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Resumé 

 

Resumé 

Målet med projektet har været at dokumentere udviklingen af traditionelle vindueskon-

struktioner, hvilket er blevet udført gennem et litteraturstudie, der har beskrevet fem ty-

piske konstruktioner med to-lags termoruder.  

  

Vindueskonstruktionerne kunne forbedres ved relativt simple tiltag, som et anderledes 

materialevalg til brug for ramme-karmen, isolering af ramme-karmen og tætning af venti-

lerede luftspalter.  

 

Der er blevet foretaget målinger af overfladetemperaturerne på et dannebrogsvindue med 

falske sprosser og målingerne blev kontrolleret med billeder taget med et termovisions-

kamera. Efterfølgende blev vinduet modeleret i et 2D finite element beregningsprogram, 

for at lette udviklingsarbejdet, da målinger af overfladetemperaturer er både langsomme-

lige og omkostelige. 

 

Der blev opstillet fire forskellige beregningsmodeller, heriblandt en model opbygget sva-

rende til EN ISO 10077-2 standard. Det viste sig, at flere af modellerne ikke medtog 

konvektionen i rudens hulrum i beregningen, hvilket ikke gav korrekte beregninger af 

overfladetemperaturerne. 

  

Modellen baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual viste sig at 

være den bedste af de opstillede modeller, og havde endog meget god sammenhæng med 

de målte temperaturer. 

 

En box model for den falske sprosse blev udviklet på baggrund af en allerede eksisteren-

de two box model for at forenkle beregningen af de energimæssige egenskaber for vinduer 

med falske sprosser, samt for at gøre det nemmere at sammenligne varmeledningsevnen 

af falske sprosser med forskellige dimensioner. 

 

Som en sidste del af rapporten blev forholdene omkring tykke vindueskonstruktioner 

undersøgt.  

 

_____________________________________________________________________



 

Resumé 

 

 

_____________________________________________________________________

Her blev de termiske forhold i, strømningerne i, kuldebroen ved, kondens på og integra-

tion af solafskærmning/natskodder i tykke vindueskonstruktioner undersøgt gennem be-

regninger og forsøg. 

 

Som afslutning blev der foretaget en parameteranalyse ud fra en tyk referencekonstrukti-

on, hvorved den energimæssige effekt af tiltag som ændrede ramme-karm materiale, la-

vemissionsbelægninger, benyttelse af jernfrit glas og natskodder, blev beregnet. 

 

Resultatet blev, at der ved at benytte tykke vindueskonstruktioner, der negligerer kulde-

broen ved falsen, smalle ramme-karm profiler, der tillader et stort lysindfald, rudekon-

struktioner med lavemissionsbelægninger og jernfrit glas og natskodder, kunne der rela-

tivt let opnås et positivt energitilskud for den samlede konstruktion inklusiv samlingen 

mellem vindue og mur. 



 

Summary 

 

Summary 

The scope of this project has been to document the development of traditional window 

constructions. This has been done by a study of literature describing five types of typical 

windows constructions with double layer insulated glazing units. 

  

The window constructions could be improved by relatively simple means, such as using 

different types of materials in the frame, the use of insulating inside the frame and proof-

ing ventilated frame cavities with additional rubber band. 

  

Measurements of the surface temperatures have benne done on a classic Danish window 

construction with fake window bars. The measurements were confirmed by pictures 

taken with an infrared camera with temperature measuring function. 

Since measurements of surface temperatures on full scale windows are prolonged and 

expensive, models of the window were calculated in a 2D finite element calculation pro-

gram. 

 

Four different calculation models were created, including one based on the European 

standard for this field (EN ISO 10077-2). The results showed that tree out the four 

didn’t include the heat transfer by convection locally witch gave an unsatisfying determi-

nation of the surface temperatures.  

  

The model based on THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual proved to 

calculate the local surface temperature most accurate resulting in very good prediction 

of the local temperatures. 

 

A box model of the fake divider in the glazing cavity by the fake window bars were 

developed on basis of an already existing two box model, used on the divider in the 

edge construction. The use of box models has made it easier to calculate the properties 

of window constructions and to do comparisons of dividers with different dimensions.   

 

As final part of the report the conditions of thick window constructions were investi-
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gated. 

The heat flow thru the construction, flow pattern in the construction, the risk of conden-

sation on the construction and integration of solar shading/night shutters in the glazing 

unit were investigated thru calculations and measurements. 

 

To determine the effects of possible improvements the energy loss were calculated for a 

thick reference construction. The improvements were change of frame material, low 

emission coating, iron free glass and integrated night shutters. 

 

The result showed that by using thick window constructions reducing the heat loss thru 

the joint of window and wall, small frames allowing greater solar heat gain, glazing with 

low emissive coatings and iron free glass and also night shutters for improved insulation, 

it were possible to create a construction with overall positive energy contribution. 
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1. Indledning 

 

1 Indledning 

1.1 Baggrund 

I forbindelse med notat fra By og Byg af 31. aug. 2001 vedrørende udkast til bygningsreg-

lementet af 2005 er der kommet oplæg til energibestemmelser i bygningsreglementet. 

Heri bliver der lagt op til blandt andet at forbedre varmeisoleringen af bygningsdele. De 

foreslåede tiltag vedrørende vinduer kan opsummeres til følgende.  

 

• Skærpelse af værdien for transmissionstabet for vinduer. 

• Skærpelse af værdien for linjetabet for samling mellem ydervæg og vinduer. 

• Bygningsdele mod det fri må ikke indeholde væsentlige kuldebroer. 

• Vinduer skal udføres så varmetabet ikke forøges væsentligt som følge af fugt, 

blæst eller utilsigtet luftgennemgang. 

 

Værdierne for transmissionstabet og linjetabet kan overskrides, hvis der kompenseres 

passende med skærpelse af værdierne på andre konstruktionsdele. Yderligere vil der blive 

sat mere fokus på energirammen for byggeriet, hvilket skærper kravene til varmebalancen 

af de enkelte konstruktioner.  

 

Dette vil da betyde, at vinduesproducenterne vil være tvunget til at udvikle deres vindu-

eskonstruktioner. Denne udvikling forudses at være det endelige tiltag inden for forbed-

ringer af vindueskonstruktioner. 

 

Kommentar til BR 2012 

”Det kan ikke forventes, at der generelt kan opnås væsentlige yderlige 

energibesparelser ved at isolere bygningernes klimaskærm bedre, i 

forhold til det isoleringsniveau der foreslås fra 2005. Det vil kræve, at 

der udvikles nye højtisolerende materialer eller udvikles nye byggetek-

niske standartløsninger, som kan fremstilles til en pris, der er relevant 

for anvendelse i almindelige bygninger.” 

[notat fra By og Byg af 31. aug. 2001] 

 

_____________________________________________________________________

5 



 

1. Indledning 

 

1.2 Formål 

Projektets formål vil for første del være at dokumentere udviklingen af traditionelle vin-

dueskonstruktioner. 

 

Projektets anden del vil bestå i udvikling af nye vindueskonstruktioner, under forudsæt-

ning af overholdelse af en række funktionskrav. Det visuelle indeklima er defineret ved 

vinduet som lyskilde og vinduet modvirkende generende lysindfald. Det termiske inde-

klima er defineret ved vinduet skal modvirke varmetab og modvirke overophedning. 

Desuden skal vinduet sikre et minimalt energiforbrug på opvarmning, køling og belys-

ning. Målet for anden del er en vindueskonstruktion med positiv energibalance 

 

Yderligere har projektets formål været at opstille en model til karakteristikon af de ener-

gimæssige egenskaber for kantkonstruktioner. Gennem videreudvikling af Two Box model 

til en Box model for falske sprosser. 

 

 

 

I Kapitel 2 beskrives de traditionelle vindueskonstruktioner med vægt på ramme-karm 

konstruktionen og forbedringstiltag heraf. 

 

I Kapitel 3 beskrives hvorledes varmestrømmen transmitteres gennem en vindueskon-

struktion og variationen af standarderne der bruges til at beregne transmissionskoefficie-

neten (U-værdien) for en vindueskonstruktion. 

Endvidere gennemgås hvorfor indvendig og udvendig kondens opstår på ruder, og hvilke 

problemer det kan medføre. 

 

I Kapitel 4 beskrives forsøgsgangen ved målinger af overfladetemperaturer på vinduer, 

samt præsentation af overfladetemperaturerne, der kontrolleres med termovisionskamera. 

 

I Kapitel 5 beskrives beregningsmodellen for programmet THERM [#34] som baggrund 

for fire beregninger til bestemmelse af vinduers overfladetemperaturer. 
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1. Indledning 

 

I Kapitel 6 valideres den ene THERM [#34] beregning gennem sammenligning med 

overfladetemperaturerne målt ved forsøg. 

 

I Kapitel 7 udledes og kontrolleres en ækvivalent varmeledningsevne for afstandsprofilet 

benyttet i en vindueskonstruktion med falske sprosser. 

 

I Kapitel 8 beskrives, hvordan det er muligt at overholde en række funktionskrav i for-

bindelse med udviklingen af nye vindueskonstruktioner. Herefter udføres en parameter-

analyse på effekten af diverse tiltag ved en ny vindueskonstruktion. 

 

I Kapitel 9 gives der en sammenfatning af projektets konklusioner. 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

2 Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

2.1 Traditionelle vindueskonstruktioner 

I det dette kapitel er der beskrevet fem typiske vindueskonstruktioner fra det danske 

marked.  

De oplyste U-værdier er taget fra ”Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. Kom-

pendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer” [#22, 

2001]. 

 

2.1.1 Vindueskonstruktion med ramme-karm af træ 

Vindueskonstruktioner med ramme-karm af 

massivt træ benyttes typisk i dannebrogsvinduer. 

Som oftest benyttes kernetræet fra fyrretræer. På 

underrammen benyttes en udvendig glasliste i 

aluminium for at øge holdbarheden. 

 

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 1,70 

W/m2K.  

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 

1,23 m x 1,48 m er den samlede U-værdi, Utotal, på 

1,73 W/m2K, når der benyttes en rude med center U-

værdi, Ug, på 1,14 W/m2K. 

 

2.1.2 Vindueskonstruktion med ramme-karm af træ

Vindueskonstruktioner med ramme-karm af træ beklædt 

ramme-karm af træ, hovedsaligt af kernetræ fra fyrretræer

derved forlænge vinduets levetid og begrænse behovet fo

karmen udvendigt beklædt med aluminium. 

 

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 1,42 W/m2K
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

 

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 1,23 m x 1,48 m er den samlede U-

værdi, Utotal, på 1,46 W/m2K, når der benyttes en rude med center U-værdi, Ug, på 1,18 

W/m2K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

2.1.3 Vindueskonstruktion med ramme-karm af P2.1.3 Vindueskonstruktion med ramme-karm af P

Vindueskonstruktioner med ramme-karm udført i 

PVC-plast har den fordel, at de har en meget lang 

holdbarhed over for vejrlig og er meget bestandige 

mod antændelse ved brand. 

Vindueskonstruktioner med ramme-karm udført i 

PVC-plast har den fordel, at de har en meget lang 

holdbarhed over for vejrlig og er meget bestandige 

mod antændelse ved brand. 

  

PVC vinduer har i forhold til vinduer i træ minimal 

vedligeholdelse. 

PVC vinduer har i forhold til vinduer i træ minimal 

vedligeholdelse. 

  

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 1,72 

W/m2K.  

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 1,72 

W/m2K.  

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 

1,23 m x 1,48 m er den samlede U-værdi, Utotal, på 

1,46 W/m2K, når der benyttes en rude med center U-væ

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 

1,23 m x 1,48 m er den samlede U-værdi, Utotal, på 

1,46 W/m2K, når der benyttes en rude med center U-væ
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Figur 2.2. Profil af ramme-karm udført i 

træ beklædt med aluminium. 
VC VC 
Figur 2.3. Profil af ramme-karm udført i 

PVC. 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

2.1.4 Vindueskonstruktion med ramme-karm af aluminium 

Vindueskonstruktioner med ramme-karm udført i aluminium har den fordel, at de meget 

bestandige over for vejrlig, samt at aluminiums styrke gør det muligt at lave meget smalle 

ramme-karm profiler.  

 

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 2,76 W/m2K, 

der dog opvejes af et større solindfaldet, på grund af det 

smallere ramme-karm profil giver et større rudeareal. 

 

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 1,23 m x 

1,48 m er den samlede U-værdi, Utotal, på 1,66 W/m2K, når 

der benyttes en rude med center U-værdi, Ug, på 1,14 W/m2K. 

F  

  

  

  

2.1.5 Vindueskonstruktion med ramme-karm af blandende 2.1.5 Vindueskonstruktion med ramme-karm af blandende 

Vindueskonstruktioner med ramme-karm i blandede materialer (træ

er udført med en stærk og vedligeholdelsesfri 

aluminium/PVC ramme, der igen sikrer et stort 

solindfald, samtidig med at den indvendige træ-

karm giver et mere traditionelt indre. 

Vindueskonstruktioner med ramme-karm i blandede materialer (træ

er udført med en stærk og vedligeholdelsesfri 

aluminium/PVC ramme, der igen sikrer et stort 

solindfald, samtidig med at den indvendige træ-

karm giver et mere traditionelt indre. 

  

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 2,76 

W/m2K, når luftspalten mellem ramme og karm 

opdeles. 

Ramme-karm profilet har en U-værdi, Ur, på 2,76 

W/m2K, når luftspalten mellem ramme og karm 

opdeles. 
F

  

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 1,23 m x 1,48 m e

værdi, Utotal, på 1,56 W/m2K, når der benyttes en rude med center U

W/m2K. 

For en vindueskonstruktion med dimensionerne 1,23 m x 1,48 m e

værdi, Utotal, på 1,56 W/m2K, når der benyttes en rude med center U

W/m2K. 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

2.1.6 Data for traditionelle vindueskonstruktioner 

For fem traditionelle vindueskonstruktioner er rudens center U-værdi, Ug, ramme-

karmens U-værdi, Ur, linjetabet mellem rude og ramme-karm, Ψ, samt vinduets samlede 

U-værdi, Utotal, blevet bestemt i ”Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. Kom-

pendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer” [#22, 

2001], hvilket kan ses i Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Data for traditionelle vindueskonstruktioner bestemt i ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. 

Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer” [#22, Laustsen, Svendsen og 

Noýe, 2001]. 

Vindue 
  

Bredde 
 
  

[m] 

Højde
  

  
[m] 

Ramme-
karm 

bredde 
[m] 

g- 
total 

  
[%] 

Ug 
  

  
[W/m2K]

Ur 
  

  
[W/m2K] 

ψ 
  

  
[W/mK] 

Utotal 
  

  
[W/m2K]

1. Træ 1,230 1,480 0,097 43 1,16 1,67 0,0890 1,52 
2. Træ og aluminium 1,230 1,480 0,107 42 1,18 1,42 0,0817 1,46 
3. PVC 1,230 1,480 0,115 41 1,13 1,72 0,0544 1,46 
4. Aluminium 1,230 1,480 0,060 49 1,14 2,76 0,0877 1,66 
5. Blandede materialer 1,230 1,480 0,056 50 1,13 2,76 0,0491 1,56 
 

 

2.2 Forbedringstiltag for traditionelle vindueskonstruktioner 

I [#22, 2001] er det vist at det på basis af simple forbedringstiltag er muligt at forbedre 

de energimæssige egenskaber for typiske vindueskonstruktioner. 

I det følgende gennemgås nogle af forbedringsmulighederne.  

 

For at kunne analysere effekten af diverse forbedringstiltag for de traditionelle vindues-

konstruktioner benyttes vindueskonstruktionens energitilskud til en bygning. 

 

Energitilskuddet fra en vindueskonstruktion til en bygning er uddybet i Kapitel 8, men 

kan kortfattet beskrives som den tilførte energi fra solindfaldet fratrukket varmetabet ud 

gennem vinduet. 

 

Forudsætningerne for at forbedre energitilskuddet er en vindueskonstruktion med høj g-

værdi og lav U-værdi. 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

2.2.1 Forbedringstiltag for ruder 

Ved at benytte ruder med jernfattigt og antirefleksionsbehandlet glas er det muligt at hæ-

ve en rudes g-værdi fra 0,66, for en typisk rude, til 0,75 uden at påvirke U-værdien [#22, 

Laustsen, J. B., Svendsen, S. og Noýe, P., 2001]. 

 

U-værdien for ruden kan forbedres ved at benytte gassen krypton som fyldning i ruden, 

samt en forbedring af lavemissionsbelægningen mod hulrummet på glasoverfladen af 

indvendigt glas. I henhold til Laustsen, Svendsen og Noýe [#22, 2001] reduceres center 

U-værdien fra 1,32 W/m2K, for en rude bestående af 4 mm float, 90/10 % argon/luft og 

4 mm float med en lavemissionsbelægning på 0,1, til 1,08 W/m2K for 4 mm jernfattigt, 

90/10 % krypton/luft og 4 mm float med en lavemissionsbelægning på 0,04. 

 

En anden måde at øge en rudes U-værdi på er at gå fra en to-lags konstruktion, til en tre-

lags konstruktion. 

Beregnes center U-værdien for en rudekonstruktion bestående af 4 mm float, 15 mm 

90/10 % argon/luft og 4 mm float med en lavemissionsbelægning på 0,05 i WIS [#38]. 

Findes center U-værdien til 1,15 W/m2K, der da kan reduceres til 0,62 W/m2K for en 

tre-lags bestående af 4 mm float med en lavemissionsbelægning på 0,05, 15 mm 90/10 % 

argon/luft, 4 mm float, 15 mm 90/10 % argon/luft og 4 mm float med en lavemissions-

belægning på 0,05. 

 

Ulempen ved tre-lags rudekonstruktioner er at de bliver meget tunge og kræver derfor 

ramme-karm konstruktioner med større dimensioner. Tre lag glas giver også en lavere 

soltransmittans, hvilket samme med de større dimensioner af ramme-karmen giver et la-

vere solindfald. 

 

 

Kuldebro i forbindelse med afstandsprofil 

Kantkonstruktionen i en rude består af et afstandsprofil indeholdende et tørremiddel og 

en forseglingsmasse. 

Selve afstandsprofilet har til formål at holde glassene fikseret og har derfor nogle styrke-

mæssige krav som skal overholdes. Derfor udføres afstandsprofilet typisk i materialer 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

som aluminium eller stål, der ud over at være stærke også har høj varmeledningsevne og 

derfor vil bevirke en kuldebro i konstruktionen.  

 

I ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 11: Kantkonstruktioner 

med reduceret kuldebro” [#14, Haugaard et al., 2001] er afstandsprofilets indflydelse på 

vindueskonstruktionens energimæssige egenskaber blevet analyseret.  

 

I kompendiet er følgende afstandsprofiler blevet undersøgt: Traditionelt afstandsprofil af 

0,36 mm aluminium, afstandsprofil af 0,36 galvaniseret stål, afstandsprofil af 0,18 mm 

rustfrit stål, afstandsprofil af 0,15 mm rustfrit stål, afstandsprofil af 1,3 mm plast med 

stålindlæg, afstandsprofil af 1 mm plast, afstandsprofil af butyl med integreret tørremid-

del og afstandsprofil af opskummet siliconegummi. 

 

For et dannebrogsvindue, i standardstørrelse på 1,23 m x 1,48 m, med en ramme-karm 

konstruktion af træ beklædt med aluminium kan den totale U-værdi reduceres fra 1,46 

W/m2K, for et afstandsprofil af 0,36 mm aluminium, til 1,34 W/m2K for et afstandspro-

fil af 1,3 mm plast med stålindlæg. 

 

2.2.2 Forbedringstiltag for vindueskonstruktion med ramme-karm af træ og 

med ramme-karm af træ beklædt med aluminium 

Da ramme-karm konstruktionen for 

vindueskonstruktion med ramme-karm 

af træ og for vindueskonstruktion med 

ramme-karm af træ beklædt med alumi-

nium stort set er identiske, beskrives 

deres forbedringstiltag under et. 

F

 

Kernen at rammen og karmen i træ er-

stattes med isolering, hvorved ramme-

karmens U-værdi, Ur, forbedres fra 1,40 

W/m2K til 1,02 W/m2K. 

 

 

_________________________________________

13 
igur 2.6. Forbedret ramme-karm af træ, 

med isolering i ramme-karmen. 
____________________________



 

2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

Udvendigt erstattes rammen og karmen i træ af et hårdt isoleringsmateriale, og den ud-

vendige glasliste samt den udvendige beklædning udført i aluminium erstattes med PVC. 

 

Ydermere tætnes den ventilerede luftspalte mellem ramme og karm med en ekstra gum-

miliste. 

 

Disse tiltag medfører en reduktion af vindueskonstruktionens U-værdi fra 1,45 W/m2K 

til 1,28 W/m2K. 

 

2.2.3 Forbedringstiltag for vindueskonstruktion med ramme-karm af PVC 

I vindueskonstruktioner med ramme-karm af PVC-plast, er der i rammen og karmen be-

nyttet stål til at afstive konstruktionen. 

Da stål har en høj varmeledningsevne, erstattes det med glasfiberarmeret polyester, der 

har væsentligt lavere varmeledningsevne, men samme styrkemæssige egenskaber. 

 

Hulrummene i ramme og karm isoleres og hulrummet mellem ramme og karm brydes op 

eller gøres mindre. 

 

Samlet set betyder disse tiltag en reduktion af vindueskonstruktionens U-værdi fra 1,45 

W/m2K til 1,26 W/m2K. 

 

2.2.4 Forbedringstiltag for vindueskonstruktion med ramme-karm af aluminium 

Da hele ramme-karm profilet i vindueskonstruktionen er udført i aluminium, bringes 

varmeledningsevnen ned ved at erstatte aluminium med glasfiberarmeret polyester. 

Hermed reduceres vindueskonstruktionens U-værdi fra 1,66 W/m2K til 1,41 W/m2K. 

 

2.2.5 Forbedringstiltag for vindueskonstruktion med ramme-karm af blandende 

materialer 

I ”Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 9: Oversigt over mulig-

heder for udvikling af bedre ruder og vinduer” [#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001] 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

er der ikke beskrevet nogen forbedringstiltag for ramme-karm af blandede materialer. 

 

Derfor er forbedringstiltagene for ramme-karmen af blandede materialer blevet beskrevet 

ud fra forbedringstiltagene af fire andre konstruktioner.  

 

Da karmen er udført i træ, erstattes kernen med isoleringsmateriale, som gjort i ramme-

karm af træ og ramme-karm i træ beklædt med aluminium. 

Det udvendige profil i aluminium erstattes med glasfiberarmeret polyester, som for ram-

me-karm i PVC og aluminium. 

 

Den ventilerede luftspalte mellem ramme og karm tætnes med en ekstra gummiliste. 

 

Beregnes konstruktionen med isoleret ramme, karm i glasfiberarmeret polyester og uven-

tileret hulrum under rammen i THERM [#34], findes ramme-karmens U-værdi, Ur, til 

1,37 W/m2K. Hvilket altså er en forbedring fra 2,76 W/m2K til 1,37 W/m2K. 

 

Samlet reduceres vindueskonstruktionens U-værdi fra 1,56 W/m2K til 1,33 W/m2K, be-

regningen kan ses af Bilag 1. 

 

2.2.6 Energitilskud fra traditionelle vindueskonstruktioner med og uden forbed-

ringstiltag af ramme-karm 

For de beskrevne ramme-karme er der i ”Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. 

Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer” 

[#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001] blevet udført beregninger på energitilskuddet. 

 

Af Tabel 2.2 er det muligt at sammenligne energitilskuddet fra de traditionelle vindues-

konstruktioner med og uden forbedringstiltag. 
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2. Traditionelle vinduer – med mindre kuldebroer 

 

Tabel 2.2. Energitilskud for traditionelle vindueskonstruktioner med og uden forbedringstiltag, fra ”Ruders og 

vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vin-

duer” [#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001]. 

Vindue 
  

Solindfald
[kWh/m2]

Varmetab 
[kWh/m2] 

Energitilskud
[kWh/m2] 

  
 
  

Rude 
 

Rude
 

Ramme-
karm 

Samling ram- 
me-karm 

Samlet vin-
due 

2. Træ og aluminium 81,9 -75,4 -37,1 -18,5 -49,0 
3. PVC 79,7 -70,2 -48,5 -12,2 -51,2 
4. Aluminium 96,1 -85,4 -42,6 -21,5 -53,5 
2. Træ og aluminium, isoleret 81,9 -75,4 -23,3 -17,2 -33,9 
3. PVC, isoleret 79,7 -70,2 -31,4 -13,5 -35,4 
4. Aluminium, glasfiberarmeret polyester 96,1 -85,4 -24,3 -18,0 -31,6 
 

 

2.3 Udviklingsmuligheder for traditionelle vindueskonstruktioner 

I forbindelse med energitilskuddet er det ønske-

ligt at øge g-værdien samtidig med, at U-værdien 

falder. 

 

Overføres det på de traditionelle vindueskon-

struktioner, kan dette gøres ved, udover at benyt-

te jernfrit- og antirefleksionsbehandlet glas samt 

krypton gasfyldning, ved gøre ramme-karmen 

smallere. 

 

I ”Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. 

Kompendium 9: Oversigt over muligheder for ud-

vikling af bedre ruder og vinduer” [#22, Laustsen, Sven

tionel vindueskonstruktion med ramme-karm af træ ble

men ud foran karmen. Dette tiltag påvirker ikke ramme

solindfald gennem ruden, da rudearealet øges. 

l-
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Figur 2.7. Vindueskonstruktion med sma

lere ramme-karm. 
dsen og Noýe, 2001] er en tradi-

vet forbedret ved at rykke ram-

ns U-værdi, men skaber et større 

__________________________
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Tabel 2.3. Energitilskud for vindueskonstruktionen med smallere ramme-karm, fra ”Ruders og vinduers energi-

mæssige egenskaber. Kompendium 13: Vinduer med smalle ramme-karmprofiler” [#22, Noýe, Laustsen og 

Svendsen, 2001]. 

Vindue 
  

Solindfald
[kWh/m2]

Varmetab 
[kWh/m2] 

Energitilskud
[kWh/m2] 

  
 
  

Rude 
 

Rude
 

Ramme-
karm 

Samling ram- 
me-karm 

Samlet vin-
due 

Referencevindue, ramme-karm i træ 82,5 -72,3 -36,9 -16,2 -43,0 
Vindueskonstruktion med smallere ram-
me-karm 98,2 -86,8 -17,9 -16,4 -22,9 
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

3 Varmetekniske egenskaber og konvektion 

3.1 Varmetransmission 

Varme kan transmitteres på tre forskellige måder. Ved varmeledning, ved konvektion og 

ved varmestråling. Ved varmeledning overføres energien ved tilfældige stød mellem ato-

mare partikler, uden at der foregår stoftransport. Ved varmestråling overføres energien i 

form af elektromagnetisk stråling. Ved konvektion overføres energien gennem bevægel-

sen af en væske eller gas mellem et varmt og et koldt legeme.  

 

3.1.1 Varmetransmission gennem rude 

Idet der eksisterer en temperaturforskel over ruden, indledes en varmetransport gennem 

rudekonstruktionen. Ren varmeledningen sker i glassene og i afstandsprofilet. 

 

Strålingen gennem ruden foregår som på Figur 3.1, hvor strålin-

gen udsendes fra den ene overflade og absorberes i glasset eller 

reflekteres tilbage. Af den reflekterede stråling vil en mindre del 

igen blive reflekteret i det første glas, hvilket vil skabe en reflek-

sion i en uendelig række

Figur 3.0. Ledning og 

stråling i ruden. 

. 

 

På grund af ændringen i gassens densitet ved opvarmning eller 

nedkøling vil der ved den varme side af hulrummet i ruden opstå 

en opad rettet strømning, og ved den kolde side vil skabes en 

nedad rettet strømning.  

Varmeoverførelsen der sker, når en gas bevæger sig på grund af 

temperaturforskelle kaldes naturlig konvektion. 

 

Den opad rettede strømning vil strømme langs den varme glasoverflade og vil ved stor 

nok temperaturforskel mellem ude- og inde-temperaturen vende i toppen og opvarme 

toppen af den kolde glasoverflade.  

Tilsvarende vil den nedad rettede strømning også vende i bunden og nedkøle den varme 

glasoverflade.  
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

Samlet vil varmetransporten ved konvektion have et positivt tilskud til de lokale overfla-

detemperaturer i toppen af ruden og et negativt tilskud i bunden.  

 

De lokale temperaturer afhænger af strøm-

ningens størrelse i hulrummet, der er be-

stemt af gassens egenskaber, hulrummets 

dimensioner og temperaturforskellen over 

hulrummet. Strømningens størrelse angives 

også som det dimensionsløse Rayleigh-tal. 

 

De to eksempler i Figur 3.2 er angivet ved e

Rayleigh-tal på 5000 og 28750. For en al-

mindelig rudekonstruktion med en middel

temperatur af gasfyldningen, Tm, på 283 K 

og en temperaturdifferens over hulrummet

∆T, på 15 K, vil det da svare til en hulrums-

tykkelse på henholdsvis 14 mm og 24 mm. 

 

t 

-

, 

ykke-

 

5000

s    T 

28750 

s   T 

Strømningens styrke er tiltagende for t

emperaturprofilet for de to hulrum 

-

re hulrum. Af Figur 3.2 ses det, at strømnin-

gen går fra at foregå langs kanten med en 

forskydning mod top og bund for hen-

holdsvis varm og kold side for det smalle 

hulrum, til i større omfang også at foregå i

midten af hulrummet for det tykkere hul-

rum. 

 

T

viser tilsvarende, hvordan det smalle 

hulrum har en ensformig tempera-

turfordeling i modsætning til det 

tykkere hulrums mere ujævne tem

 

_______________________________
Figur 3.1.  Strømningslinjer (s) og temperaturprofiler (T) for 

hulrum med højde/bredde-forhold på 15, i forskellige faser af 

laminar strømning ved et Rayleigh-tal på henholdsvis 5000 og 

28750. Fra “Prediction of the multicellular flow regime of 

natural convection in fenestration glazing cavities” [#41, 

Zhao, Y., Curcija, D. og Goss, W. P, 1997] 
______________________________________
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

peraturfordeling. 

 

Ved en temperaturdifferens over hulrummet på 15 K, vil hver temperaturkurve repræ-

sentere et spring på 1,5 K. 

 

 

3.2 Bestemmelse af center U-værdi for en rude 

Samlet kan center U-værdien af en rude bestemmes under hensyntagen til varmeledning i 

glassene, varmestråling mellem glassene og konvektion i hulrummet mellem glassene.  

U-værdien kan beregnes efter to standarder, ISO/FDIS 15099 [#18, 2001] og EN 673 

[#11, 1997].  

 

ISO/FDIS 15099 er en international standard udgivet af Internal Organization for Standardi-

zation, ISO. ISO er en sammenslutning af standardiseringsinstitutioner fra 146 lande, med 

rødder i den offentlige såvel som den private sektor. 

 

EN 673 derimod er en europæisk standard udgivet af European Committee for Standardiza-

tion, CEN. Der er en sammenslutning af 28 europæiske medlemslande, der bidrager med 

frivilligt arbejde hovedsaligt gennem nationale standardiseringsinstitutioner. 

 

Forskellen på de to standarder findes i måden overgangstallet for konvektion og stråling 

bestemmes. Her benytter ISO/FDIS 15099, til forskel fra EN 673, en beregningsmetode 

som medtager konvektionens variation med hulrummets højde. 

 

3.2.1 ISO/FDIS 15099 beregningsmetode 

Ifølge beregningsmetoden foreskrevet i ISO/FDIS 15099 [#18, 2001], beregnes U-

værdien for en to-lags rudekonstruktion som: 

 

siglas
rc

glasse
i

center

RR
hh

RRR
U

++
+

++
=

Σ
=

2,1,
1
11   [W/m2K]  (3.1) 
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

 

Hvor  

 Rse  udvendig overgangsisolans [m2K/W]. 

Rglas,1 isolansen af det udvendige glas, bestemmes af Formel 3.2 

[m2K/W]. 

hc overgangstallet for konvektionen i hulrummet, bestemmes af For-

mel 3.4 [w/m2K]. 

hr overgangstallet for strålingen i hulrummet, bestemmes af Formel 

3.3 [w/m2K]. 

Rglas,2 isolansen af det indvendige glas, bestemmes af Formel 3.2 

[m2K/W]. 

Rsi indvendig overgangsisolans [m2K/W]. 

 

Varmeledning 

Varmeledningen for ruden foregår kun i glaslagene og kan følgende bestemmes som i 

Formel 3.2. 

 

glas

glasd
R

λ
=       [m2K/W] (3.2) 

 

Hvor 

dglas  tykkelsen af glasset [m]. 

λglas  varmeledningsevnen af glasset [W/mK]. 

 

Varmestråling 

Den strålingsmæssige del af overgangstallet kan bestemmes af Formel 3.3. 
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

Hvor 

 σ  Stefan-Boltzmanns konstant [W/m2K4]. 

 Tm  middeltemperaturen af luftspalten [K]. 

εcold  hemisfærisk emittans af den kolde overflade [-]. 

 εhot  hemisfærisk emittans af den varme overflade [-]. 

 dgas  luftspaltens tykkelse [m]. 

 hgas  luftspaltens højde [m]. 

 

Den hemisfæriske emittans kan beregnes af den normale emittans på baggrund af prEN 

12898 [#29, 1997] i WIS [#38]. 

 

Den noget bastante nævner vil inddrage højde/bredde forholdet i den strålingsmæssige 

del af overgangstallet, hvilket betyder, at den strålingsmæssige del af overgangstallet for 

små højde/bredde forhold er faldende. 

 

Konvektion 

Den konvektionsmæssige del af overgangstallet kan bestemmes af Formel 3.4. 

 

gas

gas
c d

Nuh
λ

⋅=       [W/m2K] (3.4) 

 

Hvor  

 Nu  Nusselt-tallet bestemt af Formel 3.5 [-]. 

λgas  varmeledningsevnen af gasfyldningen i hulrummet [W/mK]. 

 dgas  tykkelsen af rudens hulrum [m]. 

 

Nusselt-tallet for luftspalten bestemmes som den maksimale værdi af Nu1 og Nu2. Nu1 

bestemmes af Formel 3.6, 3.7 og 3.8 afhængigt af størrelsen på Rayleigh-tallet bestemt af 

Formel 3.10. 

 

[ max21 , NuNuNu = ]       [-]  (3.5) 
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For 5x104 < Ra 

      [-] (3.6) 3/1
1 0673838,0 RaNu ⋅=

 

 For 104 < Ra ≤ 5x104 

      [-] (3.7) 4134,0
1 028154,0 RaNu ⋅=

 

 For Ra ≤ 104 

    [-]  (3.8) 2984755,210
1 107596678,11 RaNu ⋅⋅+= −

 

 
272,0

2 242,0 








 ⋅
=

gas

gas

h
dRa

Nu      [-] (3.9) 

 

Hvor  

dgas   tykkelsen af rudens hulrum [m]. 

 hgas  højden af rudens hulrum [m]. 

 

Rayleigh-tallet bestemmes af Formel 3.10 

 

µλ
βρ TCgd

Ra pgas ∆
=

32

       [-] (3.10) 

 

Hvor  

 ρ  densiteten af gassen i luftspalten [kg/m3]. 

 dgas  luftspaltens tykkelse [m]. 

 g  tyngdekraften [m/s2]. 

 β  gassens udvidelseskoefficient, defineret som Tm
-1 [K-1]. 

 Tm  middeltemperaturen af luftspalten [K]. 

 Cp  gassens varmefylde ved konstant tryk [J/KgK]. 

 ∆T  temperaturdifferensen over luftspalten [K]. 

 µ  gassens viskositet [N·s/m2]. 

 λ  gasfyldningens varmeledningsevne [W/mK]. 
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3. Varmetekniske egenskaber og konvektion 

 

Til bestemmelse af gassens varmefylde ved konstant tryk, gassens viskositet og gassens 

varmeledningsevne ved en middeltemperatur af hulrummet benyttes udtryk fra 

ISO/FDIS 15099 [#18, 2001]. 

 

3.2.2 EN 673 beregningsmetode 

Da EN 673 kun adskiller sig på overgangstallet for konvektion og stråling, er det kun dis-

se som medtages. U-værdien bestemmes af Formel 3.1 ved benyttelse af overgangstal 

bestemt efter EN 673.  

 

Varmestråling 

Den strålingsmæssige del af overgangstallet bestemmes af Formel 3.11, der er en forsim-

plet udgave af Formel 3.3. 

 

1
4

11

3

−+
⋅⋅

= −−
hotcold

m
r

T
h

εε
σ

     [W/m2K] (3.11) 

 

Hvor 

 σ  Stefan-Boltzmanns konstant [W/m2K4]. 

 Tm  middeltemperaturen af luftspalten [K]. 

εcold emitansen (corrected jf. EN 673 [#11, 1997]) af den kolde overflade 

[-]. 

εhot emitansen (corrected jf. EN 673 [#11, 1997]) af den varme overfla-

de [-]. 

 

Konvektion 

Den konvektionsmæssige del af overgangstallet bestemmes, som i ISO/FDIS 15099, af 

Formel 3.4. 

 

Til forskel fra ISO/FDIS 15099 bestemmes Nusselt-tallet for vertikale hulrum nu af 

Formel 3.12. 
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( ) 38,0Pr035,0 ⋅⋅= GrNu      [-]  (3.12) 

 

Hvor  

Gr   Grashof tallet, som bestemmes af Formel 3.13 [-]. 

 Pr  Prandtl tallet, som bestemmes af Formel 3.14 [-]. 

 

Grashof tallet bestemmes af Formel 3.13. 

 

2

2381,9
µ

ρ
⋅

⋅∆⋅⋅
=

m

gas

T
Td

Gr        [-] (3.13) 

 

Hvor  

  

 dgas  luftspaltens tykkelse [m]. 

 ∆T  temperaturdifferensen over luftspalten [K]. 

ρ  densiteten af gassen i luftspalten [kg/m3]. 

 Tm  middeltemperaturen af luftspalten [K].  

 µ  gassens viskositet [N·s/m2]. 

 

Prandtl tallet bestemmes af Formel 3.14. 

 

gas

pC
λ

µ ⋅
=Pr          [-] (3.14) 

 

Hvor  

  

 µ  gassens viskositet [N·s/m2]. 

λgas  varmeledningsevnen af gasfyldningen [W/mK]. 

Cp  gassens varmefylde ved konstant tryk [J/KgK]. 

 

Gassens densitet, viskositet, varmeledningsevne og varmefylde ved konstant tryk kan for 

en middeltemperatur af hulrummet findes af tabel angivet i EN 673 [#11, 1997]. 
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3.2.3 Sammenligning af ISO/FDIS 15099 og EN 673 

For at sammenligne beregningsmetoderne i de to standarder, er der blevet udført bereg-

ninger på hulrummet fra en almindelig rudekonstruktion opbygget af 4 mm Clear glas + 

15 mm hulrum med 90 % Argon fyldning + 4 mm glas med lavemissionsbelægning.  

 

For begge metoder er der blevet benyttet en middeltemperatur af gassen i hulrummet, 

Tm, på 283 K, en temperaturdifferens over hulrummet, ∆T, på 15 K og overgangsisolan-

ser på 0,13 m2K/W og 0,04 m2K/W for henholdsvis inde og ude. 

 

I beregningen er betydningen af hulrummets højde blevet analyseret, hvilket kan ses af 

Figur 3.2.  
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Figur 3.2. Center U-værdi og overgangstallene for stråling, hr, og konvektion, hc, beregnet efter ISO/FDIS 

15099 og EN 673. 

 

Center U-værdien har i de to beregningsmetoder en afvigelse ved en højde over 0,4 i det-

te beregningseksempel på 0,1 W/m2K, hvilket svarer til, at center U-værdien bestemt ef-

ter EN 673 ligger 9 % lavere end U-værdien bestemt efter ISO/FDIS 15099. 

 

Højden af hulrummet i ruden ses ifølge beregningsmetoderne ikke at påvirke U-værdien 
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for ruder højere end 0,40 m. For et småsprosset vindue med en hulrumshøjde på 0,26 m 

vil U-værdien bestemt efter ISO/FDIS 15099 være på 1,25 W/m2K. Hvilket altså vil be-

tyde, at U-værdien bestemt efter EN 673 så vil ligge 15 % lavere end ISO/FDIS 15099.  

Fratrækkes afvigelsen, betyder dette en afvigelse af U-værdien for en lille rude på 6 % 

svarende til 0,06 W/m2K. 

 

Den strålingsmæssige del af overgangstallet bestemt efter ISO/FDIS 15099 ses, på trods 

af at hulrummets dimensioner medtages i formlen, at være sammenfaldende med den 

strålingsmæssige del af overgangstallet bestemt efter EN 673. Hvilket da betyder, at afvi-

gelsen for de to beregningsmetoder altså skal findes i den konvektionsmæssige del af 

overgangstallet. 

 

 

3.3 Kondens 

På moderne højtisolerede vindueskonstruktioner kan der opstå kondens både inde og 

ude. 

Kondens opstår inde som ude, når rudens overfladetemperatur kommer under luftens 

dugpunktstemperatur. På Figur 3.3 er luftfugtigheden ved forskellige temperaturer vist, 

overskrides en relativ luftfugtighed på 100 % vil der opstå kondens. 
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Figur 3.3. Vanddampdiagram. Ved relativ luftfugtighed på 50 %, en rumtemperatur på 20 °C og en overflade-

temperatur på 7 °C, kondenserer der 1 gram vand pr. m3 luft. 

 

Dugpunktstemperaturen afhænger af fugttilførselen, luftskiftet og indetemperaturen. Af 

Figur 3.3 kan dugpunktstemperaturen ved en indetemperatur på 20 °C og en relativ luft-

fugtighed på 50 %, bestemmes til cirka 9,5 °C. 

Falder temperaturen på glasset eller rammens overflade til under de 9,5 °C vil luften, ved 

de ovennævnte forhold, kondensere på overfladen. 

 

3.3.1 Indvendig kondens 

Indvendig kondens vil hyppigst forekomme som en stribe nederst på ruden, hvor effek-

ten af kuldebroen i afstandsprofilet vil bevirke lavere temperaturer. Derimod vil der som 

oftest ikke opstå kondens som følge af effekten af kuldebroen i afstandsprofilet i toppen 

af ruden, da det positive tilskud fra konvektionen på de lokale overfladetemperaturer vil 

bevirke, at temperaturen vil blive hævet, og luften dermed kan indeholde mere fugt 

(jævnfør Figur 3.3). 

 

Indvendig kondens medfører hovedsaligt misfarvninger af rammen og karmen, men ved-

varende kondens kan også medføre skimmelsvamp, skade malede overflader og eventuelt 
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skabe råd i vinduesrammen eller karm. Da luftfugtigheden indendørs er en afgørende 

faktor, er det vigtigt at begrænse denne for at forhindre indvendig kondens. 

 

Infiltration kombineret med kondens kan også skabe problemer. Hvis en luftspalte tilla-

der fugtig luft at bevæge sig gennem eller rundt om ramme-karmen, vil den fugtige luft 

kondensere, når temperaturen kommer under dugpunktet, hvilket ofte er indvendigt i 

væggen. Denne kondens kan igen bidrage til vækst af skimmelsvamp i hulrum i ramme-

karmen eller hulrum i murkonstruktionen, hvilket kan skabe allergiske reaktioner hos 

brugerne og yderligere fremme råd eller rust i vindueskonstruktionen [#36, 2002]. 

 

3.3.2 Udvendig kondens  

Udvendig kondensen opstår, fordi rudernes isoleringsevne er blevet så høj, at glassets 

udvendige overfladetemperatur kan dale til en temperatur som nærmer sig udetemperatu-

ren.  

Denne udetemperatur kan være under dugpunktet, hvilket skaber kondens på ruden.  

 

På grund af udstråling til himmelrummet sker dette hyppigst sent på natten på skyfri næt-

ter med stille vejr, høj luftfugtighed og ved de rette temperaturforhold. Som andet dug 

fremkommet om natten vil kondensen på ruden forsvinde, når lufttemperaturen stiger. 

Dog kan kondensen blive siddende i flere dage på ruden hvis der ikke kommer sol på 

ruden, hvilket kan være tilfældet for ruder vendende mod nord og vest efterår og vinter, 

hvor solstrålingen er lille.  

Ved temperaturer under frysepunktet kan der yderligere forekomme rimdannelse på ru-

den [#32, Schultz og Kristiansen, 2002]. 

 

Kondens og rimdannelse forekommer hyppigere på ydervægge, der som oftest er endnu 

bedre isoleret end vinduer. Men her vil kondensen ikke på samme måde, som på ruder, 

bevirke en forringelse af funktionaliteten. 

 

Snavs i luften vil nemmere sætte sig på en rude med kondens, hvilket vil bevirke, at ruden 

oftere skal rengøres. Dog kan en del af den udvendige kondens fjernes ved at benytte en 

udvendig hård lavemissionsbelægning, da udstrålingen til himmelrummet reduceres på 
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grund af belægningen.  

 

3.3.3 Indvendig og udvendig kondens samlet 

Indvendig kondens kan forringe levetiden af vindueskonstruktionen ved at skade malin-

gen og fremskynde forrådnelse af træværket. I værste tilfælde kan der opstå skimmel-

vækst i konstruktionerne, som kan bevirke allergiske reaktioner hos brugerne, med om-

kostningsfulde renoveringer til følge. 

Udvendig kondens er mindre harmløst men bevirker en nedsættelse af udsynet og skaber 

et behov for en øget rengøringsfrekvens. Med bedre isolerende vindueskonstruktioner vil 

perioderne, hvor der opstår udvendig kondens, blive forlænget, og da kondensen påvir-

ker udsynet gennem vinduet, vil det i sidste ende kunne have en negativ indflydelse på 

salget af højtisolerende vindueskonstruktioner. 

 

For præcist at kunne bestemme hvor kondens vil opstå, er det nødvendigt at kende ru-

dens lokale overfladetemperaturer.  

Dette er forsøgt gjort i kapitel 4 og kapitel 5 gennem opbyggelse af en computermodel til 

generelt brug og gennem eksperimentelt arbejde til validering af modellen.
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4 Måling af  lokale overfladetemperaturer 

4.1 Beskrivelse af Guarded hot box 

Guarded hot box anvendes til at bestemme stationære varmestrøms-egenskaber på for-

skellige emner. 

Normalt benyttes boksen til bestemmelse af vinduers transmissionskoefficient, men i det-

te tilfælde benyttes den til at bestemme temperaturfordelingen på overfladen af en rude. 

Hot boxen er opbygget i henhold til ISO 8990 [#17, 1994] og CEN /TC 89 [#7, 1995]. 

 

Opstillingen er konstrueret til at opnå ens målekriterier for hvert forsøg, hvilket gøres 

ved at placere emnet mellem et koldt og et varmt kammer med konstante temperaturfor-

hold. 

Målinger på diverse luft- og overfladetemperaturer, samt måling af den tilførte effekt på 

den varme side, giver mulighed for bestemmelse af varmestrømmen gennem emnet. For-

inden målingerne kalibreres hot boxen gennem målinger på kalibreringspaneler for at 

korrigere for utilsigtede varmestrømme, og for at bestemme hvor meget der skal ventile-

res på den kolde side for at opnå en udvendig overgangsisolans, Rse, på 0,04 m2K/W eller 

en samlet, Rtot, på 0,17 m2K/W [#10, 2002].   

 

Hot boxen er placeret i forsøgshallen i bygning 119, DTU, og er opbygget med dimensi-

onerne 3,6 m x 2,3 m x 4,8 m i fire sektioner bestående af en kold-kasse, en mellem-

kasse, en måle-kasse og en guard-kasse. 

I den kolde kasse holdes lufttemperaturen konstant på 0 °C, imens en ventilator sikrer 

god kontakt mellem luften og kølefladerne.  

I mellem-kassen anbringes prøveemnet i skillevæggen mellem den kolde og varme side. 

På den kolde side simulerer to ventilatorer en vind parallelt med vinduet og sikrer en 

konstant udvendig overgangsisolans.  

 

Ved måling af U-værdi fastspændes den isolerede målekasse for at forhindre utilsigtede 

luftstrømninger. En temperatur på 20 °C opretholdes ved at tilføre en konstant effekt 

svarende til varmestrømmen gennem emnet og væggen. Varmefladen er monteret skråt-

stillet i bunden af målekassen for at sikre naturlig konvektion. 
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I guard-kassen er monteret både en varme- og en køleflade til at sikre en konstant tempe-

ratur på 20 °C, hvilket sker gennem opblanding af luften ved hjælp af en ventilator. Idet 

der er 20 °C på begge sider af målekassen sker der ingen varmetransport hen over denne. 

Det betyder at al den tilførte varme transmitteres ud gennem vinduet og er således udtryk 

for U-værdien. 

 

Målekasse

GuardKold Mellem

 

Figur 4.1. Principtegning af hot box, med kold kasse, mellem-kasse med målekasse og guard-kasse. 

 

 

4.2 Forsøgsopstilling 

Da der under forsøget opstod tekniske problemer med styringen af varmefladerne, var 

det ikke muligt at følge vejledningen for bestemmelse af transmissionskoefficienten [#16, 

1993]. 

Imidlertid var målsætningen for forsøget ikke at bestemme vinduets transmissionskoeffi-

cient, men at bestemme temperaturfordelingen over ruden til brug for validering af en 

todimensional finite element model opbygget i simuleringsprogrammet THERM. 

 

Da en central styring af forsøget via computer ikke var muligt, var det nødvendigt at ud-

føre forsøget med en manuelt indstillet termostat på varmefladen.  
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Idet det derved kun var varmefladen i guard-kassen, der blev benyttet, var det nødvendigt 

at åbne målekassen for at sikre en stationær temperatur gennem opblanding af luften. Da 

varmefladen blev reguleret af sin egen termostat, påvirkede det stabiliteten af temperatu-

rerne, og som resultat er der en lille differens indbyrdes imellem målingerne. 

 

4.2.1 Måleemne 

Målingerne blev foretaget på et typisk dannebrogsvindue med en ramme-karm konstruk-

tion af træ. Ruden bestod af 4 mm float glas, 14 mm hulrum med 90/10 % argon/luft 

blanding og 4 mm float med lavemissionsbelægning (ε=0,05). Og var forseglet af en 

kantkonstruktion indeholdende et afstandsprofil i aluminium. 

Vinduet havde småsprossede ruder, der ikke var gennemgående (falske sprosser), men 

bare limet på ruden. I rudens hulrum var der for syns skyld monteret falske afstandspro-

filer, også i aluminium, ved sprosserne. De falske afstandsprofiler havde en 2 mm luft-

spalte ud til glasset i hver side og havde altså ikke berøring med glasset.  

Tegninger af vinduet kan ses i Bilag 2. 

 

 

I alt blev der målt overfladetemperaturer lodret og vandret, ude og inde, samlet over tre 

forsøg.  

Ved hvert forsøg blev også de indvendige og udvendige temperaturer bestemt ved målin-

ger med termoelementtråde. Målepunkterne, der var en del af hot box opsætningen, var 

tapet på en acrylplade og nedhængt beskyttet mod stråling. Målepunkterne var placeret i 

målekassen og udvendigt i mellemkassen, som illustreret på Figur 4.1. 

 

4.2.2 Termoelementtråde 

Termoelementtråde benyttes ofte i forbindelse med temperaturmålinger i det bygnings-

energitekniske måleområde fra -12 °C til 60 °C. Normalt regnes med en usikkerhed på ± 

0,1 °C, men i denne forsøgsopstilling benyttes termoelementtråde med forbedret måle-

tekniske egenskaber udviklet af Lundstrøm [#23, 2002]. 

 

Termoelementtrådene af kobber og konstantan blev trykket flade i en presse ved 5 ton til 
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en tykkelse på 0,1 mm, sammenloddet fra modsatte sider oven på hinanden og derpå 

trykket igen ved 1 ton.  

 

Termoelementtrådene blev limet på overfladen for at undgå den ekstra isolering, brug af 

tape ville medføre, og malet på siden mod omgivelserne, for at opnå samme emissivitet 

som glasset og derved ikke bevirke en ændring af overgangsisolansen. 

 

Ulempen ved denne metode er den vanskelige montering af termoelementtrådene, som 

er langsommelig, og hvor pålimningen nemt kan mislykkes. Termoelementtrådenes læng-

de på 10 cm gør yderligere, at de er svære at placere tæt. 

 

Overfladetemperaturerne på glas og ramme blev målt med termoelementtråde placeret 

som illustreret i Bilag 3. 

 

4.2.3 Termvisionsbilleder 

Til kontrol af målingerne foretaget i hot boxen benyttes et termvisionskamera, da det er 

en nem og hurtig måde at kontrollere sine målinger på.  

 

Af billederne ses tydeligt kuldebroen ved afstandsprofilerne. Ved de vandrette sprosser 

ses en effekt givet af de falske afstandsprofiler, der som forventet bremser strømningen i 

ruden og forøger konvektionen. Derved vil konvektionsstrømningerne give negative og 

positive tilskud til temperaturerne og skabe en asymmetrisk temperaturfordeling over de 

vandrette sprosser. 

 

Billederne er taget med en svag vinkling, hvilket hovedsaligt skyldes pladsproblemer i hot 

boxen, men er ligeledes gjort bevidst for at undgå refleksion af fotografens varmestråling. 

Dog kan det bevirke en ændret geometri ved ramme og sprosser, da der vil være områ-

der, der på grund af vinklingen vil få reduceret deres synlige overfladeareal.  

Da isotermen strækkes lineært for at kunne sammenholde resultaterne, vil den ændrede 

geometri kunne forårsage en forskydning af kurven, som det ses i Figur 4.3.  
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Figur 4.2. Termvisionsbilleder af dannebrogsvindue med energi-sprosser, samtlige billeder findes i Bilag 4. 

 

 

4.3 Måleresultater 

Figur 4.3 viser hot box målingerne, hvor der ses en tendens til asymmetrisk temperatur-

fordeling ved de vandrette sprosser. Hvor temperaturen, som følge af den naturlige kon-

vektion i ruden, er varmere under (venstre for) sprossen end over (højre for) sprossen. 

Sammenlignes de lodrette temperaturfordelinger, ses en god sammenhæng mellem hot 

box målingerne og termovisionsbillederne. 
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Figur 4.3. Lodret temperaturfordeling af dannebrogsvindue med falske sprosser. 
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Den vandrette temperaturfordeling, illustreret i Figur 4.4, viser samme god sammenhæng 

mellem hot box målingerne og termovisionsbillederne. Temperaturerne på sprossen må-

les med termovisionskameraet for lave, hvilket kan skyldes at emittansen for sprossens 

overflade er højere end for glasset. 
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Figur 4.4. Vandret temperaturfordeling over dannebrogsvindue med falske sprosser.
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5 Beregning af  overfladetemperaturer 

Til brug for den videre udvikling af vindueskonstruktioner har det været nødvendigt at 

benytte beregningsmodeller, da målinger i hot box er både langsommelige og omkosteli-

ge. 

 

Til eftervisning af beregningsmodellen er fire beregninger blevet udført i et forsøg på at 

opnå den bedste overensstemmelse på overfladetemperaturerne, målt ved forsøg i hot 

box som beskrevet i Kapitel 4. Beregningerne er udført i programmet THERM [#34]. 

 

THERM [#34] er et todimensionalt finite element program udviklet på Lawrence Berkeley 

National Laboratory. Programmet benyttes til beregninger på bygningsenergitekniske em-

ner, herunder hovedsaligt ramme/karm-profiler af vinduer. 

I forbindelse med at THERM er udviklet på LBNL er også database-programmet WIN-

DOW 5 [#37] udviklet. Ved at kombinere de to programmer er det muligt at beregne U-

værdien for hele vindueskonstruktionen i henhold til NFRC 100 [#24, 1997], NFRC 200 

[#25, 1995], NFRC 300 [#26, 2002], NFRC 500 [#27, 2003] og ISO/FDIS 15099 [#18, 

2001] standard.  

 

I Europa anvendes EN ISO 10077-2 [#12, 2003] ved todimensionale varmestrømsbe-

regninger, men denne standard er forsimplet i sin antagelse af en ensartet varmelednings-

evne af hulrummets fyldning.  

Ved beregninger at varmestrømmen gennem en konstruktion behøver dette ikke medfø-

re en fejl, når bare der summeres op over hele konstruktionen. Men ved beregninger af 

de lokale overfladetemperaturer vil det betyde en afvigelse af temperaturerne. 

Derfor undersøges også brugen af beregningsmodeller baseret på National Fenestration Ra-

ting Council (NFRC) metode. 

 

 

5.1 Beregningsmodeller 

En THERM model opbygges ved optegning af ramme/karm-profilet, hvorefter varme-
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ledningsevnen og emittansen indtastes for de benyttede materialer. Eventuelt kan ruden 

importeres fra WINDOW 5, hvorefter der påføres nye overgangsisolanser på konstrukti-

onen, eller der benyttes de af WINDOW 5 beregnede. 

 

Ved beregninger i THERM forudsættes materialerne at være homogene, hvilket dog ikke 

er tilfældet i de ventilerede hulrum mellem ramme og karm, i rammen under glaslisten og 

især i hulrummet af ruden.  

Hulrummene i ramme/karm simuleres derfor som frame cavities, hvorved stråling og kon-

vektion medtages i simuleringen. 

Strålingen beregnes af THERM gennem en bestemmelse af varmeledningsevnen baseret 

på temperaturen og emittansen af overfladerne vinkelret på varmestrømmen. 

Konvektion medtages også i form af en bestemmelse af en repræsentativ varmelednings-

evne, der beregnes ud fra dimensionerne af et rektangel fuldt omsluttende hulrummet 

(NFRC) eller af et rektangel med samme højde/bredde forhold som hulrummet (CEN) 

[#35, 1998]. 

  

CEN er European Committee for Standardization og udgiver European Standards, der er en 

række fælles Europæiske standarder. NFRC er den amerikanske branceorganisations 

mærkningsordning, der står for National Fenestration Rating Council, som udgiver en række 

procedures på områderne indenfor vinduer, døre og tagvinduer.   

 

I WINDOW 5 kan ruden opbygges gennem valg af glas, glastykkelse, belægninger, hul-

rumsfyldning og hulrumsafstand, til at matche den aktuelle rude. Den samlede rude eks-

porteres til THERM, hvorved det er muligt at medregne den naturlige konvektion i ru-

den. Dette gøres ved at THERM / WINDOW benytter sig af en effektiv varmeled-

ningsmodel (Conductivity Model), som bestemmer en gennemsnitlig varmeledningsevne for 

rudens hulrum på baggrund af konvektionsstrømningerne. Denne metode har vist at give 

acceptable resultater med hensyn til U-værdien, men er utilstrækkelig med hensyn til be-

stemmelsen af lokale temperaturer [#33, Sullivan, Wright og Fraser, 1996]. 

 

Til at forøge nøjagtigheden af de lokale temperaturer er der i THERM indført en alterna-

tiv metode til bestemmelse af varmeoverførselen gennem ruden. Metoden kaldes Conden-
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sation Resistance Model (CR) og benytter sig af lokale overgangstal og detaljeret strålings-

model.                                                                                                                                                        

 

5.1.1 Conductivity Model og Condensation Resistance Model 

Condensation Resistance Model er valideret i “Condensation Resistance Validation Project” 

[#40, Zhao, Curcija og Goss, 1996] og “The ’Variable-h’ Model For Improved Predic-

tion of Surface Temperatures in Fenestration Systems” [Curcija og Goss, 1998].  

Men “Condensation Resistance Validation Project” dokumenterer ikke opbygningen af 

modellen med hensyn til lokale varmeledningsevner, hvilket sandsynligvis er beskrevet i 

“The ’Variable-h’ Model For Improved Prediction of Surface Temperatures in Fenestra-

tion Systems”. Denne artikel er dog ikke udgivet endnu og kan, selv ved direkte henven-

delse til forfatteren, ikke fremskaffes. 

Derfor vides det ikke konkret, hvordan de lokale overgangstal defineres. 

 

 
Conductivity 

Model 

Condensation Re-

sistance Model 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Finite Element Model mesh for Conductivity Model og Condensation Resistance Model, hvorved det ses 

at Condensation Resistance Model benytter sig af lokale overgangstal tilskrevet hulrummets overflader. 

 

For at sammenligne Conductivity Model og Condensation Resistance Model er der udført simule-

ringer på en lille termorude med symmetriske ender og et højde/bredde forhold på 19. 
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Temperaturprofilerne beregnet vha. de to metoder er vist i Figur 5.2.  
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Condensation Resistance Model Conductivity Model  
Figur 5.2.  Den lodrette temperaturfordeling over en lille rude, udregnet med Conductivity Model og Condensation 

Resistance Model. Højre side er opad. 

 

Temperaturfordelingen baseret på Conductivity Model er som forventet symmetrisk, da 

denne benytter sig af én gennemsnitsværdi for hulrummets varmeledningsevne. Tempe-

raturfordelingen baseret på Condensation Resistance Model illustrer derimod det negative og 

positive tilskud fra konvektionen, hvilket giver nedkøling af ruden indvendigt nederst og 

opvarmning udvendigt øverst. 

 

5.1.2 Opdeling af hulrum på baggrund af strømningsforholdene 

Gennem litteraturstudie på strømningsforhold i hulrum på ruder er ”Prediction of the 

multicellular flow regime of natural convection in fenestration glazing cavities” [#41, 

Zhao, Curcija og Goss, 1997] fundet. 

Artiklen indeholder en bestemmelse af Nusselt-tallet ved CFD simuleringer ved forskelli-

ge højde/bredde forhold af hulrummene og ved forskellige laminare strømningsforhold.  

 

 

_____________________________________________________________________

40 



 

5. Beregning af overfladetemperaturer 

 

 

Figur 5.3. Nusselt-tallet lokalt som funktion af hulrummets højde for hulrum med højde/bredde forhold på 25. 

Defineret i ”Prediction of the multicellular flow regime of natural convection in fenestration glazing cavities” [#41, 

Zhao, Curcija og Goss, 1997]. Rayleigh-tallet på 5000 svarer til ruden vist i Figur 5.2. Højre side er opad. 

 

Nusselt-tallet er forholdet mellem den totale varmestrøm (ved ledning og konvektion) og 

varmestrømmen ved ren ledning. 

 

Da den totale varmestrøm altid vil være større end eller lig med varmestrømmen ved ren 

ledning, vil Nusselt-tallet aldrig komme under værdien 1. 

 

Imidlertid vil der lokalt, når varmestrømmen strømmer fra den varme side af hulrummet, 

som følge af konvektionens positive og negative tilskud til temperaturerne lokalt i hul-

rummets top og bund, skabes en varmestrøm, der vil have en størrelsesorden, der er hen-

holdsvis mindre og større end gennemsnitsvarmestrømmen (jf. beregningseksempel i Bi-

lag 5). 
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Hermed opstår kurverne som vist i Figur 5.3 hvor Nusselt-tallet lokalt har værdier på un-

der 1 i toppen af hulrummet. 

 

5.1.3 Opsamling 

Benyttes denne viden om konvektionen i hulrummet på simuleringen af den lille termo-

rude (Figur 5.2), bør overfladetemperaturerne beregnet i THERM [#34] med Condensation 

Resistance Model være koldere i bunden og varmere i toppen, end for overfladetemperatu-

rerne beregnet i THERM [#34] med Conductivity Model.  

Dette ses også at være tilfældet, og yderligere er det muligt på den varme side at se en 

større afvigelse i bunden end i toppen, hvilket er helt i stil med kurven for et Rayleigh-tal 

på 5000 i Figur 5.3. 

 

 

5.2 Beregningsresultater 

5.2.1 Model med reduceret stråling og importeret rude fra WINDOW 5 

I henhold til Lundstrøm [#23, 2002] opnås den bedste sammen-

hæng mellem målinger og model ved en sammenkobling af en 

model med reduceret stråling baseret på EN ISO 10077-2 [#12, 

2003] og en model med importeret rude fra WINDOW 5 (Figur 

5.4). 

 

Denne opbygning af modellen tilsvarer opbygningen af en mod

baseret på EN ISO 10077-2 standarden [#12, 2003].  

el 

 

Opbygges denne model, findes overfladetemperaturerne som 

illustreret på Figur 5.5 og Figur 5.6.  

Temperaturfordelingen ses symmetrisk over den falske sprosse, 

hvilket betyder, at tilskuddet fra konvektionen i rudens hulrum 

ikke er medtaget i tilstrækkeligt omfang. 

Importen af ruden fra WINDOW 5 skulle ellers netop bidrage til, 
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at konvektionen blev medtaget i simuleringen.  
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Figur 5.5. Lodret temperaturfordeling af model med reduceret stråling og rude importeret fra WINDOW 5. 
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Figur 5.6. Vandret temperaturfordeling af model med reduceret stråling og rude importeret fra WINDOW 5. 
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5.2.2 Model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual 

med opdelt temperatur for konvektion og stråling 

I et forsøg på at opnå en mere korrekt simulering af effekten af 

konvektionen i rudens hulrum, er der blevet opbygget en mod

baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Man

al [#36, 2002].  

, er der blevet opbygget en mod

baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Man

al [#36, 2002].  

el 

u-

yt-

-

el 

u-

yt-

-

Opbygningen af model kan ses i Bilag 6. Opbygningen af model kan ses i Bilag 6. 

  

Ruden er importeret fra WINDOW 5 og temperaturerne ben

tet i simuleringen er opdelt i en konvektionsmæssig og en strå

lingsmæssig del. 

Ruden er importeret fra WINDOW 5 og temperaturerne ben

tet i simuleringen er opdelt i en konvektionsmæssig og en strå

lingsmæssig del. 

Resultaterne for henholdsvis lodret og vandret temperaturfor-

deling er vist i Figur 5.8 og Figur 5.9. 

Resultaterne for henholdsvis lodret og vandret temperaturfor-

deling er vist i Figur 5.8 og Figur 5.9. 

  
F

W

t

Den lodrette temperaturfordeling viser en asymmetrisk kurve 

over den falske sprosse, hvilket betyder, at denne model simule-

rer konvektionen i hulrummet.  

Den lodrette temperaturfordeling viser en asymmetrisk kurve 

over den falske sprosse, hvilket betyder, at denne model simule-

rer konvektionen i hulrummet.  
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Figur 5.8. Lodret temperaturfordeling af model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation 

Manual med opdelt temperatur for konvektion og stråling. 

 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Afstand fra glasliste [mm]

T
 [

o C
]

 
Figur 5.9. Vandret temperaturfordeling af model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation 

Manual med opdelt temperatur for konvektion og stråling. 
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5.2.3 Model benyttet til beregning af forsatsvinduer 

Da det falske afstandsprofil ved sprossen bevirker en nedsat 

konvektionsstrømning i ruden, giver det grundlag for en revur-

dering af højde/bredde forholdet af hulrummet i ruden.  

Hvis afstandsprofilet antages at være gennemgående, bliver høj-

de/bredde forholdet ændret fra 57,1 til 18,6, hvilket svarer til en 

hulrumstykkelse på 43 mm for en 800 mm høj rude. 

 

BYG•DTU har udviklet en metode til opbygning af THERM 

modeller til beregning af de energimæssige forhold for forsats-

vinduer, gældende for vinduer med hulrumstykkelser på over 40 

mm [#19, Jensen, Svendsen og Laustsen, 2003]. Metoden er ba-

seret på en varmebalance, der udelader et materiale med ækviva-

lent varmeledningsevne. Da hulrummet i ruden ikke medtages i 

modellen, fordeles isolansen heraf ligeligt på de indvendige over-

flader af ruden (overflade 2, bund af hulrum og overflade 3), 

hvorefter hulrumstemperaturen justeres til at opnå varmebalancen. 

 

Ved den falske sprosse er afstandsprofilet udeladt, da det ikke er muli

stående elementer i THERM. Alternativt kunne ét af de to cavities, der

falske afstandsprofil, fjernes og derved åbne hulrummet, for derved a

afstandsprofilet i simuleringen.   

 

Benyttes denne metode for vinduet med snydesprosser, opnås en tem

som illustreret på Figur 5.11 og Figur 5.12. Heraf ses tydeligt effekten

standsprofil, der ville have bevirket en kuldebro på ruden. Dermed m

spørgsmålstegn ved brug af denne metode for profiler indeholdende f

ter. 

 

Konvektionen er igen ikke medtaget korrekt, hvilket skyldes den ligel

hulrummets isolans. 
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Figur 5.11. Lodret temperaturfordeling for model benyttet til beregning af forsatsvinduer.  

Det falske afstandsprofil er udeladt i simuleringen selv om det er vist på figuren. 

 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Afstand fra glasliste [mm]

T
 [

o C
]

 
Figur 5.12. Vandret temperaturfordeling for model benyttet til beregning af forsatsvinduer. 

 Det falske afstandsprofil er udeladt i simuleringen selv om det er vist på figuren. 
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5.2.4 Model med konvektionsopdelt hulrum 

I et forsøg på at indføre en beregningsmodel der som i EN ISO 

10077-2 [#x, 2003] benytter et materiale med ækvivalent varme-

ledningsevne i hulrummet, er Model med konvektionsopdelt hul-

rum blevet udledt. 

Dog benyttes der i denne model den viden om konvektionens 

størrelse, illustreret i Figur 5.3, til at opdele hulrummet i tre dele 

med hver sin ækvivalente varmeledningsevne svarende til strøm-

ningsforholdende (konvektionen) i bund, midte og top 

  

Modellen simuleres, som Model med reduceret stråling og importeret r

fra WINDOW 5 (Kapitel 5.2.1), simplified med overgangsisolanser

som defineret i EN ISO 10077-2 [#12, 2003]. 

ude 

 

F

m -

 

Den ækvivalente varmeledningsevne for materialerne i hulrum-

met bestemmes ud fra ISO/FDIS 15099 [#18, 2001] standard. 

 

Først beregnes Rayleighs tal, af Formel 3.10, til bestemmelse af strøm

hulrummet i ruden. Dette bruges da i aflæsningen af Figur 5.3. 

 

6061
017,01021,2

15929,521
290
182,9014,078,1

5

32

=
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
= −Ra   

 

Et Rayleigh tal på 6 061, giver en placering på Figur 5.3 mellem kurve

Ra=10 000. Ved at antage at Nusselt-tallet som funktion af Rayleigh-t

lineært mellem Ra=5 000 og Ra=10 000, kan Nusselt-tallet beregnes f

ket kan ses i Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. Nusselt-tallet benyttet til bestemmelse af de ækvivalente varmeledningsevner for materialerne i rudens 

hulrum. 

 

Nusselt-tal 

Ra = 5 000 

[-] 

Nusselt-tal 

Ra = 10 000 

[-] 

Nusselt-tal beregnet 

Ra = 6 061 

[-] 

Top 80 % - 100 % 0,75 0,60 0,72 

Midte 25 % - 80 % 1,09 1,10 1,09 

Bund 0 % - 25 % 1,87 2,43 1,99 

 

Af dette kan det vægtede gennemsnit af konvektionen bestemmes, som da bruges til ud-

regning af den ækvivalente varmeledningsevne for materialet.  

 

24,125,099,155,009,120,072,0 =⋅+⋅+⋅=avgNu  

 

Den ækvivalente varmeledningsevne for materialet bestemmes ved at indsætte over-

gangstallet for konvektion i hulrummet, Formel 3.4, i udtrykket for U-værdien, Formel 

3.1. 

 

Hvilket giver: 

 

 ⇔
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1

1λ [W/mK] (5.1) 

 

Hvor  

dgas  tykkelsen af hulrummet [m]. 

Nuavg  det vægtede gennemsnit af Nusselt-tallet [-]. 

Ucenter  center U-værdien bestemt af f.eks. WIS [#38] [W/m2K]. 

Rsi  indvendig overgangsisolans [m2K/W]. 

 

_____________________________________________________________________

49 



 

5. Beregning af overfladetemperaturer 

 

Rglas,1  isolansen af det udvendige glas [m2K/W]. 

Rglas,2  isolansen af det indvendige glas [m2K/W]. 

Rse  udvendig overgangsisolans [m2K/W]. 

hr overgangstallet for strålingen i hulrummet, bestemt af Formel 3.3 

[W/m2K]. 

 

Overgangstallet for strålingen i hulrummet bestemmes af Formel 3.3. 

 

[ ]

15,0

157,1857,181
2
1

12
027,0
1

840,0
1

09,2881067,54

2
1

2

38

=









+−+

+−⋅

⋅⋅⋅
=

−

rh  W/m2K 

 

Dette bliver efterfølgende indsat i Formel 5.1 til bestemmelse af den ækvivalente varme-

ledningsevne for det vægtede gennemsnit af hulrummets Nusselt-tal. 

 

015,015,0
04,0004,0004,013,0181,1

1
24,1
014,0

1 =







−

−−−−
= −gasλ  W/m·K 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne baseret på det vægtede gennemsnit tillægges nu den 

procentvise afvigelse mellem de tre Nusselt-tal og det vægtede Nusselt-tal 

 

Tabel 5.2. Varmeledningsevnen for top, midte og bund af hulrummet. 

 

Nusselt-tal 

beregnet 

Ra = 6 061 

[-] 

Afvigelse 

Nui/Nuavg 

 

[-] 

λgas 

 

 

[W/mK] 

Top 80 % - 100 % 0,72 0,58 0,009 

Midte 25 % - 80 % 1,09 0,88 0,013 

Bund 0 % - 25 % 1,99 1,60 0,024 

 

For vinduet med snydesprosser med en termorude med antaget højde/bredde forhold på 

18,6 og et vægtet gennemsnit af Nusselt-tallet på 1,24, bliver den gennemsnitlige ækviva-

lente varmeledningsevne 0,015 W/mK. Tillægges de respektive tilskud fra konvektionen i 
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top, midte og bund, findes de ækvivalente varmeledningsevner, som i Tabel 5.2. 

 

Temperaturfordelingen over ruden, som vist på Figur 5.14 og Figur 5.15, illustrerer effek-

ten af konvektionen gennem en forskydning af kurverne mod højre, idet bunden er kol-

dere og toppen varmere, når der sammenlignes med de andre modeller. Dog er der et 

spring i kurven mellem bunden og midten, hvilket indikerer, at bunden måske burde de-

les op i to eller flere intervaller. 
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Figur 5.14. Lodret temperaturfordeling for model med konvektionsopdelt hulrum. 
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Figur 5.15. Vandret temperaturfordeling for model med konvektionsopdelt hulrum. 

 

 

5.3 Resultater 

I en sammenligning af temperaturfordelingen af de fire simuleringsmodeller ses der for 

den lodrette temperaturfordeling, som vist på Figur 5.16, en god sammenhæng mellem 

simulering 1 og 3 på den indvendige side. Dog sker der en forskydning omkring den fal-

ske sprosse på grund af det udeladte afstandsprofil i simulering 3.  
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(1) Model med reduceret stråling og importeret rude fra WINDOW 5
(2) Model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC simulation manual med opdelt temperatur for konvektion og stråling
(3) Model benyttet til beregning af forsatsvinduer
(4) Model med konvektionsopdelt hulrum  

Figur 5.16. Sammenligning af den lodrette temperaturfordeling over ruden for de tre simuleringer. Figuren er gengi-

vet i større format i Bilag 7. 

 

Temperaturerne for simulering 2, ligger betydeligt lavere end de øvrige simuleringer ind-

vendigt midt på ruden. 

 

Simulering 2 og Simulering 4 med konvektionsopdelt hulrum er i modsætning til simule-

ring 1 ikke symmetrisk over sprossen. Her ses effekten af konvektionen at give en for-

skydning af kurverne mod højre. Dog ligger simulering 4 betydeligt højere for temperatu-

rerne midt på ruden end de foregående simuleringer. 

 

Udvendigt ses en god sammenhæng mellem alle fire simuleringer. Dog ligger temperatu-

rerne i simulering 1 højere.   

 

For den vandrette temperaturfordeling over ruden, ses på Figur 5.17 de samme tenden-

ser, med god sammenhæng mellem alle fire simuleringer. Indvendigt ligger temperaturer-

ne i simulering 1, 3 og 4 tæt, på nær over den falske sprosse hvor simulering 3 ikke er til-

strækkelig. 
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(1) Model med reduceret stråling og importeret rude fra WINDOW 5
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(4) Model med konvektionsopdelt hulrum

 
Figur 5.17. Sammenligning af den vandrette temperaturfordeling over ruden for de tre simuleringer. Figuren er 

gengivet i større format i Bilag 8. 

 

Udvendigt har specielt simulering 1 og 4 god sammenhæng, hvilket kunne forventes da 

de begge simulerer ren varmeledning og har identisk påførte overgangsisolanser. Simule-

ring 3 medtager derimod ikke effekten af kuldebroen ved afstandsprofilerne. 

Temperaturerne i simulering 2 ligger igen koldest og i simulering 1 varmest. 
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6 Sammenligning af  målte og beregnede overfladetempe-

raturer 

Sammenlignes overfladetemperaturerne bestemt ved målinger i hot box (Kapitel 4) med 

overfladetemperaturerne beregnet i THERM, ses det på Figur 6.1 at den bedste sam-

menhæng findes ved at benytte modellen baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC 

Simulation Manual [#36, 2002] (simulering 2).  
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Temperaturmålinger fra Hot Box
(1) Model med reduceret stråling og importeret rude fra WINDOW 5
(2) Model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC simulation manual med opdelt temperatur for konvektion og stråling

 
Figur 6.1. Lodret temperaturfordeling over ruden af hot box målinger og THERM simuleringer. 

 

På nederste rude (0 mm -250 mm) er der meget god sammenhæng. Over det falske af-

standsprofil er der også god sammenhæng, men med afvigelser på op til 0,4 °C. På øver-

ste rude (280 mm – 400 mm) ligger temperaturerne bestemt ved simulering 2 indvendigt 

lidt koldere (op til 0,6 °C), hvilket kan skyldes, at modellen har problemer med at medta-

ge strømningerne forbi det falske afstandsprofil. 

 

Simulering 1, 3 og 4 fra Kapitel 5 har, i forhold til Simulering 2, ikke særlig god sammen-

hæng med de målte overfladetemperaturer. Simulering 3 og 4 er derfor udeladt, og simu-

lering 1 er medtaget, fordi den er beregnet efter EN ISO 10077-2 standarden [#12, 
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2003], der normalt benyttes. 

 

Simulering 1 giver ikke nær den samme sammenhæng på temperaturfordelingen som Si-

mulering 2, da simuleringen ikke medtager tilskuddet til overfladetemperaturerne fra 

konvektionen. 

 

Ved samling mellem rude og glasliste indvendigt beregner Simulering 2 overfladetempe-

raturen 0,3 °C for koldt, og Simulering 1 beregner overfladetemperaturen 0,7 °C for 

varmt i forhold til måling. 

 

Benyttes en model opbygget efter EN ISO 10077-2 [#12, 2003] til at foretage en vurde-

ring af risikoen for kondens nederst på ruden indvendig, vil der altså opnås for ”gode” 

resultater.  
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Temperaturmålinger fra Hot Box
(1) Model med reduceret stråling og importeret rude fra WINDOW 5
(2) Model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC simulation manual med opdelt temperatur for konvektion og stråling

 
Figur 6.2. Vandret temperaturfordeling over ruden af hot box målinger og THERM simuleringer. 

 

Sideprofilerne, der er vist på Figur 6.2, giver også god sammenhæng mellem målinger og 

beregninger, hvilket skyldes, at målepunkterne er placeret på en vandret linie, hvilket da 

giver ens forhold med hensyn til konvektion langs hele temperaturprofilet og fraværet af 
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ventilerede hulrum i rammen. 

 

Også her giver simulering 2 den bedste sammenhæng med hot box målingerne, dog si-

muleres for lave temperaturer indvendigt i samlingen mellem glas og ramme. 

 

 

6.1 Linjetabet beregnet på baggrund af model baseret på THERM 

5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual og EN ISO 10077-2 

Da det har vist sig, at modellen baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation 

Manual [#36, 2002] beregner de lokale overfladetemperaturer bedre end modellen op-

bygget efter den benyttede EN ISO 10077-2 [#12, 2003] standard, er det interessant også 

at sammenligne linjetabet for de to modeller. 

 

EN ISO 10077-2 

Når linjetabet beregnes efter EN ISO 10077-2 [#12, 2003], erstattes ruden af et isole-

ringspanel med kendt varmeledningsevne. Ved at trække isoleringspanelet ud igen er det 

da muligt at bestemme varmestrømmen gennem ramme-karmen uafhængigt af ruden. 

 

Den todimensionale varmestrøm gennem ruden beregnes ud fra center U-værdien af ru-

den, der kendes i forvejen.  

Da center U-værdien for ruden og overgangsisolanserne (fra EN ISO 10077-2 [#12, 

2003]) kendes, er det muligt at regne baglæns og bestemme en ækvivalent varmelednings-

evne for rudens hulrum. 

 

Ruden med ækvivalent varmeledningsevne for hulrummet indsættes, og modellen bereg-

nes. Heraf beregnes varmestrømmen gennem hele konstruktionen og ved at trække var-

mestrømmen gennem ramme-karm og den endimensionale varmestrøm gennem ruden 

fra, bestemmes linjetabet for konstruktionen (resultat kan ses af Tabel 6.1). 

Linjetabet er således det ekstra varmetab, der skyldes interaktion mellem rude og ramme-

karm. 
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THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual 

For en beregning af linjetabet på baggrund af modellen baseret på THERM 5 / WIN-

DOW 5 NFRC Simulation Manual, benyttes samme fremgangsmåde med at indsætte et 

isoleringspanel med kendt varmeledningsevne.  

Den todimensionale varmestrøm gennem ramme-karmen bestemmes igen ved at trække 

isoleringspanelet ud. 

 

Da THERM / WINDOW selv beregner egenskaberne for ruden, beregnes der for den 

samlede konstruktion i THERM, med påførte overgangsisolanser som foreskrevet i EN 

ISO 10077-2 [#12, 2003], hvilket fører til den varmestrømmen gennem den samlede 

konstruktion.  

 

Ved at trække varmestrømmen gennem ramme-karm og den endimensionale varmestrøm 

gennem ruden, der blev bestemt før, fra, bestemmes linjetabet for konstruktionen igen. 

De to linjetab ses af Tabel 6.1 at have en lille afvigelse, hvilket kan føres tilbage til bereg-

ningsmetoderne af rudens hulrum. 

 

Tabel 6.1. Linjetabet, Ψ, beregnet på baggrund af EN ISO 10077-2 og  THERM 5 /  

WINDOW 5 NFRC Simulation Manual. 

EN ISO 10077-2 

[W/mK] 0,0917 

THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual 

[W/mK] 0,0932 

Afvigelse [%] 1,6 
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7 Forenklet beregning af  energimæssige egenskaber for 

kantkonstruktioner 

For at gøre det nemmere at sammenligne kantkonstruktioners energimæssige egenskaber 

har BYG•DTU i forbindelse med WinDat udviklet en metode til at karakterisere af-

standsprofilers termiske egenskaber.  

Metoden benytter sig af en erstatning af afstandsprofilet i en rude med en enklere two box 

model med ækvivalent varmeledningsevne. Herved er det da muligt at bestemme den sam-

lede varmeoverføringskoefficient, L, som muliggør en sammenligning af afstandsprofiler 

med forskellige størrelser.  

 

WinDat står for Europe Window Energy Data Network og er en arbejdsgruppe (Thematic 

Network) med hovedformål at udvikle og udbrede beregningsprogrammet Window Informa-

tion System (WIS) [#38] til brug for beregninger af termiske og visuelle egenskaber af ru-

der, vinduer og solafskærmninger. 

 

WinDat har fem Work Packages, som samlet består i: Administration af samarbejdet  

og udvikling af en hjemmeside, klassifikation af vindueskomponenter til brug i WinDat 

database, validering af beregningsmetoder benyttet i WIS, implementering af WIS i un-

dervisning af studerende og udbredelse af WIS. 

 

Til klassifikation af vindueskomponenter til brug i WinDat databasen består metoden 

udviklet på BYG•DTU af dokumentation for ramme/karmprofiler og afstandsprofiler 

[#21, Laustsen og Svendsen, 2003]. Egenskaberne for kantkonstruktionerne benyttes i 

WinDat databasen med tre informationer. 

 

1. Tegning, beskrivelse af materialer og deres termiske egenskaber (varmelednings-

evner). 

2. Ækvivalent varmeledningsevne, λækv, for den nye two box model. 

3. Den samlede varmeoverføringskoefficient, L, for kantkonstruktionen. 
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7.1 Udledning af λækv og L for kantkonstruktion  

Two box model er baseret på en antagelse om, at de termiske egenskaber for kantkonstruk-

tioner kan simuleres korrekt ved brug af en enklere two box model med en ækvivalent var-

meledningsevne [#21, Laustsen og Svendsen, 2003]. 

 

Kantkonstruktionen opdeles i to, bestående af en 3 mm høj boks til at erstatte poly-

sulphide forseglingen i bunden af ruden og en 6 mm høj boks til at erstatte selve af-

standsprofilet (Figur 7.1). 

 

nta-

tuelle kantkonstruktion er identisk med 

armestrømmen gennem two box modellen. 

m (i dette tilfælde 

HERM [#34]), hvorved varmestrømmen bestemmes (Figur 7.2). 

h 

røm-

en gennem afstandsprofilet da til 64,20 W/m2K. 

lse af samme overgangsisolanser og samme 

nta-

tuelle kantkonstruktion er identisk med 

armestrømmen gennem two box modellen. 

m (i dette tilfælde 

HERM [#34]), hvorved varmestrømmen bestemmes (Figur 7.2). 

h 

røm-

en gennem afstandsprofilet da til 64,20 W/m2K. 

lse af samme overgangsisolanser og samme 

 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne for selve afstandsprofilet bestemmes ud fra en a

gelse om, at varmestrømmen gennem den ak

a en a

gelse om, at varmestrømmen gennem den ak

vv

 

Den aktuelle kantkonstruktion modelleres i et 2D beregningsprogra

 

Den aktuelle kantkonstruktion modelleres i et 2D beregningsprogra

TT

 

Til simuleringen benyttes en ude- og indetemperatur på 5 

ºC og 15 ºC, samt en overgangsisolans på 0,005 m2K/W (

= 200 W/m2K) ude og inde. Herved findes varmest

 

Til simuleringen benyttes en ude- og indetemperatur på 5 

ºC og 15 ºC, samt en overgangsisolans på 0,005 m2K/W (

= 200 W/m2K) ude og inde. Herved findes varmest

mm

 

Two box modellen opbygges efterfølgende med samme 

bredde, benytte

 

Two box modellen opbygges efterfølgende med samme 

bredde, benytte
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Figur del af 

afstandsprofilet. 

7.2. Detaljeret mo
Figur 7.1. Kantkonstruktionen bestående af afstandsprofil og forsegling

erstattes med en two box model bestående af 3 mm polysulphide og 6 

mm med ækvivalent varmeledningsevne. 
___________________
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temperaturer.  

 

Den nederste box på 3 mm til erstatning af polysulphiden tildeles en værdi for varmeled-

ning på 0,4 W/mK, svarende til ren polysulphide. Den øverste box på 6 mm tildeles en 

vilkårlig værdi, der så gennem beregninger i programmet justeres indtil varmestrømmen 

for two box modellen matcher varmestrømmen for den aktuelle kantkonstruktion korrige-

 kantkonstruktions 9,5 

m, skal varmestrømmen, q, igennem two box modellen da være: 

 

ret for højden. 

Da two box modellen kun er 9 mm høj, i forhold til den oprindelige

m

77,67
0090,0
0095,020,64 =⋅=q W/m2K 

d at 

meledningsevne til 6,10 

/mK for den øverste boks. 

f 

, benyttes den 

amlede varmeoverføringskoefficient, L. 

 

 

Denne varmestrøm opnås gennem two box modellen ve

bestemme den ækvivalente var

W

 

 

For direkte at kunne sammenligne varmeledningsevnen a

afstandsprofiler med forskellige størrelser

Figur del af 

afstandsprofilet. 

7.3. Two box mo

s

b
h

b
h

L boks
boks

boks
boks

2
2

1
1 ⋅+⋅= λλ    





⋅ Km
W  (7.1) 

Hvor  

λboks1  varmeledningsevne for selve afstandsprofilet 

) [W/mK]. 

ks2 e (3 mm) [m]. 

b  bredden af afstandsprofilet [m]. 

 

ækvivalente

[W/mK].  

 hboks1  højden af boksen for selve afstandsprofilet (6 mm) [m]. 

 λboks2  varmeledningsevnen af polysulphide (0,4 W/mK

 hbo  højden af boksen for polysulphid
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For det aktuelle afstandsprofil bestemmes L af Formel 7.1. 

 

 70,2
014,0
003,04,0

014,0
006,010,6 =⋅+⋅=L  W/mK 

 

roduceret af Rolltech A/S og har 

ata som vist i Tabel 7.1 til brug i WinDat databasen. 

Ta  for et t  dat

Produkt Id Producent Produktgruppe Materiale D -

s

7.1.1 Resultater for afstandsprofilet til brug i WinDat database

Afstandsprofilet benyttet i vinduet er et Bendtech 14 p

d

 

bel 7.1. Data afstandsprofil il brug i WinDat abasen. 

imensioner Af

tandsprofil 

Bendtech 14 Rolltech Bendtech Aluminium 13,5 x 6,5 

 

 

 

 

 

m 

ser og glasset er der små 2 mm bredde luftspalter, der forbinder rudens 

tore hulrum. 

e på 9,5 mm og en godstykkelse på 0,42 mm. 

i og omkring erstattes af en box model med 

Konstruktion 

Tegning CAD λækv L Dimensioner 

14,1 x 9,5 - 6,10 2,70 

 

7.2 Udledning af λækv og L for falsk sprosse 

Det aktuelle vindue benyttet er et småsprosset dannebrogsvindue, dog med den forskel at 

sprosserne er pålimede og afstandsprofilerne i sprosserne ikke er gennemgående. Melle

de falske spros

s

 

Afstandsprofilet er et rektangulært aluminiumsprofil med en højde på 20,0 mm, en bred-

d

 

For det falske afstandsprofil udledes en forenklet beregningsmetode tilsvarende two box 

modellen. Selve aluminiumsprofilet og gassen 
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ækvivalent varmeledningsevne (se Figur 7.5). 

Fordelen ved at anvende en box model for en falsk sprosse, er at gøre det nemmere at ud-

føre detaljerede beregninger for forskellige ruder og den udvendige del af sprossen. Samt 

at bliver neiver nemmere at sammenligne varmeledningsevnen af falske sprosser med forskellige 

tørrelser. 

f. 

in-

enligne kantkonstruktioner, beregnes der kun for box 

odellen inklusiv luftspalter. 

 

rne, 

 mo-

 (h = 200 

W/m2K) ude og inde. 

peraturer på henholdsvis 5 ºC og 

5 ºC. 

od sammenhæng med de målte overfladetem

mmere at sammenligne varmeledningsevnen af falske sprosser med forskellige 

tørrelser. 

f. 

in-

enligne kantkonstruktioner, beregnes der kun for box 

odellen inklusiv luftspalter. 

 

rne, 

 mo-

 (h = 200 

W/m2K) ude og inde. 

peraturer på henholdsvis 5 ºC og 

5 ºC. 

od sammenhæng med de målte overfladetem

ss

 

Box’en modelleres således, at den medtager profilet og luftspalterne på begge sider hera

Alternativt kan luftspalterne udelades af modellen, hvilket giver en box med samme di-

mensioner som selve profilet. Men da ideen bag box modellerne er at forsimple beregn

gen og gøre det lettere at samm

 

Box’en modelleres således, at den medtager profilet og luftspalterne på begge sider hera

Alternativt kan luftspalterne udelades af modellen, hvilket giver en box med samme di-

mensioner som selve profilet. Men da ideen bag box modellerne er at forsimple beregn

gen og gøre det lettere at samm

mm

7.2.1 Box model 

Box modellen, der omfatter luftspalte

opbygges som vist på Figur 7.5. Da 

box’en udfylder hele hulrummet og har 

kontakt med glassene, benyttes samme 

overgangsisolanser som for two box

dellen på 0,005 m2K/W

7.2.1 Box model 

Box modellen, der omfatter luftspalte

opbygges som vist på Figur 7.5. Da 

box’en udfylder hele hulrummet og har 

kontakt med glassene, benyttes samme 

overgangsisolanser som for two box

dellen på 0,005 m2K/W

Der benyttes ligeledes de samme ude- og 

indetem

Der benyttes ligeledes de samme ude- og 

indetem

11

 

Gasfyldningen i og omkring afstandsprofilet f

som et fast materiale med en bestemt ækvivale

som et Frame Cavity i THERM [#34], som det

WINDOW 5 NFRC Simulation Manual [#36

 

Gasfyldningen i og omkring afstandsprofilet f

som et fast materiale med en bestemt ækvivale

som et Frame Cavity i THERM [#34], som det

WINDOW 5 NFRC Simulation Manual [#36

F t-

gg

 

Varmestrømmen gennem den detaljerede mod

 

Varmestrømmen gennem den detaljerede mod
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igur 7.4. Detaljeret m ox model inklusiv luf

spalte. 

odel og b
 

 

 i Kapitel 6 har vist sig at have 

peraturer. 

 

 

 i Kapitel 6 har vist sig at have 

peraturer. 

or den detaljerede model er ikke modelleret

nt varmeledningsevne. Den er modelleret 

 er gjort i modellen baseret på THERM 5 /

, 2002], der

or den detaljerede model er ikke modelleret

nt varmeledningsevne. Den er modelleret 

 er gjort i modellen baseret på THERM 5 /

, 2002], der

el bestemmes i THERM [#34] til 5,89 el bestemmes i THERM [#34] til 5,89 

_________________________________

 



 

7. Forenklet beregning af kantkonstruktioner 

 

W/m2K, hvilket matches i simuleringen af box modellen, da de to modeller har samme 

højde. Ved beregning af box modellen findes den ækvivalent varmeledningsevne da til 

,087 W/mK. 

s af 

ormel 7.1, der omskrives, da modellen nu kun er en box model, og andet led udgår. 

 

0

 

Bestemmelse af den samlede varmeoverføringskoefficient for box model 

Den samlede varmeoverføringskoefficient, L, for det falske afstandsprofil bestemme

F

b
h

L boks
boks ⋅= λ      





⋅ Km
W  (7.5) 

Hvor  

ingsevne for box’en [W/mK].  

b  bredden af box’en [m]. 

 samlede varmeoverføringskoefficient bestemmes, i Formel 7.5, da for de to model-

r. 

 

 

λboks ækvivalente varmeledn

 hboks  højden af box’en [m]. 

 

 

Den

le

12,0
014,0
020,0087,0 =⋅=L  W/mK 

 

 gennem sammen-

gning af linjetabet, ψ, for den detaljerede model og box modellerne. 

-

. 

oleringspanelet skal have en udbredelse på 190 mm både over og under sprossen. 

7.2.2 Kontrol af udviklet box model for det falske afstandsprofil 

Den udviklede box model til brug for det falske afstandsprofil valideres

li

 

Linjetabet bestemmes i overensstemmelse med EN ISO 10077-2 [#12, 2003] ved at op-

bygge en model i THERM [#34], hvori ruden indeholdende det falske afstandsprofil er

stattes med et isoleringspanel med en ækvivalent varmeledningsevne på 0,035 W/mK

Is

 

Beregningen giver en varmestrøm gennem modellen, der multipliceres med højden af 
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m

ψsprosse 

ψsprosse 

samlede varmeoverføringskoefficient, L

ærdien 

odellen, hvilket giver den todimensionale f
2D. 

Derved kan U-v

f sprossen Uf efterfølgende bestemmes. 

 

 

 

Da isoleringspanelets ækvivalente varmeledningsevne og tykkelse 

kendes, kendes også U-værdien Up heraf. 

a

f

pp
D

f
f b

bUL
U

⋅−
=

2

  [W/m2K] (7.6) 

Hvor 

Lf
2D 

m2K]. 

den [m]. 

bf  højden af sprossen [m]. 

38

alente varmeledningsevne λspace for rudens hulrum også bestemmes. 

 da i hulrummet på en de

nale samlede varmeoverføringskoefficient fo

e model Lψ
2D bestemmes. 

ent, L

 af sprossen er, som

.7, kun det halve heraf, da sprossen har to kanter. 

 

 

todimensionale samlede 

varmeoverføringskoefficient [W/mK].  

 Up  U-værdien af isoleringspanelet [W/

 bp  højden af synlig del af ru

 

 

Da U-værdi for ruden kendes eller kan bestemmes vha. f. eks. WIS [#

v

 

Denne ækvivalente varmeledningsevne benyttes

konstruktionen og beregnes i THERM [#34].  

Hermed kan den todimensio

d

 

Det samlede linjetab gennem afstandsprofilet er defineret som den todim

lede varmeoverføringskoeffici ψ
2D, fratrukket varmestrømmen genn

glasset. Det enkelte linjetab ψsprosse-rude gennem kanten

7

2

2
ggff

D

rudesprosse

bUbUL −−
=Ψ Ψ

−     




mK
W   

 

F
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t 

gennem sprossen. 

igur 7.5. Linjetabe
], kan den ækvi-

taljeret model af 

r den detaljere-

 angivet i Formel 

ensionale sam-

em sprossen og 

(7.7) 

_____________
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Hvor 

 Lψ
2D  todimensionale samlede varmeoverføringskoefficient [W/mK]. 

 Uf  U-værdien af sprossen [W/m2K]. 

 bf  højden af sprossen [m]. 

 Ug  U-værdien af ruden, bestemmes i f. eks. WIS [#38] [W/m2K]. 

bg højden af glasset hvor det ikke er dækket af sprossen, minimum 

190 mm fra sprossen, som beskrevet i EN ISO 10077-2 [#12, 

2003] [m]. 

 

Linjetabet gennem kanten af sprossen ψsprosse-rude beregnes for det aktuelle afstandsprofil 

med en bredde på 9,5 mm i aluminium ved en træsprosse. Dette gøres for den detaljerede 

model og box modellerne, hvilket giver en afvigelse, som vist i Tabel 7.2, på 4,7 %. 

 

Tabel 7.2. Linjetabet for afstandsprofil i aluminium ved en  

træsprosse beregnet med detaljeret model og box model.  

 Linjetabet, ψsprosse-rude  

[W/mK] 

Detaljeret model 0,0191 

Box model 0,0200 

Afvigelse 4,7 % 

 

En afvigelse mellem de to modeller på 4,7 % indikerer at box modellen kan bruges men 

sandsynligvis kunne forbedres. Dog burde der foretages yderligere sammenligninger af 

linjetabet for afstandsprofiler i forskellige materialer, forskellige bredder og ved sprosser i 

forskellige materialer for at lave en komplet validering af box metoden for falske sprosser. 

 

Da linjetabet for box modellen er større end for den detaljerede model, vil der ved en be-

regning på den samlede konstruktion, hvor box’en benyttes, opnås resultater for varme-

strømmen gennem konstruktionen, der har dårligere værdi, end det virkeligt er tilfældet. 

Hvilket vil sige at box modellen giver resultater på den sikre side. 

 

Af Figur 7.6 kan afvigelsen mellem de to modeller ses af overfladetemperaturerne, hvor 
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overfladetemperaturerne beregnet med box modellen ligger lavere indvendig som følge af 

det større linjetab gennem samlingen mellem sprosse og rude. 

-2
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T
 [

o C
]

Box model Detaljeret model  

Figur 7.6. Lodret temperaturfordeling over den falske sprosse beregnet i THERM [#34] med detaljeret kant-

konstruktion og box kantkonstruktion. Højre er opad. 

 

7.2.3 Resultater for det falske afstandsprofil 

Det falske afstandsprofil benyttet i vinduet hedder Wiener Sprosse, er produceret af Roll-

tech A/S og har data som vist i Tabel 7.3 til brug i WinDat databasen. 

 

Tabel 7.3. Data for det falske afstandsprofil til brug i WinDat databasen. 

Produkt Id Producent Produktgruppe Materiale Dimensioner Af-

standsprofil 

20x10-2 Rolltech Wiener Sprosse Aluminium 9,5 x 20,0 

 

 

 

 

Dimensioner 

Konstruktion 

Tegning CAD λækv L 

14,0 x 20,0 - 0,087 0,12 
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7.2.4 Hulrumsændringen ved falske sprosser som følge af trykændringen 

For rudekonstruktioner med falske afstandsprofiler er det interessant at undersøge hvor 

stor en bevægelse en rude udfører, da direkte kontakt mellem glas og afstandsprofil vil 

medføre en kuldebro. 

 

Som følge af temperaturændringen af gasfyldningen i ruden, vil gassen ændre volumen. 

Kraften som gassens temperaturændring vil inducere på ruden er af en størrelsesorden, 

som vil negligere modstanden fra stivheden af rude og sprosser. Og er altså eneste di-

mensionerende faktor for hulrumstykkelsen. 

 

Beregning af glassets bevægelse 

Da rudens hulrum indeholder en gasfyldning bestående af 90 % Argon og 10 % luft, an-

tages gasfyldningen at være en ideal gas, og idealgasligningen, Formel 7.12, benyttes til at 

bestemme volumenændringen. 

 

 pV = nRT        (7.12) 

 

Hvor  

 p  trykket [Pa]. 

 V  volumen [m3]. 

 n  stofmængde [mol]. 

 R  gaskonstanten (8,31) [J/mol·K]. 

 T  temperaturen [K]. 

 

Antages det, at trykket er konstant i hulrummet, kan idealgasligningen omformes til at 

bestemme volumenet af hulrummet, V2. 
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Hvis gassen med volumenet på 0,822 m x 0,458 

m x 0,014 m = 5,27·10-3 m3 nedkøles fra 20 °C 

til 5 °C, findes slutvolumenet da til. 

 

33
3

2 1000,5
15,293

1027,515,278 mV −
−

⋅=
⋅⋅

=  

 

Dette giver en volumenforskel på 0,27·10-3 m3, 

svarende til en ændring af hulrumstykkelsen fra 

14,00 mm til 13,28 mm, hvis glassene antages pa-

rallelle.  

 

På grund af afstandsprofilerne i kanterne udbøjer rude

Antages glasset i stedet at udbøje efter andengradspol

3·10-18 med endepunkter i top og bund af ruden, finde

side. 

 

Da luftspalterne på hver side af det falske afstandspro

der som følge af rudernes udbøjning ikke komme dire

 

Model med direkte kontakt mellem glas og afstan

I modsætning til hvad der lige er blevet bestemt, er de

hvor gassen i hulrummet ikke holder trykket, hvilket k

at der diffunderer mere gas ud gennem kantforsegling

der diffunderer luft ind.  

 

Dette betyder en udtømning af gassen, hvilket vil bev

lumenændring, der vil suge glassene så meget ind, at d

direkte kontakt med det falske afstandsprofil. 

Linjetabet bestemmes i overensstemmelse med EN IS

2 [#12, 2003], som tidligere beskrevet i Kapitel 7.2.2, 
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Figur 7.7. Volumenændringen skitseret i et 

pV-diagram. 
n kun i midten og ikke parallelt. 
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Figur 7.8. Direkte kontakt mel-

lem glas og afstandsprofil. 
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antagelse, at der er ideel kontakt mellem afstandsprofil og glas. Herved findes linjetabet 

til 0,0887 W/mK, hvilket er cirka fire gange større end for konstruktionen med luftspal-

ter. 

Det er således afgørende at glasset ikke rører ved afstandsprofilet, da det vil skabe en be-

tydelig kuldebro i sprossen. 

 

Model med butylfuge mellem glas og afstandsprofil 

For at forhindre glassene i at blive suget ind til afstandsprofi-

let, kan der lægges en butylfuge i luftspalten. 

 

Beregnes linjetabet igen, men for tilfældet med butylfuge i 

luftspalterne, findes dette til 0,0633 W/mK. Dette er cirka tre 

gange større end for konstruktionen med luftspalter, men er 

en forbedring af tilfældet med direkte kontakt mellem glasse-

ne og det falske afstandsprofil på 29 %. 

 

 

Figur 7.9. Direkte kontakt 

mellem glas og afstandsprofil 

forhindres af en butylfuge. 
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8 Nye typer vinduer – med positivt energitilskud 

8.1 Litteraturstudie 

Til at få belyst området omkring tykke vindueskonstruktioner er der blevet udført et litte-

raturstudie. Studiet har hovedsaligt omfattet ”Vinduer med smal ram-

me/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald” [#31, Schultz, 2002], ”Energimæssig 

helhedsvurdering af vinduer” [#32, Schultz og Kristiansen, 2002] og ”Ruder og vinduers 

energimæssige egenskaber. Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af 

bedre ruder og vinduer” [22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001]. 

 

Følgende er en udledning af problematikkerne ved vindueskonstruktioner, og hvorledes 

disse kan løses i forhold til udviklingen af tykke vindueskonstruktioner baseret på de tre 

overnævnte rapporter/kompendier. 

 

For at forbedre de energimæssige egenskaber af et vindue, er det nødvendigt at optimere 

vindueskonstruktionen på en række områder: Sænke varmetabet gennem ruden, forhøje 

solindfaldet gennem ruden, minimere det todimensionale varmetab gennem samlingen 

mellem rude og ramme-karm og yderligere minimere det todimensionale varmetab gen-

nem samlingen mellem rude og mur. 

 

Ved at forbedre isoleringsevnen af vinduet vil overfladetemperaturerne indvendigt stige 

og bevirke mindre indvendig kondens. Konsekvensen af det lavere varmetab gennem 

vinduet vil dog være, at frekvensen af udvendig kondens bliver hyppigere. 

 

 

Schultz [#31, 2002] har undersøgt, hvorledes en tyk vindueskonstruktion kunne udføres 

for at forbedre de energimæssige egenskaber, hvilket er beskrevet i det følgende. 

 

Udviklingen af den nye vindueskonstruktion er baseret på et ønske om at forbedre løs-

ningerne omkring varmetabet ved ramme-karm konstruktionen og rudens kantforsegling. 

Dette gøres ideelt ved udvikling af et vindue, der løser problematikken omkring den re-

ducerede isoleringstykkelse i væggen omkring vinduet og samtidig minimerer ramme-
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karmarealet mest muligt. 

 

Ved at konstruere et vindue med stor glasaf

stand (2 x 125 mm) undgås en reduktion af 

isoleringen i væggen omkring vinduet. Lig

ledes betyder den forøgede glasafstand en 

mere ensformig temperaturfordeling gen

nem væg og vindue, hvilket betyder en re-

duktion af det flerdimensionale varmetab 

omkring vinduet. 

 med stor glasaf

stand (2 x 125 mm) undgås en reduktion af 

isoleringen i væggen omkring vinduet. Lig

ledes betyder den forøgede glasafstand en 

mere ensformig temperaturfordeling gen

nem væg og vindue, hvilket betyder en re-

duktion af det flerdimensionale varmetab 

omkring vinduet. 

-

e-

-

-

e-

-

Vinduet konstrueres med afstandsprofilet 

integreret i ramme-karm konstruktionen for 

at opnå den smallest mulige konstruktion, 

og dermed større solindfald på grund af 

større rudeareal.  

Vinduet konstrueres med afstandsprofilet 

integreret i ramme-karm konstruktionen for 

at opnå den smallest mulige konstruktion, 

og dermed større solindfald på grund af 

større rudeareal.  F  

Resultatet bliver da en højde af ramme-karm 

profilet på 40 mm. 

Resultatet bliver da en højde af ramme-karm 

profilet på 40 mm. 

  

På grund af rudens store volumen af hulrumme

let rudeløsning, da interne trykvariationer af gas

forseglingerne, der med tiden ville betyde utæth

som følge. 

På grund af rudens store volumen af hulrumme

let rudeløsning, da interne trykvariationer af gas

forseglingerne, der med tiden ville betyde utæth

som følge. 

I stedet benyttes en svagt ventileret rudeløsning

udligning af langsomt udviklede trykændringer.

I stedet benyttes en svagt ventileret rudeløsning

udligning af langsomt udviklede trykændringer.

Hermed forhindres en punktering af ruden som

ver ruden en længere levetid, men det gør også,

missionsbelægninger i hulrummet. Yderligere b

smudsning og kondens.  

Hermed forhindres en punktering af ruden som

ver ruden en længere levetid, men det gør også,

missionsbelægninger i hulrummet. Yderligere b

smudsning og kondens.  

Dette løses ved at sætte et fint filter i ”åndehull

en fugtbuffer i hulrummet i form af en 15 mm 

dre indvendig kondens. Den bløde lavemission

sionsbelægning, der vil have en højere emissivit

Dette løses ved at sætte et fint filter i ”åndehull

en fugtbuffer i hulrummet i form af en 15 mm 

dre indvendig kondens. Den bløde lavemission

sionsbelægning, der vil have en højere emissivit
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igur 8.1. Vindueskonstruktion med stor glasafstand

[#31, Schultz, 2002]. 
ne er det ikke muligt at benytte en forseg-

sen ville forårsage en belastning af kant-

eder og lækage af de isolerende gasser 

ne er det ikke muligt at benytte en forseg-

sen ville forårsage en belastning af kant-

eder og lækage af de isolerende gasser 

, der konstrueres med et ”åndehul” til 

 

, der konstrueres med et ”åndehul” til 

 

 hos traditionelle termoruder, hvilket gi-

 at det er umuligt at benytte bløde lave-

liver ruden sårbar over for indvendig til-

 hos traditionelle termoruder, hvilket gi-

 at det er umuligt at benytte bløde lave-

liver ruden sårbar over for indvendig til-

et” til filtrering af snavs og etablering af 

tyk træliste i bunden af ruden til at forhin-

sbelægning erstattes af en hård lavemis-

et og lavere reflektants.  

et” til filtrering af snavs og etablering af 

tyk træliste i bunden af ruden til at forhin-

sbelægning erstattes af en hård lavemis-

et og lavere reflektants.  
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Tabel 8.1. Sammenligning af emissivitet, reflektans og transmittans for overflade på 4 mm glas belagt med hen-

holdsvis blød og hård lavemissionsbelægning fra WIS [#38]. 

 Soft coat 

[OptitSN4.pgl] 

Hard coat 

[WinDat #07 hard 4] 

Emissivitet, ε 0,048 0,160 

Total reflektans 0,241 0,111 

Total solenergitransmittans, g  0,618 0,699 

 Sollystransmittans, τt 0,879 0,818 

 

 

Sammenlignes den nye rude med traditionelle rudeløsninger ses det, at den nye rude er 

sammenlignelig med den mest anvendte energirude i Danmark, der består af 4 mm float 

glas + 15 mm 90/10 % Argon/luft fyldning + 4 mm float glas med blød lavemissionsbe-

lægning. Dette svarer til en U-værdi på 1,2 W/m2K og en g-værdi på 0,63 [#31, Schultz, 

2002]. 

Forcen ved den nye konstruktion er det smalle og tykke ramme-karm profil, der gør det 

muligt at forbedre isoleringsevnen af murkonstruktionen omkring vinduet.  

 

Sammenlignes energitilskuddet for den nye vinduesk

struktion med typiske vinduesløsninger, findes det, at 

den nye konstruktion er den bedste energimæssige løs

ning [#31, Schultz, 2002]. Dette er forårsaget af det sto-

re solindfald samt en reduktion af de kuldebroer, der 

kendetegner den traditionelle vinduesløsning. 

on-

-

 

I ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kom-

pendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af 

bedre ruder og vinduer” [#22, Laustsen, Svendsen og 

Noýe, 2001] er en lignende vindueskonstruktion blevet 

beregnet. 

Figur 8.2. Kombinationsvinduet i 

glasfiberarmeret polyester [#22, 

Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001]

 

Den alternative vindueskonstruktion (Kombinations-

vinduet), Figur 8.2, er udført som en 2+1 konstruktion 
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med en 25 mm bred ramme-karm udført i glasfiberarmeret polyester. Tykkelsen af kon-

struktionen er 150 mm, hvilket betyder at vinduet kan monteres i murkonstruktioner 

med en kuldebroafbrydelse på op til 77 mm. 

 

Tabel 8.2. Energitilskuddet for traditionel vindueskonstruktion i træ (Figur 2.1) og for tyk vindueskonstruktion 

(Kombunationsvindue) [#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001]. 

Vindue 
  

Solindfald 
[kWh/m2] 

Varmetab 
[kWh/m2] 

Energitilskud 
[kWh/m2] 

  
 
  

Rude 
 

Rude 
 

Ramme- 
karm 

Samling ram- 
me-karm Samlet vindue 

Referencevindue, ramme-
karm i træ 82,5 -72,3 -36,9 -16,2 -43,0 
Tyk vindueskonstruktion 
(Kombinationsvindue) 105,6 -77,1 -7,1 -5,8 15,7 
 

Placeres Kombinationsvinduet i en murkonstruktion med dimensionerne 2,0 m x 2,3 m 

og med en kuldebroafbrydelse på 77 mm, er det samlede energitilskud, for en hulmur af 

tegl og porebeton med en isoleringstykkelse på190 mm, på kun -7,9 kWh/m2. 

 

 

På nuværende tidspunkt opfordrer det kommende bygningsreglement ikke vinduespro-

ducenterne til at udvikle bedre isolerende vindueskonstruktioner, hvilket tydeligt afspejler 

sig på markedet.  

 

Dog kan der findes 3 lags vindueskonstruktioner på markedet, for eksempel har produ-

center som AT Vinduer lanceret 2+1 vindueskonstruktioner af aluminium/træ med og 

uden indbygget persienne i hulrummet, hvilket de, på deres hjemmeside[#2], oplyser til 

en U-værdi ned til 1,1 W/m2K for konstruktionen  

 

 

8.2 Termiske egenskaber 

8.2.1 Varmetransmission gennem vinduer med tykke hulrum 

Varmetransmission gennem vinduer er som angivet i Kapitel 3 opdelt i varmeledning, 
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konvektion og stråling. 

 

Bestemmes varmetransmissionen gennem hulrummet på den tykke rudekonstruktion ef-

ter ISO/FDIS 15099 [#18, 2001] er konvektionen og strålingen afhængige af hulrum-

mets dimensioner. 

 

Af Figur 3.2 blev det vist, hvorledes hc, hr og Ucenter beregnet efter ISO/FDIS 15099 

[#18, 2001] afhang af hulrummets højde for en rudekonstruktion med en hulrumstykkel-

se på 14 mm.  

 

Benyttes samme middeltemperatur af gassen, Tm, og samme temperaturdifferens over 

hulrummet, ∆T, på henholdsvis 283 K og 15 K, for et hulrum med en tykkelse på 120 

mm, er det muligt tilsvarende at se, hvorledes konvektionen og strålingen afhænger af 

hulrummets højde, og hvordan de hver især bidrager til U-værdien (Figur 8.3). 

Figur 8.3 viser resultatet for en rude bestående af 4 mm alm. float glas, 120 mm hulrum 

med luft og 4 mm alm. float glas. 

Hulrumstykkelse på 120 mm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Højde af hulrum [m]

[W
/

m
2 K

]

Ucenter Overgangstallet konvektion, hc Overgangstallet stråling, hr  

Figur 8.3. Ucenter, overgangstallet for konvektion, hc, og overgangstallet for stråling, hr, som funktion af højden af 

rudens hulrum, beregnet i henhold til ISO/FDIS 15099.  
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Sammenlignet med Figur 3.3 ses det igen, at konvektionsdelens overgangstal, hc, går fra 

at være stationær til stigende for hulrumshøjder under 0,43 m. Dette sker fordi Nusselt-

tallet i Formel 3.4 går fra at blive bestemt af Formel 3.6 til at blive bestemt af Formel 3.9, 

der er afhængig af hulrummets dimensioner.  

 

Strålingdelens overgangstal, hr, der også er afhængigt af hulrummets dimensioner, ses på 

grund af den højere emittans på overflade 3 (0,170) at være aftagende for små hulrums-

højder. 

 

8.2.2 Luftspalteforsøg på tyk rudekonstruktion 

I et forsøg på bestemmelse af strømningsmønstret i en tyk rudekonstruktion er der blevet 

udført hot box målinger på en konstruktion, som vist i Figur 8.4. Ruden har et hulrum på 

1350 mm x 120 mm, hvilket giver et højde/bredde forhold på 11. 

 

Der benyttes 4 mm almindeligt 

float glas og 4 mm kglass med 

hård lavemissionsbelægning 

mod hulrummet. 

 

Afstandsstykke, (Polystyren)Polystyren
tapes fast

Skillevæg

Ramme, (Polystyren)
Tapes fast på skillevæggen

120,00

4,00

20
,0

0

4,00

170,00

Kold Varm

Klart glas Lavemisionsbelægning

45
,0

0

Tapes fast på rammen.
Evt. skrue til at

fastholde kanten

 

Rammen opbygges af Polysty-

ren-skum med varmelednings-

evnen 0,034 W/mK og samles 

med dobbeltklæbende tape og 

bred malertape for at sikre en 

lufttæt konstruktion. 

 

Yderligere etableres der kanaler 

til indblæsning af røg, for at 

kunne visualisere strømningen. 

Kanalerne etableres i form af en 

gummislange som placeres ca. 

200 mm oppe på den kolde rude  

 

_______________________________
Figur 8.4. Snit af tyk rudekonstruktion til strømingsforsøg.
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vendende mod hulrummet (overflade 2) og som et hul i bunden midt i hulrummet 

 

 

Som et led i bestemmelsen af strømningen i hulrummet måles overfladetemperaturerne 

med termoelementtråde som beskrevet i Kapitel 4.2.1.  

Termoelementtrådene placeres vertikalt og fordeles ligeligt over ruden, hvilket giver en 

afstand på 150 mm. 

Termoelementtrådenes placering kan yderligere ses af Bilag 9. 

 

 

Til kontrol af de indvendige overfladetemperaturer blev der også taget billeder med et 

termovisionskamera. Billederne blev taget med en svag vinkling for at undgå refleksion af 

fotografen. Samtlige billeder taget ved forsøget kan ses af Bilag 10. 

 

Af termovisionsbillederne blev de indvendige overfladetemperaturer bestemt, som set i 

Figur 8.5. 

0

2

4

6

8

10
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14

16
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20

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350

Afstand fra indv. glasliste [mm]

T
 [

°C
]

Termoelementmåling Termovisionsmåling  

Figur 8.5.  Temperaturfordelingen over tyk rudekonstruktion, bestemt ved termoelementmålinger i hot box og 

optagelser med termovisionskamera. 
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Sammenlignes temperaturerne målt i hot boxen med temperaturerne målt med termovi-

sionskameraet, ses det, at temperaturerne har nogen afvigelse. Generelt har begge kurver 

en tendens til stigende temperaturer med højden. Temperaturerne i center af ruden har 

en afvigelse på maksimalt 0,5 °C, men i randområderne er temperaturerne målt med ter-

movisionskameraet op mod 1,2 °C højere, end temperaturerne målt med termoelement-

tråde. 

 

Afvigelsen i randområderne kan eventuelt skyldes reflekteret stråling i glasset fra polysty-

ren rammen, men da afvigelsen når 300 mm ind i bunden og 150 mm ind i toppen, er 

dette ikke sandsynligt. 

 

Ved måling af temperaturerne i hot boxen stod termoelementtråden ved 1200 mm af på 

den kolde side. Derfor er dette målepunkt kun et kvalificeret gæt ud fra to tidligere må-

linger på samme opstilling. 

 

 

Det blev i Kapitel 6 bestemt, at overfladetemperaturerne, for et småsprosset danne-

brogsvindue med termorude bestemt ved en simulering i THERM [#34], havde god 

overensstemmelse med overfladetemperaturerne bestemt ved målinger i hot box. 

 

Termoruder med almindeligvis 14 mm hulrum og en temperaturdifferens på 15 K, vil 

have et Nusselt-tal på ca. 1,1 med en 90/10 % Argon/luft fyldning (Bilag 11). 

 

Beregnes Rayleigh- og Nusselt-tallet af Formel 3.9 og Formel 3.6, ses det, at for den tyk-

ke rudekonstruktion med et højde/bredde-forhold på 11 er Rayleigh-tallet oppe på 3,4 x 

106, hvilket betyder, at strømningen i rudens hulrum i henhold til Yin et al. [#39, 1978] 

går over og bliver turbulent.  

 

3403191
025,01077,1

15144,1006
283
182,9120,029,1

5

32

=
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
= −Ra  

 

1034031910673838,0 3/1 =⋅=Nu  
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Nusselt-tallet bestemmes til 10, hvilket er en faktor 10 højere end for vindueskonstrukti-

onen tidligere beskrevet i Kapitel 4.2.1, med højde/bredde forhold på 19. 

 

Da den naturlige konvektion er tiltagende med en forøgelse af dimensionerne af hul-

rummet, gør de nye strømningsforhold, at det er nødvendigt at validere THERM / 

WINDOW [#35, #37] simuleringsmodellen for tykke rudekonstruktioner. 

 

På Figur 8.6 ses fordelingen af overfladetemperatuerne bestemt ved målinger i hot box 

og simulering i THERM [#34]. Beregningen af overfladetemperaturerne er udført som 

Model baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual, beskrevet i Kapitel 

5.2.2.   

Da modellen er opbygget til at matche den tidligere måling af overfladetemperaturerne, 

benyttes samme inde- og ude-temperaturer, opdelt i en konvektionsmæssig og en strå-

lingsmæssig del, som ved forsøget.  

Som boundary conditions blev et udvendigt overgangstal på 26 W/m2K (R = 0,04 m2K/W), 

et indvendigt overgangstal på rammen på 2,44 W/m2K (R = 0,41 m2K/W) og et ind-

vendigt overgangstal på glasset, beregnet af THERM/WINDOW til 2,19 W/m2K (R = 

0,45 m2K/W), benyttet. 
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Figur 8.6. Temperaturfordelingen over tyk rudekonstruktion, bestemt ved termoelementmålinger i hot box og be-

regnet i 2D simuleringsprogrammet THERM. 

 

Det ses at temperaturerne både inde og ude er stigende op ad ruden, hvilket hovedsaligt 

må skyldes konvektionen i hulrummet. 

Temperaturerne simuleret ligger generelt koldere end de målte temperaturer og har diffe-

rencer på den varme side på 0,9 °C på den nederste del af ruden og 1,0 °C i toppen. 

På den kolde side er der hovedsaligt forskel på de to temperaturkurver i toppen af ruden, 

hvor der er en differens på op mod 1,0 °C (1,2 °C ved 1200 mm). 

 

THERM beregningen medtager effekten af konvektionen i hulrummet, dog eksisterer 

den tidligere, i Kapitel 6, bestemte gode overensstemmelse mellem hot box målingerne 

og THERM beregningerne ikke mere i samme omfang. 

 

I forbindelse med målinger af rudekonstruktionens overfladetemperaturer, blev der også 

pustet røg ind i rudens hulrum i et forsøg på at bestemme strømningsmønstret i ruden. 

 

Røgen blev pustet ind ca. 200 mm oppe i hulrummets kolde side. Herfra lagde røgen sig 

ind til ruden og bevægede sig nedad som forventet. I bunden bevægede røgen sig over 
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mod den varme side og begyndte at stige op. Herefter var det ikke muligt at se strømnin-

gens videre forløb, da røgen blev for utydelig.  

Eksperimentet blev fotograferet, hvilket kan ses i Figur 8.7, hvor strømningen er forsøgt 

illustreret ved den blå og røde pil. 

 

   

Figur 8.7. Strømningen i bunden af den tykke rudekonstruktion bestemt ved indblæsning af røg i hulrummet. 

 

Samtlige billeder kan ses i Bilag 12. 

 

8.2.3 Kuldebroer i tykke vindueskonstruktioner 

Når der i en vindueskonstruktion optræder materialer, der på grund af sin høje varme-

ledningsevne har en lav isolans, vil der oftest induceres en kuldebro igennem materialet.  

 

Kuldebroer i vindueskonstruktioner kan for eksempel findes i ramme-karmen hvor kant-

konstruktioner indeholdende afstandsprofiler i for eksempel aluminium, der har god 

varmeledningsevne, vil skabe en kuldebro. 
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Eksisterer der en ventileret luftspalte under ru-

den i rammen, vil der også i den forbindelse op-

stå en kuldebro op gennem kantkonstruktionen. 

 

Indbygningen af et vindue i en murkonstruktion 

bevirker også en kuldebro igennem falsen, hvor 

isoleringstykkelsen typisk vil blive reduceret på 

grund af vinduets tykkelse, når vinduet skal kun-

ne fastgøres til bagvæggen og samtidigt dække 

over isoleringen. 
Figur 8.8. Temperaturfordelingen i en 

traditionel vindueskonstruktion med 30 

mm kuldebroafbrydelse mellem for- og 

bagmur. 

 

Ved at placere ruden i forlængelse af isoleringen i 

muren, reduceres det todimensionale varmetab, på 

grund af en mere ensartet temperaturfordeling. 

 

I Kapitel 2.2.1 blev det beskrevet, hvorledes 

kuldebroen gennem kantkonstruktionen i en 

traditionel ramme-karm konstruktion blev red

ceret ved at erstatte afstandsprofilet i aluminium

med et afstandsprofil i plast med stålindlæg. 

 

u-

 

il brug i udviklingen af vindueskonstruktioner 

. 

amtidigt vil det være ideelt at minimere ramme-

 

T

vil det være at foretrække at benytte tykke vin-

dueskonstruktioner, da det så bliver muligt at 

undgå en reduktion af isoleringstykkelserne i 

falsen, hvilket giver en mere ensartet temperatur-

fordeling og et mindre linjetab gennem samlingen

 

Figur 8.9. Tyk vindueskonstruktion 

med mere ensartet temperaturfordeling. 

Kuldebroafbrydelse mellem for- og bag-

mur på 200 mm. S

karmarealt mest muligt for samtidigt at optimere 
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solindfaldet.  

 

I ”Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 9: Oversigt over mulig-

heder for udvikling af bedre ruder og vinduer” [#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001] 

er en sådan konstruktion blevet skitseret, bestående af en 150 mm tyk 2+1 rude kon-

struktion med en 25 mm bred ramme-karm konstruktion i glasfiberarmeret polyester (Fi-

gur 8.2).  

 

Schultz [#31, 2002] har, som beskrevet i Kapitel 8.1, udviklet en 250 mm tyk vindues-

konstruktion med en smal ramme-karm konstruktion, med en bredde på 40 mm udført i 

træ (Figur 8.1). 

 

8.2.4 Temperaturbestemmelse til sikring mod kondens 

Som tidligere beskrevet i Kapitel 3.2 opstår kondens på en overflade, når dennes tempe-

ratur kommer under luftens dugpunkstemperatur. 

 

Kondens på og omkring kantkonstruktionerne af et vindue kan reduceres ved at benytte 

en kantkonstruktion med lavere ækvivalent varmeledningsevne. Herved mindskes varme-

strømmen gennem kantkonstruktionen og overfladetemperaturen hæves. 

 

Til at vurdere risikoen for kondens på en kantkonstruktion, benyttes kondensmodstands-

faktoreren, fRsi, angivet i EN ISO 10211-2 [#13, 2003]. 

 

 
ui

uoi
Rsi TT

TT
f

−
−

=        [-] (8.1) 

 

Hvor 

Toi  overfladetemperatur [°C]. 

Ti  indvendig lufttemperatur [°C]. 

Tu  udvendig lufttemperatur [°C]. 

 

For en kantkonstruktion med lavere ækvivalent varmeledningsevne vil overfladetempera-
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turen, Toi, være højere, hvilket giver en større kondensmodstandsfaktor og altså mindre 

risiko for kondensdannelse. 

 

Kondensmodstandsfaktoren kan ifølge Haugaard et al. [#14, 2000] antages konstant for 

inde- og udetemperaturen i intervallet fra -10 °C til 20 °C. Derved er overfladetemperatu-

ren udledt som en funktion af inde- og udetemperaturen, som givet i Formel 8.2. 

 

 

 uRsiiRsioi TfTfT ⋅−+⋅= )1(      [°C] (8.2) 

 

Hvor 

 fRsi  kondensmodstandsfaktoreren, konstant bestemt af Formel 8.1 [-]. 

Ti  indvendig lufttemperatur [°C]. 

Tu  udvendig lufttemperatur [°C]. 

 

Benyttes programmet Bsim2002 [#6], er det muligt på baggrund af et referenceår at be-

regne den relative luftfugtighed og indetemperaturen på timebasis i en bygning. Hvilket 

da kan benyttes til at beregne luftens dugpunktstemperatur, Td [#14, Haugaard et al., 

2001]. 

 

Til brug i Bsim2002 [#6] skal fugtbelastningen for bygningen bestemmes, hvilket gøres 

ud fra et familiemønster på fire personer ved et luftskifte på 45 l/s dimensioneret efter 

BR95 afs. 11.2.2, stk. 3 [#5, 1995] og med et luftskifte på det halve heraf (22,5 l/s) for at 

simulere værste mulige tilfælde. 

 

Sammenholdes luftens dugpunktstemperatur og overfladetemperaturen, beregnet af For-

mel 8.2, er det muligt på timebasis at bestemme, om der vil opstå kondens på den pågæl-

dende overflade. 

 

8.2.5 Modvirkning af overtemperaturer og natligt varmetab 

For at opfylde funktionskravet til vinduer, der er optimeret til så stort solindfald som mu-
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ligt, er det nødvendigt at der etableres en form for afskærmning, der kan reducere solind-

faldet gennem og blændingen fra vinduet for at sikre mod overtemperaturer og gener 

som for eksempel i forbindelse med arbejde ved computerskærme. 

 

Om natten kunne der være god ide i at benytte en form for skodde, der forudsat at den 

slutter tæt, om natten vil reducere varmetabet gennem vindueskonstruktionen.  

 

Samlet vil solafskærmning og natskodder kunne forbedre det samlede energitilskud for 

vinduer, hvis konstruktionen kan variere sine energimæssige egenskaber efter driftbetin-

gelserne.  

Om natten og når det er koldt, er der brug for, at vindueskonstruktionen har en høj isole-

ringsevne, og om vinteren hvor det er koldt og lyst, er der brug for en høj total solener-

gitransmittans for at tilføre varme til rummet. 

Omvendt skal der om sommeren, når det er varmt, være en lav total solenergitransmit-

tans for at undgå overtemperaturer i rummet og et energiforbrug på køling og/eller ven-

tilation som følge heraf. Lystransmittansen skal dog være høj for at reducere energifor-

bruget på belysning i rummet [#9, Duer, Laustsen og Svendsen, 2003]. 

 

 

I forbindelse med tykke vindueskonstruktioner er det nærliggende at integrere so-

lafskærmning og natskodder i hulrummet af ruden.  

 

Fordelen ved at integrere solafskærmning i hulrummet på en tyk vindueskonstruktion vil 

være, at den er beskyttet mod vejrlig. Derudover vil den kunne optræde som et ekstra lag 

i ruden og dermed reducere varmetabet gennem ruden. 

Ulemperne er derimod, at solafskærmningen vil give en temperaturstigning i hulrummet, 

hvor solafskærmningen sidder, og det er derfor nødvendigt med en passende termisk 

modstand som for eksempel at placere solafskærmningen i yderste hulrum af en tre lags 

rudekonstruktion eller benytte et ventileret hulrum, for at få en effektiv solafskærmning 

mod overtemperaturer. 

Fordelen ved at integrere natskodder i hulrummet på en tyk vindueskonstruktion vil lige-

ledes være, at den er beskyttet mod vejrlig. Desuden vil de ikke påvirke det arkitektoniske 
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udtryk (om dagen), da de alternativt vil kunne skydes ind i den omgivende murkonstruk-

tion. 

Energimæssigt vil en integreret natskodde betyde, at risikoen for kondens indvendigt bli-

ver reduceret betydeligt, da isolansen af ruden bliver forbedret om natten, hvor udetem-

peraturerne er lavest, og der altså er størst risiko for kondens. Omvendt vil den forbed-

rede isolans betyde, at varmestrømmen igennem ruden om natten ikke er tilstrækkelig til 

at modvirke udvendig kondens, der da vil optræde om morgenen når natskodden fjernes. 

Fjernes natskodden ikke, kan der i forbindelse med opvarmning af det udvendige hulrum 

ske det at skodden bliver presset løs, hvad der især gælder for mørke skodder med høj 

absorbtans. 

 

 

Ideelt skulle solafskærmningen og natskodderne integreres til ét og indbygges i hulrum-

met på en tyk vindueskonstruktion.  

Dette kunne eksempelvis gøres ved at benytte en persienne til solafskærmning, påført en 

lavemissionsbelægning og i lukket tilstand lufttæt. Blev denne persienne forbundet med 

en timer, således at persiennen kørte ned og lukkede om natten, og om dagen kunne sty-

res manuelt. Derved ville isolansen blive forøget om natten helt i relation til driftsbetin-

gelserne.  

 

Alternativt kunne der benyttes et glaslag med en solafskærmende og lavemitterende be-

lægning, der på samme måde som de integrerede skodder kunne køres ind i mur-

konstruktionen. Også denne løsning kunne tilsluttes, så den automatisk lukkede til om 

natten og kunne styres manuelt om dagen.  

Fordelen med denne løsning ville være, at den ville være langt nemmere at få til at være 

lufttæt samt have en større styrke i forbindelse med interne trykvariationer i hulrummene. 

 

For begge løsninger gælder dog stadig problemet med udvendig kondens som følge af de 

højtisolerende ruder. Her kunne løsningen være at benytte en hård lavemissionsbelæg-

ning på udvendige side af yderste glaslag i ruden. Hermed vil udstrålingen mod himmel-

rummet blive reduceret og overfladetemperaturen ikke falde så meget og derved nedsætte 

risikoen for udvendig kondens. Dog vil også lystransmittansen og solenergitransmittan-
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sen blive reduceret en anelse ved at benytte en hård lavemissionsbelægning. Belægningen 

har endvidere en mere ru overflade, der er mere modtagelig over for snavs, som bevirker 

en højere emittans.  

 

Alternativt kan der anvendes en hydrofil belægning som eksempelvis Pilkingtons Activ 

[#1] eller Saint-Gobain Glass’ Aquaclean [#3], der fungerer ved, at vandråberne på ruden 

trækkes ud til en vandfilm spredt over hele glasset, således at vandet og snavs ikke bliver 

siddende på ruden. I forbindelse med udvendig kondens ville vand fra luften ikke kunne 

sætte sig som dråber, men flyde ud og derved skabe en mindre forvrængning af lyset end 

ved dråbedannelse.  

 

8.2.6 Energitilskud for vindueskonstruktion 

For at kunne vurdere vindueskonstruktioners energimæssige egenskaber indbyrdes benyt-

tes energitilskuddet. 

Energitilskuddet fra en vindueskonstruktion til en bygning er den tilførte energi fra sol-

indfaldet fratrukket varmetabet ud gennem vinduet. 

 

Energitilskuddet for vindueet afhænger derfor af både vinduets U-værdi og g-værdi, som 

i Formel 8.1 [#22, Laustsen, Svendsen og Noýe, 2001]. 

 

      [kWh/mUKgKE tabsol ⋅−⋅= 2] (8.1)  

 

Hvor 

Ksol solindfald på ruden korrigeret for vinduesfordeling mod verdens-

hjørnerne, skyggefaktor og indfaldsvinkel (udledt af Nielsen et al. 

til 196,4 [#28, 2003]) [kWh/m2]. 

 g  soltransmittansen ind gennem vinduet  

Ktab gradtimer i fyringssæsonen (udledt af Nielsen et al. til 90,36 [#28, 

2003]) [kKh]  

 U  U-værdien for vinduet [W/m2K]. 
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Ved bestemmelse af energitilskuddet korrigeres g-værdien for rudens andel af vinduet og 

U-værdien specificeres som de vægtede tilskud fra rude, ramme og linjetab mellem ram-

me og rude. Energitilskuddet for et referencevindue kan da bestemmes af Formel 8.2. 

 

A
l

K

A
AUK

A
A

UK
A
A

gKE

g
gtab

r
rtab

g
gtab

g
gsol

⋅⋅−

⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅=

ψ
 [kWh/m2] (8.2) 

 

Hvor  

Ksol solindfald på ruden korrigeret for vinduesfordeling mod verdens-

hjørnerne, skyggefaktor og indfaldsvinkel (udledt af Nielsen et al. 

til 196,4 [#28, 2003]) [kWh/m2]. 

gg  glassets totale energitransmittans [-]. 

Ktab gradtimer i fyringssæsonen (udledt af Nielsen et al. til 90,36 [#28, 

2003]) [kKh]  

Ug  U-værdi midt på ruden [W/m2K]. 

 Ur  U-værdi for ramme-karmarealet [W/m2K]. 

Ψg linjetabet for rudens afstandsprofil [W/mK]. 

 Ag  glasarealet [m2]. 

 Ar  ramme-karmarealet [m2]. 

 lg  omkredsen af den synlige del af ruden [m]. 

 A  vinduets areal [m2]. 

 

 

Er den tilførte energi fra solindfaldet større end varmetabet ud gennem vinduet, er ener-

gitilskuddet positivt, hvilket betyder, at vinduet i fyringssæsonen giver en tilførsel af ener-

gi til bygningens opvarmning. 

 

Udvidet energitilskud 

Det udvidede energitilskud er, som det almindelige energitilskud, solenergien transmitte-

ret ind i bygningen gennem vinduet og fratrukket varmetabet ud gennem vinduet, hvor så 

udvidelsen består i også at fratrække varmetabet gennem samlingen af vindue og mur. 
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Dette betyder, at Formel 8.2 udvides med et ekstra led, der inkluderer det samlede linje-

tab for samlingen mellem karm og mur. 

 

A
OLK

A
AUK

A
A

UK
A
A

gKE

tab
r

rtab

g
gtab

g
gsoludv

⋅⋅−⋅⋅−

⋅⋅−⋅⋅=
   [kWh/m2] (8.3) 

 

Hvor  

Ksol solindfald på ruden korrigeret for vinduesfordeling mod verdens-

hjørnerne, skyggefaktor og indfaldsvinkel (udledt af Nielsen et al. 

til 196,4 [#28, 2003]) [kWh/m2]. 

gg  glassets totale energitransmittans [-]. 

Ktab gradtimer i fyringssæsonen (udledt af Nielsen et al. til 90,36 [#28, 

2003]) [kKh]  

Ug  U-værdi midt på ruden [W/m2K]. 

 Ur  U-værdi for ramme-karmarealet [W/m2K]. 

 Ag  glasarealet [m2]. 

 Ar  ramme-karmarealet [m2]. 

L linjetabet gennem samlingen mellem vindue og mur, bestemmes 

af Formel 8.4 [W/mK]. 

O omkredsen af vinduet [m]. 

A  vinduets areal [m2]. 

 

 

Det samlede linjetab for samlingen mellem vindue og mur bestemmes af Formel 8.4. 

 

ruderammerudekarmrammekarmramme

karmfugefugemurmurfugefuge

falsmurmurfalsfals

UUb

UUb

UUbL

−−−

−−

−

+−+

++−+

+−=

ψ

ψψ

ψ

)(
)(

)(
 [W/mK] (8.4) 

Hvor  

 bfals  bredden af falsen [m]. 
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 Umur  U-værdien for muren [W/m2K]. 

 Ufals  U-værdien for falsen [W/m2K]. 

Ψmur-fals  linjetabet for samlingen mellem mur og fals [W/mK]. 

 bfuge  bredden af fugen [m]. 

 Ufuge  U-værdien for fugen [W/m2K]. 

 Ψmur-fuge  linjetabet for samlingen mellem mur og fuge [W/mK]. 

 Ψfuge-karm linjetabet for samlingen mellem fuge og karm [W/mK]. 

 bramme-karm bredden af ramme-karmen [m]. 

 Uramme-karm U-værdien for ramme-karmen [W/m2K]. 

 Urude  U-værdien for ruden [W/m2K]. 

 Ψramme-rude linjetabet for samlingen mellem ramme og rude [W/mK]. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Figur 8.10. U-værdier, linjetab og bredder benyttet i 

det udvidede linjetab. 
  

  

  

  

8.3 Parameteranalyse til brug for udvikling af nyt vinduesdesign 8.3 Parameteranalyse til brug for udvikling af nyt vinduesdesign 

For at kunne vurdere effekten af diverse forbedringstiltag på en tyk vindueskonstruktion 

er der blevet lavet en parameteranalyse. 

For at kunne vurdere effekten af diverse forbedringstiltag på en tyk vindueskonstruktion 

er der blevet lavet en parameteranalyse. 

Som udgangspunkt er den tykke vindueskonstruktion udviklet af Schultz [#31, 2002], da 

denne konstruktion er så tyk at den fjerner problemet med kuldebro i falsen i velisolerede 

Som udgangspunkt er den tykke vindueskonstruktion udviklet af Schultz [#31, 2002], da 

denne konstruktion er så tyk at den fjerner problemet med kuldebro i falsen i velisolerede 
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murkonstruktioner. 

 

Konstruktionen består som udgangspunkt af 

en tre-lags rude med 2 x 125 mm hulrum in-

deholdende luft.  

Ramme-karmen er kun 40 mm høj og er ud-

ført i træ med luftlommer for ar reducere 

ramme-karmens areal mest muligt. 

 

Vindueskonstruktionen har med tre lag float 

glas en U-værdi, Uvindue, for et standardvindue 

med dimensionerne 1,23 m x 1,48 m, på 1,65 

W/m2K. Yderligere data kan ses af Tabel 8.3. 

F 

 

 

Tabel 8.3. Data for referencevinduet. 

Referencevindue, 1,23 m x 1,48 m 

Rude 
4 mm float 
125 mm luft 
4 mm float 
125 mm luft 
4 mm float 

g= 67 

Kantkonstruktion 

Ramme-karm, træ bredde= 40 mm

Vindue g= 60 

 

Som parametre i konstruktionen der varieres kan næ

ramme-karm konstruktionen, forbedring af rudens 

lafskærmning/natskodder.  

I det følgende kan der findes yderligere data og dok

13. 

8.3.1 Ramme-karm materialevalg 

Da ramme-karm konstruktionen allerede er meget s
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igur 8.11. Tyk vindueskonstruktion benyttet som 

reference. Udviklet af Schultz [#31, 2002]. 
 Energitilskud 

Ug= 1,71 W/m2K 

Ψ=0,0070 W/mK 
Ur= 0,856 W/m2K 

Uvindue= 1,65 W/m2K -30,5 kWh/m2

vnes tre hovedgrupper: Materialet af 

termiske egenskaber samt so-

umentation for beregninger i Bilag 

mal, er det svært at udføre effektive 
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forbedringer. Skal materialet forblive træ kan ramme-karmens bredde nok ikke reduceres 

yderligere, hvis den stadig skal de styrkemæssige krav, der bliver stillet. 

 

I et forsøg på at reducere ramme-karmen dimensioner, er træet blevet erstattet med glas-

fiberarmeret polyester, der har støtte styrke om end også højere varmeledningsevne. 

 

Glasfiberarmeret polyesters større styrkemæssige egenskaber giver mulighed for at redu-

cere ramme-karmen til blot 22 mm. 

 

Tabel 8.4. Energitilskuddet for vindue med standarddimensioner, beregnet for referencevinduet med en ramme-

karm konstruktion udført i træ og i glasfiberarmeret polyester. 

Vindue Solindfald Varmetab Energitilskud
[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] 

Rude Rude Ramme- Samling ram- Samlet vindue
  karm me-karm  

 

Reference, træ 118,2 -139,1 -7,9 -1,8 -30,5 
Glasfiberarmeret polyester 123,1 -144,8 -6,2 -3,6 -31,4 

 

Af Tabel 8.4 ses det at energitilskuddet for referencevinduet med en ramme-karm af træ 

er bedre end for med en ramme-karm af glasfiberarmeret polyester. 

 

Det kunne være nærliggende at antage, at den højere U-værdi af ramme-karmen var årsag 

hertil, men af Tabel 8.4 kan det ses at varmetabet gennem ramme-karmen af glasfiberar-

meret polyester er lavere en for ramme-karmen af træ. Hvilket skyldes ramme-karmen af 

glasfiberarmeret polyesters smallere profil. 

 

Årsagen til at energitilskuddet for ramme-karmen er bedre for en ramme-karm af træ, 

skyldes imidlertid at referenceruden har meget dårlige termiske egenskaber, hvilket gør at 

reduktionen af ramme-karmens areal giver et forøget varmetab gennem ruden, der er 

større end varmetilskuddet ved reduktionen af ramme-karmen. 

 

Benyttes der i stedet en rude med en U-værdi på 1,43 W/m2K, bliver energitilskuddet for 

ramme-karmen af træ og glasfiberarmeret polyester identisk. Altså kan det konkluderes at 
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for ruder med U-værdier på under 1,43 W/m2K, vil det give en positiv effekt at benytte 

det smallere ramme-karm profil i glasfiberarmeret polyester. 

 

8.3.2 Forbedring af rudens termiske egenskaber 

Da rudekonstruktionen som udgangspunkt består af tre lag float glas, vil den nemt kunne 

forbedres ved at benytte hårde lavemissionsbelægninger på overfladerne mod rudens hul-

rum.  

 

Af Tabel 8.5 kan ses effekten af lavemissionsbelægninger for referencevinduet med be-

lagt glasflade 5 og belagt glasflade 2 og 5 (regnet udefra). 

 

Tabel 8.5. Energitilskuddet for vindue med standarddimensioner, beregnet for referencevinduet med lavemissionsbe-

lægning på glasflade 5 og glasflade 2 og 5 (regnet udefra). 

Vindue Solindfald Varmetab Energitilskud
[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] 

Rude Rude Ramme- Samling ram- Samlet vindue
  karm me-karm  

 

Reference, 3 x float 118,2 -139,1 -7,9 -1,8 -30,5 
Lavemissionsb. Overflade 5 111,2 -104,7 -7,9 -1,6 -3,0 
Lavemissionsb. Overflade 2 + 5 97,1 -82,0 -7,9 -1,6 5,6 

 

Benyttes der en lavemissionsbelægning med emittans på 0,17, på kun overflade 5, ses det 

at belægningen reducerer varmetabet gennem ruden. Samtidigt reduceres dog også sol-

indfaldet, men ikke i samme omfang, hvilket da giver et højere energitilskud. 

Benyttes der lavemissionsbelægninger på både overflade 2 og 5, bliver energitilskuddet, 

for selve vinduet, positivt. 

 

Benyttes der lavemissionsbelægninger på begge overflader i et hulrum, er reduktionen af 

varmetabet gennem ruden som følge af den ekstra belægning meget begrænset.  

 

I stedet kan der som kompensation for at de hårdt belagte glas reducerer solindfaldet, 

benyttes jernfrit glas, der har høj soltransmittans. 
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I Tabel 8.6 kan effekten af jernfrit glas benyttet som midterste lag i referencevinduet med 

hårdt belagt glasflade 2 og 5 (regnet udefra). 

 

Tabel 8.6. Energitilskuddet for vindue med standarddimensioner, beregnet for referencevinduet med lavemissionsbe-

lægning på glasflade 2 og 5 (regnet udefra) og med jernfrit midterste glas. 

Vindue Solindfald Varmetab Energitilskud
[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] 

Rude Rude Ramme- Samling ram- Samlet vindue
  karm me-karm  

 

Reference, 3 x float 118,2 -139,1 -7,9 -1,8 -30,5 
Lavemissionsb. Overflade 2 + 5, 
jernfrit midterst glas 

100,2 -82,0 -7,9 -1,6 8,7 

 

Det jernfrie glas viger ved sin højere soltransmittans, et større solindfald gennem vinduet 

og forbedrer derved vinduets energitilskud. 

 

8.3.3 Solafskærmning/natskodde 

Ved at benytte en integreret solafskærmning/natskodde i rudens yderste hulrum, er det 

muligt at have et vindue der om dagen vil virke solafskærmende mens det om natten vil 

have gode termiske egenskaber. 

 

I det følgende er effekten af integreret solafskærmning/natskodde udført som en persi-

enne med udvendig lav emittans, et rullegardin med udvendig lav emittans og et ekstra 

glaslag med lav lystransmittans og emittans. 

 

Da behovet for en bedre energimæssig konstruktion er størst om natten da, er kun var-

metabet gennem vinduet blevet beregnet for en de tre typer natskodder. Imidlertid var 

det ikke muligt at beregne for lukkede persienner med lavemissionsbelægninger i WIS 

[#38] (det har været muligt i tidligere versioner). Som erstatning herfor er der blevet be-

regnet på en lukket persienne med normal emittans og en skråtstillet (45°) persienne med 

en lavere emittans. 
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Tabel 8.7. Energitilskuddet for vindue med standarddimensioner, beregnet for referencevinduet med natskodde 

udført som persienne, rullegardin og et ekstra glaslag. 

Vindue Varmetab Varmetab 
[kWh/m2] [kWh/m2] 

Rude Ramme- Samling ram- Samlet vindue 
 karm me-karm  

 

Reference, 3 x float -139,1 -7,9 -1,8 -148,8 
Persienne, lukket, ε=0,8 -101,5 -7,9 -1,8 -111,2 
Persienne, skrå, ε=0,4 -108,8 -7,9 -1,8 -118,5 
Rullegardin, ε=0,26 -84,4 -7,9 -1,8 94,1 
Ekstra glaslag, ε=0,17 -79,6 -7,9 -1,8 89,3 

 

Af Tabel 8.7 kan effekten, udtrykt i varmetabet for det samlede vindue, ses for de for-

skellige typer. At indføre et ekstra glaslag ses at give det mindste varmetab og har som 

tidligere beskrevet også størst styrke til at modstå interne trykvariationer og er nemmest 

at få til at slutte tæt. 

 

8.3.4 Samling af bedste løsninger 

Samles de bedste løsninger fra de tre overnævnte grupper af forbedringstiltag, optimeres 

vindueskonstruktionen fra at bestå af en tre-lags rude med 4 mm almindeligt float glas og 

ramme-karm af træ, til at bestå af en tre-lags rude med lavemissionsbelægninger på over-

flade 2 og 5, jernfrit glas midterst i ruden, ramme-karm af glasfiberarmeret polyester og 

solafskærmning/natskodde udført som et ekstra glaslag der skydes ind om natten og når 

brugeren foretrækker. 

 

Det optimerede vindues egenskaber kan ses af Tabel 8.8 og 8.9, for henholdsvis dag og 

nat. 
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Tabel 8.8. Data for et optimerede vindue om dagen. 

Optimeret vindue, Dag  
Rude 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 
125 mm luft 
4 mm jernfrit glas 
125 mm luft 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 

g= 57 Ug= 1,01 W/m2K 

Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarmeret polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue g= 53 Uvindue= 1,05 W/m2K 

 

Tabel 8.9. Data for det optimerede vindue om natten. 

Optimeret vindue, Nat  
Rude 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 
125 mm luft m. ekstra glaslag (ε=0,17) 
4 mm jernfrit glas 
125 mm luft 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 

 Ug= 0,75 W/m2K 

Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarmeret polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue  Uvindue= 0,81 W/m2K 

 

Da vinduets termiske egenskaber ændrer sig fra nat til dag, er det nødvendigt at beregne 

energitilskuddet vægtet mellem nat og dag. 

 

I ”SBI-rapport 205: Udvendige isolerede skydeskodder” [#30, 1990] forudsættes 75 % af 

gradtimerne at være i døgnets mørke timer og vinduets U-værdi for nat og dag vægtes da 

efter dette forhold. 

 

  KmWU samlet
2/87,075,081,025,005,1 =⋅+⋅=

 

Imidlertid er denne forudsætning blevet undersøgt, ved, i en vejrdatafil, at summere tem-

peraturdifferensen mellem ude og inde (20 °C) op på timebasis, for solhøjder større end 

0°, i fyringssæsonen.  

Resultatet blev da at 33,76 kKh ud af 90,36 kKh, var om dagen og 56,60 ud af 90,36, var 

om natten. Svarende til en fordeling på 37 % dag o 63 % nat. 
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Samlet vil det da resultere i en højere U-værdi for den samlede konstruktion. 

 

KmWU samlet
2/90,063,081,037,005,1 =⋅+⋅=  

  

 

Da nu den samlede U-værdi af det optimerede vindue kendes er det muligt at beregne 

energitilskuddet for vinduet, af Formel 8.1, til: 

 

  2/8,2290,036,9053,04,196 mkWhE =⋅−⋅=

 

Det udvidede energitilskud 

Hidtil er kun energitilskuddet for selve vinduet blevet bestemt, hvilket da har udeladt 

varmetabet gennem samlingen mellem vindue og mur. Samlingen har oftest en kuldebro i 

forbindelse med opmuringen i falsen til at montere vinduet i.  

 

Det samlede linjetab for samlingen mellem rude og mur, er blevet bestemt ved beregnin-

ger i THERM [#34], efter EN ISO 10077-2 [#12, 2003] og DS 418 [#10, 2002], ved at 

samle vindueskonstruktionen med en murkonstruktion.  

Da center U-værdien for ruden og for murkonstruktionen kendes, er det muligt at trække 

dem fra varmetabet over hele konstruktionen, beregnet i THERM. 

 

Heraf beregnes varmestrømmen gennem hele konstruktionen og ved at trække varme-

strømmen gennem ramme-karm, den endimensionale varmestrøm gennem ruden og den 

endimensionale varmestrøm gennem muren fra, bestemmes det samlede linjetabet for 

konstruktionen. 

 

Dermed kan det udvidede energitilskud bestemmes af Formel 8.3: 
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2/3,15
82,1
42,504,036,90

82,1
12,006,136,90

82,1
70,185,036,9053,04,196

mkWh

Eudv

=⋅⋅−

⋅⋅−⋅⋅−⋅=

 

 

Benyttes der tykke vindueskonstruktioner, der negligerer kuldebroen ved falsen, smalle 

ramme-karm profiler der tillader et stort lysindfald, rudekonstruktioner med lavemis-

sionsbelægninger og jernfrit glas og natskodder, kan der relativt let opnås et positivt 

energitilskud. 
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9 Konklusion 

Målet med projektet har været at dokumentere udviklingen af traditionelle vindueskon-

struktioner, hvilket er blevet udført gennem et litteraturstudie, der har beskrevet fem ty-

piske konstruktioner med to-lags termoruder.  

  

Udviklingsmulighederne er blevet beskrevet ved en række simple tiltag, der indbefattede 

et anderledes materialevalg, isolering af ramme-karmen og tætning af ventilerede luftspal-

ter.  

 

Der er blevet foretaget målinger af overfladetemperaturerne på et dannebrogsvindue med 

falske sprosser, og målingerne blev kontrolleret med billeder taget med et termovisions-

kamera.  

Efterfølgende blev der opstillet fire forskellige beregningsmodeller vinduet modeleret i 

2D finite element beregningsprogrammet THERM [#34]. Det viste sig, at flere af model-

lerne ikke medtog konvektionen i rudens hulrum i beregningen, hvilket gav korrekte be-

regninger af varmestrømmen gennem konstruktionen, men ikke korrekte overfladetem-

peraturer.  

   

Modellen baseret på THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual [#36] viste sig 

at være den bedste af de opstillede modeller, og havde endog meget god sammenhæng 

med de målte temperaturer. 

 

Som en sidste del af rapporten blev forholdende omkring tykke vindueskonstruktioner 

undersøgt. Her blev de termiske forhold omkring tykke vindueskonstruktioner beskrevet, 

med fokus på varmetransmissionen gennem tykke hulrum i ruder. Derefter blev der lavet 

et forsøg på bestemmelse af strømningen i et tykt hulrum, hvilket medførte målinger af 

overfladetemperaturer på en tyk vindueskonstruktion og efterfølgende forsøg med at pu-

ste røg ind i hulrummet på denne konstruktion.   

  

Det blev eftervist, hvorledes kuldebroen gennem opmuringen i falsen kunne undgås ved 

at benytte tykke vindueskonstruktioner.  

 

_____________________________________________________________________

99 



 

9. Konklusion 

 

Risikoen for kondens på tykke vindueskonstruktioner blev fundet mindre inde, men stør-

re ude, på grund af de forbedrede termiske egenskaber. 

Tre typer til integrerede solafskærmning/natskodder, bestående af persienne, rullegardin 

og indførselen af et ekstra glaslag, blev undersøgt. Den bedste løsning blev bestemt til at 

være indførselen at et ekstra glaslag om natten, da løsningen gav det mindste varmetab.  

 

Som afslutning blev der foretaget en parameteranalyse ud fra en tyk referencekonstrukti-

on, hvorved den energimæssige effekt af tiltag som ændrede ramme-karm materiale, la-

vemissionsbelægninger, benyttelse af jernfrit glas og natskodder, blev beregnet. 

 

Resultatet blev, at der ved at benytte tykke vindueskonstruktioner, der negligerer kulde-

broen ved falsen, smalle ramme-karm profiler, der tillader et stort lysindfald, rudekon-

struktioner med lavemissionsbelægninger og jernfrit glas og natskodder, kunne der rela-

tivt let opnås et positivt energitilskud for den samlede konstruktion inklusiv samlingen 

mellem vindue og mur. 
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Bilag 1 

 

Bilag 1: Beregning af U-værdi for vindue med standarddimensio-

ner og ramme-karm af blandede materialer. 

 

Data for vindue med standarddimensioner med og uden forbedret ramme-karm. 

Vindue Bredde Højde Ramme- g- Ug Ur Ψ 
    karm total    
    bredde     
  [mm] [mm] [mm] [%] [W/m2K] [W/m2K] [W/mK]
Blandede materialer 1,23 1,48 0,056 50 1,13 2,76 0,0491 
Blandede materialer, 
forbedret 1,23 1,48 0,056 50 1,13 1,37 0,0589 
 

U-værdien for den samlede vindueskonstruktion bestemmes af følgende formel: 

 

 
A

UAlUA
U rrgggg
vindue

⋅+⋅+⋅
=

ψ
 

 

Hvor  

 Ag rudens areal [m2]. 

 Ug rudens U-værdi [W/m2K]. 

 lg længden af samlingen mellem rude og ramme-karm [m] 

 Ψg linjetabet for samlingen mellem rude og ramme-karm [W/mK]. 

 Ar ramme-karmens areal [m2]. 

 Ur ramme-karmens U-værdi [W/m2K]. 

 A vinduets areal [m2]. 

 

Den samlede U-værdi for vinduet med ramme-karm af blandede materialer bliver da: 

 KmWUvindue
2/56,1

82,1
76,229,005,097,413,153,1

=
⋅+⋅+⋅

=  

Den samlede U-værdi for vinduet med forbedret ramme-karm bliver da: 

 KmWUvindue
2/33,1

82,1
37,129,006,097,413,153,1

=
⋅+⋅+⋅

=
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Bilag 2: Tegninger af vindueskonstruktion med falske sprosser 
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Bilag 3: Placering af termoelementtråde ved måling af overflade-

temperaturer i hot box 
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Bilag 4 

 

Bilag 4: Termovisionsbilleder af vindueskonstruktion med falske 

sprosser 
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Bilag 5 

 

Bilag 5:  Beregningseksempel som argumentation for Nusselt-tal 

med værdier lokalt under 1 

 

Til forklaring af hvorledes Nusselt-tallet lokalt kan antage værdier under 1, er der indført 

et beregningseksempel med tænkte værdier. 

 

Hulrummets varme overflade benyttes 

som reference. 

6 °C 

15 °C 

KTtop 31518 =−=∆  

WKKmWqtop 6,33/2,1 2 =⋅=  

 

 

KT middel 5,10
2

615
=

+
=∆  

WKKmWqmiddel 6,125,10/2,1 2 =⋅=  

 

 
Tude=3 °C Tinde=18 °C

KTbund 12618 =−=∆  

WKKmWqbund 4,1412/2,1 2 =⋅=  

 

Har hulrummet i midten et Nusselt-tal på 

1, vil det da være lavere og højere for hen-

holdsvis top og bund. 

 

3,0
6,12
6,3

==
W
WNutop  

1,1
6,12
4,14

==
W
WNubund
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Bilag 6: Opbygning af CR model i WINDOW/THERM 

 

Modellen er opbygget I henhold til THERM 5 / WINDOW 5 NFRC Simulation Manual. 

 

WINDOW 5 

Først oprettes der et enviromential condition f.eks NFRC 100-2001 F5 EC der tilsvarer de 

aktuelle temperaturforhold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette tilfælde Tkonvektion = 19,2 og Tstråling = 18,6 (Window benytter kun én decimal) inde 

og Tkonvektion = 0,0 og Tstråling = 0,1 ude.   

 

Derefter oprettes ruden under Glazing System Library. Under Enviromental conditions benyt-

tes den just oprettede NFRC 100-2001 F5 EC. 

 



 

Bilag 6 

 

 
Rudekonstruktionen sammensættes, beregnes og gemmens. I dette tilfælde som NFRC 

100-2001 F5. 

 

THERM 5 

I THERM importeres ruden under Libraries/Glazing Systems. NFRC 100-2001 F5, vælges 

og importeres.  

 
 

Inset Glazing System fremkommer. Dimensionerne for hulrummets højde, afstanden fra 

glasliste og til bund af rude, kantkonstruktionens højde og ruden højde indtastes. Edge of 

Glass Dimension bør sættes til 0. 

 

Use nominal glasss thikness og Use CR Model for Window Glazing Systems benyttes. 

 

_____________________________________________________________________

115 



 

Bilag 6 

 

 
 

Boundary conditions 

Udvendigt benyttes den predefinerede NFRC 100-2001 Exterior, der i dette tilfælde er 

blevet modificeret til at matche de aktuelle temperaturer. Comprehensive Model benyttes 

med Film Coefficient på 26 W/m2K, Black Body Radiation og med de aktuelle temperaturer, 

her Tkonvektion = 0,00 og Tstråling = 0,14. 

 

Indvendigt benyttes <filnavn>:<rudenavn> U-factor Inside Film. Comprehensive Model benyttes 

med den af programmet beregnede Film Coefficient, Automatic Enclosure Model og med de 

aktuelle temperaturer, her Tkonvektion = 19,16 og Tstråling = 18,63. 

 

 

_____________________________________________________________________

116 



 

Bilag 6 

 

 

U-Factor Surface 

Som U-Factor Surface benyttes f.eks U-fac_inde på hele den indvendige overflade og U-

fac_ude på hele den udvendige overflade. 

 

Resultater 

Modellen beregnes og isotermerne for konstruktionen vises nu som Conductivity Model 

(venstre). For at få de korrekte overfladetemperaturer gås der ind under Calcula-

tion/Display Options hvor der skiftes fra Show U-factor simulations results til Show CR simulation 

results. Hermed fremkommer Condensation Resistance Model og overfladetemperaturer-

ne kan aflæses med View/Temperature at cursor.  
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Bilag 7: Figur 5.16 
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Bilag 8: Figur 5.17 
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Bilag 9: Placering af termoelementtråde ved måling af overflade-

temperaturer på tyk rudekonstruktion i hot box  
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Bilag 10: Termovisionsbilleder af tyk rudekonstruktion i hot box 

  

  

  

 

_____________________________________________________________________

121 



 

Bilag 10 

 

 

_____________________________________________________________________

122 

  

   
 

 

 



 

Bilag 11 

 

Bilag 11: Beregning af Nusselt-tallet for energirude efter 

ISO/FDIS 15099 

 
Tykkelsen af hulrummet, d [m] 0,014  
Gassens middeltemperatur, Tm [K] 283  
Temperaturdifferens over ruden, ∆T [K] 15,00  

 
Tyngdekraften, g [m/s2] 9,82  
Gassens udvidelseskoeficient, β [K-1] 0,00353  
Densiteten af gassen, ρ [kg/m3] 1,655  
Gassens varmefylde ved konstant tryk, Cp [J/Kkg] 570,350  
Viskositet, µargon [N*s/m2] 2,12E-05  
Gassens varmeledningsevne, λargon [W/mK] 0,018  

 
Rayleigh tallet, Ra=ρ2d3gβCp∆T/µλ 5.950  

 
 

Nu1=0,0673838*Ra1/3 50.000<Ra  
Nu1=0,028154*Ra0,4134 10.000<Ra≤50.000 
Nu1=1+1,7596678*10-10*Ra2,2984755 Ra≤10.000  

 
Nu2=0,242*(Ra/Ag)0,272  

 
Nu=[Nu1,Nu2]max  

 
Varmeoverføringskoefficienten for stråling, hr 

hr=4*σ*(1/((1/ε2)+(1/ε3)-2+1/(0,5*((1+Ag2)0,5)-Ag+1))*Tm3 

Emmitansen overflade 2, ε2 [-] 0,837
Emmitansen overflade 3, ε3 [-] 0,027
Stefan-Boltzmanns konstant, σ [W/m2K4] 5,67E-08

Tykkelse glas 1, dglas1 [m] 0,0039
Varmeledningsevne glas 1, λglas,1 [W/mK] 1
Tykkelse glas 2, dglas2 [m] 0,0039
Varmeledningsevne glas 2, λglas,2 [W/mK] 1

Overgangsisolans inde, Rsi [m2K/W] 0,13
Overgangsisolans ude, Rse [m2K/W] 0,04
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Bilag 11 

 

Nu1 Nu2 Nu hc hr Rgas Ucenter 

[-] [-] [-] [W/m2K] [W/m2K] [m2K/W] [W/m2K] 

1,083 0,667 1,083 1,366 0,140 0,664 1,188 
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Bilag 12 

 

Bilag 12: Billeder af indblæsning af røg i tyk rudekonstruktion 
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Bilag 13 

 

Bilag 13: Data for parameteranalyse 

Referencevindue  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 67 Ug= 1,71 W/m2K 
125 mm luft  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0070 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 60 Uvindue= 1,65 W/m2K -30,5 kWh/m2

 

Ramme-karm af glasfiberarmeret polyester  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 67 Ug= 1,71 W/m2K 
125 mm luft  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarm. polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue g= 63 Uvindue= 1,71 W/m2K -31,4 kWh/m2

 

Hård lavemissionsbelægning (overflade 5)  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 63 Ug= 1,29 W/m2K 
125 mm luft  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17)  
Kantkonstruktion Ψ=0,0064 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 57 Uvindue= 1,26 W/m2K -3,0 kWh/m2
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Hård lavemissionsbelægning (overflade 2+5)  Energitilskud 
Rude  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) g= 55 Ug= 1,01 W/m2K 
125 mm luft  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17)  
Kantkonstruktion Ψ=0,0064 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 49 Uvindue= 1,01 W/m2K 5,6 kWh/m2

 

Hård lavemissionsbelægning (overflade 2+5) + jernfrit glas Energitilskud 
Rude  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) g= 57 Ug= 1,01 W/m2K 
125 mm luft  
4 mm jernfrit glas  
125 mm luft  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17)  
Kantkonstruktion Ψ=0,0064 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 51 Uvindue= 1,01 W/m2K 8,7 kWh/m2

 

Persienne, lukket  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 14 Ug= 1,25 W/m2K 
125 mm luft m persienne (ε=0,80)  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0064 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 13 Uvindue= 1,23 W/m2K -86,3 kWh/m2

 

Persienne, skrå  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 28 Ug= 1,24 W/m2K 
125 mm luft m persienne (ε=0,40)  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0063 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 25 Uvindue= 1,31 W/m2K -68,8 kWh/m2
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Rullegardin  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 14 Ug= 1,04 W/m2K 
125 mm luft m rullegardin (ε=0,26)  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0063 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 13 Uvindue= 1,04 W/m2K -69,2 kWh/m2

 

Ekstra glaslag  Energitilskud 
Rude  
4 mm float g= 56 Ug= 0,98 W/m2K 
125 mm luft m ekstra glaslag (ε=0,17)  
4 mm float  
125 mm luft  
4 mm float  
Kantkonstruktion Ψ=0,0064 W/mK 
Ramme-karm, træ bredde= 40 mm Ur= 0,856 W/m2K 

Vindue g= 50 Uvindue= 0,99 W/m2K 9,8 kWh/m2

 

 

Optimeret vindue, Dag  
Rude 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 
125 mm luft 
4 mm jernfrit glas 
125 mm luft 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 

g= 57 Ug= 1,01 W/m2K 

Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarm. polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue g= 53 Uvindue= 1,05 W/m2K 
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Optimeret vindue, Nat  
Rude 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 
125 mm luft m. ekstra glaslag (ε=0,17) 
4 mm jernfrit glas 
125 mm luft 
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) 

 Ug= 0,75 W/m2K 

Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarm. polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue  Uvindue= 0,81 W/m2K 

 

Optimeret vindue, samlet  Energitilskud 
Rude   
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17) g= 57 Ug= 0,85 W/m2K 
125 mm luft m ekstra glaslag om natten  
4 mm jernfrit glas  
125 mm luft  
4 mm float m. lavemissionsb. (ε=0,17)  
Kantkonstruktion Ψ=0,0137 W/mK 
Ramme-karm, glasfiberarm. polyester bredde= 22 mm Ur= 1,057 W/m2K 

Vindue g= 53 Uvindue= 0,90 W/m2K 22,8 kWh/m2

 

 

 

 

 




