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Referat 

VentilationstHiktama kan stil. far 10-20% av elanvandningen i ett enbostad
hus som inte uppvarms elektriskt. Det fil over 1000 kWh/Ar. Syftet med det 
hfil projektet ar att unders0ka hur det gAr att utnyttja blAsten far att 
blittre understOdja den naturliga ventilationen och darmed minska ventila
tionsflaktarnas belastning och drifttid. Eftersom energihushfillning ocksil. 
ar angelaget har vi fOrutsatt ett balanserat ventilationsystem med till
och fril.nluftskanaler som korsar varandra nil.gon stans och mojliggor varme
vaxling. 

For att utnyttja vinden maximalt borde fn'l.nluften alltid slappas ut i den 
pun.kt pi\ byggnadskalet dar undertrycket ar starst och ventilationsluften 
tas in dar overtrycket ar stCirst. Eftersom vindriktningen varierar lil.ter 
det sig knappast gora men vid taknocken kan man uppnil. en farhfillandevis 
star tryckskillnad i punkter nara varandra aven vid olika vindriktningar. 
Studien har gil.tt ut pil. att i vindtunnel undersoka hur taket och ett venti
lationsdon vid nocken bar utformas far att ge den onskade tryckskillnaden. 

Forst undersoktes taklutningens och takfotens betydelse. Man onskar fOrhfil
landevis Mg hastighet och lil.t turbulens vid nocken. For detta kravdes over 
25° taklutningen. Med en rund takfot kan man uppnil. ungefiir samma tryckfor
hfillanden vid nocken vid 18° taklutning som vid 25° med vanlig utskjutande 
takfot darfor att det senare skapar mer turbulens och ger lagre hastighet 
vid nocken. 

Darefter studerades hur ett nockdon kan se ut for att ge genomsnittligt 
stOrst tryckskillnad over alla vindriktningar. Vi fann dil. att om man anvan
der sig av en cylinder langs nocken, som teoretiskt sett skulle kunna rymma 
varmevaxlaren, sA ger den nAgot battre tryckdifferens med en utstickande 
plil.t pil. mitten. Vill man bara gora taknocksplil.ten till en fril.nluflkanal bOr 
den ha en halvcirkelformad oversida med en spalt pi\ mitten. For att optime
ra utformningen kravs ytterligare vindtunnelstudier. Eftersom utsugning av 
fril.nluft kan ske utefter hela taknocken blir denna form av don mil.nga gil.nger 
effektivare an varje typ av ror eller skorsten med huv framst darfOr att 
utsugningsytan blir mycket starre. 
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Forord 

1993 formulerades nAgra ideer for ett modemt resurssnrut och miljoanpassat 
radhusboende pA en tomt i Stenkumla pA Gotland. TankegAngama ti.ck lokalt 
stOd frAn kommunen, Gotlands hOgskola, lansstyrelsen m.fl. Ideerna vidare
utvecklades sedan till tre forskningsprojekt utarbetade i samarbete mellan 
en lokal projektOr, en forskare vid Statens institut fOr byggnadsforskning 
(SIB - sedemera institutionen far Byggd Miljo, KTH, Gavle) och en forskare 
vid Institutet far vatten och luftvArdsforskning (IVL). De tre projekten 
kallades: 

1. LAg elanvlindning och lokal elproduktion i bostadshus. 
2. Uppvannning och ventilation baserad pA naturliga drivkrafter i en 
bostad. 
3. Integrerad av falls- och avloppsbehandling i Stenkumla. 

ByggforskningsrMet (BFR) gav forsk.ningsprojekten en huvudfinansiering 
som kompletterades med medel frAn Overstyrelsen for civil beredskap (OCB), 
Skanska AB, Gotlandshus Produktion AB och Hogskolan pA Gotland. 

Forskningsprojekten hade en allmlinnare inriktning an ett specifikt byggpro
jekt. For att kunna gora bl.a. energiberlikningar skissades emellertid ett 
radhus och ett smAhus med de fOrutsattningar som specificerats fOr byggpro
jektet, nlimligen ett energieffektivt uppviirmningssystem, ett hOgisolerat 
byggnadsskal och en effektiv viirmevaxling mellan fran- och tilluft. Bygg
nadema skulle ha en llitt trakonstruktion och materialen vara miljoanpassa
de. Bland annat ingick ett centralt vanenvarmelager vilket Mde tjlinade 
som uppvarmningskfilla och som understOd till varme- och luftdistributio
nen samt ett speciellt frAnluftdon utomhus far att fOrbattra det flliktun
derstOdda sjalvdragssytemet. 

De ursprungligen tre projekten rapporteras i ftiljande fem delar varav detta 
ar del 3: 

1. U.g elanvlindning i bostadshus. 
2. Minskad sArbarhet och byggnadsknuten elproduktion. 
3. Utnyttjande av blAsten for att fA battre sjfilvdrag. 
4. Uppvannning och ventilation med en central varmekfilla. 
5. En systemstudie over avlopps- och avfallsfrAgor i ett planerat 

bostadsomrade. 

Den har rapporten baseras pi't vindtunnelstudier som utfOrts av Leif 
Claesson. 
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1 Syfte och problem 

Det ar vanligt att ventilationsflaktama drar mer tin 1000 kWh per Ar i ett 
smAhus, vilket kan utgora 10 - 20% av hushAllselen (Del 1 Stenkumlaprojek
tet - "LAg elanvandning i bostadshus"). MAJ.et var att Astadkomma en god 
ventilation med minsta mojliga energiAtgAng bAde vad giller varme och 
elektricitet. Darfor ville vi studera hur de vindinducerade tryckskillna
derna skulle utnyttjas i starsta mojliga utstrackning far att understadja 
luftomsattningen. Darvid fOrutsattes att kanalsystemet projekterats fOr 
lAgt luftmotstAnd (Boverket 1995) och aven att vi hade en effektiv varme
vaxling mellan frAn- och tilluft. Darigenom skulle vi kunna minska ventila
tionsflaktens belastning och drifttid om den t ex ar tryckstyrd. 

N Agan varmepump harinte overvagts pA grund av elsparmAlet. Varmevaxlingen 
mellan frAn- och tilluft kraver att till- och frAnluftkanalema mots fOre 
ut- och ingAng. 

For att utnyttja vindtrycket bOr frAnluftsdonet utomhus i mojligaste mAn 
placeras dar man genomsnittligt bar lagsta trycket pA byggnadsskalet och 
tilluftdonet dtir genomsnittstrycket ar hOgst. Dar lufthastigheten lir stOrst 
har man det Iagsta trycket. Eftersom mest luft normalt passerar over taket 
fAr man fOrhAllandevis hOg hastighet och start undertrycket vid taknocken 
oberoende av vilken sida det blAser ifrAn. Taknocken bar darfor vara en 
lamplig plats for frAnluftsdonet. 

Tilluftdonet bor egentligen befinna sig i stagnationspunkten dar vindtryc
ket ar som hOgst. Den ligger mitt pA lovartsidan och pA ca 3/4 av fasadhOj
den (Glaumann/Westerberg 1988). Men det ar fOrst:As opraktiskt eftersom man 
skulle behOva styra tilluftintaget beroende pA vilket hill vinden kommer 
ifrAn och tvingas bygga lAnga kanaler fram till varje fasad. Eftersom man 
har fOrhfillandevis hOg hastighet vid nocken kan man emellertid ocksA Astad
komma ett fOrhAllandevis hOgt overtryck i en "ficka" nar nocken. Vi har be
gransat diskussionen till att galla placering av bc\de till- och franluftdon 
i narheten av taknocken. 

En tankbar mojlighet vore att placera varmevaxlaren i ett cylinderliknande 
don utefter taknocken. Vid lovartsidans overkant bildas dA ett start un
dertryck och vid dess underkant ett overtryck, fig 1.1. Kanallangdema till 
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varmevaxlaren skulle minimeras. Placeras varmevaxlaren innanfOrklimatska
let handlar det om att utforma taknocksbeslaget sA att man fAr stor tryck
skillnad mellan till- och frAnluftsoppningama. 

Fig 1.1 Over en cylinder vid taknocken kan man uppna relativt stora vindinducerade 
tryckski/lnader inom ett kort avstand. 

Ju sWrre taklutning man har pA en byggnad desto sttirre vindfAng utgor den 
och desto sttirre hastighet fAr man vid nocken. Men stora taklutningar kan 
vara negativa ur andra synpunkter. Har man hela utrymmet innanfor uppvarmt 
fil.r man en srorre volym att varma upp och man har ytor intill fasaden som 
ar svAra att utnyttja. Ar utrymmet under taket ouppvarmt gAr det i alla 
handelser At mer byggnadsmaterial till ett brantare tak som ar stOrre an 
ett med mindre lutning. I den har studien har vi utgAtt frAn att det ar ma
terial- och energibesparande att ha Higre taklutningar och stallt oss frA
gan hur man kan nil. den onskade tryckskillnaden vid nocken med ganska lilg 
taklutning - ned:lt 15°. NAgot mycket 11\gt lutande tak har emellertid inte 
diskuterats darfOr att det medfOr andra problem, t ex med fukt. 

For att ge den onskade tryckskillnaden vid taknocken bOr stromningen dar 
vara sil. lite turbulent som mojligt. Yid takvinklar under ca 25° slapper 
stromningen vid takfoten det blir undertryck och skapas turbulens utefter 
taket (Wiren 1993). Yid brantare takvinklar ligger stromningen an mot taket 
och man fil.r overtryck och mindre turbulens. En utstickande takfot bidrar 
till att stromningen slapper medan en avrundad takfot kan f1l. stronmingen 
att fOlja takytan vid Higre taklutningar. Som altemativ har vi darfor 
undersokt effektema av att ha en avrundad takfot. 

Ett fr1l.nluftdon som stracker sig Hings taknocken borde kunna goras mycket 
effektivare an varje form av huv p1l. skorsten/kanal eftersom en sAdan bara 
exponerar en ftirhfillandevis liten yta mot vinden. Den mera konkreta frilges
tallningen har blir hur takfot, taklutning och donutformning p1l.verkar moj
lighetema att skapa en fOrhfillandevis stor tryckskillnad i narlleten av 
takAsen. 
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2 Utf ormning av tak och ventilationsdon 

2.1 VindtunnelfOrsok 

Vi onskade alltsfi Mg vindhastighet och lfig turbulens vid tacknocken fOr 
att ffi en stor tryckskillnad som kan utnyttjas for att tidvis ersatta ven
tilationsflakten. 

For att utrona hur lufthastighet, turbulens och tryck vid taknocken beror 
pfi utformning av tak och don samt vindriktningen gjordes vindtunnelforsok. 
Forst bestamde vi takfotens och taklutningens inverkan pfi luftstromningen 
vid nocken och darefter takfotens och donutformningens betydelse fOr tryck
fOrhfillandena. Uppmatta hastigheter och turbulenser finns redovisade i ta
bell 2.1, sid 10. 

Det dynamiska trycket (vindtrycket) ar proportionellt mot lufthastigheten i 
kvadrat. For att till en bOrja med fll. en grov uppfattning om takutformning
en betydelse har vi beraknat hastighetsokningen vid taknocken i de olika 
altemativen och dess kvadratvarde. Rorelseenergin hos vinden ar proportio
nell mot hastigheten i kub. Hastighetsokningen i kub sager darfor rn1got om 
fOrutsattningama fOr att producera vindenergi med en mindre rotor vid tak
nocken jamfOrt med att placera den fristfiende. Eftersom denna frfiga behand
las i Del 2, Stenkumlaprojektetet - "Minskad sfirbarhet och byggnadsknuten 
elproduktion" har vi ocksfi beraknat kubvardena. 

2.2 Forsoksutrustning 

Vindtunnelstudiema gjordes i vfir byggnadsaerodynanmiska lfighastighets
tunnel i Gavle. En modell med planmfitten 1,0 x 0,1 m med avrundad takfot 
och mojlighet att variera takvinkeln byggdes. Med en utstickande plfit pfi 
taket kunde den aven anvandas fOr simulering av en normal takfot. Modells
torleken motsvarar en lfing radhuslanga i en vfining i skalan pil 1: 100, fig 
2.2.1. Med en klots under kunde den omformas till motsvarande en tvil.vil
ningslanga. Vid matning blockerade modellen ca 4% av vindtunnelns matsek
tion. En naturlik turbulens och ett naturligt hastighetstilltagande med 
hOjden 11.stadskommes i vindtunneln med hjfilp av triangulara spiror och kuber 
(70 mm) uppstroms pil. golvet. Den sil. skapade vindprofilen och turbulensen i 
tunneln framgfir av fig 2.2.2. 



Vindtunnelstudie 

Tva vaningar med utskiutande takfot 
taklutning 15 gr taklutning 20 gr taklutning22.5 gr taklutning 25 gr taklutning27.5 gr taklutning 30 gr taklutning 35 gr 
u Urms/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Oref u Urms/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Urms/U U/Uref 
[m/sl [%1 fm/sl [%1 fm/sl [%] fm/sl [%1 fm/s] [%1 [m/sl [%1 [m/sl [%1 

vindriktning 0 gr 5.00 44.6 0.81 6.35 29.0 1.02 6.60 25.5 1.06 7.12 23.2 1.14 7.47 20.3 1.19 7.71 19.3 1.22 8.25 16.6 1.30 

vindriktning 15 gr 5.66 40.3 0.92 6.68 29.0 1.08 6.98 25.5 1.25 7.22 23.0 1.16 7.52 22.2 1.20 8.12 17.3 1.28 8.55 16.0 1.34 

vindriktning 30 gr 6.07 37.4 0.98 7.01 29.4 1.13 7.59 25.6 1.22 7.81 22.7 1.25 8.16 18.8 1.30 8.46 17.9 1.33 9.06 16.l 1.42 

vindriktning 45 gr 6.71 31.2 1.09 7.47 23.2 1.21 7.77 22.l 1.25 8.04 20.9 1.29 8.31 19.3 1.33 8.46 17.9 1.33 8.94 16.7 1.41 

vindriktning 60 gr 6.65 26.8 1.08 7.16 22.2 1.16 7.13 22.8 1.15 7.34 21.1 1.18 7.34 20.4 1.17 7.77 19.I 1.23 7.93 18.7 1.25 

vindriktning 75 gr 5.72 24.6 0.93 6.16 23.0 0.99 6.23 23.2 LOO 6.30 22.9 1.01 6.34 22.8 I.OJ 6.34 22.2 1.00 6.39 22.5 1.00 

vindriktning 90 gr 5.08 27.1 0.82 4.93 27.8 0.80 5.01 28.0 0.81 5.08 26.9 0.81 4.91 28.5 0.78 4.83 27.7 0.76 4.88 28.4 0.77 

mcdcl 0 till 360 gr 6.00 32.7 0.97 6.69 25.9 1.08 6.92 24.3 1.13 7.13 22.6 1.14 7.31 21.2 1.17 7.57 19.6 1.19 7.90 18.7 1.24 

Tva vaningar med avrundad takfot 
taklulning 15 gr taklutning 20 gr taklutning22.5 gr taklutning 25 gr taklutning27.5 gr taklutning 30 gr taklutning 35 gr 
u Urms/U U/Uref u Urms/U U/Urcf u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Uref u Unns/U U/Uref 
[mis] 1%1 [m/sl 1%1 [m/sl 1%1 [m/sl 1%1 [mis] 1%1 [m/sl [%1 [m/sl [%] 

vindriktning 0 gr 6.65 21.1 1.08 7.23 18.9 1.16 7.45 18.1 1.20 7.69 17.2 1.23 7.69 16.9 1.23 7.92 15.8 1.25 8.35 15.5 1.31 

vindriktning 15 gr 7.11 20.5 1.15 7.62 17.6 1.23 7.77 16.8 1.25 7.95 16.4 1.28 8.39 15.9 1.34 8.47 15.3 1.34 8.75 14.0 1.38 

vindriktning 30 gr 7.48 19.8 1.21 8.24 16.7 1.33 8.39 16.9 1.35 8.45 16.l 1.36 8.52 15.4 1.36 8.90 15.0 1.40 9.14 13.9 1.44 

vindriktning 45 gr 7.27 22.4 1.18 7.95 18.5 1.28 7.99 18.0 1.29 8.36 17.3 1.34 8.46 17.5 1.35 8.70 17.1 1.37 9.03 15.5 1.42 

vindriktning 60 gr 6.80 22.I 1.10 7.26 19.2 1.17 7.25 19.2 1.17 7.51 18.6 1.20 7.56 18.3 1.21 7.71 19.5 1.22 7.93 18.2 1.25 

vindriktning 75 gr 6.07 23.7 0.98 6.15 22.9 0.99 6.20 21.1 1.00 6.28 22.7 1.01 6.25 22.1 I.DO 6.33 22.8 1.00 6.27 22.1 0.98 

vindriktning 90 gr 4.78 27.8 0.77 4.86 28.0 0.78 4.79 28.9 0.77 4.89 28.4 0.78 4.80 27.9 0.77 4.93 28.3 0.78 4.98 28.5 0.78 

mcdcl 0 till 360 gr 6.74 22.2 1.09 7.21 19.7 1.16 7.29 19.2 1.17 7.47 19.0 1.20 7.57 18.6 1.21 7.75 18.6 1.22 7.97 17.6 1.25 

TaknockshOjdcma + 4 mm l!r fOr rcspcktivc taklulning: [mm] 
Uppml!tt vindhastighct och turbulcnsinlcnsitct vid rcspcktive hOjd: 

157 166 170 174 179 183 191 
[mis][%] 6.17/22 6.19/22 6.20/22 6.23/22 6.26/22 6.33/21 6.36/21 

Taklulning : [0
] 15 20 22.5 25 27.5 30 35 

Tabell 1. Vindhastigheter (U) och turbulensintensiteter Urms/U over taknock vid olika vindrikt-
ning och taklutning samt utskjutande (ovre) och avrundad (nedre) takfot. 

...... 
0 
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Fig 2.2.1 Model/ for hastighetsmiitningar. Den konventionel/a takfoten astadkoms 
med en plat pa taket. 
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Fig 2.2.2 Vindhastighet och turbulens i vindtunneln vid provbyggnaden. 

Vindhastigheten mattes med varmtnldsanemometer ca 4 mm over taknocken 
pA modellens mitt. Som referenshastighet valde vi hastigheten pA samma hOjd 
som taknocken enligt fig 2.2.2, dvs hastigheten pA den nivi'ln ostOrd av 
byggnader. 

Nar vi fi'ltt fram takfotens och taklutningens betydelse far hastighetema 
vid nocken gjordes tryckmatningar pA en ny modell i skala 1:20 med fOrdel
aktig takutformning. Som ventilationsdon provades dels cylindrar i tvA 
storlekar, 14 mm resp 21 mm, och dels en aerodynamisk samt en bAgformad 
nockpli'lt med ett tvarsnitt pA ca 40-45 mm, fig 2.2.3. Cylindrama och pli'l
tama motsvarade storlekama pA 0,28 m, 0,42 m och 0,8 m i full skala. 
TryckhAlen, som placerades i modellens symmetrisnitt enligt fig 2.2.3, 
anslOts med tunna slangar till en elektronisk tryckgivare via en kanalvfil
jare. 
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- Tll.'{CKH,J.L 

Fig 2 .2.3 Tryckhd/ens p/acering pd de olika provade donformerna. 

Sftvfil hastighetsmatningar som tryckmatningar utfOrdes f6r var 15:e grads 
anblftsningsriktning, dvs vid riktningama 0, 15,30 ... , dar noll grader 
svarar mot vinkelrat anblftsning. Yid hastighetsmatningama var 
referenshastigheten vid taknocken ca 6,2 m/s och vid tryckmatningama 13 
m/s. 

Med dessa resultat fftr man en bild av f0rh1l.llandena over taker p1l en bostad 
i mitten av en 11!.ng radhuslanga. Yid gavlama sker avlOsning som ger andra 
stromningsfOrhfillanden nar vinden blftser snett mot byggnadslangan. Forhfil
landena vid gavelbosradema har inte studerats. I en verklig situation 
finns sannolikt ocks1l tract och andra byggnader i narheten som stOr strom
ningen kring radhuslangan. Matningama syftar alltsft till att ge principi
ella och ungefiirliga resultat inte detaljerresultat svarande mot ett verk
ligt fall. 
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3 Hastighetsmatningar 

3.1 Taklutning 

Vi efterstravade allts1!. Mg lufthastighet och liten turbulens vid taknock
en. Vid rnga taklutningar, under 20°, Wrvantades avlOsning vid takfoten 
och stegrad turbulens. Vi pr1:1vade bMe konventionell och avrundad takfot 
fOr undvika kraftig turbulens. H1:1g takvinkel, l>ver 30°, ger sWrre vindf1!.ng 
och danned sWrre hastigheter vid nocken men samtidigt st1:1rre AtgAng av 
byggnadsmaterial och st1:1rre volym att varma upp. Vi besl1:1t att mata hastig
het och turbulens fOr taklutningar mellan 15° och 35° med konventionell och 
rund takf ot vid olika anblAsningsvinklar. 

Referenshastigheten, dvs lufthastigheten vid taknocksnivA, ar nAgot h1:1gre i 
forsaken med brantare tak an med flackare darrnr att taknocken vid en bran
tare taklutning hamnar p1!. hOgre Mjd over marken an vid lligre taklutning. 
Hastighetsskillnaden ar emellertid inte stOrre an 3% mellan referensniv1!.n 
for det brantaste och det flackaste av de provade taken. Darfor ans1!.g vi 
det befogat att endast studera hastighets1:1kningen med och utan hus utan 
hansyn till att referenshastigheten varierade nilgot mellan f0rs1:1ken. 

3.2 Konventionell takfot 

Forst och framst kan man konstatera att 30°- 45° anblAsningsvinkel och den 
brantaste takvinkeln ger de hOgsta hastighetema och den lagsta turbulen
sen, fig 3.2. la och b. Vid lagre taklutningar tenderar de hOgsta hastighe
tema intraffa vid stCirre anbl1lsningsvinklar (45°-60°) an vid brantare tak 
(30°-45°). Nar anblAsningsvinkel ar ca 75° har man ingen hastighetsokning 
alls vid nocken och vid arum snedare anbl1lsning en hastighetsminskning. Ju 
brantare tak desto sttirre 1:1verhastighet vid nocken. Stravar man efter hOg 
hastighet vid nocken 11:1nar det sig alltsil med branta tak. 

Om vindriktningama fOrdelar sig lika over varvet kommer medelhastigheten 
att vara nastan 30% hOgre vid taknocken om taklutningen ar 35° jamfOrt med 
om den vore 15°. Figur 3.2.la visar att taklutningen milste vara over ca 20° 
far att man 1:1ver huvud taget skall fil. en genomsnittlig hastighetsokning vid 
taknocken nar takfoten ar konventionell. 
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Fig 3.2.1 a och b. Hastigheter och turbulensintensiteter relativt den ostorda 
referensnivan vid o/ika taklutningar och anblasningsvinklar. Konventionell takfot. 

En utskjutande takfot ger kraftig turbulens (turbulensintensiteten = u /u 
= standardavvikelsen/vindhastighetens medelv arde) over taket nar takvim1e1n 
ar under ca 20°, fig 3.2.lb: Forst vid takvinklar over 25° minskar turbu
lensen vid taknocken i fOrhfillande till den naturliga turbulensen p:'.l. samma 
hOjd. Den genomsnittliga turbulensintensiteten over alla riktningar vid 
taknocken ar ca 75% hOgre med 15° takvinkel an med 35° takvinkel. 

Med de reservationer som angivits tidigare s:'.l. visar fig 3.2.2 att nar tak
lutningen ar under ca 17° minskar byggnaden hastigheten p:'.l. taknocksniv:'.l.n s:'.l. 
att den potentiella utsugningsfOrm:'.l.gan p:'.l. den niv:'.l.n minskar i fOrhfillande 
till om huset saknades. Med 35° taklutning kan den potentiella utsugnings
fOrm:'.l.gan p:'.l. taknocksnivA oka med ca 50% tack vare huset. 
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Fig 3.2.2 Forhdllandet me/Ian medelhastigheten over a/la vindriktningar vid tak
nocken och referenshastigheten. Kvadrat- och kubikvardena illustrerar m6jligheter
na att skapa undertryck och generera vindel vid nocken. Konventionell takfot. 

3.3 Rund takfot 

Hastighetskurvoma fOr olika taklutningar med rund takfot ser i pnnc1p 
likadana ut som vid konventionell takfot men ligger hOgre och ar mer 
samlade, dvs hastighetema ar hOgre och taklutningen spelar mindre roll, 
fig 3.3.1 a och b. Med den runda takfoten ger till och med en sil. lil.g 
takvinkel som 15° en vasentlig hastighetsokning vid nocken. 

Den genomsnittliga turbulensintensiteten vid nocken over alla vindrikt
ningar ar nu ca 25% hOgre vid 15° taklutning an vid 35° taklutning. Den 
genomsnittliga hastigheten fOr alla vindriktningar ar nu 15% hOgre vid 35° 
graders taklutning an vid 15° lutning. Den hOgsta nockhastigheten fil.r man 
vid ca 30° anblil.sningsvinkel oberoende av taklutning. Aven med rund takfot 
intraffar den stOrsta fOrandringen i hastighet och turbulens nil.gonstans 
mellan 15° och 20° taklutning. Vid anblil.sningsvinklar over ca 75° har tak
vinkel och takfot ingen namnvard betydelse fOr hastigheten och turbulensen 
vid nocken. 
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Fig 3.3.1 a och b. Hastigheter och turbulensintensiteter relativt den ostorda 
referensniw1n vid olika taklutningar och anblasningsvinklar. Rund takfot. 

Kvadratvardena visar att byggnaden fOrbattrar utsugningsmojlighetema vid 
taknocksnivful far alla provade taklutningar jamfOrt med fOrMllandena utan 
ni\gon byggnad, fig 3.3.2. Vid 35° taklutning ar utsugnigsf0rm1\gan ca 50% 
vid taknocken lin pil motsvarande hOjd i fritt Iage. 

Med rund takfot milste man ha en hlingranna pi\ fasaden ovanfor fOnstret. Vi 
undersokte darfor om en sMan skulle fOrstOra den fOrbattrade stromningen 
vid 11\ga takvinklar nar takfoten lir avrundad. Hlingrlinnan simulerades i mo
dellen med en 3x3 mm tjock list strax ovanfOr fOnstren. Resultatet blev en 
mycket obetydligt minskad lufthastighet vid taknocken (0-2% beroende pi\ 
vindriktning och taklutning). Vid 11\g taklutning blev skillnaden minst. 
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Fig 3.3.2 Forhiillandet mel/an medelhastigheten over al/a vindriktningar vid tak
nocken och referenshastigheten. Kvadrat och kubikviirdena illustrerar majligheterna 
al/ skapa undertryck och generera vindel vid nocken. Rund takfot. 

3.4 Jamforelse mellan konventionell och rund takfot 

Med rund takfot blir hastigheten vid nocken lika eller hogre an med konven
tionell takfot vid alla vindriktningar. Den ar betydligt hOgre vid vinkel
rat anblilsning. Vindriktningen har mindre betydelse for stromningen vid 
taknocken med rund takfot. Turbulensen ar ocksA mindre vid samtliga taklut
ningar med avrundad an vid konventionell takfot, fig 3.4.la, b. Vid tak
lutningar over 30° ar emellertid skillnaden liten. 

Vid Higa taklutningar ger den avrundade takfoten vasentligt battre utsug
ningsmojligheter vid nocken an den konventionella takfoten, fig 3.4.2. Vid 
20° taklutning ar den genomsnittliga utsugningsformAgan over alla vindrikt
ningar ca 15 % battre med den avrundade takfoten an med konventionella. Mot
svarande prestanda fOr en konventionell takfot kraver en taklutning pl\ upp
At ca 30°. Med taklutningen 25° blir den genomsnittliga utsugningsfOrmAgan 
ca 10% med rund an med konventionell takfot. Vill man inte ha brantare tak 
an 20° milste man ha rund takfot for att over huvud taget fA forhojd hastig
het och Ii ten turbulens vid nocken. 
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Fig 3.4.1 a och b. Jamforelse mellan hastigheter och turbulensintensiteter vid 
olika taklutningar och anblasningsvinklar. 
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Fig 3.4.2 Forhdllandet mellan medelhastigheten vid taknocken och referenshastighe
ten over a/la vindriktningar med konventionell och rund talifot. Kvadrat och kubik
vardena illustrerar hur taklutningen inverkar pa m0jligheterna all skapa under
tryck och generera vindel vid nocken. Rund takfot. 
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Fig 3.4.3 visar ·au nockhastigheten rnr alla taklutningar under ca 35° ar 
hOgre med den runda takfoten. Skillnaden ar stOrre ju lagre taklutningen 
ar. Figuren visar ocksA att vid anblAsningasvinklar l>ver ca 75° spelar var
ken vindriktning eller taklutning nAgon roll f6r nockhastigheten. Onskar 
man Mg hastighet och lAg turbulens vid nocken samt fOrhAllandevis lAg 
taklutning bor takfoten vara rund och taklutningen ligga mellan 20°- 27°. 
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Fig 3.4.3 Vindhastigheter vid taknock med rund och konventionell takfot vid olika 
taklutningar och anblasningsriktningar. 

Ar vindriktningama ojamnt fOrdelade och fasaden vands mot den vanligaste 
vindriktningen okar fOrdelen med rundad takfot kontra konventionell takfot 
vid Higre taklutningar. 
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4 Tryckmatningar 

Syftet med att Iagga en cylinder utefter taknocken var alltsil. att skapa en 
star tryckdifferens fOr in och uttag av ventilationsluft oberoende av vind
riktning. Vid cylinderns t>versida skulle vi fA ett fOrnil.llandevis start un
dertryck och mellan tak och cylinder ett t>vertryck, vilket visades i fig 
1.1.1. Vi ville ocksil. veta om denna tryckdifferens kunde fOrstarkas genom 
en utstickande plAt vid cylinderns ekvator. Alla tryckmatningar gjordes med 
modellen med rund takfot. 

Vindtrycket, det dynamiska trycket, i varje punkt speglas av det sil. kallade 
c -vardet. Om man multiplicerar c -vardet i en punkt med vindhastighetens 
k~adrat i den aktuella referenspuruRen samt en konstant fa.r man vindtrycket 
i punkten. c varden, som bestams t ex i vindtunnelfOrst>k, definieras pil. 
fOljande satt? 

2 
cp = konst (p(p

0
)!v

0 

p 
1 
= det uppmatta trycket i en punk:t vid ytan (Pa) 

p
0
= atmosfarstrycket (Pa) 

v 
0
= en osL6rd refercmshastighet (m/s), har matt vid 

taknocksnivA, 
konst = 2/p (luftens densitet) 

4.1 Stor cylinder 

Resultatet av tryckmatningama med den stora cylindem framgfil av fig 4.1.1 
a och b. Under cylindern pA lovartsidan har man ett t>vertryck vid an
Msningsvinklar anda upp till ca 75°. Nar vinden blAser langs med taknocken 
inom ca± 15° (anblAsn. 75°-90°) bar man ett undertryck t>ver bela cylindem 
dvs aven vid dess underdel i lovart. Undertrycket pA lovartsidans overdel 
ar stOrst pA ca 45° nordlig breddgrad pil. cylindem (135°i fig 4.1.1) ocb 
antar sitt lagsta varde vid anblAsningsvinklar kring 30°. DA ar undertryc
ket nastan dubbelt sA stort som vid vinkelrat anblAsning. PA bela cylin
derns lasida bar man ett nastan konstant undertryck vars storlek enbart 
beror pA vindriktningen. Fig 4.1.lb visar samma varden som i fig 4.1.la 
uppritade pA en sektion av cylindem. Har syns tydligare bur t>ver- och un
dertrycket fOrdelar sig t>ver cylinderytan. 

(1) 
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Fig 4.1.1 a och b. Tryckforde/ning i form av tryckkoefficienter over den storre 
cylinderytan ( diametern 21 mm i modell) vid olika anbldsningsvinklar. T. v. i 
diagramform och l.h. samma kurvor uppritade i en sektion av cylindern. Rund 
takfot. 

Tryckskillnaden mellan de punkter som ger stOrst differens visas i fig 
4.1.2. Inom intervallet ± 60° i anbh'l.sningsvinkel kan man uppnA en c -
skillnad mellan cylindems over- och underdel som ar starre an 1,0. P 

z,o 

.30· i:;o· ,o· 
AN5LASN INGSV/NKE L 

Fig 4.1.2. Tryckdifferenser over den slora cylinderytan vid olika vindriktningar. 
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Med en plAt vid cylindems ekvator andras tryckf6rhfillandena pA lovartssi
dan framf6r allt intill plAten, fig 4.1.3 a och b. Anda fram till plAten 
fc'l.r man nu ett stort overtryck pA lovartsidans underdel. Ovanfor plAten pA 
lovartsidan tilltar trycket mycket snabbt och blir betydligt lligre an utan 
plAten vid vinkelrat anblAsning. Den maximala tryckskillnaden 6ver cylin
derns lovartsdel blir drygt 5% st6rre med plAten an utan vid anblAsnings
vinklar mellan 0° och 75°. 

Ali BLASH INGSRIKTH IN Gil 

0,6 

0.4 
J

""" 
_ ._.;. 

·--
\ 

~, 
I 
I 

I . . 
lwm) 

/80 

/ ----\_, . 
:9 \(:_J~ o-

' 
I~ _.---0--........... g 0.2 

~ 0 - -
Ll
u.. 
w 

._,._ 
....-.-~- j\-- -- --- ... "i, _ )\ 

\ 
II \ ~ -q2 

!><'. 
u I \ 

\ m. "';"' "=' c-t~ 

,I . ,_ -~ -04 
l- ' I 

- 0,6 

-o,e 

-1,0 

-/,2 

' ~I / 
-Y..'""'-

I l 

\ ' I ~~ 
l \ _,_ 

~ 

\ / \ · . .,, 

a· 

'f -'? 45' 90· 135' 180" 225° 210· 315 · 
~IKTNING Tl LL MATPUMKHl\NA p,2_ CYLINDEKYTAN 

Fig 4.1.3 a och b. Figur motsvarande 4.1.1 men med midjepldt pd cylindern. 

4.2 Liten cylinder 

Motsvarande tryckmatningar runt den lilla cylindem framgAr av fig 4.2.1 a 
och b. Monstret ar detsamma som fOr den stora cylindem men undertrycket ar 
betydligt mindre pA lovartsidan framfOr allt kring 30° anblAsningsvinkel an 
vid den stora cylindern. I Ia ar tryckforhfillandena nastan desamma som bak
om den stora cylindern. 
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Fig 4.2.1 a och b. Tryckfordelningen over den /ilia cylindern (diametern 14 mm i 
modell) vid olika anblclsningsvinklar uppritat i diagram och sektion. 

4.3 Aerodynamiskt taknocksbeslag 

En aerodynamisk vingprofil fOrutsatter att varmevaxlaren ligger n!\gon an
nanstans an i donet. Med en s!\dan kan man rn stlirre undertryck an med cy
lindrama utan pl!\t, fig 4.3.1 a och b. Undertrycket ar sttirst i profilens 
framkant och har ett lokalt maximum en bit in p!\ lovartssidan. Vingprofilen 
ar n!\got mindre kanslig far anbl!\sningsriktningen. Inom ca ±60° har man 
aven har en c -differens som ar sttirre 1.0, fig 4.3.2. 

p 

4.4 Cirkelbagformat taknocksbeslag 

Vid den aerodynamiska profilen utvecklas det stlirsta undertrycket alldeles 
i framkant av profilen. P!\ Iasidan ar undertrycket relativt konstant. Ef
tersom stallet med det stOrsta undertrycket i samtliga fall uppst!\r pA lo
vartssidan skulle man helst alltid vilja slappa ut frWuften pA lovartssi
dan. DA tvingas man emellertid vaxla mellan tvA utslappspunkter beroende p!\ 
vilken sida av huset det bl!\ster fr!\n. Men om man kunde f1\ ett bra 
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Fig 4.3.1 a och b. Tryckfordelningen over det vingformade donet vid o/ika anbl&s
ningsvinklar uppritat i diagram och sektion. 
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Fig 4.3.2 StiJrsta relativa tryckdifferens over det vingformade donet vid olika 
vindriktningar. 

undertryck nara toppen p:l donet skulle ett utslapp har fungera bra oberoen
de av vindriktningen. Med en cirkelfonnad oversida p:l donet flyttas tryck 
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minimum mot toppen. Darfor provade vi ocksA ett bAgformat don med cirkular 
l>versida och vars korda var 1:7, fig 4.4.1 a och b. Det maximala undertryc
ken vid toppen blev dA stl>rre fu1 for bAde vingen och cylindrarna. 
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Fig 4.4.1 a och b. Tryckfdrdelningen over det bdgformade donet vid olika 
anbldsningsvinklar uppritat i diagram och sektion. 

4.5 Kortslutning 

Om ventilationsluftens in- och utlopp placeras sA nara varandra som vid 
over- och undersidan av nAgot av de provade donen skulle man kunna befara 
att man kan fA viss kortslutning t ex dagar med svag vindar. detta under
soktes genom spArgasprov med det halvcirkelformade donet. Spil.rgas slapptes 
ut med 0,5 mis genom tre smil. slangar ovanpil. donet. Utslappshastigheten 
motsvarar ungefar den i fullskala som skulle uppnAs om en normenlig frAn
luftsmangd slapptes frAn tvA stfillen utefter nocken. I verkligheten vill 
man sannolikt utnyttja undertrycket over en Iangre stracka av taket och fAr 
dA en Iagre utloppshastighet. Under donet so gs motsvarande mangd luft in pA 
lovartssidan och analyserades med avseende pA mangden spArgas. Man bOrjar 
med en mycket !Ag vindhastighet och mater den insugna spArgasmangden vid 
successivt hOgra vindhastigheter. 
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lnte ens vid mycket lAga vindhastigheter kunde emellertid nAgon kortslut
ningseffekt uppmatas. Vinden och frAnluftens impuls gor att ingen luft 
Atervander nedAt. I verkligenheten ar sannolikt utloppshastigheten visser
ligen Iagre men A andra sidan ar frAnluften varmare an uteluften och har 
darmed en viss stigkraft efter det den lamnat donet. Trots att inte mat
ningama visar nAgon kortslutning ar det inte uteslutet att man andA kan fA 
en viss sAdan vid mycket kraftiga inversioner eller vid vind mer eller 
mind re parallellt med taknocken. Vi bedommer emellertid kortslutningsrisken 
som liten eftersom den hara kan tankas fOrekomma vid vissa mycket speciella 
vaderleksfOrhAllanden. 

4.6 Visualisering 

Ett satt att fA en uppfattning om stromningsfOrhAllandena kring tak och 
nock ar att se hur utsll:ippt rok beter sig i vindtunneln. Darfor riggades en 
ljusspalt upp tvars modellen med bAgdonet monterat och roken fotograferades 
vid ett antal olika utsHippspunkter i tunneln. Tyvarr ar det svArt att fA 
bra bilder med det har fOrfarandet. 

Fig 4.6.1 visar vakomrAdet nar roken slapptes ut strax i la om taknocken. 
Det halvcirkelformade donet gor att vakomrAdet hOjs upp obetydligt over 
takplanets fOrlangning. Nar roken sHipptes ut framfOr byggnaden fick man en 
uppfattning om gransskiktets utbredning pA byggnadens lovartssida. Den ut
stickande plAten (takfoten) gor att gransskiktet blir djupare och mer tur
bulent pA lovartssidan. 

Fig 4.6.1 Fotografier med rok och ljusspalt i vindtunneln som illustrerar strom
ningen fangs model/ens tak. 
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5 J amforelse mellan olika don 

5.1 JamfOrelse mellan de provade donen 

Fig 5.1.1 visar de stOrsta uppmatta tryckskillnaderna mellan over och un
dersida fOr de olika donen. Har fOrutsatts att tilluften alltid tas in un
der donet pA lovartssidan vilket kan regleras genom nAgon form av vind
spjfill eller mekaniskt spjall. De stOrsta tryckskillnaderna uppnAs i samt
liga fall vid vindar som blAser i vinkel 15-45° mot taket. De stOrsta 
tryckskillnaderna uppmattes over det bAgformade donet. Utefter dess yta 
utvecklas ocksA det stOrsta undertrycket. Nast stOrsta tryckdifferensen 
uppmatte vi kring den stora cylindern med midjeplAt. 
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Fig 5.1.1. Storsta relativa tryckdifferens over de olika donen vid o/ika anblds
ningsriktningar. 

I fig 5.1.2 har tryckkurvorna fOr de olika donen vid 30° anblAsningsvinkel 
samlats. Har framgAr att cylindrama fick nAgot stOrre overtryck pA under
sidan an bAgen och vingen men att de senare tick stOrre undertryck pA over
sidan. Det fOrklarar varfOr c -differensema i fig 5 .1 andA inte skiljer 
sig sA mycket mellan de olika 8onen. Skulle man utnyttja ett don enbart far 
frAnluft, dvs bara undertrycket, ar bAgen effektivast. Vill man bara ha ett 
enda utslapp oberoende av vindriktningen ar cylinderformen bast eftersom 
den har hOgst undertryck vid kronet och inte sA kraftig tryckgradient dar
omkring. 
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Fig 5.1.2. Storsta tryckdifferenserna over de olika donen vid 30° anblasningsrikt
ning. 

Slutsatsen blir att om man bara vill ha ett sA effektivt frAnluftsdon som 
mojligt bar detta ha en cirkelform i overkant. Vill man ha bil.de frAn- och 
tilluft nara varandra pA taket kan en cylinder med en midjep!At vara ett 
altemativ. Ju stOrre donet gars dessto stOrre blir de drivande tryckdiffe
rensema. Storleken mAste avgoras av estetiska och praktiska skal. 

5.2 J amfOrelse med andra don 

Effektiviteten hos de provade taknocksdonen bar jamfaras med andra konven
tionella frAnluftdon utomhus. Vid Statens institut far byggnadsforskning 
(numera KTH, Institutionen far byggd miljo) har tryckforhAllandena kring 
utlopp pA ror med tvA olika huvar provats tidigare, fig 5.2.1. Medeltryck
koefficienten, c , var ca -0,7 i bagge fallen oberoende av vindriktningen 
eftersom de ar sfmmetriska. For vAra provade don varierar c ungefar mellan 
-0, 1 till -1,5 beroende pA don, vindriktning och matplaK Tar man det 
halvcirkelformade donet och dess centrumpunkt somjamfOrelse sA var c -me
delvardet far samtliga vindriktningar dar -0,72 dvs ungefli.r lika som llie ti
digare provade. Skulle man i stallet far topppunkten utnyttja punkten med 
stOrst genomsnittligt undertryck far frAnluftutslapp i vAra nu provade fall 



29 

skulle undertrycket och darmed sugkraften ()ka med ca 20-30%. Men dA kravs 
en mekanisk styming efter frlln vilket Mil vinden blAser. 

c -;-072 p I 
Cp=-0,66 

Fig 5.2.1 Genomsni11/ig trycklwefficient vid ut/oppen pa tva olikafranluftdon. 

Ser man i stfillet till tryckskillnaden mellan bi'tgdonets over- och undersida 
blir differensen i c 0,92 som medelvarde fOr alla vindriktningar. Det in
nebar ocksA ca 30%' stOrre drivkraft. Den stOrsta skillnaden mellan de pro
vade taknocksdonen och konventionella ror som stAr upp frlln taket med en 
mer eller mindre effektiv huv ar emellertid att att sugytan fOr taknocksdo
nen blir mycket stOrre vilket ger motsvarande srorre total drivkraft. 

Om ett taknocksdon stracker sig ()ver en hela radhuslangan sA blir drivkraf
ten mer an 10 gllnger stOrre med taknocksdon an med ror fOr ett radhus mitt 
pA Hingan (8 m taknock). Med 2 cm oppen spalt i taknocksdonetjamfort med 
rorets 15 cm diameter blir namligen den trycksatta ytan nastan 10 gAnger 
srorre med nockaltemativet an med roraltemativet. Med en optimering av 
taknocksdonets form bor tryckskillnaden kunna oka ytterligare nAgot. 

Har man matt upp c -varden, ekvation (1), over en yta kan man bestamma det 
totala trycket, P, s8m vinden utovar mot en yta vid olika vindhastigheter 
genom att integrera c over ytan (Ansley m fl 1977): 

p 

m/s 

2 
P = konst f c v A p 0 

konst - 0,6 

Newton 

f c = c integrerat over ytan A 
A p = aPean, m2 
v 

0 
= referenshastigheten (osrord vind 

(2) 

taknocksnivA), 
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Den drivkraft som kan understOdja ventilationen utgor alltsA den totala 
tryckskillnaden over in- och utloppsoppningama. Den blir sru.edes ocksA 
proportionell mot oppningamas storlek. Arean fOr de tidigare provade kon
ventionella donen ar 0,018 m2 och fOr taknocksdonet 0,16 m2 (8m taknock). 
Eftersom c lir nlistan dubbelt sA stort som det av Boverket (1995) rekommen
derade notfualvlirde fOr berakning av vindkrafter fOr ventilation ger tak
nocksdonet normaltrycket ca 25% Iagre vindhastighet och samma oppningsa
rea. Ar oppningsarean hos taknocksdonet dubbelt sA stor som den hos ett ror 
uppnAs samma tryckforhID.landen vid ytterligare 25% lligre vindhastighet. Vid 
vissa vindar, dvs nar det blAser snett mot taket, blir tryckdifferensen 
mycket starre an vad som angivits som medelvarde. Ut mot lovartsgaveln blir 
emellertid undertrycket mindre pA grund av avlOsning och turbulens. 

Slutsatsen blir att ett taknocksdon kan goras mAnga gAnger effektivare an 
varje form skorsten eller ror pA taker med olika typer av aerodynamsika 
huvar nar det giller att utnyttja vindkraften fOr att undersrodja ventila
tionen. 

Det bOr slutligen understrykas att berakningama och jlimfOrelsen ar over
slagsmassig. I rorfallen lir trycken uppmatta strax intill mynningen medan 
trycken vid taknocksdonen lir mlitta vid ytan. Sromingar pA grund av lli och 
turbulens kan ocksA variera avsevart for de olika donen beroende pA takut
formningen, placeringen i fOrhAllande skorstenar, andra byggnader/byggnads
delar tract etc intill taker. 

5.3 Praktisk utformning 

Det vi i fOrsta hand har diskuterat lir utformningen pA en typsektion av ett 
tlinkbart frAnluftdon utefter en taknock. Det AterstAr fl.era steg fOr att fA 
reda pA hur ett sAdant don bOr se ut i praktiken och om det kan tillverkas 
till ett konkurrenskraftigt pris. Hur avlOsningen vid gavlama pAverkar ut
sugningsfOrmAgan intill dem och hur spalten bOr utformas i langsled med 
hansyn till varierande tryckfOrhID.landen, regn och sno ar t ex inte utred
da. 


