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For at kunne skabe det rette indeklima er det 

nødvendigt at kende de udeklimatiske påvirk

ninger og tage dem med i beregningerne. Med 

kendskab til klimaet er det muligt at opstil

le et dimensioneringsgrundlag for klimatekni

ske beregninger. Det er ligeledes muligt på 

grundlag af middelværdier at beregne energi

forbrug og driftsudgifter for et givet anlæg. 

Endelig har de udeklimatiske påvirkninger be

tydning for kravene til og udformningen af 

den klimaskærm, som skal sikre en bygnings 

brugbarhed. 

Der må skelnes mellem begreberne vejr og klima. 

Forholdene kan udtrykkes ved fØlgende defini

tioner: 

Vejret er udtryk for atmosfærens forhold på et 

givet sted til et givet tidspunkt·. 

Klimaet er beskrivelsen af de typiske træk ved 

atmosfærens forhold på et givet sted eller områ

de, således som de vil fremgå af en række obser

vationer over en årrække. 

De elementer, der indgår i klimaet, er solstrå

ling, lufttemperatur, vindstyrke, lufttryk og ned

bØr, men det er varmebalancen mellem atmosfæren 

og jordens overflade , der først og fremmest er 

bestemmende for klimaet. 

Byklima kan betragtes som et særligt fænomen, 

idet den stærke koncentration af opvarmede byg

ninger og den større forurening af luften har 

indflydelse på temperatur- og vindforhold, sky

dække og nedbør. Som helhed kan det siges, at 

der i større bysamfund (over 100000 indb.) er 

konstateret hØjere temperatur, mere nedbØr og 

færre solskinstimer end i det omkringliggende 

land. 

3 . 

1. De udeklimatiske 

påvirkninger 

Dimensioneringsgrund

lag 

Energiforbrug og drifts

omkostninger 

Klimaskærm 

1.1 Vejr og klima 

Vejr 

Klima 

Byklima 



Endelig skal begrebet mikrokl~a nævnes . 

Dette betegner klimaet i et meget begræn-

set område påvirket af rent lokale faktorer. 

Mikroklima findes f.eks. omkring et bygnings

kompleks, inde i en kornmark, i en skovbund 

eller lignende. 

Jorden er som bekendt omgivet af et luftlag, 

som ved jordoverfladen har fØlgende normale 

sammensætning: 

Vol. % Vægt% 

Kvælstof N2 Ca. 78 Ca. 76 

Ilt 02 - 21 - 23 

Argon Ar - l - l 

Kuldioxyd co
2 

- 0,03 - 0,01 

Brint H2 - 0,01 - 0,001 

Spor af Neon , Krypton og Xenon 

I det hØjere luftlag falder indholdet af kvælstof 

og iltmængden Øges, så der i ca. 200 km ' s hØjde 

er ca. 50% af hver. Endnu højere forsvinder kvæl

stof og afløses af ilt, som igen successivt af

løses af helium og brint. 

De nærmest jorden liggende luftlag indeholder 

desuden en ikke ubetydelig mængde vanddamp samt 

urenheder af forskellig a rt, støv, røg og lugt. 

støv kan være af naturlig art f.eks. blomster

støv og sandskorn eller forure:ning skabt af men

nesker f . eks. støvudslip fra bygge- og fabrika

tionsvirksomhed , afslidning fra kørebaner og 

bildæk m.v. 

RØg indeholder dels faste partikler, sod og fly

veaske og dels luftformige forbrændingsproduk

ter som kulilter og vanddamp. 

4 . 
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Lugtgener i luften kan opstå ved forrådnelses

processer i naturen ell er ved afgivelse af lugt

stoffer fra industrien. 

De vejrfænomener, som registreres ved jordover

fladen, foregår i det lag, der kaldes tropos

færen. I dette lag er der under normale rolige 

forhold et temperaturfald på ca. 0,6 C pr. 

100 m opefter. 

Troposfæren afsluttes i et overgangslag tropo-

pausen, der er karakteriseret ved, at tempera-

turfaldet opefter ændres til en konstant tempe

ratur i den nederste del af stratosfæren. 

Tropopausen ligger ved polerne gennemsnitligt 

i 8 km's hØjde og ved ækvator i 16-18 km's 

hØjde. På vore breddegrader er gennemsnitshØj

den lO km, men den kan variere stærkt fra sted 

til sted og fra et tidspunkt til et andet. 

Stratosfæren strækker sig ud i en afstand af 

60-80 km fra jordoverfladen. I stratasfærens 

inderste lag er temperaturen konstant ca . 

-50 C, herefter stiger den til ca. +50 C, 

hvorefter den igen falder, så den ved over

gangen fra stratosfæren ti l jonosfæren er ca. 

-100 c. 

Lagene udenfor stratosfæren benævnes jonos

færen ud til ca. 1000 km fra jordoverfladen og 

exosfæren, som ikke har nogen egentlig begræns

ning udefter. I jonosfæren sker der en kraftig 

temperaturstigning, inden temperaturen igen fal

der mod det ydre rums temperatur. 

Solen kan betragtes som en glØdende kugle med 

en diameter på ca. 10
6 

km og en overfladetem

peratur på 6000 K. Den udsender elektromagne

tiske bØlger af alle bØlgelængder i alle ret

ninger i verdensrummet. Heraf rammes jorden 

5 . 

Lugt 

Troposfæren 

Tropopausen 

Stratosfæren 

1.3 Solstrålingen 



af hØjst en milliarddel af den fra den mod jor

den vendende side udstrålede energimængde. 

Ved jordatmosfærens yderside udgØr solstrålin

gen på en normalflade gennemsnitligt 1,34 kW/m
2 

2 
(1160 keal/m h) . Denne størrelse benævnes sol-

konstanten. På grund af, at jordens afstand fra 

solen varierer i lØbet af året, er solstrålin

gen ikke konstant. 
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Gennem jordens atmosfære sker der en filtrering 

af solstrålingen, idet joniserede lag af brint 

i exesfæren og jonosfæren, samt atmosfærens ind

hold af Ozon, co
2 

og vanddamp hver især tilbage

holder stråling af bestemte bØlgelængder. Den 

stråling, der når ned til den faste jordoverfla-

6. 

Solkonstanten 

Figur 6.1 



de fordeler sig stort set på 2 bØlgelængdeområ-

der som vist på figur 6.1. De to områder kan 

kaldes henho ldsvis radiovinduet og det optiske 

vindue, og det er kun det sidste, der har interes

se her, idet dette indeholder den energirige strå

ling spændende fra infrarød (mØrk varmestråling) 

over synligt lys til den mest langbØlgede ultravio

lette s tråling. 

Solstrålingen rammer jorden dels som direkte 

stråling ED W/m
2 

og dels som diffus stråling 

fra himmelrummet Ed W/m
2

. Den samlede indstrå

ling på vandret benævnes globals trålingen 

(E
0

+Ed). Denne ret kortbØlgende stråling op

fanges af jordoverfladen, hvor der dels sker 

en refleksion og dels en absorption. Den ab

sorberede stråling opvarmer overfladen, som 

derefter optræder som strålingskilde. Denne 

jordstråling består væsentligst af mørke var

mestråler , som tilbageholdes af luftens vand

indhold og delvis tilbagekastes til jorden 

(drivhuseffekt). I klare, skyløse nætter sker 

der således en kraftig udstråling fra jorden, 

hvorved der opstår en stærk afkØling a f jord

overfladen 

Intensiteten af den strålingsenergi , som et 

givet sted når jordoverfladen , er afhængig af 

solhØjden og vejlængden gennem atmosfæren. 

Figur 7.1 viser, hvor stor en procentde l af 

solkonstanten der kan påregnes at nå jordover

fladen ved forskellige solhØjder. 
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Luftens forureningsgrad har også indflydelse 

på den resulterende strålingsintensitet. stør

re byer og industri områder vil give anledning 

til forøget vanddamp- og støvindhold i luften, 

hvorved spredning og refleksion af solstrålin

gen vil forøges. Med det ret blæsende klima i 

Danmark er større forureninger af luften nor

malt af kortere varighed og kan derfor ikke 

indgå som en konstant faktor i klimaberegnin-

ger. 

I SEI-rapport nr. 89: "Vejrdata for WS-tekni

ske beregninger; Referenceår" er anført global

strålingen på en vandret flade i Wh/m
2 

dag, så

ledes som den kan forventes over et års forløb. 

Solstrålingens indflydelse på indeklimaet vil 

senere blive behandlet under bygningers varme

balance. 

Den med solstrålingen tilførte varmeenergi er 

afgØrende for alle øvrige meteorologiske fæno

mener. Den forskel i varmeabsorption og varme

kapacitet, som er mellem land- og havområderne, 

jordens rotation og strålingsintensitetsforskel

len mellem ækvator og polerne, er de væsentlig

ste klimaskabende faktorer. 

I Danmark foretager de meteorologiske statio

ner flere gange daglig en temperaturmåling ved 

hjælp af kviksØlvtermometer, der er anbragt i en 

fritstående tremmekasse 2,0 m over jorden. 

Desuden måles døgnets maksimums- og minimums-

temperatu r. 

På basis af temperaturmålingerne beregnes en 

døgnmiddeltemperatur. Figur 9 . 1 viser dØgnmid

deltemperaturens variation i KØbenhavn som gen

nemsnit for årene 190 1-1940. 
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Figur 9.2 viser, hvor hyppigt dØgnmiddeltempe

raturerne optræder. Et punkt på kurven viser, 

hvor mange procent af dagene temperaturen har 

været under den til punktet svarende. 

På figur 10.1 ses dØgnvariationen i udetempe

raturen for forskellige måneder målt i KØben

havn over en længere årrække. 

JO flUOr 

marts 

maj 

juni 

juli 

1o l 
. ' ~....-.-c-- ] 

····-···· -------··-·· ~ -~----~--------·--· .-..._ 

ommb<' f --·· ·-·-----~~ 
-+-+•lli 'i ll~ 

o 2 ' 6 o 10 12 ,, 16 18 20 22 2i, 
--~ klol<keslet 

På Laboratoriet for Varmeisolering ved DtH 

er udviklet fØlgende udtryk for døgnvariatio-

nen: 

t 
u 

t +6t ·cos 2n(T-14) 
um u 24 

lO. 

· Døgnvariation 

Figur 10.1 



Heri er: 

t = udeluftens temperatur c 
u 

t = dØgnmiddeltemperaturen C u m 

6 t = udsvingets amplitude C 
u 

T = klokkeslettet h. 

I nedenstående tabel er for månederne marts -

oktober angivet døgnmiddeltemperaturen på 

solskinsdage og den tilsvarende amplitude. 

Måned DØgnmiddel- Amplitude 
temperatur 

Marts 5,0 c 3,5 c 
April 9,0 c 5,0 c 
Maj 14 ,5 c 6,0 c 
Juni 19,0 c 6,5 c 
Juli 20,5 c 6,0 c 
August 20,0 c 5,5 c 
September 16,5 c 5,0 c 
Oktober 11,5 c 4,0 c 

Udsvingene i temperatur kan dog blive betyde

ligt større end her angivet. I tidsrummet 

fra 1874 til 1942 var den laveste målte tern-

peratur -31 C og den hØjeste + 36 c. 

Sådanne udsving er imidlertid så sjældne, at 

man ikke kan tage hensyn til dem ved dimen

sionering af varme- og luftkonditioneringsan-

læg. 

I de af Dansk Ingeniørforening udarbejdede 

"Regler for beregning af bygningers varmetab" 

er fastlagt -12 C som dimensionerende udetem

peratur. Kun gennemsnitligt hvert 3. år vil der 

forekomme dage med lavere gennemsnitstemperatur. 

For bygninger med kØlebehov i sommerperioden 

må den dimensionerende udetemperatur fastsættes 

efter de opstillede indeklimakrav. Normalt vil 

l l. 

Tabel ll.l 

Udeluftens dØgnmiddel tem·

peratur på solskinsdage og 

den tilsvarende amplitude. 

(Laboratoriet for Varmeiso·-

lering) 

Dimensionerende ude

temperatur 



en maksimal udetemperatur på +2S C give passen

de dækning. 

Som mål for en fyringssæsons varmebehov ··anven

des begrebet graddage, der er udtrykt som 

E(ti-tu) over hver dag i varmesæsonen. Inden

dørstemperaturen t. sættes til en gennemsnits-
l 

værdi 17 c. Den anførte værdi gælder for skygge, 

og der beregnes ligeledes et graddagstal korri

geret for sol efter formlen: 

2 
E(ti-tu-O,S8z-0,02z ), hvor z er antallet af sol-

skinstimer udover O,S timer i hvert enkelt døgn. 

Udfra målinger i årene 1901-1940 har man fundet 

de i nedensåtende tabel 12 . 1 anførte gennemsnit

lige graddagstal måned for måned. 

Fyringsperiode Graddage Procentisk 
24/9-8/S fordeling 
227 dage Skygge Sol 

September 39 19 l, O 

Oktober 2S9 213 8,3 

November 373 3S9 13,0 

December 471 46S 16,6 

Januar Sl2 SOS 18,0 

Februar 473 4S2 16,3 

Marts 4S9 406 lS,3 

April 329 234 9,9 

Maj 63 26 1,6 

Hele sæsonen 2978 2679 

Middel af skygge 
l 
! 

og sol 2829 lO O 
l 

Kendskab til luftens indhold af vanddamp har 

betydning i ventilationsteknikken til bestemmel

se af friskluftens varmeindhold og beregning 

af de tilstandsændringer, der ønskes udfØrt af 

hensyn til indeklimakravene. Den fugtige lufts 

forhold er behandlet i næste afsnit, og her skal 

12. 

Graddage 

Tabel 12.1 

Graddagstallet i C 

dØgn/år for normalåret, 

som middeltal for årene 

1901-1940 

1.5 Luftfugtighed 



eksempelvis angives en oversigt over fugtig

hedstorholdene i Odense. 

Tidspunkt Jan. 

Kl.8 91 90 89 84 77 77 

Kl. 14 88 83 77 69 62 64 
K1.21 91 90 89 86 81 83 

Vindens styrke og hyppighed har betydning for 

bygningers konvektive varmeudveksling med om

givelserne. Endvidere har det indflydelse på, 

i hvor stor udstrækning utætheder ved vinduer 

og døre giver anledning til naturlig ventila

tion og dermed varmetab. 

Bea u- Hastig-

81 
66 
85 

forts Betegnelse hed Bemzrkninger 

skala m/s 

o Stille 0,0-0,5 Røg stiger lige op. 

85 
68 

89 

0,6-1,7 
Røgen fra flere skorstene gu i samme 

l Svag luftning retning. En vimpel rører sig næppe. 
-

13. 

Tabel 13.1 

Den relative fugtigheds 

' daglige variation (Odense) . 

%W 

Dec. 

89 91 92 91 
72 77 86 89 
90 91 91 92 

1.6 Vind 

Tabel 13.2 

Beauforts vindskala 

2 
S { brise 

vag vind 1,8-3,3 En vimpel løftes. Et flag hænger slapt ned. 

3 Let { brise 
vind 

3,4-5,2 
Kviste bevæger sig. En vimpel strækkes. 
Et flag løftes. 

4 J { brise 
ævn vind 5,3-7,4 Grene bevæger sig. Et flag strzkkes. 

. ·--·----
5 

F . k { brise 
ns vind 7,5-9,8 Store grene på træerne bevæger sig. 

-
6 Kuling ell. blæst 9,9-12,4 

Mindre træer og store grene bevæger sig 
stærkt. 

- -- - - - · 
7 

S. . { kuling 12,5-15,2 
Selv store træstammer bevæger sig. Nogle 

tiV blæst blade blæser af. Svage kviste knækkes. 

{kulin Man standser af og til, når man går mod 
8 Hård blæstg 15,3-18,2 vinden. 

9 Storm 18,3-21,5 
Man standser ofte, når man går mod vinden. 
Besværligt at stå stille. 

-
lO Svær storm 21,6-25,1 

Man kan ikke stå, uden af og til at mitte 
flytte benene. 

11 Orkanagtig storm 25,2-29,0 For at stå mi man holde sig fast. 

12 Orkan >29,0 Voldsomme ødelæggende virkninger. 
--



Vindstyrken angives oftest efter Beauforts 

vindskala, der går fra O ved vindstille til 

12 ved orkan. I tabel 13.2 er vindskalaen an-

givet sammen med angi velse af tilsvarende 

vindhastigheder i m/s og karakteristiske 

træk for virkningerne af de forskellige 

vindstyrker. 

I tabel 14.1 er middelvindstyrken for de enkel

te måneder og hele året anfØrt for 3 lokali

teter i landet. 

Sted Jan. Feb., Mar. l Apr. , Maj l Jun. l Jul. 

Herning ~ 2,8 2,5 3,1 2,3 2,1 2,4 1,8 

Randers 2,3 2,2 . 2,2 2,2 2,0 2,2 1,8 

· Hamrnershu~ 3,2 2,9 . 2,7 2,5 2,2 2,5 2,3 

Til brug for VVS-t ekniske b ere gninger e r der af 

Statens Byggeforskningsinstitut i samarb ejde med 

Meteorologisk Institut m.fl. udgivet en samling 

af vejrdata for et referenceår, SEI-rapport 89 . 

Heri er angivet månedsmiddelværdien af ialt 21 

vejrparametre, dØgnværdier af lufttemperatur, 

maksimumtemperatur, globalstråling og dugpunkts

temperatur for r eferenceåret m.m. 

Referenceårets vejrdata er indkodet på EDB og er 

anvendeligt til varmebalanceberegninger, t i l vur

dering af driftsomkostninger for ventilations

anlæg m. m. 

Aug. 

2,0 

1,8 

2,4 

14. 

Beauforts vindskala 

14.1 

Mi ddelvindstyrke 

(Beaufort-tal ) 

Se p. Okt. · l l Hele Nov. Dec. året 

1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 
1,8 1,9 2,0 2,1 2,0 
2,8 3,0 3,3 3,3 2,8 

----

1 .7 Vej rdata 

. 



Den atmosfæriske luft indeholder altid en 

vis mængde vanddamp. Hvor meget luften kan 

optage, afhænger af temperatur og tryk, der 

tilsammen bestemmer mætningspunktet. Tilsæt

tes mere vanddamp vil den fortættes som tåge, 

der i modsætning til vanddampen er synlig. 

Blandingen vil så bestå af luft fuldt mættet 

med vanddamp og fint fordelte vanddråber, der 

svæver i luften. 

Så længe, der ikke finder nogen fortætning 

sted, kan vanddampen i luften regnes for at 

være overhedet , og den kan ved normalt tryk 

og temperatur ligesom luften , betragtes som 

en ideal gas, således at de fra fysikken kend

te love kan anvendes. 

For en ideal luftart gælder tilstandsligningen 

p·V = m·R·T, 

der kan udtrykkes således: 

Ved samme temperatur T K er produktet af tryk 

og rumfang konstant. 

De indgående størrelser er: 

Tryk 
2 

p N/m = Pa 

Rumfang V m 
3 

Masse m kg 

Gaskonstanten R Nm/kg K = J/kg K 

Temperatur T K 

For massen m = l kg findes for det specifikke 
3 

volumen v m /kg: 

p·v = R·T 

15. 

2. Fugtig luft 

2.1 Fysiske forhold 

Idealgas 

Tilstandsligningen 



Luftart Mole- Gaskon- Masse- Varme-
kyl- s tant fylde fylde 
vægt R p (0 C) c 

p 
(O C) 

N m 3 kJ 
)J 

kg K 
kg/m 

kg c 

Ilt 32,00 260 1,43 0,92 

Kvælstof 28,02 298 1,25 1,05 

Kuldioxyd 44,00 189 1,98 0,84 

Kuloxid 28,00 297 1,25 1,05 

Annnon i ak 17,03 488 0,77 2,05 

Brint 2,02 4130 0,09 14,25 

Helium 4,00 2080 0,18 5,20 

Klor 70,90 117 3,16 0,50 

Metan 16,03 519 O, 72 2,18 

Svovldioxid "64 ,06 130 2,93 0,56 

Tør luft (29) 287 1,293 1,00 

Vanddamp 18 462 0,81 1,85 
- L__ _____ ~ 

IfØlge Daltons lov er partialtrykkene af be

standdelene i en luftblanding uafhængige af 

de øvrige bestanddele i luftblandingen, og blan

dingens totale tryk er lig med summen af parti

altrykkene. 

Betegnes blandingens totaltryk p, luftens par

tialtryk p
1 

og vanddampens partialtryk pd, fås 

p = pl+pd 

Sædvanligvis er p = barometerstanden pb 
5 2 

pb = l atm. = 1,013·10 N/m = 1013 mbar. 

Kun i særlige tilfælde såsom trykkamre eller 

vacuumanlæg må der tages hensyn til det ændrede 

totaltryk af blandingen. De trykforskelle, der 

opstår i ventilationsanlæg, er uden betydning 

for beregningerne. 

Når en luftmængde mættes med vanddamp, vil vand

dampens partialtryk have nået sin hØjeste værdi 

mætningstrykket pdm" For en hvilken som helst 

16 . 

Tabel 16.1 

Stofværdier for luftar ter 

Daltons lov 

2.2 Relativ fugtighed ~ 



anden blanding ved samme tempe~atur vil par

tialtrykket pd være lavere, og forholdet 

lP 
P a 
Pam 

benævnes luftens relative fugtighed. lP angi

v es som en størrelse mellem O og l eller i %. 

pdm ved forskellige temperaturer fremgår af 

nedenstående tabel over stofværdier for mæt-

tet luft. 

Luft- Massefylde Vanddamp- Stofværdi er/ 
t emp . tryk kg tør luft 
c 3 3 Vand-kg/ m kg/m Pam Varme-

indhold indhol n 

tør luft mættet 10
2

N/m
2 

g/kg kJ/kg 

- 20 1,396 1,395 1,026 0,63 -18,55 

- lO 1,342 1,341 2,599 1,60 - 6,07 

o 1,293 1,290 6,105 3,78 9,42 

lO 1,248 1,242 12,28 7,63 29,2 

20 1,205 1,195 23,37 14,7 57,8 

30 l, 165 1,146 42,42 27,2 99 , 6 

40 1 , 128 1,097 73,74 48,8 166 

45 1,110 1,070 95,82 65,0 213 

50 1,093 1,043 123,3 86,2 273 

55 1,076 l, 013 157,3 114 352 

60 1,060 0,981 199,2 152 456 

65 1,044 0,946 249,9 204 599 

70 1,029 0,909 311,5 276 795 

75 1,014 0,868 385,4 382 1080 

80 1,000 0,823 473,4 545 1520 

85 0,986 o, 773 578,1 828 2282 

90 0,973 O, 718 701,0 1400 3818 

95 0,959 0,656 845,1 3120 8436 

100 0,947 0,589 1013 - -

Vandindholdet eller den absolutte fugtighed x 

er defineretsom den vægtmængde vanddamp i kg, 

der befinder sig i blanding med l kg tør atmos

færisk luft . 

17. 

Tabel 1 7.1 

St ofværdi er for mæt tet 

luft ved 1013 mbar 

2.3 Vandindhold x 



Består en blanding på mb kg af .m
1 

kg tør 

luft og md kg vanddamp fås: 

m 
x=~ 

ml 

kg vanddamp 
kg tør luft 

Anvendes tilstandsligningen på l kg tør luft 

blandet med x kg vanddamp og med ~ < 100% 

fås med værdierne i tabel 17.1: 

p ·v = l·R ·T = 287T 
l l 

p ·v = x·R ·T = 462·x·T 
d d 

Ved division findes, idet p
1

+pd = pb: 

p l 287 0,622 pb-pd 
-= = = --
p d 462·x x p d 

som giver 

x 
p d x+0,622 · Pb 

Heraf fremgår, at vanddampens partialtryk kun 

er afhængig af blandingens totaltryk pb og 

vandindholdet x, men uafhængig af blandingens 

temperatur. 

Af 18.3 findes: 

x = 0,622 
p d 

pb-pd 

~-p dm 

0,622 . pb-~·pdm 

En blanding af l kg tør luft og x kg vanddamp 

har varmeindholdet eller entalpien 

i i 1+xid 

hvor i er entalpien af den fugtige luft i 

kJ/kg tør luft 

il entalpien af den tørre luft i kJ/kg. 

i
1 

benævnes også den tørre eller den 

fri varme. 

18. 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

2.4 Luftens enta1pi 

18.6 



id er entalpien af vandd~pen i kJ/kg. 

id kaldes også den bundne eller 

den latente varme. 

x er vanddampindholdet i kg vanddamp/ 

kg tør luft. 

De specifikke varmeindhold i
1 

og id kan udtryk

kes ved: 

i = 
l 

i = 
d 

c ·t 
p l 

r +c d·t o p 

og 

hvor cpl og cpd er middelværdien af henholdsvis 

luftens og vanddampens specifikke 

varmefylde ved konstant tryk i det 

aktuelle temperaturområde, 

r er vands fordampningsvarme ved O c, 
o 

t er blandingens temperatur i c. 

Indsættes disse udtryk i 18.6 fås entalpilig-

n ingen 

i = c ·t+x(r +c ·t) 
pl o pd 

Som nulpunkt har man altså valgt luft ved O C 

og vand ved O c. Leddet r viser, at vandet 
o 

fordamper ved O C, og disse vanddampe overhe-

des til temperaturen t, leddet cpd·t. 

Indsættes stofværdierne får entalpiligningen 

udseendet 

i 1,006·t+2500x+l,93·x·t kJ/kg tør luft 

Det skal her præciseres, at der ved alle luft

beregninger arbejdes med tilstandsændringerne 

for mængden af l kg tør luft + x kg vanddamp. 

Denne blanding vil altid være karakteriseret 

ved 2 af størrelserne t, i og x eller ~. 

19. 

19.1 

19.2 

Enta1pi1igningen 

19.3 

19.4 



Den direkte anvendelse af entalpiligningen 

til beregninger af lufts tilstandsændringer 

vil være ret omstændelig, og der er derfor 

gjort mange forsøg på at fremstille afhæn

gigheden mellem i, x og t i diagramform. 

Det i Danmark mest anvendte er udformet af 

Mollier, som i sin afbildning er gået ud fra 

et skævvinklet koordinatsystem med lodret 

i-akse og skråt nedadrettet x-akse. Denne 

akses hældning er bestemt ved, at den lod

rette hØjde mellem x-aksen og normalen til 

i-aksen i nulpunktet er 2500·x. 

Af grundligningen 

i = 1,006t+2500x+l,93·X·t 

ses umiddelbart, at normalen til . i-aksen i 

nulpunktet indeholder alle værdier af i for 

t = O ved x > O. Ud ad denne linie afsættes 

værdierne for x, således at den optræder som 

hjælpeakse. 

t oc ikJ/kg tør luft 

t, 
j ~- _ t konstant 

----- -

/.fo 
1 006 t '..: ~St 

l 1 Q"t 

O (x) hjælpeakse 

2500 x, 

x 

20. 

2.5 Molliers i,x dia-

gram 

Figur 20.1 



Sættes x = O fås i = 1,006t, hyoraf det frem 

går, at i-aksen også kan anvendes som t-akse. 

Ved at sætte t = t
1 

findes 

i 1,006t
1
+(2500+1,93t

1
) ·x 

som fremstiller en ret linie i det skævvink-

lede koordinatsystem gennem punktet i = 1,006t
1 

på i-aksen (t
1 

på t-aksen) og hældningskoeffi

cienten (2500+1,93t
1
). 

Af figur 20.1 ses, at der gennem hvert punkt 

i diagrammet går en lodret linie for x = kon

stant, en skråt nedadrettet linie for i = kon

stant og en svagt skrå linie for t = konstant. 

For t > O er t-linien stigende mod hØjre og 

for t < O er den faldende mod hØjre. 

På næste side er vist et i,x-diagram for det 

almindeligst anvendte temperaturområde opteg

net ved normaltryk pb = 1013 mbar. 

Af udtrykket 18 . 5 kan for~ 

x 
ID 

P dm 
0,622 . pb-pdm 

l findes 

der er udtryk for den vanddampmængde, som ved 

en b estemt temperatur med mætningstrykket 

pdm findes i l kg tør luft ved mætningstilstan

den. Afsættes punkter x ud ad temperaturlini-
m 

erne, fremkommer der en kurve for alle mætnings-

tilstande, figur 23.1. Denne kurve er grænse

kurve for det tilstandsområde, hvor den fugti

ge luft kan behandles som ideal gas. 

Ved i 18.5 at sætte~ = 0,1, 0,2, ...... ,0,9 

kan på samme måde bestemmes punkter p~ kurven 
• 

for~= 10% , 20% ....... 90%. Disse er indteg-

net på i ,x-diagrammet side 22 . 

21. 

21.1 

Diagram 

Mætningskurven 

21.2 

~-kurver 



I.x-diag-am for fugtig luft i t~mp~raturomr~d~t -10"c til +60°C (h=1013mbar) 

1 
.. ·!~ ... - .... - ........ 

~f'<: 
k 

~ 

l 
' 

!R.t'!Jillfit~!,~bJd pfj ll 
l/"~ ~ ·s;; ~ --re y 

l :il 
~ 

!~ 
~ 

30 

20 

-.::: 

10 

r-t::: 

r'l 

.~~ 
& 

~ 

ry 
':7 
~o 

- ' ~ 
~Wm2 i l 
800 ' ; 

.~; 
v :::v 

2 
·~ 

' T....-1 "t: 

:>Q 

l 

l : 

; i ~~ 
' l ' 

71~ ... \) 

l l l ' 
! l ! 

7 

. : i l ! .. l 

- - l 
l 

~~ l : 

~ l ! l 

:" : l 
l l i . 

l; l l l l i l i 
l . : l 
l l t l 
. • l D-0 ; i 1;

1 i 
; ' l l i ' i l 
l ! l l l ! l 

: l l l 

o l l .. ' 

1Xl05 (Øl ' ' ' ~ IJI'5 J l. 

~ ' --'~'~'r---~.-------~'~'=-------------------~~. ' • (•J/i:~ ,_ ,- 1"1 d: h <'· ';J/~ '"4:1 
.__ ~ ~ ""' \. c. '-C . . 

. '"' 
~~ 

r~· 



i,t 

mætningskurve 
for total t ryk p b 

t l 

o 

Af udtrykket 

p d 
2 • ----x= 0,62 pb-pd 

ses, at mætningskurv ens og ~-kurvernes belig-

genhed i diagrammet er afhængig af totaltryk

ket pb . i,x-diagrammet kan derfor kun optegnes 

for et bestemt totaltryk, som bØr være anført 

på diagrammet. 

Udtrykket pd = x+0~622 • pb viser, at der for 

konstant pb kan optegnes en damptrykkurve med 

vandret x-akse og lodret pd-akse. På diagram

met side 22 er pd-aksen anbragt i hØjre side. 

Kurven er en svagt krummet linie, og for hvert 

punkt i i , x-diagrammet kan det partielle damp

tryk aflæses på damptrykkurven lodret under 

punktet, idet x = konstant. 

For punkter på mætningskurven aflæses pdm. 

Hvis der ved konstant temperatur tilføres vand 

til en luftmængde ud over mætningspunktet, vil 

den overskydende vandmængde (x-x ) optræde som 
m 

små vandpartikler i luften (tåge) . 

x 

23 . 

Figu r 23.1 

Damptrykkurven 

2. 6 Luft i tågeornr å - . 

det 



Den vandmængde, som ikke er fordampet, vil så

ledes kun tilfØre blandingen entalpien 

M c ·t·(x-x ), 
pv m 

hvor c = 4,19 kJ/kg c er vandets varmefylde 
p v 

ved konstant tryk. 

Dette betyder, at t-linierne får et knæk ved mæt

ningskurven og i tågeområdet vil ligge lidt over 

linierne i = konstant , se fig. 23.1 

For temperaturer under O C vil de frie vanddrå

ber fryse til is, hvis entalpi er i. 
l S 

(c. ·t-r. ) ·x= (2 ,l·t-335) ·x kJ/kg. 
lS lS 

Herved får temperaturlinierne i tågeområdet end

nu et knæk, så de ved t < O C ligger under 

i-linierne. se fig. 23.1. 

Hvis et termometers kviksølvbeholder forsynes 

med en strømpe vædet med vand, vil der ske en 

fordampning fra strØmpen, og termometret vil 

indstille sig på en temperatur t , hvor der er 
v 

ligevægt mellem termometrets afkØling og fordamp-

ningen. Da luften umiddelbart omkring føleren 

kan betragtes som mættet, vil tilstanden i i,x

diagrammet kunne repræsenteres ved det punkt 

på mætningskurven, der angiver temperaturen t , 
v 

figur 23.1 pkt. A. 

Hvis den tørre temperatur t
1 

samtidig måles med 

et almindeligt termometer , vil skæringspunktet 

B på linien t= t
1 

og tv-linien forlænget bag

ud fra punkt A fastlægge et punkt i i,x-diagram

met. Dette punkt angiver da luftblandingens tem

peratur t
1

, den relative fugtighed ~' det ab

solutte vandindhold x og entalpien i. Hvis luft

blandingen er mættet med fugtighed, vil det tør

re og det våde termometer naturligvis vise sam

me temperatur. 

24. 

Vådt termometer 



Undertiden forsynes i,x-diagrammet med linier 

for det våde termometers temperatur, da den her 

beskrevne metode anvendes i praksis til måling 

af luftens relative fugtighed. (Assmann Psychro

meter) . 

Enhver tilstandsændring af en luftmasse kan be

skrives som en entalpiændring og en vanddampæn

dri n g. Sker der en ændring fra en tilstand l til 

t i lstand 2 kan den retning i i , x - diagrammet, hvor

efter tilstandsændringen foregår, udtrykkes ved 

L'~ i 
6x = 

i2-il 

x2-xl 

tilvækst i entalEi 
tilvækst i vandindhold 

Som hjælpemiddel til bestemmelse af r etningen af 

tilstandsændringen er der langs randen af i,x-dia

grammet side 22 afsat en retningsmålestok udtrykt 
L'li o • 

ved L'lx · Nulpunktet for denne malestok l1gger 

e g entlig i i,x-diagrammets nulpunkt , men det er 

her flyttet til en pol, der er anbragt i tåge

området. 

Har man bestemt en tilstandsændring ved ~~ kan 

retningen findes ved at trække en linie fra 

polen til punktet på retningsmålestokken . Den 

bestemte retning parallelforskydes til udgangs

punktet i diagrammet, hvorefter slutpunktet 

kan findes. 

25 . 

2.7 Retningsmålestokk~~ 



Når luft skal konditioneres til anvendelse i 

ventilations- og klimaanlæg gennemgår luft

blandingen en række tilstandsændringer, der 

har karakter af standardprocesser. I det fØl

gende vil en række af disse standardprocesser 

blive beskrevet, og deres bevægelser i i,x

diagrammet klarlagt. 

Blandes en luftmængde m
1 

kg af tilstanden 

(x
1
,i

1
) med luftmængden m

2 
kg af tilstanden 

(x
2
,i

2
) vil blandingens absolutte fugtigheds

indhold x
3 

og entalpi i
3 

blive: 

x3 

i3 

ml·xl+m2-x2 

ml+m2 

ml•il+m2·i2 

ml+m2 

Udtrykket 26.2 kan omskrives til: 

ml (i3-il) = m2(i2-i3) 

i3-il 

i2-i3 

m2 
~=n, 

l 

der viser, at blandingens tilstandspunkt 3 

vil ligge på forbindelseslinien mellem punk

terne l og 2 og dele denne i forholdet 
m 

strækning 1-3 2 
n = = --

strækning 2-3 m
1 

som vist på figur 26.1 

n benævnes blandingsforholdet 

12 

ø = 1,0 

t6' l ---- ~Y 

x 

26. 

3. Tilstandsændringer 

for fugtig luft 

3.1 Blanding af luft

mængder 

26.1 

26.2 

Figur 26.1 



Hvis blandingstilstanden falde~ inde i tåge

området, som vist ved blanding af 4 og 5 til 

tilstand 6, vil den overskydende vanddampmæng

de 6x = x6-x6 • kondenseres ud af luftblandingen, 

der kommer til at bestå af fuldt mættet luft af 

tilstanden 6' samt vandmængden 6x i dråbeform. 

Ved at lede fugtig luft hen. over en tør, varm 

overflade sker der en opvarmning uden ændring 

af det specifikke vandindhold x. 

Da således x = konstant, bliver 6x = O og 

6i . d . . l 
6

x = +00 , d.v.s. at tllstandsforan rlngen Vl 

ske i lodret opadgående retning. Herved stiger 

entalpien i luftmassen, medens den relative 

fugtighed~ falder. 

Tilstandsændringen er vist på figur 27.1 fra 

punkt l til punkt 2. 

12 

x 

Vinterluft af O C og 80% RF opvarmes til stue

temperatur 21 c. Hvor stor er ~ i den nye til

stand? 

i,x-diagrammet side 22 giver ~ = 20%. 

På figur 27.1 er ligeledes indtegnet forløbet 

af en afkØling fra tilstandspunkt 3 til 4. Her 

. 27. 

3.2 Opvarmning ved kon

stant vandindhold 

Figur 27.1 

Eksempel 27.1 

3.3 TØr kØling 



. lh 
er retnlngen l:::.x = -oo. Denne proces kan kun 

foregå, sålænge kølefladens temperatur er hø

jere end td, dugpunktet for den pågældende 

luftblanding. Køles luften til mætning ved 

dugpunktet vil der udskilles vand og proces

sen får en anden karakter, idet 6x da er for

skellig fra O. 

Sluttilstanden 4 ved tør kØling afhænger af 

kølefladens størrelse, varmeovergangstallet 

og kølefladens middeltemperatur. 

Ledes m kg forstøvet vand til en luftblanding 
v 

af m
1 

kg tør luft og x·m
1 

kg vanddamp, således 

at hele vandmængden m fordamper, vil der ske 
v 

en ændring i luftens absolutte vandindhold 

til x
2

. 

Ændringen er udtrykt ved: 

6x x2-xl = 
m 

v 

ml 

Entalpiændringen kan udtrykkes ved vandets ental

pi i : 
v 

6i i -i = 2 l 

m ·i 
v v 

ml 

således at tilstandsændringen får retningen 

6i 
!::.x = 

m ·i 
v v 

ml 

ml 

m 
v 

i 
v 

Da i = c ·t = 4,2t kJ/kg og vand kun kan til-v pv v v 
føres forstøvet ved O < t < 100 C, vil retnin-

v 
gen på randmålestokken ligge i intervallet 

O < ~~ < 420, der ligger indenfor en lille 

vinkel i diagrammet, som vist på figur 29.1. 

For t = O C bliver ~i = O, og processen lø-
v ux 

ber langs en isentalp (i= konstant linie), 

28. 

Dugpunkt 

3.4 Befugtning med 

vand 



o 
x 

altså uden ændring af luftblandingens ental

pi i. For de sædvanligt anvendte temperatu

rer indtil 20 C kan der i praksis regnes med 

konstant i, idet afvigelsen vil være uden be

tydning. 

Befugtningsprocessen kan teoretisk fortsætte 

til mætning opnås, men kun ved at cirkule-

re betydeligt større vandmængder , end der 

skal optages, kan man nærme sig mætningskur

ven, d.v.s. 90-95% RF. Vandet skal desuden 

recirkuleres uden opvarmning eller afkØling. 

Den laveste temperatur, der kan opnås på denne 

måde, kaldes luftens kØlegrænse tk, og afkØ

lingen sker udelukkende ved, at vandets for

dampningsvarme hentes fra luftens fri varme 

og bindes i vanddampen. 

Det cirkulerende vand vil antage en tempera

tur meget nær tk. 

I stedet for v ed vandindsprøjtning kan befugt

ning foretages ved tilførsel af vanddamp. 

TilfØres md kg vanddamp kan tilstandsændringens 

retning bestemmes af 

Lh i2-il md·id 

!:::.x = x
2
-x

1 
= = i 

m d d 
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Figur 29.1 

KØlegrænsen 

3.5 Befugtning med 

damp 



De grænser for id, som der normalt kan være 

tale om, er: 

id = 2680 kJ/kg for mættet damp af 1,0133 bar og 100 c 

id = 3050 kJ/kg for overhedet damp ved 

10 bar og 300 c. 

På figur 30.1 er vist, hvor dette område lig

ger på retningsmålestokken . 

o 
x1 x2 o 

3050 

2680 

x 

Det ses af figuren, at dampbefugtning kun 

giver en ringe stigning i temperaturen. Slut

tilstanden 2 bestemmes ved at docere den nøj

agtige dampmængde x
2
-x

1
. 

Som nævnt under punkt 3.3 kan kØling med 

~! = -oo kun finde sted, hvis kØlefladens 

overfladet emperatur ikke på noget punkt har 

lavere temperatur end luftens dugpunkt td. 

Er denne betingelse ikke opfyldt, vil der kon

denseres vand på kølefladen, således at luften 

i virkeligheden passerer hen over en våd overfla

de af en temperatur t < td. Holdes t konstant 
v v 

ved at fjerne varmestrømmen ~, er luftmængden 

m
1 

kg tør luft og fortættes der vandmængden 

md kg vand fås: 

6i i -i = 
2 l 

~+m ·i 
d v 

ml 
og 

30. 

Figur 30.1 

3.6 Våd kØling 



l:::. x x2-xl 
m d 

ml 

hvoraf retningen på randmålestokken findes til: 

l:::. i 
!:::.x 

<P . - ·-+l 
m d v 

Denne form for kØling kan også udfØres v ed at 

recirkulere et overskud af forstøv~t vand, der 

holdes på den konstante temperatur t ved afkØ-
v 

ling. 

For <P = O og ~i = i findes den rene befugtning ux v 
med vand som omtalt i pkt. 3.4. 

Principielt kunne <P og md lige så godt være po

sitive, så udtrykket 31.1 vil gælde i alle til

fælde, hvor der fjernes eller tilføres varme i 

forbindelse med fortætning eller fordampning af 

vand. 

For t konstant over hele arealet vil tilstands
v A• 

d . Ul • d k • • k æn rlngen !:::.x ga mod et pun t pa mætnlngs urven, 

hvor linien t = t skærer denne. Da denne forud-
v 

sætning sjældent er opfyldt i praksis, vil køle-

forlØbet foregå efter en krum linie mellem ret

ningen for tør kØling og retningen mod t på 
v 

mætningskurven. Forholdene er vist på figur 

31.1. 

o x2 x, x 

31. 

31.1 

Figur 31.1 



Til beregninger i praksis vil 9et retlinede 

forlØb almindeligvis være nøjagtigt nok. 

Af figur 31.1 ses , at hvis temperaturen t 
v 

hæves, vil tilstandsforandringerne efterhån-

den ændres til opvarmning og befugtning, idet 

standardprocesserne tør kØling og befugtning 

med vand passeres. 

Den mest almindeligt anvendte måde til affugt

ning af luft er ved afkØling under dugpunktet, 

men der findes også mulighed for at fjerne 

fugtighed med kemiske midler. 

Dette kan ske ved adsorption, d.v.s. vandopta

gelse i et stofs mikroskopiske porer. Som ek

sempel herpå kan nævnes silicagel (kiseldioxyd) • 

Adsorptionsmidlerne kan r egenereres ved opvarm

ning. 

Affugtning kan også ske ved, at en del af luf

tens vandindhold absorberes kemisk af en mættet 

opløsning af e t salt eller selve saltet. Dette 

bevirker, at oplØsningen fortyndes, eller at 

saltet flyder hen. Sådanne stoffer er f.eks. 

kalciumelorid og lithiumklorid. 

32. 

3.7 Affugtning ved 

ad- eller absorption 

Adsorption 

Absorption 
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