x 1,0
1,3 x 1,3

Bilag

g-værdi

Utotal

Energitilskud

[-]

[W/m 2K]

[kWh/m 2]

1.05
1.04
1.03
1.02
1.06
1.03

32.9
33.7
35.1
35.2
32.4
35.2

Uw

Energitilskud

[W/m 2K]

[kWh/m 2]

1.77
1.39
1.25

-57.8
-23.5
-10.8

0.651
0.651
0.651
0.651
0.653
0.653

g-værdi
[-]

0.52
0.52
0.52

Bilag 11, nr. 01

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 01

1 hulrum uventileret

Rudekombination:
4+27+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.968 W/m²K

Utot2

1.154 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.84 W/m²K
0.060 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans

7.69 m²K/W
25 m²K/W

Tisoleringspanel

0.06 m

Hisoleringspanel

0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.745 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.68 W/m²K

Utot2

1.154 W/m²K

Ug

0.968 W/m²K

Linietab (<)

0.003 W/mK

Upanel

0.531 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.060 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.48 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 02

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 02

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+27+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.968 W/m²K

Utot2

1.112 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.41 W/m²K
0.051 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans

7.69 m²K/W
25 m²K/W

Tisoleringspanel

0.06 m

Hisoleringspanel

0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.710 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Utot2

1.112 W/m²K

Ug

0.968 W/m²K

Linietab (<)

0.002 W/mK

Upanel

0.531 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.051 W/mK

Uramme

2.33 W/m²K

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

2.25 W/m²K

Bilag 11, nr. 03

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 03

2 hulrum - let ventileret/uventileret

Rudekombination:
4+27+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.968 W/m²K

Utot2

1.138 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.68 W/m²K
0.056 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans

7.69 m²K/W
25 m²K/W

Tisoleringspanel

0.06 m

Hisoleringspanel

0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.733 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Utot2

1.138 W/m²K

Ug

0.968 W/m²K

Linietab (<)

0.003 W/mK

Upanel

0.531 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.056 W/mK

Uramme

2.56 W/m²K

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.36 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 04

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 04

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.098 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.22 W/m²K
0.047 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.671 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.14 W/m²K

Utot2

1.098 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.002 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.047 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

2.04 W/m²K

Bilag 11, nr. 05

Omregning af U-værdi fra Therm

2 hulrum uventileret/uventileret

Nr. 05

Rudekombination:
4+30+4+20+4 m. beslag

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.175 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.99 W/m²K
0.063 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.741 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.84 W/m²K

Utot2

1.175 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.003 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.063 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.58 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 06

Omregning af U-værdi fra Therm

2 hulrum ventileret/uventileret

Nr. 06

Rudekombination:
4+30+4+20+4 velfac 200

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.288 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

4.12 W/m²K
0.087 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.830 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Utot2

1.288 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.008 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.087 W/mK

Uramme

3.74 W/m²K

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

3.15 W/m²K

Bilag 11, nr. 07

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 07

2 hulrum uventileret/uventileret detailed, med lav emissionsbelægning i hulrum

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.074 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.97 W/m²K
0.041 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.653 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Utot2

1.074 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.000 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.041 W/mK

Uramme

1.96 W/m²K

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

1.93 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 08

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 08

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+32-4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.977 W/m²K

Utot2

1.112 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.33 W/m²K
0.049 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.065 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.670 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.26 W/m²K

Utot2

1.112 W/m²K

Ug

0.977 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.494 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.049 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

2.12 W/m²K

Bilag 11, nr. 09

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 09

1 hulrum uventileret

Rudekombination:
4+32+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.977 W/m²K

Utot2

1.162 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.84 W/m²K
0.060 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.065 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.714 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.70 W/m²K

Utot2

1.162 W/m²K

Ug

0.977 W/m²K

Linietab (<)

0.003 W/mK

Upanel

0.494 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.060 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.55 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 10

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 10

1 hulrum let ventileret

Rudekombination:
4+32+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.977 W/m²K

Utot2

1.239 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

3.61 W/m²K
0.076 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.065 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.781 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

3.38 W/m²K

Utot2

1.239 W/m²K

Ug

0.977 W/m²K

Linietab (<)

0.005 W/mK

Upanel

0.494 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.076 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

3.16 W/m²K

Bilag 11, nr. 11

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 11

1 hulrum uventileret

Rudekombination:
4+39+4+39+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.158 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.37 W/m²K
0.050 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.090 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.560 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.33 W/m²K

Utot2

1.158 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.365 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.050 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.15 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 12

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 12

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+39+4+39+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.109 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.88 W/m²K
0.039 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.090 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.516 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

1.88 W/m²K

Utot2

1.109 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

0.000 W/mK

Upanel

0.365 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.039 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

1.78 W/m²K

Bilag 11, nr. 13

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 13

1 hulrum uventileret

Rudekombination:
4+69+4+69+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.121 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.00 W/m²K
0.042 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.150 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.404 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

2.02 W/m²K

Utot2

1.121 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

0.000 W/mK

Upanel

0.225 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.042 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

1.87 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 14

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 14

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+69+4+69+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.067 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.45 W/m²K
0.031 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.150 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.351 W/mK

Ltot

0.211 m

Lr

0.021 m
Uramme

Utot2

1.067 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

Upanel

0.225 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

1.50 W/m²K
-0.001 W/mK
0.031 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

1.42 W/m²K

Bilag 11, nr. 15

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 15

2 hulrum uventileret/uventileret

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.095 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.24 W/m²K
0.045 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.666 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m
Uramme

2.16 W/m²K

Utot2

1.095 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.045 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

2.07 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 16

Omregning af U-værdi fra Therm

2 hulrum uventileret/uventileret

Nr. 16

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.081 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

2.09 W/m²K
0.042 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.655 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m
Uramme

2.05 W/m²K

Utot2

1.081 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.042 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

1.94 W/m²K

Bilag 11, nr. 17

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 17

3 hulrum uventileret/uventileret/uventileret - lavemission belægning på 0.2

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.057 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.85 W/m²K
0.037 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.634 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m
Uramme

1.82 W/m²K

Utot2

1.057 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.037 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

1.77 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 18

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 18

3 hulrum uventileret/uventileret/uventileret - lavemissionsbelægning på 0.1

Rudekombination:
4+30+4+20+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

0.974 W/m²K

Utot2

1.054 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.82 W/m²K
0.036 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.063 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.631 W/mK

Ltot

0.21 m

Lr

0.02 m
Uramme

1.79 W/m²K

Utot2

1.054 W/m²K

Ug

0.974 W/m²K

Linietab (<)

0.001 W/mK

Upanel

0.509 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

0.036 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

1.74 W/m²K

Bilag 11, nr. 19

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 19

2 hulrum uventileret/uventileret med ventilationssprækker

Rudekombination:
4+54+4+67+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.080 W/mK

Ltot

0.215 m

Lr

0.025 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.51 W/m²K
0.038 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.134 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.399 W/mK

Ltot

0.214 m

Lr

0.024 m

Utot2

1.080 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

Upanel

0.250 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

Uramme

1.58 W/m²K
-0.001 W/mK
0.037 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Design af nyt energirigtigt vindue

1.48 W/m²K

Bilag

Bilag 11, nr. 20

Omregning af U-værdi fra Therm

Nr. 20

2 hulrum uventileret/uventileret, lavemissionsbelægning, 0.1

Rudekombination:
4+54+4+67+4

Metode 1
Ujoint beregning med rude
Hrude

0.19 m

Ug

1.024 W/m²K

Utot2

1.032 W/mK

Ltot

0.214 m

Lr

0.024 m

Ujoint
Utot (Ujoint·Lr)

1.10 W/m²K
0.026 W/mK

Metode 2
Med isoleringspanel
Indre overgangsisolans
Ydre overgangsisolans
Tisoleringspanel
Hisoleringspanel

7.69 m²K/W
25 m²K/W
0.134 m
0.19 m

Oisoleringspanel

0.035 W/mK

Utot1

0.370 W/mK

Ltot

0.214 m

Lr

0.024 m
Uramme

Utot2

1.032 W/m²K

Ug

1.024 W/m²K

Linietab (<)

Upanel

0.250 W/m²K

Utot (Uramme·Lr+<)

1.32 W/m²K
-0.005 W/mK
0.026 W/mK

Therm beregning af 'ramme uden rude'

Uramme

Bilag

1.25 W/m²K

Bilag 12, Velfac 200 - 1,0 x 1,0 m

Velfac 200 1000 x 1000

VELFAC 200
Karmopstalt: K1
Dato: 1/8/2007
Bredde:
Højde:

1000 mm
1000 mm

Vægtet gennemsnit glasværdier:
Ug=0.74 gg=0.52 LTg=0.72

Værdier
U-vindue, Uw
Ueff
Glasandel, Ff
Glasareal, A-rude
Elementareal, Aw

1.39W/m²K
0.49
79%
0.79 m²
1 m²

Krav i henhold til Bygningsreglement 2005 for nybyggeri
Energirammeberegning skal anvendes
Vinduet er godkendt
OBS: Energiberegneren validerer ikke i forhold til begrænsninger ifm. glasvægt,
åbnefunktioners min/max-mål, poste-/sprosse-opdeling osv.

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 12, Velfac 200 - 0,6 x 0,6 m

Navngiv_dit_dokument

VELFAC 200
Karmopstalt: K1
Dato: 11/24/2006
Bredde:
Højde:

600 mm
600 mm

Vægtet gennemsnit glasværdier:
Ug=0.74 gg=0.52 LTg=2

Værdier
U-vindue, Uw
Ueff
Glasandel, Ff
Glasareal, A-rude
Elementareal, Aw

1.77W/m²K
1.01
66
0.24 m²
0.36 m²

Krav i henhold til Bygningsreglement 2005 for nybyggeri
Energirammeberegning skal anvendes
Vinduet er godkendt
OBS: Energiberegneren validerer ikke i forhold til begrænsninger ifm. glasvægt,
åbnefunktioners min/max-mål, poste-/sprosse-opdeling osv.

Bilag

Bilag 13, Sortiment Velfac 229

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 13, Sortiment Rationel Vinduer

Kontakt

Oversigtskort

Her er du:

Startside
Vinduer og døre

Indtast søgeord

Brochurebestilling

Søg

/ Vinduer og døre / DOMUS / DOMUS Vinduer / Vendevindue / Vendevindue

DOMUS - Vendevindue - Vendevindue

Print

DOMUS
ALDUS
PATUS
Vinduer
og døre

PATUS+
Specialelementer
Glasguide
DOMUS type A27.00
Vendevindue

Sikkerhedspakker
Tilbehør

Priser

DOMUS
- DOMUS
Vinduer

Vendebeslaget er det originale H-beslag med indbygget børnesikring
og pudsestop.

- DOMUS
Døre

Den et-grebsbetjente paskvil har 2-3 lukkepunkter afhængig af rammens
størrelse. Grebet er mat forkromet, og det tilhørende slutblik har separat
ventilationsstilling.

- Facadeele
menter
- Farvevæl
ger

Farvesystem
Glasguide
Tilbehør

ALDUS
PATUS
PATUS+
Specialeleme
nter
Glasguide
Vendevindue -

Sikkerheds
pakker

Type

A27.00

Karm

54x115 mm

Forhandlere

Ramme

60x67 mm

Teknisk rådgivning

Minimummål

Karmbredde 358 mm, karmhøjde 488 mm

Tegninger

Maksimummål

Karmbredde 1608 mm, karmhøjde 1588 mm
Karmbredde + karmhøjde må ikke overstige 2876 mm.

Glas

2-lags 26 mm Rationel ENERGY rude med center U-værdi 1,2 W/m²K*.

Tilbehør
Forhandlere

Udbudsbeskrivelser
Montagevejledning
Brugervejledning
Teknisk
rådgivning

Fyldinger DOMUS
Fyldinger ALDUS
Sambygning DOMUS

Bredde

Højde

Pris u. moms

Pris m. moms

Brandred.

Vægt

Enhed

Sambygning ALDUS
Sambygning PATUS

588

X

588

1711

2138

D

12

kg

588

X

788

1944

2430

D

15

kg

Inspiration

588

X

988

2053

2566

D

18

kg

Gode råd

588

X

1188

2251

2813

D

21

kg

Om Rationel

588

X

1318

2453

3066

D

23

kg

588

X

1388

2507

3133

D

24

kg

588

X

1588

2711

3388

D

27

kg

888

X

588

1893

2366

D

16

kg

888

X

788

2168

2710

D

21

kg

888

X

988

2339

2923

D

25

kg

Jobs

888

X

1188

2574

3217

D

29

kg

Ansat hos Rationel

888

X

1318

2796

3495

B

32

kg

888

X

1388

2856

3570

B

34

kg

888

X

1588

3093

3866

B

38

kg

948

X

588

2158

2697

D

17

kg

948

X

788

2234

2792

D

22

kg

948

X

988

2410

3012

D

27

kg

948

X

1188

2652

3315

B

31

kg

948

X

1318

2874

3592

B

34

kg

948

X

1388

2940

3675

B

36

kg

948

X

1588

3175

3968

B

40

kg

1188

X

588

2114

2642

D

21

kg

1188

X

788

2440

3050

D

27

kg

1188

X

988

2641

3301

C

32

kg

1188

X

1188

2900

3625

B

38

kg

Sambygning PATUS+
Inspiration

Kvalitet & Miljø
Om Rationel

Garanti
Presse
Nyheder

Jobs

Bilag

Bilag 13, Sortiment Rationel Vinduer

1188

X

1318

3140

3925

B

41

kg

1188

X

1388

3215

4018

B

43

kg

1188

X

1588

3480

4350

B

49

kg

1308

X

588

2213

2766

D

23

kg

1308

X

788

2551

3188

D

29

kg

1308

X

988

2764

3455

C

35

kg

1308

X

1188

3033

3791

B

41

kg

1308

X

1318

3283

4103

B

45

kg

1308

X

1388

3360

4200

B

47

kg

1488

X

588

2420

3025

D

26

kg

1488

X

788

2779

3473

D

32

kg

1488

X

988

3002

3752

C

39

kg

1488

X

1188

3295

4118

B

46

kg

1488

X

1318

3555

4443

B

50

kg

1488

X

1388

3641

4551

B

53

kg

Alle priser er inklusiv overfladebehandling og med 2-lags lavenergirude (med center u-værdi 1,2 W/m2K)

Specialmål: Benyt nærmeste overliggende størrelse

Tillægspriser:

Ventil monteret(40cm2):Ekskl. moms kr. 133,00 - inkl. moms kr. 166,25
Not for tilsætning(8x8mm):Ekskl. moms kr. 80,00 - inkl. moms kr. 100,00
Lås for ventilationsstilling: Ekskl. moms kr. 44,00 - inkl. moms kr. 55,00

Brandredning iflg. BR95 og BR-S 98

B = godkendt indtil 10,8 m over terræn
C = godkendt indtil 2,0 m over terræn
D = ikke godkendt til brandredning

Rationel Vinduer A/S . Vardevej 40 . 7280 Sdr. Felding . Juridisk forbehold . Email: rationel@rationel.dk

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 14, A & W Perspektiva
Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Nye tider for vippevinduer i store formater
De populære vippevinduer i store formater, der blev anvendt til etagebyggeri i tresserne er nu på vej tilbage i
en ny og forbedret udgave. Fortidens masseproduktion er afløst af individuel produktion med fokus på
funktionalisme i produktudviklingen.
Vippevinduet blev introduceret i Danmark sidst i 1930'erne og blev hurtigt et almindelig syn i takt med
stigningen i de meget populære etagebyggerier i tresserne. Både til bolig- og erhvervsbyggeri i de større
danske byer blev der benyttet vippevinduer i store formater. Efterhånden som interessen for etagebyggeri
dalede for at blive afløst af et eksplosivt parcelhusbyggeri, blev det samtidigt mere almindeligt at benytte
mindre former for vinduer. Vippevinduet i store formater var gradvist på retur.
Den tidlige udgave af vippevinduet havde desuden givet bygherrrene en del problemer blandt andet med
hængselsystemet. "Problemet med de store vippevinduer har typisk været en kort levetid på grund af et alt
for dårlig oplukkesystem. Under tressernes byggeboom, hvor store vinduer var meget populære blev de
produceret med hængsler og beslag placeret uden på vinduet ubeskyttet mod vind og vejr og ofte uden en
korrekt overfladebehandling, hvis nogen", udtaler adm. direktør Sven-Erik Nielsen.
I dag er Holbækfirmaet A&W Perspektiva de eneste i Danmark, som kan producere vippevinduer i de rigtige
store formater. A&W Perspektiva startede produktionen deres vippevindue for en 40-50 år siden. Firmaet var
allerede dengang på forkant med udvikling og har lige siden været et skridt foran med hensyn til den
løbende produktudvikling. A&W Perspektivas vippevindue har overlevet i kraft af at de har benyttet deres
erfaring til løbende at arbejdet med produktudviklingen af specielt hængselsystemet. Firmaet producerer selv
de bærende vippehængsler med friktionsbremse, som er testet specielt til at bære store vinduesformater.
På A&W Perspektivas vippevinduer sidder alle beslagdele beskyttet bag vinduets tætningslister, hvilket
betyder at de ikke bliver udsat for vejrets skadelige påvirkninger. De specielle vippehængsler er udviklet på
eget værksted og de er idag den eneste form for hængselsystem, der ved længere tids brug kan modstå
tyngden fra de store vinduer. Vippevinduet er træk og fugttæt og udføres i vedligeholdelsesfrie materialer.
Desuden er vinduet varme- og lydisolerende og det kan udføres med solafskærmning integreret i
vindueskonstruktionen.
Eksport og renovering
Firmaet har opnået en betydelig eksport af det nye vippevindue blandt andet til Tyskland og Norge, der
opfører etagebyggeri i stor stil. I Danmark er vippevinduet dog langsomt ved at vinde indpas igen. De fleste
byggerier opført i tresserne er nu ved at gennemgå en større renovering og det har betydet at der i stigende
grad bliver brug for at udskifte de gamle vippevinduer med nye, der i dag er langt mere velfungerende.

Kilde: http://www.perspektiva.dk/artikler_presse/artikler_text.htm

Bilag

Bilag 15, Forslag 2 - rude
Report transparent system : 4w+54+K4+67+K4

--- Split all solar fractions, thermal part (a-values) ---

--- Basics (key thermal and solar properties) ---

solar absorbed
conv indoor
ir indoor
conv outdoor
ir outdoor
gap vent

name transparent system
U-value
solar factor (g)
(total solar energy transmittance)

: Forslag 2
: 0.967
[W/(m2.K)]
: 0.630
[-]

solar direct transmittance
solar direct reflectance outdoor
solar direct reflectance indoor

: 0.462
: 0.217
: 0.157

[-]
[-]
[-]

light transmittance
light reflectance outdoor
light reflectance indoor

: 0.630
: 0.254
: 0.204

[-]
[-]
[-]

UV transmittance
UV reflectance outdoor
UV reflectance indoor

: 0.133
: 0.166
: .0927

[-]
[-]
[-]

general colour rendering index (Ra)

: 0.000

[-]

: 0.321
[-]
: 0.0638 [-]
: 0.104
[-]
: 0.121
[-]
: 0.0321 [-]
: 0.000
[-]
----------------- +
checksum (abs-others. expected value = 0) : 0.000 [-]

--- Short description conditions used for calculations --For angular and diffuse properties estimated values are used (not
very accurate) !!
awaiting results from ongoing research
Calculated using setting: No restrictions (expert level)
Therefore results are calculated using user selected methods and
settings

--- Split U-value --Uconv
Uir
Uvent
Utotal

: 0.376
[W/m2.K]
: 0.591
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------- +
: 0.967
[W/m2.K]

--- Split all 'dark' heat flow coefficients into fractions (h-values) --h_conv,indoor
h_ir,indoor
h_conv,outdoor
h_ir,outdoor
h_vent

: 0.376
[W/m2.K]
: 0.591
[W/m2.K]
: 0.768
[W/m2.K]
: 0.199
[W/m2.K]
: 0.000
[W/m2.K]
----------------- +
checksum (expected value = h_indoor - h_outdoor - h_vent = 0) :
0.000
[W/m2.K]
--- Split solar factor (g) into fractions --solar direct transmittance
solar factor convective
solar factor thermal radiative ir
solar factor ventilation
solar factor (g)

: 0.462
[-]
: 0.0638 [-]
: 0.104
[-]
: 0.000
[-]
----------------- +
: 0.630
[-]

For solar calculations in the total solar range, spectral properties are
not used due to insufficient input, this can lead to erratic results
especially using elements with different spectral properties
For solar calculations in the visual range, spectral properties are not
used due to insufficient input
For solar calculations in the uv range, spectral properties are not used
due to insufficient input

--- Short system description --(from outdoor to indoor)
layer 1 is a Pane named : Opwht4.pgl with pane in original position.
layer 2 is a Gap named : Air
layer 3 is a Pane named : KGLASS4.pgl with pane in original
position.
layer 4 is a Gap named : Air
layer 5 is a Pane named : KGLASS4.pgl with pane in original
position.

--- Split solar gain coefficients to outdoor side into fractions --solar fraction reflected to outdoor
solar fraction convected to outdoor
solar fraction th. radiated to outdoor
solar fraction ventilated to outdoor
solar fraction to outdoor

: 0.217
[-]
: 0.121
[-]
: 0.0321 [-]
: 0.000
[-]
----------------- +
: 0.370
[-]

--- Split all solar fractions, optical part --solar direct transmittance
solar direct reflectance
solar absorption fraction layer 1
solar absorption fraction layer 2
solar absorption fraction layer 3
solar absorption fraction layer 4
solar absorption fraction layer 5

: 0.462
: 0.217
: 0.0261
: 0.000
: 0.178
: 0.000
: 0.117

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

checksum (expected value = 1)

----------------- +
: 1.000
[-]

Design af nyt energirigtigt vindue

Bilag

Bilag 16, MILA-GARANT kolvepaskvil D19

PASKVILLER

MILA-GARANT kolvepaskvil D19

19 mm dorn, med tandstang, 16mm flad stolpe,
gulchromateret. Låsekasse i støbt zinklegering.
Tandstang foroven og forneden for kobling med bremse.
Paskvillen er forsynet med RBS, hvilket vil sige, at kolverne
i lukket stilling kun kan betjenes via grebet.
Låsekasse:
Grebshul 7mm
Skrueafstand 43mm
5mm gevindhuller for grebsbefæstigelse
Låsekassedybde: Dornmål + 7mm

Bilag

Str.

Længde
i mm

1
2
3
4
5
5
6
7
8

387
690
890
1090
1290
1290
1490
1690
1890

1
2
3
4
5
6
7
8

387
690
890
1090
1290
1490
1690
1890

12 MM KOLVEFREMSPRING
Anvendelsesområde
Uden
Med
bremseoverføring
bremseoverføring
285 - 400 mm
490 - 609 mm
400 - 690 mm
610 - 810 mm
600 - 890 mm
810 - 1010 mm
800 - 1090 mm
1010 - 1210 mm
1000 - 1290 mm
1210 - 1410 mm
1000 - 1290 mm
1210 - 1410 mm
1200 - 1490 mm
1410 - 1610 mm
1400 - 1690 mm
1610 - 1810 mm
1600 - 1890 mm
1810 - 2010 mm
15 MM KOLVEFREMSPRING
490 - 690 mm
490 - 609 mm
690 - 890 mm
610 - 810 mm
890 - 1090 mm
810 - 1010 mm
1090 - 1290 mm
1010 - 1210 mm
1290 - 1490 mm
1210 - 1410 mm
1490 - 1690 mm
1410 - 1610 mm
1690 - 1890 mm
1610 - 1810 mm
1890 - 2090 mm
1810 - 2010 mm

Antal
kolver

Artikelnr.

2
2
2
2
2
3
3
3
3

035600
035602
035604
035606
035608
035609
035610
035612
035614

2
2
2
2
2
3
3
3

035800
035802
035804
035806
035808
035810
035812
035814

Bilag 16, MILA-GARANT kolvepaskvil D 19
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Bilag 17, SiR tætningsliste
Trelleborg Consumer Profiles

Trelleborg Consumer
Profiles

2006-12-27

Our Products
Insulation
Wet areas
Protection

Insulation

Trelleborg Consumer Profiles is a leading manufacturer of high-quality EPDM and Silicone sealing
profiles for windows and doors. Warmer in the winter and cooler in summer - improve your indoor
comfort with our sealing profiles.

Product

Dimension

Color

Material Length

K-profile

9 x 4 mm

White

EPDM

6m

Box

9 x 4 mm

Brown

EPDM

6m

Box

9 x 4 mm

White

EPDM

24 m

Box

9 x 4 mm

Brown

EPDM

24 m

Box

9 x 4 mm

White

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 4 mm

Brown

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 5,5 mm

White

EPDM

6m

Box

9 x 5,5 mm

Brown

EPDM

6m

Box

9 x 5,5 mm

White

EPDM

24 m

Box

9 x 5,5 mm

Brown

EPDM

24 m

Box

9 x 5,5 mm

White

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 5,5 mm

Brown

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 8 mm

White

EPDM

6m

Box

9 x 8 mm

Brown

EPDM

6m

Box

9 x 8 mm

White

EPDM

16 m

Box

9 x 8 mm

Brown

EPDM

16 m

Box

9 x 8 mm

White

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 8 mm

Brown

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 7 mm

White

Silicone 6 m

Blister

9 x 7 mm

Brown

Silicone 6 m

Blister

9 x 7 mm

Transparent Silicone 6 m

Blister

9 x 7 mm

White

Silicone 100 m

Bobbin

9 x 8 mm

Brown

Silicone 100 m

Bobbin

9,5 x 5,5 mm

White

Silicone 24 m

Bobbin

9,5 x 5,5 mm

White

Silicone 100 m

Bobbin

10,5 x 7,5 mm

White

Silicone 24 m

Bobbin

10,5 x 7,5 mm

White

Silicone 100 m

Bobbin

Ø 5,5 mm

White

Silicone 100 m

Bobbin

Ø 5,5 mm

Brown

Silicone 100 m

Bobbin

Ø 7,5 mm

White

Silicone 100 m

Bobbin

Ø 7,5 mm

Brown

Silicone 100 m

Bobbin

9 x 7 mm

White

EPDM

6m

Box

9 x 7 mm

Brown

EPDM

6m

Box

9 x 7 mm

White

EPDM

100 m

Bobbin

9 x 7 mm

Brown

EPDM

100 m

Bobbin

8,5 x 12 mm

Black

EPDM

6m

Bobbin

P-profile

D-profile

Universal Silicone Seal

SiO-profile

SiR-profile

V-profile

Bilag

Entrance Door Seal

Pack

Bilag 17, SiR tætningsliste

Material
EPDM
Ethulene-Propylene-Dien-Monomer rubber is the ideal material for sealing profiles.
x
x
x
x
x

High resistance to weather and wind
The elastic foam rubber bends to fit the varius gaps
It has a "memory" that makes it form-retentive
The closed cells make it impervious to water
Temperature range -50 to +100 degrees Celsius (max 70°C for self-adhesive
profiles)

SILICONE
Silicon rubber profiles in particulare offer the lowerst resistance to closing and can be
painted over.
x
x
x
x

Greater lifespan than EPDM
Exceptionally resistant to chemicals and extreme temperatures
Can be overpainted
Temperature range -60 to +150 degrees Celsius (max 70°C for self-adhesive
profiles)

DUST EXCLUDER
Vinyl-& Polyurethane material with open cells. This profile is specially suited for
preventing dust and dirt fromgetting between window frames.
x
x
x

Not airtight
Shorter lifespan
Less robust than the above

BRUSH PROFILES
These are used on sliding windows and doors.

Udprint fra www.trelleborg.com
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Bilag 18, FLUENT randbetingelser og materialedata

Bilag

Bilag 19, Ug i forskellige programmer

Ovenstående figur stammer fra ”Bæredygtig arktisk byggeri i det 21. århundrede - Energirigtige
Vinduer”. Slutrapport til Villum Kann Rasmussen Fonden. Rapport SR 06-11 BYG·DTU November 2006. Danmarks Tekniske Universitet
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Bilag 20, Velfac 200 - 1,3 x 1,3 m

Velfac 200 1300 x 1300

VELFAC 200
Karmopstalt: K1
Dato: 1/7/2007
Bredde:
Højde:

1300 mm
1300 mm

Vægtet gennemsnit glasværdier:
Ug=0.74 gg=0.52 LTg=0.72

Værdier
U-vindue, Uw
Ueff
Glasandel, Ff
Glasareal, A-rude
Elementareal, Aw

1.25W/m²K
0.29
84%
1.41 m²
1.69 m²

Krav i henhold til Bygningsreglement 2005 for nybyggeri
Energirammeberegning skal anvendes
Vinduet er godkendt
OBS: Energiberegneren validerer ikke i forhold til begrænsninger ifm. glasvægt,
åbnefunktioners min/max-mål, poste-/sprosse-opdeling osv.

Bilag
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