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Per Olaf Nylund Sartryck ur VVS 11/79 

VartOr tiita hus? 

Energiforbrukningen i FTX-hus blir 
sallan den forvantade. Anledningen 
ar att man inte tagit hansyn till luft
lackningen genom ytterhbljet. 

Kalkylerna har pa sa satt kommit att 
innebara en suboptimering av enbart 
ventila tionssystemet. Detta ar helt na
turligt, efter som det inte varit kant hur 
ventilationssystemet paverkar luftlack
ningen. Att det maste finnas ett sam
band har man anat. Huvudmonstret i 
detta star nu klart, aven om det finns 
manga detaljer som maste undersokas 
ytterligare. 

Ytterholjet och ventilationssystemet' 
tir tva delar i ett totalsystem. Olika 
ventilationssystem innebtir olika forut
stittningar for luftlackningen. Detta 
skall htir forklaras med en hydraulisk 
analogi. 

En "vattenanalogi" 
for ett enkelt fall 
Luftlackning eller luftstromning genom 
otatheter beror av tryckfallet over otat
heterna. Yid de forhallandevis laga 
tryckskillnader man ror sig med i bygg
nadstekniska sammanhang kan luften 
betraktas som inkompressibel. Da galler 
samma stromningslagar som inom hyd
rauliken. Detta kan askadliggoras med 
en otat behallare nedsankt i vatten. 

Figur 1 visar en genomgaende lagen
het med tva otata yttervaggar och tata 
bjalklag. I vattenanalogin blir Jagenhe
ten en beM!lare med tva otata sidor. 

Figur 1 a visar utgangslaget utan 
tryckstOrning och Figur 1 b hur lagen
heten utsatts for ett stOrningstryck i 
form av ett overtryck pa den vanstra yt
tervaggen. 

Docent Per Olof Nylund, Tyrens, framhdller att husets ytter
holje och ventilationssystem mdste ses som samverkande delar i 
totalsystem. Han forklarar - med en vattenanalogi - varfor 
luftlackningen genom ho/jet blir storre vid /ran- och tillufts
ventilation an vidfrdnluftsventilation och varfor man bor bygga 
tata hus. 
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Figur 1. Genomgaende lagenhet med tva otata yttervaggar och tata bjalklag. A = ut
gangslage B= Tryckstdrning 
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Figur 2. Samband me/Ian tryckfal/ och 
f/ode for yttervaggarna. 

Tre fall skall belysas: Lagenhet utan 
ventilationssystem, med F-system och 
med FT-system. Utgangslaget ar i 
samtliga fall det som anges i Figur I a, 
dvs ingen forekomst av stOrningstryck. 
Fran detta utgangslage okas successivt 
stOrningstrycket pa den vanstra ytter
vaggen. 

For enkelhets skull antas otatheterna 
i yttervaggarna vara lika stora och rn ett 
flode som ar proportionel\t mot tryck
fallet, vilket framgar av Figur 2. 

Lagenhet med 
"N oil-system" 
Figur 3 - i den vanstra kolumncn - illu
strerar vad som sker i en lagcnhet utan 
vemtilationssystem, "N oil-system" nar 
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vi fran utgangslaget tillfor ett okande 
sti:irningstryck. 

I utgangslaget ar nivan i modellen 
densamma som utanfor. lngen lackning 
forekommer. 

Ett successivt okande sti:irningstryck 
enligt Figur I b motsvarar en successiv 
hojning av vattenytan till vanster i de 
ovriga skisserna i kolumn I i Figur 3. 
Jamviktsnivan for ytan i behallaren lig
ger mitt emellan nivaerna "uppstroms 
och nerstroms" . 

Lackaget fas enlig uttrycket Hingst 
ned i kolumn l. Grafiskt representeras 
det av den undre linjen i Figur 4. 

Lagenhet med F -system 
Fallet lagenhet med F-system illustre
ras av den andra kolumnen i Figur 3. 
Forst - i utgangslaget - ar vattenytan i 
behiillaren lagre an utanfor. I andra fi
guren uppifran ar den inre vattenytan 
fortfarande lagre an ytorna utanfor. 
Lackningen sker inat genom bada sid
ytorna. Summan av Iackagen ar lika 
med flodet G. 

Nivan pa den vanstra sidan hOjs yt
terligare till det Iaget som illustreras av 
den tredje figuren uppifran. Fortfa
rande ar genomstromningen konstant. 
Lackningen genom den hogra ytan ar 
nu noll. 
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Yid ytterligare hojning av nivan till 

vanster - nedersta figuren - blir strom- Otathet (K) x storningstryck (p) 
ningsbilden och flodesbalansen en an-
nan. Nu upptrader lackning ut genom 
den hogra vaggen. Uttrycket for media-
vaxlingen anges !angst ner i kolumnen. 

Dessa samband representeras av den Figur 4. Mediaviixling L som tunktion av produkten otathet X stOrningstryck. 
mellersta kurvan i Figur 4. 

Lagenhet med FT-system 
I den hogra kolumnen illustreras mot
svarande forlopp for ett FT-system. 
Till- och fran-flodena antas vara kon
stanta och lika stora och paverkar dar
for inte den inre vattenytans niva. Den 
blir densarnma som i det tidigare be
skrivna Noll-systemet. Mediavaxlingen 
L anges av uttrycket !angst ned i kolum
nen i Figur 3. 

Kommentarer 
Mot bakgrunden av det foregaende kan 
man konstatera: 
D Nollventilationen ar en linjar funk
tion som helt beror pa trycksti:irningar 
och otatheter. 

D F-ventilationen fungerar stabi/t, 
d vs med avsedd omsattning anda till 
dess att stOrningarna (egentligen stOr
ningar ganger otlitheter) nar ett visst 
troskelvarde. 
D FT-ventilationen ger sallan avsedd 
luftomsattning. Minsta sti:irning ger 
omedelbart upphov till oavsiktlig venti
lation genom lackning. 

Darfor tata hus 
Trots att frarnstallningen har gjorts 
star kt forenklad star det klart att berak
ningarna av luftvaxling och ventila
tionsforluster maste ske med hansyn till 
samverkan rnellan otathet hos holje och 
ventilationssystemets funktion. 

Forklaringen varfor forvantad ener
giforbrukning i FTX-hus inte infrias ar 
att man i brist pa annat antagit att luft
lackningen ar lika stor oavsett ventila
tionssystem. Pa sa satt komrner man till 
for optimistiska resultat for energifor
brukningen i FTX-hus. 

Om hansyn tas till luftlackning och 
till 50 % temperaturverkningsgrad hos 
en varmevaxlare fas for det enkla fall 
som beskrivits hlir ungefar samma ven
tilationsforluster i FTX-huset som i 
F-huset. Resonemanget ar giltigt da 
produkten av stOrningstryck och otathet 
ar tillrackligt stor for att "gapet" mel
lan den oversta och den mellersta kur
van i Figur 4 skall vara fullt utbildat. 
Det galler att gora gapet sa litet som 
mojligt. 

Med andra ord - tiita hus! • 
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