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1.1 

Opgave 1.1 

En stor 25 cm massiv betonmur befinder sig i temperaturlige-

vægt med omgivelserne: t = 20 C for T<T 0 om g 

Der kan regnes med overgangstallet a. bestemt ved~= 
1 a· 

0,13 m2 K/W på begge mursider, A= 1,7 W/mK, p = 280G kg/m 3 

og c = 0,88 kJ/kgK. 

Til tidspunktet T=To sænkes omgivelsernes temperatur på beg-

ge mursider til O C: t = O C for T~To om g 

l. Benyt Schmidts metode til at optegne temperaturforløbet i 

muren til tidspunkterne T=T 0 + n timer 1 n = O 1 ~, l, l~ 1 

21 2~, 3 

Benyt fØlgende målforhold ved optegningen: 

længder: 1:5, temperaturer: l C = l cm. 

2. Beregn varmestrømmen ~ pr m2 muroverflade, der forlader 

muren som funktion af tiden T i ovennævnte 3 timers tids-

rum . 

3 . Beregn den resulterende varmeafgivelse fra muren ved over

gangen fra 20 C til O C (temperaturudligning med omgivel

serne) og sammenlign denne varmemængde med varmeindholdet 

i gasolie, der indeholder 45 MJ/kg. 

Opgave l. 2 

l . Opstil varmeledningsligningen med randværdibetingelser 

for en stor plan plade med varmeledningstallet A, hvori 

der produceres en varmemængde q pr. tids- og volumenenhed. 

Overfladetemperaturen på pladens to sider holdes konstant 

på t
0

• Der kan regnes med endimensional varmestrøm . 

2 . LØs den opstillede differentialligning. 

3 . Beregn temperaturen i symmetriplanen for en 20 cm beton

plade med A = 1 1 4 W/mK, q = l kW/m 3 og t
0 

= 20 C. 



1.2 

Opgave l. 3 

l . Beregn transmissionstallet pr. lb . m for en rund skorsten 

med indvendig diamester 0,40 m. Skorstenen består a f 23 cm 

murværk, A = 0,70 W/mC, isoleret udvendig med et l ag 10 

cm mineraluld, A = 0,047 W/mC. Både det indvendige og det 

udvendige overgangstal sættes til 11,6 W/m 2 C. 

2 . Den samme skorsten opbygges uden isolering. Hvor tyk skal 

vangen være, for at skorstenen får samme transmissionsta l 

som ovenfor. 

3 . Hvad betyder det under punkt 2 fundne resultat for prak

sis? 

Opgave 1.4 

Hvor meget opvarmes drikkevandet i en koldtvandsledning, der 

føres gennem et 20 C varmt rum . 

Vandets temperatur ved tillØbet er grundvandstemperaturen +8 C, 

ledningen er en 25 mm ledning, d.v.s. indv e ndig 27,7 mm og 

udvendig 33,5 mm isoleret med 30 mm mineral uldsskåle. Lednin

gens længde er 25 m, og vandstrømmens hastighed er 2 m/ s. Det 

udvendige overgangstal a sættes til 10 W/ m2 C. u 

A . l ld = 0,037 W/mC. A. =58 W/mC. 
m~nera u Jern 

Til beregning af a. benyttes stofværdier for vand . 
~ 

Opgave l. 5 

En cirkulær, cylindrisk skorsten har en indvendig diameter 

på 23 cm. Vangen er 11 cm og har varmeledningstal let 

A = 0,60 W/mC. Det udvendige varmeovergangstal sættes til 

7,7 W/m2 C og udetemperaturen til O C. 

Igennem skorstenen strømmer røg med en hastighed på 3 m/s 

og temperaturen 250 c . 

Der benyttes stofværdier for tør luft. 



l. Bestem skorstenens indvendige overfladetemperatur, når 

Nu= O,ll6(Re0 ' 67-125)Pr 0 ' 33 . 

1.3 

Der anbringes nu et termometer i skorstenen. Termometrets 

fØler er en cylinder med udvendig diameter 6 mm og uden væ

sentlig varmeledningsmodstand. FØlerens overflade er 4 cm2 . 

2. Hvad bliver følerens temperatur, når dens overflade er po-
o -8 2 4 leret guld med stralingstallet a = 0,12·10 W/m K • 

Varmeovergangstallet fra røg til fØler beregnes af Nu = 

11,5 rRe·Pr. 

Efter nogen tids forlØb er termometrets fØler blevet tilso

det, således at den kan betragtes som en sortstråler. 

3. Hvad bliver følerens temperatur nu? 

Opgave 1 . 6 

l. Opstil potentialligningen med randværdibetingelser for 

en stor plan plade med tykkelsen k og temperaturlednings

tallet a = A/cp (m 2/s). 

2 . Pladen forudsættes i temperaturligevægt med omgivelserne 

t = 20 C (temperaturudligning) indtil tidspunktet om g 
T=T 0 , hvorefter begge pladesider påtrykkes en overflade-

o > 
temperatur pa t

0 
= O C, d.v.s. toverflade = O C for T=To. 

Find løsningerne til det opstillede ligningssystem til 

tidspunkterne T=To og T=00 • 

3. Optegn temperaturforløbet i pladen til T=T o og T~00 og 

skitser temperaturforløbet for nogle mellemtider Tt, T2, 

T3········ under det transienteforløb fra T=T o til T=00
• 

Opgave l. 7 

På en fortovsrestaurant er der i den over fortovet udkragede 

baldakin opsat et varmelegeme . På fortovet under varmelege

met er anbragt et bord. 

Beregn bordpladens temperatur, når bordpladen er 2xl m, l mm 

tyk jernplade og hvidmalet. 



1.4 

Varmelegemet udstråler effekten 1000 W, og dets armatur er 

således udformet, at al den stråling, varmelegemet udsender, 

rammer bordfladen. 

Luftens temperatur er + 5 C, og vindhastigheden er 5 m/s. 

Alle flader, der omgiver bordet, har en temperatur, som kan 

sættes lig med luftens temperatur. 

Varmeovergangstallet for konvektion kan ved den pågældende 

vindhastighed sættes til 29 W/m 2 c. 

Opgave l. 8 

En vandret vejbro, der fører over et udstrakt vandområde 

(vandtemperatur tv = +5 C) , har et vejbanedæk bestående af 

lO cm beton (A = 1,74 W/mC). 

Nedenstående spørgsmål ønskes besvaret under følgende forud

sætninger: 

Skyfri nathimmel (himmelhvælvingens formelle temperatur th 

kan sættes til -40 C). Der er vindstille, og varmeovergangs

tallet hidrørende fra naturlig konvektion på såvel over- som 

underside af dækket er ak = 9,30 W/m 2 C. Str ålingstallet for 

betonoverfladen er ob = 5,42 · 10-8 W/m2 K~, medens vandover

fladen kan regnes at have strålingstal svarende til det ab

solut sorte legeme. Luften er mættet med vanddamp. 

l. Beregn den højeste lufttemperatur, for hvilken der er mu

lighed for rimdannelse på vejoverfladen . 

2. Idet vejbanen tænkes opvarmet elektrisk (f.eks. ved et 

finmasket trådnet i betonen), og vejbanedækket tænkes 

isoleret med et passende tykt isoleringslag på undersi

den, således at der kan ses bort fra varmestrømme heri

gennem, ønskes bestemt den mindste elektriske effekt, der 

skal tilføres pr. m2 for at holde vejbanen fri for rim

dannelse, når lufttemperaturen er: 

a) +5 C 

b) o c 
c) -5 C. 
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Opgave l. 9 

/J-------IL R2 

/ 

----
/ 

L:l l /// 

// 

// 

I et rum på l = 4,0 m, b = 3,0 m og h = 2,4 m er der i den 

korte væg indbygget en radiator Rl med plan forside glat med 

væg. 

Radiatoren har hØjden 60 cm fra gulv og lØber i hel e væggens 

længde. 

Under stationære forhold er fremlØbstemperaturen 90 C og re

turtemperaturen 70 C og overfladetemperaturerne på vægge, 

loft og gulv 17 C. 

Den lakerede radiator og alle øvrige overflader betragtes som 

gråstråler med strålingstallet o= 5,48·10-8 W/m 2 K4
• 

l. Hvor stor bliver radiatorens varmeafgivelse fra forsiden 

ved stråling? 

2. Hvor stor er den varmemængde, der ved stråling afgives til 

den modstående væg? 

3 . Langs den ene langvæg indbygges i vinkel med radiator Rl 

en 0,6 m hØj og 2,0 m lang radiator R2 af samme type. 

Hvor stor bliver - under samme temperaturforhold som oven

for - strålingsafgivelsen fra radiator Rl, når begge ra

diatorer er i drift. 
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Opgave 1.10 

8m 

En gartner har planlagt at bygge et nyt drivhus med mål som 

vist på skitsen . Drivhuset skal være i brug hele året og må 

derfor opvarmes med oliefyr, således at rumtemperaturen tr = 
22 C. Det overvejes at bygge drivhuset på traditionel vis af 

stål- og trærammer med en tag-, gavl- og vægbeklædning af et 

lag 3 mm drivhusglas, så at glasarealet udgØr 80% af den sam

lede flade. 

l. Beregn det dimensionerende varmetab, når der kan regnes 

med følgende transmissionstal: 

for glasarealet: 

for rammearealet: 

for overgang til jord: 

k = 7,00 W/m 2 C 
g 

kt = 2,32 W/ m2 C 

kj = 0,81 W/m 2 c, 

og når det forudsættes, at jordtemperaturen kan sættes til 

8 C, og at alle fuger udføres helt lufttætte. 

Der skal til tagfladerne gives 15% tillæg til varmetabet 

p.g.a . udstråling til himmelrummet. 

Der kan regnes med 1729 solskinstimer pr. år. For resten 

af året kan den gennemsnitlige udetemperatur sættes til +7 C . 

2. Prisen for det nævnte l lags glas er 59 kr./m2
, men gart

neren må nu overveje, om det er mere Økonomisk at anvende 
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termoruder med 2- eller 3-lags glas. Han får oplyst føl

gende: 

Pris i Transmissionstal kg 

kr./m 2 W/ 2 C 

2-lags glas 366 3,14 

3-lags glas 586 2,09 

Energipris: 0,45 kr./kWh. (oliefyret kedelanlæg) • 

Idet der kan regnes med samme forhold som i spørgsmål . l 

bortset fra, at kg er ændret, ønskes beregnet de områder 

for rentefoden, hvor gartneren bør foretrække henholdsvis 

l, 2 eller 3 lag glas, når afskrivningstiden i alle til

fælde er n = 15 år. 

Der regnes ikke med driftsudgifter forbundet med de ændre

de glasarealer . 

Energiprisen tænkes at fØlge inflationen på 6% p.a . 

Der regnes ikke med energitilskud fra det offentlige. 

(Evt. tilskud regnes inkluderet i den angivne energipris). 

Gartneriet regnes beskattet som en privat erhvervsvirksom

hed. 

Opgave 1.11 

I nedenstående tabel l er angivet data for v armeisolering e f 

ter BR82 for et etplanhus på 120m2
• Det forventede netto

energiforbrug til rumopvarmning er angivet i tabel 2 på grund

lag af beregnede gennemsnitsværdier for varmetab og varmetil

skud for hver måned . 

l. Beregn varmeforbruget baseret på graddagtallet G(l7) = 
2906 Cdøgn/år for normalårets varmesæson på 22 3 dØgn. 



Tabel l. Data 

Bygningsdel 

Loft 

Ydervægge 

Vinduer*) 

Gulv 

Ventilationstab 

Ialt 

Areal 
m z 

120 

80 

18 

120 

(290m 3
) 

k-værdi 
W/m 2 C 

0,2 

0,3 

2,9 

0,3 

(0,5 h-l) 

1.8 

Specifikt 
varmetab 

W/C 

24,0 

24,0 

52,2 

36,0 

49,3 

B = 185,5 W/C u 

*) Alle vinduer har 2-lags glas med fØlgende orientering: 

N:2m 2
, S:9m 2 , Ø:3m 2 , V:4m2 

Tabel 2. Energiregnskab i kWh, t. = 20 C 
1 

l 2 

Måned t u Trans . Sol 

c + vent . 

l -1,0 2844 325 

2 -0,5 2776 488 

3 1,9 2451 835 

4 5,9 1909 1013 

5 10,9 1232 1199 

6 15,2 650 1285 

7 16,1 528 1166 

8 15,9 555 1117 

9 12,9 961 955 

lO 8,9 1503 642 

11 4,5 2099 343 

12 0,8 2600 273 

Ialt 

3 

Personer 

+ el m.v. 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Varmetabet (l) beregnes som Q= Bu(ti-tu)N, 

4 

Forbrug 

1-(2+3) 

2019 

1788 

1116 

396 

o 
o 
o 
o 
o 

361 

1256 

1827 

8763 

hvor alle måneder er regnet lige lange med N = 730 timer. 
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2. Beregn den procentvise ændring, der sker i varmeforbruget, 

hvis den gennemsnitlige rumtemperatur t. ændres ± l c, når 
~ 

beregningerne baseres på: 

a) månedsbalancer som i tabel 2, 

b) graddagtallet G(l7) . 

3. Beregn den procentvise besparelse, der kan opnås i varme

forbruget ved at ændre alle vinduer til 3-lags glas med 

k= 2,0 W/m 2 C og en solafskærmningsfaktor på f = 0,9 . 
s 

Ved beregningerne benyttes fØlgende: 

a) månedsbalancer som i tabel 2, 

b) graddagtallet G(l7). 

Opgave 1.12 

Et 50 mm stålrør med d = 60 mm og d. = 52,7 mm fører opvarm-u ~ 

ningsvand af 90 C gennem et kælderrum med t = 5 c. 

l. Hvor stort bliver varmetabet pr. m rør, når dette isoleres 

med inderst 25 mm mineraluld med A = 0,045 W/ mC og yderst 

25 mm isolationspuds med A = 0,10 W/mC. 

a. = 1000 W/rn 2 C ; a = 10 W/m 2 C; A. =58 W/ mC. 
~ u Jern 

2. Beregn skillefladens temperatur mellem de 2 isoleringslag. 

3 . Hvor stort bliver varmetabet og skillefladens temperatur, 

hvis de to lag ombyttes. 

Opgave 1.13 

Under forudsætning af, at 

e. = 25 c, e = -12 c 
~ u 

~ = 0,13 m2 K/W, Ru = 0,04 m2 K/W 

for den neden for beskrevne badeværelsesvæg, ønskes 

1. Varmetabet pr. m2 beregnet. 



2) Temperaturforløbet gennem væg optegnet. 

Opgave 1.14 

Materiale 

10 mm fliser 

11 cm letbeton 

lO cm mineraluld 

10 mm krydsfiner 

1.10 

Varmeled
ningstal 

W/ mC 

0,8 

0,23 

0,044 

0,14 

Hvor meget hurtigere slår en variation af den udvendige tempe

ratur (regnet som overfladetemperatur) igennem i fØlgende væg

ge : 

25 cm teglmur 

25 cm trævæg 

25 cm mineraluldvæg 

end i en 25 cm betonvæg. 

Alle vægtyper regnes massive. 

Der regnes med fØlgende stofværdier: 

Beton Træ Tegl Mineraluld 

A 1,7 0,15 0,7 0,037 

c 0,88 1,9 0,88 0,75 

p 2800 600 1800 150 

Opgave 1.15 

W/ m K 

kJ/ kg K 

kg/ m3 

På figuren er vist en facadepille opbygget af et materiale 

med varmeledningstallet A = 0,65 W/mC. For at forenkle opga

ven regnes udfyldningsvæggen mellem pillerne som f u ldstæn

digt isolerende. 

l. Bestem temperaturforløbet i facadepillen v ed hjælp af re

laxationsmetoden, idet der anvendes en maskeafstand p å 



mi=0,13m2C/W ti=20C 

mu=0,04m2C/W tu= 12C 

l< 0,4 "i mål 

1.11 

m. 

~x = ~y = 0,05 m. Beregn herefter varmetabet gennem pillen 

og angiv, hvor meget varmetabet er forøget i forhold til 

en plan væg med samme opbygning. 

2. Facadenpillen tænkes isoleret indvendigt med et 0,05 m 

tykt isoleringslag med varmeledningstallet A = 0,04 W/mC. 

Bestem overslagsmæssigt varmetabet gennem pillen. 

3 . Facadepillen tænkes nu isoleret som vist på nedenstående 

figur (A = 0,04 W/mC, e = 0,05 m). 

Beregn varmetabet ved hjælp af l. og 2. tilnærmelsesmetode. 

mJ E\MZW b 
0,05 0,3 0,05 

-i f* mål i m. 
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Opgave 1.16 

1. Vinduesbrystningen i en opholdsstue består af følgende mate
rialer, regnet udefra: 

Udvendig beklædning af 10 mm fibercementplade 
1400 kg/m 3 , A= 0,3 W/mK 

Trækonstruktion isoleret med 145 mm isolering 
klasse 36. Isoleringslaget regnes at indeholde 
24% træ, A = 0,12 W/mK for træ og 
A = 0,036 W/mK for isolering 

Dampspærre og 

Indvendig beklædning af 22 mm spånplade med 
A = 0,12 W/mK 

Beregn nedre grænseværdi U" og øvre grænseværdi U' samt trans
missionskoefficienten u i henhold til reglerne for massive kon
struktioner med inhomogene materialelag i DIF's regler for be
regning af bygningers varmetab. 

2. Ydervægskonstruktionen i opholdsstuen er udført som en 350 mm 
hulmur med 

Formur af massive teglsten, 1800 kg/m 3 , A= 0,78 W/mK 

Bagmur af mangehulsten, 1600 kg/m 3 , A= 0,48 W/ mK, 
forbundet med 8 trådbindere pr . m2 af 4 mm 
tinbronze, binderkorrektion b= 0,06 

Hulrummet isoleret med 125 mm isolering klasse 39, 
A = 0,039 W/mK 

Formur og bagmur er sammenmurede langs vinduers og døråbningers 
lodrette kanter, men derudover er der ikke foretaget sammenmu
ringer. 

I sammenmuringen er udført 10 mm kuldebroafbrydelse. Det sammen
murede areal udgør 5% af murfladen. 

Beregn transmissionskoefficienten u for ydervæggen i henhold til 
reglerne for konstruktioner med kuldebroer (DIF's regler). 
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Opgave 1.17 

Mellem to store parallelle flader opstilles en skærm. 

l. Hvor meget nedsætter denne skærm varmeudvekslingen ved 

stråling mellem de to flader, når skærmen har strålings

tallet cr W/m 2 K4
• De parallelle flader har samme strålings

tal cr, men temperaturerne T1 og T2 K. Skærmen består af 

tynd jernplade, således at den har samme temperatur på 

begge sider. Der ses bort fra al varmetransport ved kon

vektion. Der kan ved opgaveløsningen regnes med fØlgende 

formel for varmeudveksling mellem to parallelle flader 

l og 2: 

<I> 12 = c: 12 cr A (Tt -Tt4 ) , hvor _.! 
€:12 

l l =-+--l 
E:1 E:2 

2. Beregn den procentuelle reduktion, hvis 

t1 = 227 C t2 = 27 C c: = 0,9 

og beregn strålingstemperaturen for skærmen. 

3. Beregn den tilsvarende strålingstemperatur for skærmen, 

hvis denne udføres af blank metal med c: · = 0 , 1 . 
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Opgave 1.18 

l. Beregn transmissionskoefficienten Urør for to stålrør med no
minelle diametre 15 rrm (1/2") og 25 mm (1"), dels uisolerede, 
dels isoleret med 10, 20, 30 og 40 mm isoleringsmateriale og 

afbild Urør som funktion af isoleringstykkelsen sisal · 

= 0,044 W/mK Isoleringsmateriale: A 
Stålrørsmateriale: A = 58 W/mK 

au = 10 W/m 2 K ai = 1000 W/m 2 K: 

Middelsvære stålrør efter DS 540: 
nominel diameter 15 mm: 

2,65 mm godstykkelse, 21,5 mm udvendig diameter 

nominel diameter 25 mm: 
3,25 mm godstykkelse, 34 mm udvendig diameter 

2. Beregn transmissionskoefficienten U for tilsvarende isolerede 

plane stålvægge og sammenlign med ovennævnte Urør-værdier. 
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Opgave 2.4 

Luft af forskellig temperatur og fugtighed blandes. 

l. Find blandingstilstanden, når 2 kg luft af 20 C og 60% RF 

blandes med 5 kg luft af 5 C og 90% RF. 

2. Hvor megen varme skal tilføres, når blandingsluften opvar

mes til 18 C'? 

3. Hvad bliver den opvarmede lufts relative fugtighed? 

4. Hvad bliver luftens dugpunktstemperatur? 

S. Hvor megen vanddamp med et varmeindhold på 2500 kJ/kg H2o 
kan dels blandingsluften, dels den opvarmede luft optage? 

Barometerstand: l bar. 

Opgave 2.5 

Gennem et lokale passerer en dampledning, som fører overhedet 

damp med et entalpiindhold på 3100 kJ/kg. 

Lokalet har et rumindhold på 4000 m3 , og lufttilstanden er 

18 C og 70% RF. Det forudsættes, at der intet varmetab sker 

fra lokalet. 

Barometerstand 1013 rnbar.Luftens rumvægt p= 1,2 kg/m 3 • 

Der går hul på dampledningen, og der strømmer damp ud i loka

let. 

l. Hvor megen damp skal der tilføres lokalet, for at luften 

er mættet med vanddamp. 

2. Hvilken temperatur har luften, når mætningen indtræder? 

3. Hvad er dampens partialtryk ved denne tilstand? 

Opgave 2.6 

I et stormagasin er opsat en udstillingsrude af 5 mm tykt 

enkeltglas med et varmeledningstal på 0,81 W/ mC. Det indven

dige varmeovergangstal er a . = 7 W/m2 C. Lokalets lufttilstand 
~ 



er 20 C og 70% RF. Udetemperaturen er 6 C. Barometerstand 

1013 mbar. 

2.3 

l. Hvad er den hØjeste værdi det udvendige varmeovergangstal 

må have, for at der ikke dannes dug på rudens inderside, 

og hvor stort bliver varmetabet gennem ruden? 

2. Det udvendige varmeovergangstal er imidlertid 8,1 W/m 2 C. 

Til hvilken værdi skal en ventilator Øge det indvendige 

varmeovergangstal for at hindre dugdannelse, og hvor stort 

bliver varmetabet i dette tilfælde? 

Opgave 2.7 

I et rum er lufttemperaturen 20 C og vanddampindholdet 7,0 

g/kg tør luft . 

l. Beregn vanddampenes partialtryk pd' luftens relative fug

tighed ~ samt luftens entalpi i. 

2 . Beregn volumenet af l kg tør luft + x kg vanddamp. 

Luften tilføres nu yderligere en mængde vanddamp svarende til 

3 g/kg tør luft, uden at luftens temperatu~ ændres. 

3. Beregn luftens entalpi. 

Luftens temperatur ændres herefter til 25 C. 

4 . Hvor stor en varmemængde (udtrykt pr. kg tør luft) er der 

herved tilført luften. 

S. Beregn volumenet af l kg tør luft + x kg vanddamp. 

6 . Beregn hvor stor en vanddampmængde luften yderligere kan 

optage ved denne temperatur. 

Totaltrykket kan i alle tilfælde regnes til 1013 mbar. 

Opgave 2.8 

Beregn hvor stor en direkte solstråling, der kan regnes med 

at nå en solfanger kl. 12 (sand soltid) ved sommersolhverv 

og ved vintersolhverv, når solfangeren er placeret i Aalborg 
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(57°n.br.), er orienteret Sl5° V, og fladen er 

a) lodret, 
o b) hælder 23,5 med lodret. 

Opgave 2.9 udgår 

Opgave 2.10 

I hver af 2 blikdunke på 5 l og 20 l fyldes 3 l benzin ved 

20 C. Dunkene lukkes lufttæt og anbringes i et rum med en 

temperatur på 40 c. 

Hvordan kommer trykkene i de 2 dunke til at ligge i forhold 

til hinanden? 

Opgave 2.11 

IfØlge Avogadro's lov indtager et kilomol af en hvilken som 

helst luftart ved samme tryk og temperatur altid samme rum

fang. Ved 1,013·10 5 N/m2 og O C er dette rumfang som bekendt 

22,41 m3
• 

Beregn på grundlag af dette gaskonstanten for tør atmosfærisk 

luft og for vanddamp. 

Opgave 2.12 

I en stald er dyrenes totale varmeafgivelse 39 kW, hvoraf 

25% er fordampning (bunden varme) • 

Fra staldens gulv regnes fordampet 0,5 g vand pr. sek. 

Temperaturen (tr) i stalden må ikke underskride +15 c. Den 

relative fugtighed i stalden (~r) regnes lig med 0,8, og ude-
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luftens relative fugtighed (~ ) sættes ligeledes til 0,8, me-
u < 

dens temperaturen (t ) af udeluften varierer mellem -10 C 
< u 

t = +15 c. u 

Stalden ventileres ved indblæsning af friskluft (L kg tør 

luft/s). 

I beregningerne kan vandets fordampningsvarme sættes til 2500 

kJ/kg, og der kan ses bort fra størrelsen 1,93·t·x i udtryk

ket for luftens specifikke varrneindhold. 

l. Bestem L (kg/s) som funktion af ~x (= xr-xu) 

2. 

xr er rumluftens og xu er udeluftens absolutte vanddamp

indhold (kg H20/kg). 

Tegn en kurve, der afbilder L som funktion af tu. 

tu afsættes på abscisseaksen: l C = 0,5 cm. 

L afsættes på ordinataksen: l kg/s = 5 cm. 

~ og ~ regnes konstant = 0,8 og t = 15 c. u r r 

3. Transmissiontabet fra stalden kan skrives som Bt·~t (kW) , 

hvor Bt er lig med de begrænsende fladers totale areal mul

tipliceret med en middelværdi af de enkelte fladers trans

missionstal. 

Bt får altså dimensionen: kW/C. 

Bestem L som funktion af Bt og ~t. 

~t = t -t . r u 

4. Tegn en kurve, der afbilder L som funktion af tu' idet 

Bt sættes til 1,1 kW/C og tr = +15 C. 

Der anvendes samme målforhold som i spørgsmål 2. 

Ventilationsanlægget dimensioneres nu for en konstant luft

mængde på 1,1 kg/s tør luft, og der indskydes en varmeflade, 

således at det ved opvarmning af indblæsningsluften bliver 

muligt at sikre, at temperaturen i stalden (tr) ikke bliver 

lavere end +15 C, hvorimod der ikke kræves opretholdt en re

lativ fugtighed (~r) på 0,8. 

Bt sættes til 1,1 kW/C. 
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5. Tegn en kurve, der afbilder indblæsningstemperaturen t. 
~ 

som funktion af tu. 

6. Bestem temperaturen tr i stalden ved en udetemperatur 

t = +15 C og tegn en kurve, der afbilder t som funktion u r 
af tu. 

7. Bestem den relative fugtighed (~ ) i stalden ved t = r u 
-10 C og t = +10 c. u 

~ regnes konstant = 0,8. u 

Opgave 2.13 

En planlagt staldbygning med grundfladen 15x40 m2 og lofts

hØjden 2,9 m skal kunne rumme ca. 140 dyr, der om vinteren ud

vikler en total varmemængde på 116 kW, hvoraf 25% er bundet 

i vanddamp. Idet man regner med, at dyrene alene kan klare op

varmningen af rummet, installeres et undertryksventilations

anlæg til at dække frisklufts- og kØlebehov. Anlægget består 

af friskluftventiler i ydervæggene og udsugningsventilatorer 

i loftet. For så vidt muligt at holde en konstant rumtempera

tur tr = 13 C reguleres ventilatorernes omdrejningstal trin

lØst, s å ledes at ventilationsluftmængden kan varieres mellem 

1/ 3 og fuld luftmængde. 

Overalt i opgaven kan der regnes med stationære tilstande, 

med en massefylde for luften på 1,2 kg/m 3 og en varmefylde på 

1,0 kJ/kg C. Varmetabet gennem gulvet kan beregnes under et 

som ~ = kF(tr-tj)' hvor tj hele året sættes til 13 c . 

l . Når det anbefales at holde den relative fugtighed i stal-

den på ~r ~ 0,85, hvad bliver da den nødvendige ventila-

tionsluftmængde og det tilsvarende luftskifte om vinteren, 

hvor t = -10 C og ~ = 0,90? u u 

På varme dage ønsker man imidtertid at kunne få et luftskifte 

på n = 12 gange/h, herved vil det mindste luftskifte, ventila

torerne kan reguleres ned til, v ære n = 4 gange/h. 

2. Hvilken gennemsnitlig k-værdi skal rummets vægge og loft 

da h a v e , for at rumtemperature n kan holdes p å tr = 13 C 
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ved t = -10 C, ~ = 0,90 og n = 4 gange/h? u u 

3. Hvor stor må k-værdien maksimalt være for lokale dele af 

ydervæggene, hvis man vil undgå kondensdannelse på inder

siden af disse ved omtalte vintertilstand og n = 4 gange/h, 

når det totale indvendige varmeovergangstal a. = 7,8 W/rn 2 C? 
~ 

Man vælger nu at udføre byggeriet således, at gulv, vægge og 

loft får et gennemsnitligt transmissionstal på k = 0,93 W/rn 2 C. 

I juli måned er der færre dyr i stalden, hvor de kun opholder 

sig i 16 af dØgnets 24 timer. Under opholdet udvikler dyrene 

en totalvarme på 70 kW, hvoraf 50% er bundet i vanddamp. Det 

gennemsnitlige solindfald over døgnet kan sættes til 2,44 kW. 

4. Hvad bliver dØgnmiddeltemperaturen i rummet, når udetempe

raturens dØgnmiddelværdi t = 17 C og n = 12 gange/h? . urn 

Opgave 2.14 

For et 25 rn 2 stort korntorrum med 4 rn 2 sydvendte vinduer er be

regnet et varmetab til det fri på B = 20 W/C. Rummet får frisku 
luft gennem ventiler i facaden, og der udsuges mekanisk 0,033 

rn 3 /s, svarende til et luftskifte på 2 gange i timen. 

For en solrig periode i august måned kan der regnes med fØlgen

de gennemsnitlige belastninger: 

Udetemperatur 20 C 

Solindfald 425 W 

Kontorpersonale og maskiner 90 W 

l. Beregn den gennemsnitlige rumtemperatur . 

For at forbedre de termiske forhold i lokalet overvejes føl

gende forslag: 

a. Øgning af ventilationsluftmængden til 0,066 rn 3 /s, 

b. solafskærmning med tætvævede lyse gardiner, eller 

c. etablering af ventilationsanlæg med mulighed for kØling 

af ventilationsluften, så indblæsningstemperaturen bliver 

3 C lavere end udeluftens temperatur. 

2. Bedørn d e fore slåede foranstaltningers tilstr ække lighe d 

bl.a. ud f ra e n beregning af den g ennemsnitlige rumtempe 

ratur i de tre tilfælde . 
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Opgave 2.15 

Et luftkonditioneringsanlæg skal indblæse mL = 0,2 kg/s tør 

luft med tilstanden ti = 25 C, ~I = 45% i et lokale. Samme 

luftmængde udsuges fra lokalet. 

l. Hvilke standardprocesser skal udeluft med tilstanden t = 
u 

-10 C, ~ = 100% gennemgå i luftbehandlingsanlægget for u 
at opnå den ønskede indblæsningstilstand (ti, ~I), og 

hvor stort er varme- og vandforbruget hertil? 

2. Den indblæste luft tilføres i lokalet en total varmemæng

de på ~M = 1,5 kW og en vanddampmængde på mM = 0,9 kg 

HzO/h fra tilstedeværende personer samtidig med, at der 

sker en varmeafgivelse fra luften på ~Tr = 1,5 kW på grund 

af varmetab fra rummet til omgivelserne. Hvilken tilstand 

(t.,~.) har luften efter passagen af rummet? 
~ ~ 

3. For at opnå en mere Økonomisk drift af luftbehandlingsan

lægget blandes 40% friskluft med 60% returluft fra rum

met med tilstand (t.,~.) som fundet under 2. 
~ ~ 

Denne luftblanding behandles efter samme princip som under 

l, indtil den ønskede indblæsningstilstand (ti, ~I) opnås. 

Hvor stor bliver varmebesparelsen i %. 

4. Når udetilstanden er t = 22 C, ~ = 70% sker der intet 
u u 

varmetab fra rummet, medens varme- og vanddamptilførslen 

fra personer er uændret. Hvilken indblæsningstilstand 

(ti, ~I) skal ventilationsluften have, for at opnå samme 

sluttilstand (t.,~.) som under 2? 
~ ~ 

5. Hvilke standardprocesser skal udeluften (mL = 0,2 kg/s) 

gennemgå, for at opnå den under 4 beregnede indblæsnings

tilstand, og hvor stort er energiforbruget hertil? 

6. Indtegn alle luftens tilstandsændringer i et ix- diagram. 

Opgave 2.16 

Et facadeelement er udført som træramme med udvendig og ind

vendig beklædning af 18 mm krydsfiner og hulrummet imellem 
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dem udfyldt med 90 mm polyurethanplastskum. Der regnes med de 

praktiske varmeledningstal A = oo for træ og A = 0,035 W/m K 

for isoleringsmaterialet og vanddampdiffusionstal å = 1·10- 9 

-9 p 
og op = 4·10 g/m s Pa for henholdsvis træ og isoleringsma-

terialet. Der regnes med klimabetingelserne, udvendigt 

t = -10 C, relativ fugtighed 80%, og indvendigt t. = +22 C u ~ 

og relativ fugtighed SO%. Varmeovergangsmodstandstallene reg-

nes udvendigt R = 0,04 og indvendigt R. = 0,13 rn 2 K/ W. u ~ 

l. Bestem temperaturforløbet gennem konstruktionen. 

2. Bestem damptrykkets forløb gennem konstruktionen og ind

tegn det på et diagram med konstruktionens vanddampdiffu

sionsmodstand som abscisse. 

3 . Bestem mængden af kondenseret vanddamp i konstruktionen 

(g/m2 s) ved de angivne klimabetingelser. 

4. Bestem grafisk og analytisk det nødvendige diffusions

modstandstal for en dampspærre (membran på isoleringens 

indvendige side), hvis kondensation helt skal undgås un

der de givne klimabetingelser . 

5. Vurder kondensrisikoen for en normal vinterperiode, hvor 

temperaturforholdene varierer omkring frysepunktstempera

turen for udeklimaet. 

6. Vurder kondensrisikoen, hvis væggen udfØres med 300 mm 

isolering i stedet for 90 mm. 
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Opgave 2.17 

Ydervæggen i et badeværelse er opbygget som vist på neden

stående figur. Badeværelsets dimensioner er L·B·H = 4·2,5·2,5 

m. 

Materiale 

10 mm fliser 

11 cm letbeton 

lO cm mineraluld 

10 mm krydsfiner 

Varmeled
ningstal 

A W/mC 

0,8 

0,23 

0,044 

0,14 

Diffusions
tal 
<L g/m· s· P a 

3 •10- 9 

80·10- 9 

150•10- 9 

14·10- 9 

Der kan regnes med, at varmeanlægget kan holde rumtemperatu

ren konstant ti = 25 C. 

Udetilstand (t , ~ ) = (-12 c, 0,9 RF). u u 

l. Under brusebadning når den relative fugtighed i rummet op 

på 100%. 

Bestem vanddampdiffusionen i g/m2 h gennem ydervæggen lige 

efter badning. Der ses bort fra indvendig og udvendig dif

fusionsmodstand. 

2. Badeværelset ventileres med 3 gange luftskifte pr. time, 

heraf tages 2/3 fra soveværelset og 1/3 fra udeluften. 

Beregn ved hjælp af fortyndingsligningen, hvor længe det 

varer efter end badning, inden duggen forsvinder fra vin

duet i ydervæggen. 

Lufttilstand i soveværelse (t,~) = (20 C, 0,4 RF). 

Vinduet er en fast termorude med U= 3,1 W/m 2 C . Der kan 

ses bort fra vandfordampning efter endt badning . 

3. Giv en vurdering af, hvad vanddampdiffusionen betyder i 

det foreliggende tilfælde for konstruktioner og rummets 

relative fugtighed. 
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Opgave 2.18 

l. Beregn den ensartede omgivelsestemperatur t (= t
1 

= t ) , 
o ms 

der er nødvendig for termisk komfort samt varmeafgivelsen 

ved stråling ~s og konvektion ~k i følgende 2 tilfælde: 

a. stillesiddende person i klasserurn, aktivitetsniveau 60 W/m 2
, 

hvoraf 40 W/m2 skal afgives som fri varme, beklædning 

og 

Icl = 0,6 clo 

varmemodstand ved henholdsvis stråling og konvektion er 

m = m = O 22 m2 C/W s k , 

b. høj aktivitet i gymnastiksal, aktivitetsniveau 175 W/m2 , 

hvoraf 100 W/m 2 skal afgives som fri varme, beklædning 

Icl = 0,2 clo 

varmemodstand ved stråling ms = 0,22 rn 2 C/W, og ved kon

vektion~ = 0,09 m2 C/W (mk er nedsat i forhold til a på 

grund af livligere varmeafgivelse som fØlge a f større 

lufthastighed omkring legemet) . Der kan ses bort fra det 

ydre fysiske arbejde. 

2 . Bestem hvilken ændring i t
0

, der skal foretages, hvis per

sonens bekldning i tilfælde a har en isoleringsværdi på 

Icl = 1,0 clo. 

3 . Hvilke ændringer i t
0 

skal der foretages i de to tilfælde, 

hvis a og b bytter plads uden omklædning? 
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Opgave 2.19 

~Q~fQE~~D~~Y§~-i~~Eill~§~-~D9~~~~~~l 

Denne opgave omhandler en forenklet fremgangsmåde til bereg

ningsmæssig eftervisning af, om givne komfortkrav er opfyldt 

for et lokale med opvarmningsbehov . 

For at gennemføre komfortanalysen er det nødvendigt at fast

lægge både rumluftens temperatur og temperaturerne på alle 

indvendige overflader. 

De indvendige overfladers temperatur beregnes gennem relatio

nen 

4! = l 
mi 

hvor 4! W/m 2 

(t.-t .) = k(t. - t) 
l. Ol. l. U 

er den varmestrøm, der transmitteres gennem 

den pågældende flade 

m . m2 C/W er den indvendige varmeovergangsisolans 
l. 

k W/m 2 C er konstruktionens transmissionskoefficient 

t . c 
l. 

t .c 
Ol. 

tu C 

er rumtemperaturen 

er indvendig overfladetemperatur 

er udetemperaturen . 

Ved analysen antages fØlgende forenkl i nger : 

- alle flad er med undtagelse af vinduer og opvarmede flader 

(gulv- eller loftsvarme) antager rumtemperaturen t . , 
l. 

- varmekilders overfladetemperatur fastlægges i henhold til 

beregningsproceduren for pågældende varmekilde, og 

- lufttemperaturen er ens i hele lokalet og lig rumtempera

turen t .• 
l. 
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Som eksempel gennemføres en (udvidet) analyse for det på ne

denstående skitse viste rum. 

4,8 

B 
~ 

0,6 

2,7 

Alle mål 1 m. 

Opholdszonen er den del af gulvarealet, der er beliggende 

0,6 m fra væggene. 

Beregningsforudsætninger: 

Udetemperatur 

Transmissionstal for vinduer 

I ndvendig overgangsisolans 

Vinkelforhold for siddende 

person placeret ved A 

placeret ved B 

t = -12 c u 

k = 2,9 W/m 2 c v 

m. = 0,13 m2 C/W 
1 

\jJA-I= 0,16, \jJA-II= 0,12, \jJA-r= 0,04 

\jJB-I= 0 ,015, \jJB-II= 0 ,005, \jJB-r = 0,002 

For personen antages et aktivitetsniveau på 70 W/m 2 (1,2 met) 

og en beklædning svarende til 1,0 clo. 

For dette aktivitetsniveau kan den forventede middelvotering 

PMV bestemmes af 

åPMV 
PMV = O, 22 (t1 -21, 5) + ~ (tms -t1 ) 

åPMV = 0,09 med ~ 
ms 

ms 
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Der regnes på fØlgende tre situationer: 

a) Areal I+II udgør et vindue 

b) Areal I er et vindue og areal II er væg 

c) Areal I er et vindue, og under vinduet placeres en radia

tor med dimensionerne 0,3·2,2 m med overfladetemperaturen 

tr (areal r). 

l. Normalt dimensioneres opvarmningsanlæg således, at rumtem

peraturen er t. = 20 c. 
~ 

Beregn middelstrålingstemperaturen tms og de forventede 

værdier af PPD for en person placeret i A i de tre tilfæl

de a, b og c. 

Det antages, at tr = 60 c. 

Middelstrålingstemperaturen for en person er 

t = 1jJ l tl + 1jJ 2 t2 + ••••••• + 1jJ t ms p- p- p-n n 

hvor tn er overfladetemperaturen af flade n 

1jJ er vinkelforholdet mellem personen og flade n; p-n 
n 

(l: 1jJ = l) 
l p-n 

2. Beregn de værdier af rumtemperaturen ti og middelstrålings

temperaturen t for en person placeret i A, der giver opms 
timal termisk komfort (PMV = O) i de tre tilfælde a, b og 

c. 

3 . Giv en kvalitativ vurdering af komfortforholdene for en 

person placeret i B. 

Konklusion 

Såfremt resultaterne under spørgsmål l viser, at PPD ~ 10%, 

antyder opgaven, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en 

komfortanalyse i forbindelse med lokaler, der opfylder Byg

ningsreglementets krav til k-værdier, såfremt vinduesarealer

ne ikke er unormalt store, og sædvanlig dimensioneringsprak

sis med at sætte rumtemperaturen t . = 20 C følges. 
~ 
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Opgave 2.20 

På et hospitals patientafdeling klager patienter og persona

le over, at der er alt for varmt på sengestuerne, selv om 

der er lukket for radiatorerne det meste af året. 

Sengestuerne, der er ens, har en loftshøjde på 2,5 m og et 

gulvareal på 6x6 m2 • Facaden vender mod nord og består for 

hver stue af 5 m2 vindue med transmissionstallet 3,0 W/m 2 C 

og i øvrigt af lette facadeelementer med transmissionstallet 

0,47 W/m 2 C. Gulv, loft og de øvrige 3 vægge vender mod andre 

sengestuer af samme slags. Der er ingen ventilationsanlæg i 

stuerne, og på grund af gadestøj og støv holdes vinduerne 

lukket, men der kan regnes med et naturligt luftskifte, der 

skyldes fugetab gennem vinduerne, på 0,5 gange/h. Varmefyl

den for luft kan sættes til 1,26 kJ/m 3 C. 

I hver sengestue er der konstant 4 patienter, et gennemsnit

ligt antal besøgende på 8 voksne personer i l time pr. dØgn 

samt gennemsnitligt en af sygehuspersonalet i 8 timer pr. 

dØgn. Desuden kan der regnes med, at belysningen svarende til 

300 W er tændt i 12 timer pr. dØgn. 

l. Beregn varmetabet som funktion af t.-t , hvor t. er rum-
1 u 1 

temperaturen og tu = udetemperaturen. 

2 . Beregn den døgnmiddelværdi tum for udeternperaturen, der 

svarer til en dØgnmiddelværdi for rumtemperaturen tim = 
20 c. 

3. Bestem, hvor mange dage i året den gennemsnitlige rumtem

peratur tirn vil overstige 20 c. 

Opgave 2.21 

I et lokale med dimensionerne: længde x bredde x hØjde = 
lO,Ox8,0x2,5 m3 udvikles under diverse arbejdsprocesser 4 l 

benzendampe pr. time, og det er derfor nødvendigt at tilfø

re en vis mængde friskluft for at holde koncentrationen af 

benzendampene under HGV-værdien. 
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l. Bestem det nødvendige friskluftskifte, og angiv tidspunk

tet til hvilket HGV-værdien nås, når HGV-værdien for ben

zen er 5 cm 3/m 3
• 

Der forudsættes i dette og det fØlgende spørgsmål ideel 

blanding af benzendampe og rumluft og begyndelseskoncen

tration c
0 

= O. 

2. Ventilationsanlægget dimensioneres nu for en luftmængde 

på 1500 m3 /h (indblæsning og udsugning), men af drifts

Økonomiske årsager vil det være ønskeligt at indblæse med 

30% ren friskluft opblandet med 70% returluft. Af retur

luften afkastes altså 30% svarende til friskluftindtaget. 

Kan denne løsning godtages? 

I svaret bør indgå bestemmelsen af ligevægtskoncentratio

nen samt det tidspunkt, til hvilket koncentrationen af ben

zendampene når l i gevægtstilstanden. 

Opgave 2.22 

Et klasseværelse på 6x8x3 m er beregnet for 24 børn og l læ

rer. Alle forudsættes at have et aktivitetsniveau svarende 

til stillesiddende arbejde og beklædning l clo. 

Rummet ventileres med et luftskifte på 5 gange pr. time med 

luft af konstant indblæsningstemperatur tr = 17 C. Luftens 

rumvægt kan ansættes til pL = 1,2 kg/m 3
• 

l. Beregn udsugningsluftens temperatur t. en forårsdag, hvor 
1 

rummets varmetab er O w, og temperaturligevægt er opnået 

i rummet. 

2. Ventilationsluften består af opvarmet friskluft med en 

udetilstand på t = 10 C og ~ = 80% RF. u u 

Beregn udsugningsluftens relative fugtighed. 

Opgave 2.23 

l. Hvilke størrelser kan aflæses af ix-diagrammet, når luf

tens tilstand er angivet ved t = 22 C og ~ = 50% RF. 
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2. I et luftkonditioneringsanlæg indtages frisk luft af til

standen t = -10 C, ~ = 80% RF. Luften passerer en forvar

meflade, en luftvasker og en eftervarrneflade, og der reg

nes med, at luftvaskeren kan befugte luften 100%. 

Til hvilken temperatur skal man opvarme luften i forvarme

fladen, for at indblæsningsluftens tilstand - efter efter

varmefladen - bliver: t = 22 C, ~ = 50% RF. 

3 . For at opnå en mere Økonomisk drift af anlægget blandes 

friskluften med returluft i forholdet 1:2. Returluftens 

tilstand: t = 22 C, ~ = 50% RF. 

Blandingsluftens tilstand - før forvarmefladen - konstrue

res på ix-diagrammet og kontrolleres ved beregning. 

Hvor stor besparelse (i %) opnår man på forvarmefladen? 

4. Hvor stort er vandforbruget i luftvaskeren (kg H20/kg luft) 

i henholdsvis tilfælde 2 og tilfælde 3% 

5. Om sommeren indtages friskluft af tilstanden: t = 30 c, 
~ = 40% RF . FØr luftvaskeren sendes luften gennem en kØ

leflade, der forsynes med koldt vand af 4 c, kølevandets 

afgangstemperatur er 8 C. 

Hvor stor en varmemængde (kJ/kg) skal kØleren bortføre, og 

hvor stort bliver vandforbruget i køleren (kg H20/kg luft) , 

når man stadig vil opretholde indblæsningsluftens tilstand: 

t = 22 c og ~ = 50% RF. 

Opgave 2.24 

Forholdene vedrørende natsænkning i et kontorrum skal undersø

ges for to forskellige konstruktionsalternativer for bygningen. 

Rummets beregningskonstanter svarende til henholdsvis tung og 

let konstruktionsopbygning er angivet i fØlgende tabel: 
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Bygningskonstanterne er: enhed I II 

B W/C 20 20 
Der er naturlig ventilation, o u s a-

ledes at ti = tu BL W/C lO lO 

Bo W/C 280 280 
Omgivende rum har samme tempera-

tur som det rum, der regnes på, B a W/C 590 360 

hvorfor Br = O. s kJ/C 11000 5000 

Udetemperaturen forudsættes hele tiden at være tu = O C. 

Som eneste anden påvirkning regnes varmeafgivelse fra en var

megiver i rummet med ydelsen ~H. Varmegiveren afgiver 50% som 

konvektion og 50% som stråling. 

NB! Ved de numeriske beregninger i spørgsmål 2 deles gruppen i 

2 hold, der gennemregner hver sit alternativ. 

l. Beregn de dØgnstationære temperaturer t. og t i de to til-
~ o 

fælde, når ~H = 600 w. 
2 . Til tiden T = O afbrydes varmetilførslen, d.v.s. ~ = O, og H 

temperaturforløbet i de to tilfælde beregnes. Tidsinterval-

let sættes til ~T = l h. Begyndelsestemperaturerne t. og . ~,o 

t som beregnet under l, og de varmeakkumulerende lags tem-
o,o 

peratur sættes til t = t . a,o o 

3 . Efter 8 timers forløb startes varmetilførslen igen, men nu 

med max. ydelse ~H = 1000 W. 

Fortsæt beregningerne til T = 16. 

4. Diskuter temperaturforløbet i de to tilfælde. 
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Opgave 2.25 

Forklar hvorfor der af og til dannes lØbesod i forbindelse 

med ældre skorstene, som ikke længere er i brug, og som har 

været tilsluttet fyrsteder eller ovne, hvori der tidligere er 

blevet fyret med brænde, tørv eller brunkul. 

Opgave 2.26 

Diskuter virkernåden af en Hygradiode-membran under såvel som

mer- som vinterforhold og for såvel "kolde" som "varme" tage. 

Ledsag forklaringerne med skitser af konstruktionsdetaljerne. 
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Opgave 3.1. 

Et rum, der på alle sider tænkes omgivet af yderluften, hol

des opvarmet af en radiator. 

Bestem, hvorledes fremløbstemperaturen skal varieres, for at 

rummet kan holde temperaturen 20 C i området -12 C ~t ~ 20 c, u 
når radiatoren er således dimensioneret, at rumtemperaturen 

t. er 20 C, når udetemperaturen t er -12 C, fremlØbstempe-
l u 

raturen tF = 90 C og returtemperaturen tR = 70 C. 

G 

Vandets varmeafgivelse er givet ved 

IP = G c (t -t ) F R 

hvor G er vandstrømmen og c er vandets varmefylde. 

Radiatorens varmeafgivelse er givet ved 

IP= a(tm-ti)n 

hvor a er en konstant for den pågældende radiator, t er radia-
tF+tR m 

torens middeltemperatur = ~ og n er en eksponent, der kan 

sættes til 1,3. 

Varmeafgivelsen til udeluften er bestemt ved 

IP = l:kF(t.-t ) 
1 u 

hvor k er transmissionstallet for de begrænsende vægge og F 

deres areal. 
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Opgave 3.2. 

En pumpe cirkulerer vand rundt i det på figuren viste kreds

lØb, der blot indeholder en kedel K og en varmeveksler v. Ek

spansionsbeholderen E er direkte tilsluttet kedeltoppen uaf

hængigt af kredsløbet . 

~J 

12.0m 

b c 
,=3 ~=41 v I ~I 

r~-
1 

l 
:=1 1~=1 

l 
l 

a l 
'".:. __ _1:3_ __ - _j e 
f 

E 
o 
o 

Kedelbelastningen er 46,5 kW ved 85 C fremløbstemperatur og 

75 C returtemperatur. RØrledningerne er middelsvære gevind

rør M32, og den samlede rørlængde i kredsløbet er 44 m, medens 

summen af modstandstallene for enkeltmodstandene i kredslØbet 

andrager r~ = 13, idet de er fordelt som angivet på figuren. 

Den samlede virkningsgrad for motor og cirkulationspumpe sæt

tes til n = 35%. 

l. Beregn og optegn de to diagrammer over trykfordelingen i 

anlægget, der svarer til cirkulationspumpen anbragt hen

holdsvis i kedlens fremløb og retur. 

2. Beregn effekten, det er nødvendigt at tilføre cirkulations

pumpen i kW. 
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Opgave 3.3. 

En samlet bebyggelse bestående af et antal større boligblokke 

forsynes fra en fælles varmecentral. 

Som cirkulationspumper vælges 2 ens pumper P1 og P 2 koblet 

parallelt. 

P1 kan køre med omdrejningstallene 1400 og 700 o/min., mens 

P2 kun kan køre med 1400 o/min. 

Der består altså følgende driftsformer: 

a. P1 alene ved 700 o/min. 

b. P1 - - 1400 o/min. 

c. P1+P 2 begge - 1400 o/min. 

Figur 3.3.1 viser pumpekarakteristikken for P
1 

(eller P
2

) 

svarende til omdrejningstallet 1400 o/min. 

k Pa 

250 

... ........ 
........... 

~ 
~ 

200 

150 

100 

so 1\ 
\ 

o 
O 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 mlfs 

Pumpekarakteristik for P1 v 1400 o/min. 

Figur 3.3.1. 

l. Indtegn pumpekarakteristikken for henholdsvis driftform 

a og c. 
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Varmeforbruget for den samlede bebyggelse varierer i løbet 

af året, som angivet ved kurven, figur 3.4.1. 

•t. 
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Figur 3.4.1. 
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Varmeforbrugets variation i "lo af max. forbr. 12,6 MW 

Det største varmeforbrug angives til 12,6 MW, og idet tempe

raturforskellen mellem frem- og returlØb sættes til 30 C, øn

skes bestemt: 

2. Den største vandmængde (m 3/s), som pumperne skal præstere. 

(Vandets vægtfylde sættes til 1000 kg/m 3
). 

3. Det største tryk (kPa) pumperne kan præstere ved maksimal 

belastning. 

Hovedforsyningsledningerne dimensioneres nu i henhold til det 

under 3 fundne tryk, og idet der under alle forhold ønskes et 

disponibelt tryk på 20 kPa ved den fjerneste boligblok, ønskes 

indtegnet på figur 3.3.1: 
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4. Hovedforsyningsnettets karakteristik. 

5. Angiv herefter de samhørende værdier af vandmængder og 

tryk for de forskellige driftsformer. 

Da der med det beskrevne pumpearrangement er tale om en trin

regulering, kan kravet om 6t = 30 C ikke overholdes, idet 6t 

vil variere med belastningen. 

Vælges fremløbstemperaturen 90 c, og regnes der med den samme 

pumpevirkningsgrad ved alle driftsformer, ønskes bestemt: 

6. De værdier af returtemperaturen, ved hvilke der skal kob

les om fra driftsform a til b og b til c, idet afvigelser

ne fra 6t = 30 C skal være mindst mulige. 

7. Angiv herefterdetårlige antal driftstimer for hver af de 

3 driftsformer . 

Pumperne kører i dØgndrift, og en måned sættes til 30 dage. 

Såfremt pumpen P
2 

også kunne køre med 700 o/min , ville man 

få en fjerde driftsform: P1+P2 ved 700 o/min. 

8 . Hvor mange dage om året vil der være behov for denne drifts

form. 



3. 6 

Opgave 3.4. 

Et fordelerarrangement med dobbeltshunt forsyner et tostrengs

radiatoranlæg i en boligblok. Fordelerarrangementet er vist 

i princip på nedenstående figur. Radiatoranlægget er dimen

sioneret for en afkØling på 20 C ved en fremlØbstemperatur 

tF = 90 C, rumtemperaturen ti = 20 C og dimensionerende ude

temperatur t = -12 C. Fordelercentralen forsynes fra ejen-u 
dornskompleksets varmecentral med fjernvarmevand af en tempe-

ratur TF = 110 c. 
På grund af kedelfejl arbejder varmecentralen midlertidigt med 

nedsat kapacitet i en periode, hvor udetemperaturen svarer til 

den dimensionerende udeternperatur, og fremlØbstemperaturen TF 

falder til 80 c. 

l. Beregn faldet i rumtemperatur i ejendommen. 

2 . Beregn den procentiske reduktion i varmebelastning. 

Ved beregningerne kan varmeafgivelsen fra en radiator sættes 

til Q = kF6 trn ' idet radiatorens transmissionskoefficient k 

r e gnes konstant uanset ændringer i rniddeltemperaturdifferens , 

og boligblakkens totale varmetab kan sættes proportionalt med 

6 t = t.-t • Der regnes med stationære forhold . 
1 u 

TF 

I
..,__....,..

1 

__ t :...F--~~ ) til radiatorer 

~ .L tR . 
---- -- ---------~-- fra radiatorer 



Opgave 3.5. 

På den viste streng i et vandvarme

anlæg er alle radiatorer dimensio

neret til samme ydelse ved en frem

lØbstemperatur på tF = 90 C, en af

kØling på ~t = 20 C og rumtempera

turen ti = 20 C. 

Fra radiatorkataloget over den 

valgte radiatortype er nedenfor vist 

en tabel, der angiver sammenhænget 

mellem radiatorens relative varme-

' 3.7 

' t-• B 

(pr 
l 

l 

l 
l 
l 

"i 
l 
l 
l 

-iD 
) 

-+-------..L-----
afgivelse f = Jl 

<I> o 
og radiatorens 

middeltemperaturdifferens ~tm. 

~tm C 30 35 40 45 so 55 60 65 70 

f 0,42 0,51 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,11 1,21 

l. Optegn på grundlag af ovenstående tabel en kurve, der viser 

radiatorens relative varmeafgivelse f = JL i afhængighed af 

den relative vandstrøm GG, der gennemst~~rnmer radiatoren. 
o 

tF = 90 c og ti = 20 c. 

G
0 

er vandmængden, der svarer til den dimensionsgivende var

meydelse <I> 
0

• 

Radiatorerne er forsynet med radiatorventiler, hvis ventilkarak

teristik er vist på fig. 3.·8.1. Ventilkarakteristikken angiver den 
. k 

relative kapacitetsværdi k v som funktion af den relative drej-

ning af ventilhåndtaget ~ ~0når tryktabet over ventilen holdes 

konstant på ~p = 100 kPa.
0

H svarer til helt åben ventil, og 
o 

k den dertil hørende kapacitetsværdi, der angiver vandmængden v o 
G (kg/s) gennem ventilen ved et trykfald over ventilen på 

~p = 100 kPa. G = kvl~p/100. 
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Figur 3.8.1. 

2. Ved den dimensionsgivende vandstrøm gennem radiator 3, og 

radiatorventilen helt åben, er tryktabet over strækning 

AB: ~PAB" Idet der kan regnes med, at trykdifferensen ~PAB 

under alle forhold er konstant, og at hele tryktabet på 

strækning AB sker i radiatorventilen, Ønskes optegnet en 

kurve, der angiver radiatorens relative varmeafgivelse ~ 
o 

som funktion af den relative drejning af ventilhåndtaget 

HH • Kurven fra spørgsmål l og ventilkarakteristikken anven
o 

des. 
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Ved forindstilling af radiatorventilerne begrænses ventilhånd

tagets maksimale drejning, hvorved de på figuren viste forind

stillingstal fremkommer. En forindstilling på f.eks. 4 giver 

således helt åben ventil ved H~ = 0,6H
0

• 

3. Idet tryktabet over strækning CD er ~Pco = 4~pAB' og der 

i øvrigt gØres samme forudsætninger som ved spørgsmål 2, 

skal forindstillingstallet for radiatorventil l bestemmes 

således, at radiator l gennemstrømmes af den rigtige vand

mængde. 

4. Under samme forudsætninger som ved spørgsmål 2 ønskes op

tegnet en kurve, der viser den relative varmeafgivelse fra 

radiator 3 i afhængighed af den relative drejning af ventil

håndtaget, når ventilen er forindstillet som bestemt under 

spørgsmål 3. 

5. Sammenlign resultaterne fra spørgsmålene 2 og 4 og angiv, 

om dette giver anledning til principielle overvejelser ved 

dimensioneringen af anlæg af den omhandlede type. 
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Opgave 3.6. , rld' E 
ø E 

På figuren er vist en streng i et 

tostrengs radiatoranlæg. Med en 

rumtemperatur på t. = 20 c er det 

N~ l 
l 

CO 
N 

E 
CO 

~c' 
l E 

N 

1 
l 
l 

CO 
N 

dimensionsgivende varmetab fra de 

tre rum, der forsynes af strengen: 

~l = 2000 w 

~2 = 2000 w 

~3 = 220.0 w 

-1 b' 

) 
;( ~~ 

( ~' 
l 

a 1 __________ ...J._ 

a' 
alle rør M 10 

De tre radiatorer er alle ens og har en varmeydelse på ~ = 
2400 W ved en middeltemperaturdifferens på 6tm = 60 C. Radia

torernes transmissionskoefficient kan regnes konstant uanset 

middeltemperaturdifferensen . 

Trykdifferensen mellem a og a' kan forudsættes konstant: 

6paa' = 5000 Pa. 

Ved tryktabsberegning er radiatorernes tilslutningsstik til de 

lodrette strenge uden betydning, ligesom der kan ses bort fra 

alle enkeltmodstande med undtagelse af radiatorventilerne. 

l. Beregn vandstrømmene til de tre radiatorer, når deres ydel

ser netop skal svare til de dimensionsgivende varmetab. 

Fremløbstemperaturen er tF = 90 C. 

2 . Beregn de tryktab, der skal optages over radiatorventilerne 

i dimensioneringstilstanden. 

3. Ved en fejl er radiatorventil l ikke blevet forindstillet, 

medens radiatorventilerne 2 og 3 er forindstillet til de 

under spørgsmål 2 fundne tryktab. Beregn hvilke rumtempera

turer, der vil indstille sig i de tre rum, når alle strengens 

ventil~r er helt åbne, tF = 90 C og tu = -12 ~. Tryktabet 

over en radiatorventil, der er helt åben, men ikke forind

stillet, er 900 Pa ved en vandstrøm på 0 ,025 kg/s. 
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Opgave 3.7. 

Til et større bygningskompleks er der projekteret et varmeanlæg 

med fØlgende ydelser: 

Anlæg A, B og C radiatoranlæg, 

samlet ydelse ~ = 350 kW ved tF/tR = 90/ 70 C 

Anlæg D gulvvarme, 

samlet ydelse ~ = 60 kW ved tF/tR = 50/ 40 C 

Anlæg E ventilation, 

samlet ydelse ~ = 100 kW ved tF/tR = 80/60 C 

Opvarmning af brugsvand, 

samlet ydelse ~ = 150 kW ved tF/tR = 90/70 C 

På figur 3.12.1 er vist et udsnit af anlægget med en del fejl 

og mangler . Sæt en cirkel med et nummer ved hver og begrund 

kort i en liste, hvori fejlene og manglerne består. 
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Opgave 3.8 

esc 

tlJ 
4-- 6SC --, 

) 

L~---tPL ---~1.; - =-'Ir--~ 

varme, fremløb 

----- - returløb 

3.13 

I det ovenfor i 1:100 viste diagram af et enstrenget varme

anlæg skal radiatorerne afgive: 

I 800 w 
II 800 w 
III 600 w 
IV 1200 w 
v 1000 w 
VI 700 w 
VII 1400 w 

l . Dimensioner radiator IV med mellem- og radiatorstik 
2 

krad = 7,0 W/m C og ti = 20 c . 

2. Bestem det nødvendige pumpetryk, når alle 7 radiatorer er 

åbne. 

3. Beregn og tegn et diagram over anlæggets totaltryk på frem

lØbsstrækningen A-B. 



Opgave 3.9. 

l 
~-" 

A 

A 

l l u2 
l l l 
L-----~--------•--~ B 

Figur 3.14.1. 

3.14 

B 

Figur 3.14.2. 

På figur 3.14.1 er vist principdiagrammet for blandingsarran

gementet til 2 varrnegrupper, der forsynes fra en varmeveksler 

(VV) • Uanset vandfordelingen mellem vekslerkreds og shuntled

ning kan diagrammet beregningsmæssigt forenkles til det på 

figur 3 . 14.2 viste. 

FØlgende værdier er dimensionsgivende: 

Strækning vandmængde Tryktab i 
i kg/s kP a 

I-1-II 0 , 5 32 

I-2-II 1,5 18 

II-VV-I 2,0 12 

Ved dimensioneringen af cirkulationspumper må følgende 2 pla

ceringsmuligheder overvejes: 

A: Der anbringes en pumpe i fremløbet i hver af kredsene 

l og 2, eller 

B: Der anbringes en pumpe i den fælles returledning. 

l. Bestem nødvendig pumpeydelse (H kPa, G kg/s) for hver af 

pumperne i tilfælde A og B, og beregn effektforbruget (W), 

når hver pumpes samlede virkningsgrad sættes til n = 0,65. 
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I tilfælde B vælges en "tvillingpurnpe" bestående af 2 ens pa

rallelkoblede pumper . Pumpens samlede karakteristik er bestemt 

ved: 

H= P -KG
2 

kPa, hvor K =lO kPa/(kg/s) 2 , og P vælges såle-o o 
des, at ydelsen bestemt under spørgsmål l opnås . 

2. Idet kun den ene "tvilling" arbejder, ønskes bestemt 

a. vandmængden i hver delkreds, og 

b. effektforbruget (W). 

O.E.9:ave 3.10. 

T1 T2 RV = Reguleringsventil 
r r 

p = Pumpe 

VF = Varmeflade 

VF SV = Strengregulerings-
ventil 

T41 T3 l,J / l= l= T = Termorneter F/ , 
/ • c:. • SV / 

En varmeflade er tilsluttet den offentlige fjernvarmeforsyning 

gennem et shuntarrangement som vist på figuren. 

l. Optegn en kurve, der viser det principielle forløb af det 

resulterende tryk i det viste tilslutningsarrangernent . Kur

ven indtegnes i et koordinatsystem, hvor ordinaten angiver 

trykket, og anlægspunkter, der på figuren er beliggende over 

hinanden, har samme abcisse. Der kræves ingen beregninger. 

Ved en afprøvning af anlægget åbnes reguleringsventilen RV 

helt, og det konstateres, at pumpen P er i funktion. 

Samtidig aflæses fØlgende temperaturer: Tl = 80 C, T2 = 80 C, 

T3 = 55 C og T4 = 67 C. 

2. Angiv hvilken funktionsfejl, der er ved anlægget, og be

skriv en systernatisk fremgangsmåde til lokalisering og af

hjælpning af fejlen. 
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Opgave 3.11. 

udluftningsrør 

l 
kedel ~-------J...------------+----

varme, freml~b 

- ---- - returløb 

Skitsen viser et eksempel på uhensigtsmæssig forbindelse 

af ekspansionsbeholder og forkert anbringelse af pumpe i 

et tostrenget vandvarmeanlæg. Ekspansionsbeholderen er an

bragt i tagrurnmet. 

l. Hvilke ulemper medfører det viste arrangement? 

2. For at undgå ulemperne skal det viste arrangement ændres. 

Vis på en skitse, med ledsagende forklaring, de nødven

dige ændringer? 
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Du har projekteret anlægget til en større ejendom med ra

diatorer og trykdifferensregulator. Anlægget er lige blevet 

færdigt, og gas- og vandmesteren meddeler, at TO-regulato

ren lukker helt i, så der ikke kommer varme op i huset. 

Han har sat en pind i klemme for at tvangsåbne TO-regulato

ren og spørger, om ikke rørdimensionerne er for små. Du ind

rømmer for dig selv, at du havde lidt travlt, da beregnin

gerne blevet lavet, og tager der ud med lidt bange anelser. 

Hvad er der galt? 
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G a 

ydeevne= 
175000 

Erfaringerne har vist, at der opstår farlige materialespæn

dinger i en varmtvandskedel, når vandets temperaturforskelle 

bliver store. 

For at undgå dette er ovenstående anlæg blevet forsynet med 

en kedelshuntpumpe. 

Imidlertid har den viste kedelshuntpumpe en anden og lige så 

vigtig funktion nemlig at sørge for en hØj temperatur i ked

lens returledning, så tæringer på kedlens røgside undgås for

årsaget af dugpunktets underskridelse. 

Varmeanlægget er dimensioneret for et maksimalt varmebehov på 

175000 W. Ved skiftende udetemperaturer kan varmebehovet reg

nes proportionalt med (t.-t ) . 
~ u 

Ved varmetabs- og rørberegning er der regnet med temperatu

rerne: 
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Udetemperatur t = -12 c u 

Indetemperatur t . 
.l 

= +22 c 

KedelfremlØbstemperatur tFK= +85 C 

Kedelreturtemperatur tRK= +70 C 

Anlægsfremløbstemperatur tFA= +85 C 

Anlægsreturtemperatur tRA= +60 C 

l. Find: Gs = Shunt vandmængden 

G
0 

= Opblandingsmængden 

Ga = Anlægsvandrnængden . 

2. Ved en udetemperatur på tu = +5 C Ønskes Gs og G
0 

bestemt . 

Under disse forhold har ti' tFK og tRK samt Ga samme stør

relse som under punkt l, medens radiatorernes k-værdi går 

ned fra 8 til 7 w;m 2c. 
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Længde A-D = 14 m 
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3.20 

M rl rl 
B A 

c 

kedel C kedel B kedel A 
r r 
, • 1 • , r~l 
L-----L----~---; 1-+-

L€)-J 

varme, fremløb 

----- - , returl øb 

Et boligområdet bestående af femetagers bygninger med kælder 

forsynes med varme fra en kedelcentral opbygget som vist på 

figuren . Kedelcentralen er beliggende i samme niveau som 

bygningernes kældre . Varmemediet er varmt vand med en frem

lØbstemperatur på tf = 90 C og en returtemperatur tr = 50 c. 

Det dimensionsgivende varmebehov er 9280 kW, og der er in

stalleret tre automatisk oliefyrede kedler med en maksimal 

ydelse på henholdsvis: 

Kedel A og B 4640 kW hver og 

Kedel C 2320 kW. 
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Kedelcentralen forsynes med en 35 m hØj stålskorsten med ind

vendig diameter på 0,6 m. 

l. Beregn pumpeydelsen (tryk og volumen) for to ens pumper 

i parallelforbindelse, idet afstanden fra kedelcentral 

til fjerneste forsyningspunkt er 1000 m og middeltrykta

bet kan sættes til 50 Pa pr. m. 

2. Beregn overslagsmæssigt det mindste overtryk, der må eta

bleres i trykekspansionsbeholderen. 

3. Dimensioner sikkerhedsledningen, idet hØjden af vandsløj

fen beregnes for et driftstryk på 2,5 bar (25m VS), og 

mindste lysning for sikkerhedsledningen beregnes ved et 

afblæsningstryk på 3,5 bar (35 m VS). 

4. Beregn den samlede forbrændte oliemængde (let gasolie) 

og den samlede røggasmængde (nm
3/h) ved dimensionerings

tilstanden , når nyttevirkningen n = 90% og co2-procenten 

i den tørre røg er 12. 

5 . Bestem den mindste oliemængde (let gasolie), der kan for

brændes i kedelanlægget uden fare for kondensation i skor

stenen, når udetemperaturen er 15 C, røgtemperaturen ved 

røgafgangen fra kedlerne mindst er 160 C og co2 -procenten 

er 12. 

Syredugpunktet kan sættes til 145 C, og der kan regnes 

med et konstant indvendigt varmeovergangstal a . = 12,8 
1 

w;m2c og et konstant varmetransmissionstal k = l w;m
2
c 

gennem hele skorstenslØbet. 
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Opgave 3.15 

T1=80C T2 
VF = varmeflade 

A -
SV = strengreguleringsventil 

l RV = reguleringsventil 

-ti 
K = kontraventil 
P = pumpe 

T = termometer 

KtZ 
T3 l l 

oo--±---t><J---t--0------.J 
RV SV 

P~ figuren er vist et blandearrangement til en varmeflade i et 

ventilationsanlæg. Blandearrangementet tilsluttes fjernvarmefor

syningen. 

Varmefladen er dimensioneret til en ydelse p~ 15,1 kW ved op

varmning af luft fra tu = +10 C til t% = 16 c og en afkØling af 

vandet fra 80 c til 40 c. 

FØr aflevering af det færdige anlæg skal blandearrangementet ind

reguleres, og det skal efterprøves, om varmefladens ydelse svarer 

til den projekterede. 

Ved indreguleringen og afprøvningen foretages fØlgende : 

Reguleringsventilen RV ~bnes for fuldt gennemløb. 

strengreguleringsventil SV indstilles p~ en forelØbig værdi sva

rende til kv = 1,45 m3/h ved et tryktab p~ l bar. 

Herefter aflæses termometrene. Tl og T2 viser begge 80 c, og 

T3 viser 50 c. 

Luftens tilgangstemperatur og afgangstemperatur m~les til hen

holdsvis tu = 4 c og tx = 27 c. Ved m~ling konstateres, at den 
projekterede luftmængde passerer varmefladen. 

l. Vis, at den installerede varmeflade kan opfylde de stillede 

krav med hensyn til ydelse samt afkØling af fjernvarmevand. 

Det kan forudsættes, at varmefladen kan beregnes som en med

strøms varmeveksler, og at transmissionstallet er konstant. 
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Da varmefladen ved afprøvningen ikke gennemstrømmes af den di
mensionsgivende vandmængde, skal der foretages en indregulering. 

Trykdifferensen mellem A og D er 70 kPa, og ved dette tilslut
ningssted kan trykdifferensen regnes konstant. Pumpens trykydel

se er 15 kPa, og pumpens karakteristik er flad. 

2 . Bestem forindstillingsværdien for strengreguleringsventil SV 

således, at varmefladen gennemstrømmes af den dimensionsgiven

de vandstrøm, når reguleringsventil RV er åben for fuldt gen

nemløb. Det forudsættes, at T2 stadig er 80 c ved den nye 

stilling af strengreguleringsventilen . 

strengreguleringsventilen indstilles nu til den under spørgsmål 2 

fundne værdi, og som kontrol aflæses termometeret T3. 

3. Beregn, hvilken temperatur der skal kunne aflæses på termorne

teret T3 under de ovenfor givne omstændigheder . Tilgangsluf

tens temperatur er stadig tu = 4 c. 

I nedenstående tabel er givet samhørende værdier af vandstrøm 

og tryktab for delstrækning A- B og B-VF-C: 

Strækning Vandstrøm 
rn3/h 

Tryktab 

kP a 

A-B 0,325 3 

B- VF- C 0,325 38 

(incl. SV som beregnet under spørgsmål 2) 

Shuntledningen C-B er udfØrt med en sådan dimension, at der kan 

ses bort fra tryktab ved strømning gennem denne. 

De resulterende tryk i tilslutningspunkter A og D til f j ernvarme

forsyningen er henholdsvis 200 kPa og 130 kPa . Disse tryk er kon

stante og uafhængige af vandstrømmen til varrnefladekredsen. 

4 . Optegn i samme koordinatsystern de to kurver , der angiver de 

resulterende tryk i punkterne B og c som funktion af vand

strømmen gennem strækning A-B. Der kan ses bort fra den geo

metriske hØjde for anlægget. 
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Reguleringsventilen RV har en lineær karakteristik med kvo = 
0 , 490 m3jh ved et trykfald over ventilen på 6pv = l bar. 

5. Bestem vandstrømmene gennem reguleringsvent il en RV, varmefla

den (strækning B-VF-C) og shuntledningen C-B, når ventilens 

relative åbning er: 

~ = 100% og ~ = 50%. 

Der kan regnes med, at hele tryktabet på strækningen C-D sker 
over reguleringsventilen RV. 

6. Angiv, med begrundelse, hvilke ændringer der skal foretages 

på det installerede anlæg, for at vandstrømmen gennem varme

fladen (strækning B-VF-C) kan holdes konstant på den dimen

sionsgivende værdi, uanset reguleringsventil RV's relative 

åbning . 
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Opgave 4 . 1 

For den på skitsen viste vandinstallation oplyses følgende: 

Laveste normale tryk i forsyningspunktet 390 kPa. Pkt. h ligger 

11,2 m over forsyningspunktet, og der anvendes armaturer i 

trykgruppe 150 . 

1. Dimensioner strækningen fra a til h ved "forenklet beregnings

metode". 

2 . Vil en dimensionering ved beregning give andre rørdimensioner 

på strækningen a til h? Tryktabet i enkeltmodstande kan sæt

tes til 25% af tabet i de lige rør. 

3. Vis ventiler m.m. ved indføringen og på beholderstikket . 

hl o , 3 l /sek. 

g t--+ O, 3 l/sek . 

f~ 0,3 l / sek. 

! l 1 , 6 l /sek. el---+ 

l. . ! l 0, 3 

-·-4·-· c· .L J 

1,6 l /sek. 1,2 l/sek. l/sek. 

/' R.
. /d .__/ 

/ hovedledning ( . 

nr·-L . 

Æ
h k 

. ·~-· j M b ·-·_j 

/ repnsegrænse 

- · -- brugsvand, koldt 

Længder : 

a-M 

M-B 

b-c 

c-d 

d-e 

ef-fg-gh 

19 m 

l m 
5 m 
2 m 
6 m 

2,8 m 
Koblingsledning i pkt. h 1 , 0 m 

De angivne vandstrømme er "nor

malstrømme" 
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Ø strengreguleringsventil 
/. til GA 

Længder: 

a-b = 11 m f-g = 15 m 

b-c = 4 m g-h = 15 m 

c-d = 15 m d-k = 6 m 

d-e = 9 m k-l = 5 m 

e-f = 6 m e-m = 4 m 

For det viste anlæg for vamrt brugsvand er vandtemperatur 
55 c, lufttemperatur i kælder (for vandrette ledninger) 5 c 
og lufttemperatur for lodrette ledninger 15 c. Rørenes varme
transmissionstal er 0,25 W/m c. 

1. Hvor meget vand skal pumpen cirkulere, og hvor stort bliver 
pumpetrykket, når den tilladelige afkdling af vandet sættes 

til 3 C? 

2. Bestem forindstillingen af strengreguleringsventilerne. 



4.3 

Opgave 4.3 

En vandledning af galvaniseret stålrør fØrer varmt brugsvand til 

forskellige tapsteder med en samlet vandmængde på 1,75 l / sek. 

l. Hvilken dimension skal ledningen have, når tryktabet på en 
50 m lang strækning ikke må overstige 30 kPa? 

2 . 

Enkeltmodstandene sættes til 50% af ledningsmodstanden . 
Tryktabet bestemmes ved brug af SBI-nomogram 5. 

~--· 
SOm * 1, 75 l/sek . 

- - ... --=( 
52 m 

-?n. ø 
~--· l - ·- brugsvand J koldt 

. J varmt 

til GA , varmt retur 

Ledningen fØrer vand af 55 c og isoleres efter DS 452 klas
se 3, hvorved rørenes varmetransmissionskoefficient er 

0,25 W/m K. Vandet skal cirkulere som vist på skitsen, så 
det kun taber 1 c på den 50 m lange strækning. 

Dimensioner cirkulationsledningen således, at cirkulations
pumpe Mini-Watt 2-40-2 kan anvendes, idet det forudsættes, 

at enkeltmodstandene også udgør 50% af ledningsmodstanden i 
cirkulationsledningen og rumtemperaturen er O c. 

ml vo~~ i1 71 l Mi"'-Watt rc:~a 
m kP a 

? -An-? 
10 1.5 15 

0 .5 5 1.0 I O 

o o 0.5 s 

40 o o 

20 100 

o 
o 0.5 1 1.5 2 2.5 m1/h o 2 4 6 e lO m~ h 

o tO 20 30 40 11m1n o 50 tO O 150 1/ tftl n 
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3 . Hvor stor bliver afkØlingen på den betragt ede 50 m lange 

strækning af varmtvandsledningen, hvis den større pumpe CK 
50 anvendes? 

4 . Beregn den årlige eludgift for hver af de to pumper, når de 

er i drift hele året og elprisen er 0 , 82 kr . / kWh. 

Beregn tillige den årlige udgift til dækning af varmetabet 

fra varmtvandsanlægget, når den gennemsnitlige rumtempera

tur sættes til 15 c og varmetabet fra cirkulationsledning 

og varmtvandsbeholder hver for sig regnes lige så store s om 

varmetabet fra fremløbsledningen . Varmeprisen kan sættes til 

0,45 kr . /kWh . 
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Opgave 5 . 1. 

Der skal udføres det viste spildevandsanlæg til e n kontor

bygning. 

l. Bestem den sandsynlige spildevandsstrøm for det vis t e 

anlæg. 

2. Bestem ledningsdimension og fald, når regnintensiteten 

sættes til 200 l/s pr. ha . på strækninger 1-15. 

AflØbskoefficienten sættes til 1,0. Nedbørsmængden på parke

ringsarealet regnes jævnt fordelt på ledningsstrækningen 

13-15. 

160 m2 tagareal 

~ ~ ~ BR 1
1111 111111BR 
1
1
1
11 III l i 

HV KV 
5 s 

OM 

7 8 g 10 11 

15m SOm 

12 

11. (brønd} 

SOm 



Opgave 5.2. 

Der ønskes udarbejdet forslag til husspildevandsledninger 

for den på medfØlgende plan viste bygning, idet gadekloa

ken er lagt efter det kombinerede system. 

Eventuelle manglende afløb fra tage, gårdspladser, kældre 

og lignende må indlægges på skøn. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes efter gældende bestemmelser. 
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Opgave 6.1 

I moderne passagerfly er mekanisk ventilation nødvendig for 

at fjerne den varme, fugt og lugt, passagererne afgiver. 

Der er muligvis også andre belastninger, men dem ses der 

bort fra i denne forbindelse. Som rumlufttilstand ønskes 25 c 
og 40-60% RF og en lugtintensitet baseret på det fØrste ind

tryk, der i værste fald svarer til stærk lugt. Rumvolumenet 

pr. passager er kun 2m3. 

Ved hver plads er monteret en lille drejelig dyse, gennem 

hvilken der blæses luft mod passagerens ansigt. Dysen har 

velafrundede kanter og diameteren 12 mm. Den er placeret 

0,6 m fra passagerens ansigt, og da passageren selv kan ned

regulere luftmængden eller dreje strålen væk fra ansigtet , 

tillades en centralhastighed på 1,2 m/s i afst~nden 0,6 m fra 

dyseåbningen. Den nedre grænse for indblæsningstemperaturen 

er +5 c. 

1. Bestem ud fra kriterierne varme og fugt den nødvendige 

ventilationsluftmængde pr. passager. 

2. Bestem ud fra lugtkriteriet den nØdvendige friskluf t mængde 

pr . passager. 

3 . Bestem ud fra det opgivne den størst tilladelige indblæs

ningshastighed gennem dyseåbningen. 

4 . Bestem den luftmængde, der indblæses gennem hver dyse og 

diskuter kort , om denne luftmængde er tils t rækkelig. 

Opgave 6 . 2 

Med det på figur 6.2.1 viste ventilationsanlæg indblæses fil

treret friskluft i et rum . Det totale tryktab over indsugnings

rist + filter er 60 Pa, og hver af tallerkenventilerne kan ind

stilles således, at det totale tryktab over ventilen bliver 

50-100 Pa ved 0 , 11 m3js. Ventilatorens virkningsgrad er 60%. 
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1. Bestem tryktabet i anlægget og angiv det tryktab, tallerken

ventilerne skal indstilles til. 

2. Skitser på figur 6.2.2 kurverne for det totale, for det sta

tiske og for det dynarniske tryk i anlægget. 
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Opgave 6.3 

En operationsstue l = 6,0 m, b = 5,0 m, h = 3,5 m skal forsy

nes med et luftkonditioneringsanlæg. 

Af hensyn til forskelligartede operationer ønskes rumtempe

raturen tr regulerbar i intervallet 18 ~ tr ~ 25 C, medens 
den relative fugtighed i hele temperaturintervallet skal hol

des p~ ~r = 55% RF. 

Rummet er beliggende inde i en bygning uden varmetab eller sol

indfald. 

Der regnes med fØlgende belastninger: 

Under operation arbejder 3 læger og 3 sygeplejersker i rummet. 

Aktivitetsniveauet er middel, og p~klædningen svarer til 0,5 clo. 

Operationslampens effekt er 400 w. Belysning i øvrigt 40 w; rnz 

loftsflade . Luftens massefylde sættes til p= 1,2 kg/rn3 . 

1. Skitser i et principdiagram opbygningen af et luftkonditio

neringsanlæg for rummet, idet returluft ikke m~ anvendes. 

2 . Til befugtningsaggregatet er til r~dighed vand eller l ato 

damp (I~ = 2700 kJ/kg). 

Hvilken befugtningsmetode vælges, og hvorledes begrundes 

valget? 

3. Ventilationsluftmængden fastsættes til 1400 rn3/h. Hvor ledes 

vil indblæsningstemperaturen t~ variere med den ønskede 

rumtemperatur i intervallet 18 ~ tr ~ 25 C? 

4. I stedet for variation af indblæsningstemperaturen ønskes 

fastholdt en t i = 13 c, s~ledes at luftmængden varieres i 

afhængighed af den ønskes tr. 
Vis i kurveform, hvorledes VL varierer med t r i ovennævnte 

interval. 

5. Hvilken af de under punkt 3 og 4 nævnte 2 driftsformer bØr 

foretrækkes og med hvilken begrundelse? 

6. For det foretrukne systern indtegnes p~ ix-diagram proces

forlØbet under sommerforhold tu = 30 C og ~u = 60% RF og 

under vinterforhold tu = ~10 C og ~u = 90% RF . 
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Til kØlefladen anvendes koldt vand med fremlØbstemperatur 

4 c og returtemperatur 8 c. 
Hvor stort bliver største varmeforbrug under vinterforhold 

og største kØleydelse under sommerforhold? 

7. Vis p~ principskitsen, hvorledes anlægget tænkes reguleret 

og giv en beskrivelse af systemet. 

Opgave 6.4 

I et kraftværks kontrolrum ønsker man at holde en lufttempe

ratur p~ 22 c, medens der ikke stilles krav til luftfugtighe

den. Der installeres derfor et ventilationsanlæg best~ende af 

filter, varmeflade og indblæsningsventilator samt en udsug

ningsventilator. 

Ventilationsanlægget dimensioneres for fØlgende belastninger: 

~T = 26,0 kW= det dimensionerende varmetab fra kontrolrum

met ved udetemperaturen tu =+12 C. 

~s = 13,2 kW = varmeudvikling fra belysning, kontrolpanel og 

personer beskæftiget i kontrolrummet. 

Der regnes ikke med andre belastninger, og det forudsættes, 

at kontrolrummet er bemandet ·og i drift døgnet rundt. 

ventilationsanlægget beregnes for ren friskluftdrift og øn

skes dimensioneret s~ledes, at indblæsningen under vinterfor

hold (tu = +12 C) foreg~r med en overtemperatur p~ 10 c i 

forhold til rumtemperaturen. 

l. Bestem den indblæste luftmængde VL (m3 / s). 

Varmefladen monteres som en modstrøms varmeveksler, og ved den 

dimensionsgivende tilstand er vandets tilgangstemperatur 

t~ = 90 c og afkØlingen 20 c. 
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2. Dimensioner varmefladen, idet fØlgende størrelser skal an

gives.: 

a. varmefladens ydelse ~ (kW) 

b. varmefladens totale varmetransmissionskoefficient fra 

vand til luft K= kF (W/ C), hvor 

k = varmefladens transmissionstal (W / m2C) og 

F = varmefladens areal (m2). 

c. den gennemstrømmende vandmængde Mv (kg/s). 

Da ventilationsanlægget ikke forsynes med kØleanlæg, vælges 

det at udføre ventilatorerne med polomkobbelbare elektromo

torer, således at vent i lationsluftmængden ( fundet under 1 ) 

kan Øges med 50% . 

3. Ved hvilken udetemperatur vil det være hensigtsmæssigt at 

arnkoble ventilatorerne til den store luftmængde? 

KraftoverfØringen fra elektromotor- til ventilato raksel sker 

gennem kileremtræk, hvorved omlØbstallene for ventilatorhjulet 

på indblæsningsventilatoren er afstemt til n1 = 690 o / min. 

ved lille luf t mæn gde og n 2 = 1035 o / min. ved stor luftmængde. 

Ventilatorkarakteri stikkerne er v ist på figur 6 . 4 . 1 . 
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Efter nogen tids drift med ventilationsanlægget viser det sig, 

at den valgte filtertype ikke er tilstrækkelig. 

Filteret udskiftes med et filteraggregat med større udskil

ningsgrad, hvorved modstanden i indblæsningsanlægget stiger 

med 100 Pa ved største luftmængde . Remskiverne p~ elektromoto r

og ventilatoraksel udskiftes da, s~ledes at omløbstallene n~ 

og n2 f o r ventilatorhjulet forøges. 

4 . Bestem oml Øbstallene n~ og n2 s~ledes, at indblæsningsven

tilatoren f~r uformindsket kapac itet efter ombygningen af 

ventilationsanlægget . 

Opgave 6.5 

En trævarefabrik skal have indrettet et rum til varm limning 

af krydsfiner. Rummets volumen skal være 3000 m3 , og processen 

kræver en konstant rumtemperatur t r = 32 c og relativ fugtig

hed ~r = 0 , 60 . For at f~ en passende luftbevægelse i rummet 

fast~ættes luftskiftet til n = 6 gan ge / h. 

Rummets samlede varmetransmission til det fri er givet ved 

Ø = kF(tr~t u ), hvor kF = 1 ,3 0 kW/C , og der ka~ ses bort fra 

andre transmissionstab. Totalvarmen fra processen = 11 ,6 kW 

og fra personen i rummet = 1,2 kW. Belysningen giver rummet 

et varmetilskud p~ 20,0 kW. Vanddamptilførs len fra personerne 

o g processen udgØr ialt w = 12,1;to•3 kg/s. 

Der kan overalt i opgaven regnes med s tationære tilstande, og 

massefylden for luft sættes= 1,2 kg/m3. 

l. Find indblæsningstilstanden en varm sommerdag, hvor tu = 30 c 
og~ ... = 0,50. 

2. Hvad bliver indblæsningstilstanden 

a. en vinterdag, hvor t u = ~10 c og ~u = 0,80? 

b. en vinternat, hvor tu = ~10 C og ~u = 0,80, men varme-

udviklingen i rummet = O, mens vanddampudviklingen reg-

nes uforandret? 
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3. Idet der lægges vægt på at få et ventilationsanlæg, der er 

billigst muligt både i investering og drift, ønskes skitse

ret et egnet centralaggregat med angivelse af regulerings

princippet. 

Der tillades recirkulering af rumluften, dog således at 

friskluftmængden mindst er 10% af ventilationsluftmængden. 

4. Find de dimensionsgivende varmefladeydelser for tu = +10 c, 
~u = 0,80; 

a. for det i 3 valgte anlæg, 

b. for et anlæg med 100% friskluft. 

Opgave 6.6 

Opgaven drejer sig om emnet varmeventilatorer. 

l . Til opvarmning af et flyværksted er valgt varmeventilatorer, 

der har fØlgende mål og ydelser: 

I 

t u 

t r 

Omdrejningstal n = 1400 o / min. 

Luftmængde Vo= 0, 28 m3/s 

Totalt tryk P t = 55 Pa 

Varmeydelse ~ = 5, l kW 

ved t :r = 20 c 
Risteareal A=HxH = 0,4x0,4 m2 

varmeventilato rerne kan ved 

hjælp af håndbetjente spjæld 

reguleres i området : 

0 ~ friskluftmængde ~ oo 

- returluftmængde -

Hvad bliver indblæsningstemperaturen t~ ved fuld ydelse, hvis 

rumtemperaturen tr = 20 C, når der kØres med max. returluft

mængde? 

2. Hvor stor er den effekt i W, der skal tilføres ventilatoren , 



6.10 

hvis dennes virkningsgrad n = 0,4 ved luftmængden Vo = 0,28 m3/s 

og totaltrykket Pe = 55 Pa? 

3. ventilatoren kan køre med to hastigheder 1400 og 900 o/min. 

Hvilken luftmængde vil ventilatoren yde ved omdrejningstal

let n= 900 o/min., hvis de sædvanlige proportionallove gæl

der? 

4 . Efter ibrugtagningen viser det sig, at der bliver støvet 

i rummet, og det er nødvendigt at indsætte et filter med 

arealet 0,4x0,4 m2. Filteret udskiftes, når luftmængden er 

faldet til 90% af luftmængden ved rent filter. Der regnes 

med n = 1400 o/min. 

Hvad bliver tryktabet over rent og snavset filter? 

P a 

150 

.-vent i la to r· r-anlægska· 
100 k ara k ter i sti k rakteristik P a 

r-.._n = 1400 o/min. 
uden 
filter -..... r---... 40 

r'-- v -~ t--- --1--- --r--
/l .............. 

/ : '"""' ./ l "' 

./ "" l __.. - : -- -

50 

o 

rfi lterkarakteri sti k 

LV 
~ 

". 

f-~ 

30 

20 

10 

v 

o 0.1 0,2 0,3 0,4 m3fs 
o 

0,1 0,2 0,3 m3fs 

5. Hvor stor hiver luftens temperaturstigning i c hidrørende 

fra den til varmeventilatoren tilfØrte el-effekt 

(nvent~1ator = 0,4, nmotor = 0,5) ved 1400 O/min. Og snavset 

filter . 
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6. Hvor stor er kastelængden for ventilatoren ved en luftmæng

de på 0,28 m3/s? 

Varmeventilatorens bruttoareal er A= 0,4x0,4 mz. Konstanten c 
i hastighedsformlen kan sættes= 4,7, mens kontraktionskoeffi

cienten ~ = 0,61 og E= l. Der regnes med, at kastet i en fa

brikshal er afsluttet, når Ve = 0,4 m/s. 

7. I hvilken afstand fra udsugningsåbningen vil udsugningsha

stigheden være Vx = 0,4 m/s, når luftmængden er 0,28 m3/s? 

Udsugningsåbningen på returkanalen har dimensionen A = 0,4x0,4 m2 , 

og man kan regne med tilstrømning fra en rumvinkel på ca. 180°. 

a. Tegn et billede af luftstrømningen i et tværsnit af hallen. 

·. ,:; 

':~: 

[f 
.· .· :; 
-: 

Hastigheden over 0,4 m/s skraveres. 

Hastigheden over 0,8 m/s krydsskraveres . 

··- · ·-· ·~· ~·~· · c J 

1500cm 

9. Hvad er middeltemperaturen i strålen 7 m fra varmeventilato

ren? 

Luftmængden Vo = 0,28 m3js, rumtemperaturentr = 20 C og ti 

som i spØrgsmål l. 
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10. Hallen forsynes med 6 stk. varmeventilatorer med filtre, 

så de nu hver kan yde 0,25 m3js. Om sommeren indblæses uop
varmet udeluft. 

a. Hvad bliver rumtemperaturen tr i middel over dØgnet om 

sommeren ved en dimensionerende udetilstand i middel 

over dØgnet tu = 17 C, ~u = 60% RF? 

Der kan regnes med et varmetilskud fra maskiner og perso

ner m.m. i 8 timer på ~tota1 = 11,6 kW og en vanddamptil
fØrsel i 8 timer på 32 kg, mens der kan ses bort fra trans

missionstab. 

b. Hvad bliver den maksimale rumtemperatur tr, hvis der 

ses bort fra varmeakkumuleringen. 

11. om vinteren kØrer varmeventilatorerne med samme luftmæng

de, men er stillet til 1/3 friskluft og 2/3 returluft. Rum

temperaturen holdes på 20 c af en rumtermostat, der regule

rer tilgangstemperaturen på varmeventilatorernes vandside, 

så ydelsen svarer til behovet. 

Hvad bliver den relative fugtighed i hallen ved en udetil

stand på tu = +10 C, ~u = 90% RF, når vandudviklingen i rum

met = 4 kg/h? 

Opgave 6.7 

I en industrihal med et rumvolumen på 3000 m3 indrettes en 

galvaniseringsanstalt med 5 ens galvaniske bade med L = 3 , 2 m 

og B = 0,8 m. 

Driftserfaringer viser, at der afgives ialt ca. 700 g HCN-dam

pe og 800 g HCl-dampe pr. time fra de 5 bade, og at 5% af dam

pene ikke medrives af spalteudsugningen, der er arrangeret 

langs kanterne af karrene. De tilladelige koncentrationer i rum

luften er 5 mg HCN pr. m3 luft og 7 mg HCl pr. m3 luft. 

Der tages ikke hensyn til vanddampafgivelsen fra badene. 
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Der stilles ingen særlige krav til den relative luftfugtighed 

i hallen, hvorimod rumlufttemperaturen mindst skal være 18 c 
ved en udetemperatur om vinteren på tu = ~12 C og hØjst må 

være 30 c ved en udetemperatur om sommeren på tu = 25 c . 

Det dimensionerende varmetab er 35 kW, og den fri varme hidrø

rende fra bade, belysning, kran, personer m.m. er 14 kW såvel 

sommer som vinter. 

Hallen opvarmes og ventileres med et simpelt indblæsningsanlæg 

forsynet med varmeflade, og udsugningen foregår alene ved spal

teudsugning, der er arrangeret langs de to langsgående sider 

på hvert af karrene. Sugespalterne har tosidige flanger, og 

gribehastigheden sættes til Vx = 0,3 m/s. Der regnes med ba

lanceret ventilation. 

l. Vis, at en indblæsningsluftmængde svarende til karudsugnin

gen tilgodeser samtlige forannævnte krav. 

2. Beregn varmefladens kapacitet. 

For tilsvarende anlæg uden karudsugning vil der afgives ca. 

60% af de forannævnte dampmængder. 

3. Bestem, hvor lang tid der forlØber ved et driftsstop med 

ventilatorerne, indtil koncentrationen af skadelige stof-

fer overskrider korttidsgrænsen som for HCN-dampe er 10 mg/ m3 

i max . 15 min. , medens GV = 7 mg/m 3 for Hel-dampe er en lofts

værdi, som ikke må overskrides, når : 

a . der ved moderat vind er et naturligt luftskifte på 

n = l h• 1 og 

b. der ved vindstille er et naturligt luftskifte på 

n = 0,25 h• 1 i hallen. 
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Opgave 6.8 

En flØj i et skolebyggeri skal indrettes med midtergang og ens 

klasseværelser langs de to facader, der vender mod nord og syd. 

Hvert klasseværelse skal have et gulvareal på 60 mz , loftsh Øj

de 3,6 m og et vinduesglasareal på 10m2 • Mod syd afskærmes 

vinduerne med indvendige lyse gardiner, der giver en afskærm

ningsfaktor på 0,5. 

varmetabet fra et klasseværelse er beregnet til 7 , 00 kW ved en 

rumtemperatur tr = 22 C og udetemperaturen tu = ~12 c. 

Belysningen i lokalerne regnes slukket i sommertiden . 

Klasseværelserne skal kunne rumme 25 voksne personer i tids r um

met kl. 8 . 00 til 15.00. 

Der ønskes opretholdt en rumtemperatur på tr = 22 c hele dØg

net ved hjælp af et ventilationsanlæg, hvis indb l æsningsde l er 

et takanalanlæg med en blandeboks for hvert klasseværelse. 

Temperaturen i den kolde kanal holdes på tk = 12 c hele året, 

mens den varme kanals temperatur holdes på tv = 40 c om vin 

teren og tv = 25 C om sommeren. 

Skolen skal udføres som let byggeri , så der kan o ve ralt i op

gaven ses bort fra varmeakkumulering . 

Luftens massefylde kan sættes til p= 1, 2 kgjm3 o g var me fylden 

til Cp = 1 , 0 kJ/kg C . 

1 . Bestem den nødvendige basisventilation pr. klasseværelse af 

hensyn til udeluftbehovet, når anlægge t kØ rer med 100% ude

luft. 

2. Beregn den nødvendige ventilationsluf t mængde pr. klassevæ

relse af hensyn til varmebehovet. 

3 . Bestem for et nordvendt klasselokale kØlebehovet o g den 

n Ødv endige koldluftmængde på tidspunkterne k l . 10, 1 2 o g 

14, når udetemperaturen tu = 22 c i juni måned. 

4 . Beregn tilsvarende for et sydvendt klasselokale kØlebehov 

og nødvendig koldluftmængde på tidspunkterne kl. 10 , 12 og 

14, når udetemperaturen tu = 22 C i juni måned. 
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5. Hvis en flØj består af 7 nordvendte og 7 sydvendte klasse

lokaler, der ventileres (gange ventileres ikke), og flØjen 

forsynes fra en ventilationscentral, der alene betjener den

ne flØj, hvad bliver da totalluftmængden for ventilationsag

gregatet? 

6. Beregn den maksimale koldluftmængde, som kØlefladen skal di

mensioneres for. 

7. Beregn den maksimale varmluftmængde, som varmefladen skal di

mensioneres for . 

udeluft 

af kast 

forvarme
flade 

returkø
leflade 

Figur 6 . 8.1 . 

~12C 

eftervar
meflade 

køleflade t r= 22 C 

Ventilationsaggretatet foreslås i princippet indrettet som vist 

på skitsen, figur 6.8.1. 

Når udeluften er koldere end 12 c, skal forvarmefladen opvarme 

den til 12 c, idet varmen tages fra udsugningsluften ved hjælp 

af returkølefladen. 

8. Bestem indblæsningstilstanden og rumluftens relative fugtig

hed i et nordvendt klasselokale en vinternat, hvor 

tu = 712 C, ~u = 0,80 C, idet der ikke er personer til stede. 

9. Beregn indblæsningstilstanden og rumluftens relative fugtig

hed i sydvendt klasseværelse en vinterdag, hvor tu = 710 c, 
~u = 0,80, idet der er personer til stede, men ingen solbe

lastning. 
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10. Foreslå ændringer af centralaggregatet, således at der op

nås driftsbesparelser og en bedre komfort. 

Opgave 6.9 

En ventilator A er koblet til et nyt ventilationsanlæg . Efter 

igangsætningen yder den luftmængden 9,00 m3js ved totaltrykket 

6pe = 700 N/m2 og virkningsgraden nvent = 0,70. 

l. Hvor stort er ventilatorens effektforbrug? 

Da der ønskes en større luftmængde, end ventilator A kan yde, 

udskift es den med ventilator B, der har samme dimensioner på 

tryk- og sugestuds, men som ved 1100 o/min. har fØlgende ydel

ser: 

L':! p t N/m2: 960 850 730 600 

V m3js: 8 9 lO 11 

2. Bestem volumenstrØm og totaltrykfald for anlægget, når 

ventilator B kØrer 1100 o/min. 

Efter at anlægget har været i brug et stykke tid, viser det 

sig, at det anvendte grundfilter ikke er tilstrækkeligt, og 

at der yderligere må indsættes et finfilter. Finfilteret, der 

vælges, giver fØlgende trykfald over rent filter: 

Luftmængde m3js: 8,3 

Begyndelsesmodstand N/m2: 60 

10,0 

75 

11,3 

90 

3. Hvilken luftmængde yder anlægget, når begge filtre er rene? 

Man beslutter nu at øge omdrejningstallet på ventilator B, så

ledes at luftmængden varierer inden for området 9,5 m3 / s til 

10,5 m3js ved henholdsvis snavsede og rene filtre. 

4. Hvilket omdrejningstal skal ventilatoren kØre med, og hvor 

stort samlet tryktab over de to snavsede filtre kan man 

tillade, når trykfaldet over det rene grundfilter er 50 N/m2? 

Ventilatoren med tilhØrende motor er indkapslet i klimaaggre

gatet og er således helt omsluttet af luftstrømmen . Ved snav-
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sede filtre, dvs. for V = 9,5 m3/s, er ventilatorens virknings

grad nv = 0,65 og motorens virkningsgrad nm = 0,86. 

5. Hvilken temperaturstigning for luften er ventilator og mo

tor årsag til ved snavsede filtre (V = 9,5 m3/s)? 

Opgave 6.10 

En fritbeliggende kontorbygning er ventileret ved hjælp af 

et torørs induktionsanlæg med sekundærluftvarmeflader i kabi

netterne. Centralaggregatet, der består af forvarmeflade, kØle

flade, luftvasker og eftervarmeflade, leverer primærluft ved 

80% RF og med en temperatur, der om sommeren er 12 c, men om 

vinteren er 16 c. Ventilationskanalerne er godt isolerede, så 

der kan regnes med de samme primærlufttemperaturer ved induk

tionskabinetterne . 

Dimensionerende udetilstand er om sommeren: tu = 25 c, ~u = 
0,60 og om vinteren: tu = 710 c, ~u = 0,90. Der er kØlevand 

ved 6 c til rådighed for kØlefladerne. Luftvaskeren befugter 

luften til ~ = 0,90. Luftens massefylde kan overalt sættes 

til 1,2 kgjm3. 

1. Indtegn i et ix-diagram tilstandsforandringerne i central

aggre gatet under vinterdrift og beregn de maksimale varme

forbrug på for- og eftervarmefladerne samt de maksimale vand

f o rbrug, alt pr. kg tør luft. 

2. Indtegn på et andet ix-diagram tilstandsforandringerne i 

i centralaggregatet under sommerdrift og beregn forbrugeRe 

af varme o g kØling pr . kg. tør luft. 

Kontorbygningens ruminddeling skal være fleksibel, hvorfor 

der installeres et induktionskabinet pr. facademodul a 3 m. 

Rumdybden vil overalt være 4 m og loftshØjden = 2,5 m. Der 

regnes med 2 personer pr. modul i en påklædning svarende til 

l clo. Belysningen består af lysrør, der giver en belysnings

styrke på 200 lux. Den ønskede rumtemperatur tr = 23 c, og det 

dimensionerende transmissionstab for et modul er på 600 W ved 

tu = 710 C. 



6.18 

Der fastsættes et friskluftskifte på 3 h+ 1 /modul. Induktions

forholdet i kabinetterne er l del primærluft til 2 dele se

kundærluft. 

3. Hvor stor en effekt Ec i W skal kabinettets varmeflade yde 

i vintertilfældet, uden sol og ved dagdrift for at holde 

tr = 23 C, når lyset er tændt? 

4. Hvor stor bliver rummets relative fugtighed ~r under forhold 

som i spørgsmål 3 . 

5. Find indblæsningstilstanden I og indtegn tilstandsforandrin

gerne på samme ix-diagram som i spørgsmål l. 

6. En sommerdag med sol er der for et sydvendt kontormodul 

beregnet en maksimal fri varmebelastning på l kW fra sol

indfald, personvarme og varmeudveksling med omgivelserne. 

Hvilken temperatur tr,rnax vil der kunne blive i rummet, 

når der ses bort fra varmeakkumulering? 

7. Hvad kan der gøres for at skabe et bedre klima i de sydvend

te kontorer? 
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Opgave 6.11 

I en ny maskinfabrik findes der en hal med et gulvareal på 

50x100 mz og en loftshØjde på 10 m. Ventilationsanlægget er 

projekteret til et luftskifte på n = 1 h• 1 svarende til en ind

blæst og en udsuget luftmængde på 13,9 m3js. Indblæsningsan

læggets og indblæsningsventilatorens karakteristik er vist på 

figur 6.11.1. 

Udsugningsanlægget består af 32 tagventilatorer, der hver har 

fØlgende karakteristik: 

Totalt tryk Pt N/mz: 175 170 158 128 97 62 50 

Volumenstrøm v m3js: 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,53 

1. Optegn den samlede karakteristik for de 32 udsugningsventi

latorer og indtegn de tilsluttede kanalers samlede karakte

ristik. 

Efter at hallen har været i brug et stykke tid lader ejeren 

uden at ændre på det eksisterende ventilationsanlæg installe

re et separat svejseudsugningsanlæg, der altid er i drift in

den for arbejdstiden. Svejseudsugningens anlægskarakteristik 

og ventilatorkarakteristik ses på figur 6.11.2 . 

2. Når hallens begrænsende flader regnes for lufttætte og 

alle tre anlæg har kØrt så længe, at der er ligevægt, øn

skes bestemt: 

a) undertrykket i hallen 

b) indblæsningsluftmængden 

c) luftmængden, der fjernes af svejseudsugningen 

I den ene ende af hallen er der en skydeport til det fri på 

5x5 mz, som åbnes og lukkes 100 gange om dagen. Tæt ved por

ten sidder et hold finmekaniske montagearbejdere, og disse kla

ger over træk, hver gang porten går op . 

3. Beregn den maksimale lufthastighed gennem porten i det Øje

blik denne åbnes, idet der ses bort fra strømningsmodstan

den i portåbningen og vurder, om montagearbejdernes klage 

er berettiget. Det forudsættes, at porten åbnes momentant. 

(Er spØrgsmål 2 ikke besvaret, kan der regnes med et under

tryk i hallen, fØr porten åbnes, på 100 N/mZ). 
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4. Når porten er åben, vil der indstilles sig en ny ligevægt , 

beregn ved denne ligevægt: 

a) den af indblæsningsanlægget leverede l u ftmængde 

b) luftmængden og lufthastigheden gennem portåbningen 

c) udsugningsanlæggets luftmængde 

d) den luftmængde, der fjernes af svejseudsugningen. 

5. Giv et forslag til forbedring af forholdene . 
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Opgave 6.12 

En kontorbygning skal indrettes med fleksibel ruminddeling pr. 

facademodul a 2,5 m. Rumdybden vil overalt være 4 m og lofts

hØjden = 2,5 m, og i hvert facademodul er der vinduer med et 

glasareal på 1,5 mz. Der regnes om dagen med 1 person pr. mo

dul i en påklædning svarende til 0,5 clo og med et aktivitets

niveau svarende til AM = 85 w;mz. Den ønskede rumtemperatur 
O u 

tr = 22 C, hvorved det dimensionerende transmissionstab pr. 

modul er 420 W ved tu = +12 C. 

Kontorbygningen har en nord- og en sydfacade med ens moduler 

bortset fra, at vinduerne på sydfacaden er forsynet med indven

dige, automatiske persienner, der reducerer solindfaldet med 

40%. 

overalt i opgaven sættes luftens massefylde p = 1,2 kg/m3 og 

varmefylden c = 1,0 kJ/kg c. 

l. Beregn det maksimale kØlebehov pr. modul ved henholdsvis 

nord- og sydfacaden en varm junidag, hvor tu = 25 c, når 

der s es bort fra var meakkumulering . 

Til ventilationen tænkes anvendt induktionsanlæg med et kabi

net pr . modul, hvortil der fØres en primærluftmængde på 50 m3/h. 

Anlægget skal være et torørsanlæg, der hele året skal kØre med 

varm luft + koldt vand. 

2 . Tegn en kurve, der viser, hvorledes primærluftmængden tp 

bØr varieres med udetemperaturen tu, når belastningen på 

modulet kun omfatter transmissionstabet. 

3. Såfremt centralaggregatet, der skal behandle primærluften, 

ikke har mulighed for at kØle denne en dag, hvor tu = 25 C, 

hvor store kØlevandsmængder skal da maksimalt tilføres 

a . et induktionskabinet på sydfacaden 

b. et induktionskabinet på nordfacaden, 

når vandet ved tilgangen til kabinetterne har temperaturen 

8 c og skal forlade disse med temperaturen 12 c. 
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4. Såfremt induktionsforholdet = sek~ndæil~ftmænåden = 3, hvad 
pr1mær u mæng en 

bliver da under samme betingelser som i spØrgsmål 3: 

a. Indblæsningstemperaturen ved sydfacaden 

b. Indblæsningstemperaturen ved nordfacaden. 

5 . Beregn for dag- og natdrift, ved hvilke vandindhold x., i 

udeluften primærluften skal befugtes for at holde en rela

tiv fugtighed i rummene på ~r ? 0,40. 

Opgave 6.13 

For en svømmehal, der indeholder to bassiner, er der fØlgende 

oplysninger: 

Hallens indvendige grundflade = 1000 mJ 

Rumvolumen = 5600 m3 

Øvelsesbassin, overfladeareal = 75 mz 

Øvelsesbassin, vandtemperatur = 28 c 
svømmebassin, overfladeareal = 312 mz 

svømmebassin, vandtemperatur = 26 c 
Lufteroperatur i hallen tr = 28 C 

Hallens relative luftfugtighed ~r ~ 0,60 

Hallens transmissionstab = Lk·(tr ~tu), hvor k·F = 930 W/C. 

Der regnes om dagen med et besøgstal på 30 badende pr. time. 

I princippet tænkes ventilationsanlæggets centralaggregat op

bygget som vist på figur 6.13.1, så l edes at en hygrostat i ud

sugningskanalen regulerer spjældene og dermed udeluftmængden så 

vidt muligt således, at ~r = 0,60, medens termostaten ved at re

gulere på varmefladens ydelse skal holde tr = 28 C. 
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t r = 28 C 

'Pr~ 0,60 

l. Tegri en kurve, der viser den nødvendige udeluftmængde Gu om 

dagen som funktion af udeluftens vandindhold Xu. 

Det forudsættes nu, at der installeres et ventilationsanlæg, 

der leverer en totalluftmængde på 5 kg/s. 

2. Hvilken relativ fugtighed vil der blive i hallen en dag, 

hvor Xu = 14,5 g/kg? 

3. Beregn indblæsningstilstanden og varmefladens ydelse en vin

ternat, hvor tu = +10 C, ~u = 0,90, når der ikke er perso

ner eller lys i hallen og gulvet er tørt. 

4. Bestem en rimelig dimensionsgivende maksimal effekt for var

mefladen, når der ses bort fra varmetilskud fra personer og 

lys. 
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Opgave 7.1. 

I en skØjtehal skal der installeres et kØleanlæg, der skal 

forsyne isbanen med den nødvendige kØleeffekt. 

Hvilke bidrag skal der tages hensyn til ved beregningen af 

den dimensionerende effekt for kØleanlægget? 

Opgave 7.2. 

I en fabrikshal, der ligger i sydeuropa, skal der af produk

tionsmæssige årsager holdes en rumtilstand på: 

t = 25 c, r ())r = 0,40 

I denne opgave betragtes alene den dimensionerende sornrnertil

stand, hvor udeluftens tilstand er t = 35 C, (j) = 0,60. u u 
Maskiner, solindfald og varmetransmission til fører tilsammen 

e n v armeeffe kt på 5 0 kW til h a lle n. Unde r fabrikationen u d

vikles der desuden 36 kg/h vanddamp a 100 c, O ato , d . v.s. 

med et totalt varmeindhold på ~ 2700 kJ/kg. Der regnes ikke 

med vanddampdiffusion gennem hallens begrænsningsflader, og 

vand- og varmebelastning fra personer er uden betydning, da 

produktionen blot overvåges af 3 mand. 

Indblæsningsluften består af 75% recirkuleret luft og tempe

raturen t. = 20 C ved den dimensionerende sornrnertilstand. 
l 

Luften behandles i et aggregat, der består af blandekarnrner, 

filter, kØleflade, eftervarmeflade og indblæsningsventilator. 

KØlefladens middeloverfladetemperatur tkØ = 6 C. Indblæsnings

ventilatoren opvarmer luften l C. 

l. Hvad bliver indblæsningsluftens vandindhold x.? 
l 

Såfremt spørgsmål l ikke besvares, kan xi sættes til 7 g/kg 

i resten af opgaven. 
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2. Hvor stor er den nødvendige ventilationsluftmængde G kg/s? 

3. Hvad bliver lufttemperaturen tk mellem kØlefladen og ef

tervarmefladen? 

4. Hvor stor bliver kØlefladens og varmefladens effektfor

brug i kW? 

Den i spørgsmål 4 beregnede kØle- og varmeeffekt leveres af 

et kompressionskØleanlæg, hvis kondenseringstemperatur 

te = 50 C og fordampertemperatur tF = 3 C. Anlæggets effekt

faktor, når det betragtes som kØleanlæg, er givet ved: 

T 
E = køleeffekten = 0 5 __K 

el-forbruget ' TC-TF 

5. Beregn kØleanlæggets el-forbrug samt den kondensatorvar

me, der ikke forbruges af eftervarmefladen, begge målt i 

kW. 

Opgave 7.3. 

En bygherre ønsker at bygge en villa med luft-va nd-varme

pumpe. Anlægget skal køre med R22. Der skal være direkte 

fordampning i en udendørs fordamper forsynet med ventila

tor og varmgasafrimning. Kondensatoren leverer vand ved 

50 C dels til radiatorer, dels til en varmtvandsbeholder. 

Der kan regnes med, at kondenseringstrykket er 20 ata og 

underafkØlingen 5 C. Kompressoren er en to-trins luftkØlet 

kompressor, der skal starte/stoppe efter behov. Den forsy

nes med starttrykregulator. 

l. Tegn principdiagram over et anlæg, der er billigt såvel 

i anskaffelse som i drift. Ventiler m.v. kan beskrives 

med en påskrift, der enten angiver funktionen (f.eks. 

starttrykregulator) eller fabrikat og type. 
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2. Beskriv kort anlæggets funktion og regulering. 

3. Beskriv en rækkefølge og måde at indregulere anlægget på. 

4. Hvilken effektfaktor kan der mon forventes i gennemsnit 

over året af et sådant anlæg? 

Opgave 7.4. 

Et badehotel ved Middelhavet skal forsynes med 4-rørs induk

tionsanlæg. Dimensionerende udetilstand om sommeren er tu = 

35 C, ~ = 0,60. Induktionskabinetternes kØleflader er di-u 
mensioneret for kØlevand ved 8-12 C, og varmefladerne er di-

mensioneret for varmt vand ved 40-30 C i vintertilfældet. 

Optegn principdiagram for varmepumpeanlæg, der kan klare så

vel kØle- som varmebehov. Al nødvendig automatisk regulering 

indtegnes og funktionen beskrives. Eventuelle nødvendige tem

peraturer og tryk skØnnes. 

Opgave 7.5. 

R22 KØleanlæg til ventilationsanlæg. 

Luftmængde lO kg/s. 

Dimensionerende udetilstand, sommer: tu = 25 C, ~u= 0,50. 

Luften skal nedkØles til 15 C i en vandkØlet termostatstyret 

kØleflade, dimensioner denne. KØleanlæggets fordamper er for

synet med jævntryksventil, fordampertrykket skØnnes i denne 

opgave. Kompressoren er en 8 cylindret stempelkompressor, 

hvis sugetryk reguleres ved cylinderudkobling, idet cylindrene 

kan udkobles parvis. Anlæggets kondensator forsynes med kØle

vand fra et kØletårn. KØlevandets mængde og temperaturer i 

dimensioneringstilfældet skØnnes. 
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l. Optegn principdiagram for hele anlægget. 

2. Dimensioner alle rør og ventiler i R22 kredslØbet. 

3. Giv en kritik af reguleringsmetoden og foresl~ en bedre. 

Opgave 7.6 

øvelse i brug af h, log p-diagram og definitioner. 

Et kØleanlæg til luftkonditionering er tænkt dimensioneret ved 

fØlgende forhold: 

Qe = 10 kW Te = +3 C Te = 50 C ~Toh = ~Tuk = 10 C 

l. Beregn det forventede effektforbrug og en effektfaktor under 

dirnensioneringsforhold, n~r det antages, at nis = 0,7. 

KØlernidlet er Rl2. 

2. Hvad bliver effektfaktoren, hvis Te hæves til +8 C og Te sæn

kes til 40 C? 

3. Hvad er carnat-virkningsgraden i sidste tilfælde? 

Brug vedlagte h , log p - diagram for Rl2. 

Opgave 7.7 

P~ det p~ figur 7.7.1 viste h, log p-diagram for Rl2 er indteg

net en kredsproces. 

Beregn fØlgende størrelser: 

l. overhedning 

2. underafkØling 

3. fordamperydelsen 

4. kondensatorydelsen 

5 . den isentropiske virkningsgrad 

6. fordampningsvarmen ved fordarnperternperturen 

7. fordampningsvarmen ved kondenseringstemperaturen 

8. den volurnetriske kuldeydelse 

9. % damp og væske i punkt 4. 
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Opgave 7.8 

Et emballagelager på 1500 mz har et varmebehov beregnet efter 

fØlgende temperaturer: 

på 

Rumtemperatur +18 c 
Min . udetemperatur ~12 C 

Q= 50000 keal/h svarende til 127·10 6 kcal = 127 Gcal/år. 

l. Er et varmepumpeanlæg til opvarmning en Økonomisk rigtig løs

ning, når der forefindes spildvarme fra vand af +10 c i rige

lig mængde? 

FØlgende enhedspriser kan benyttes: 

Pris for fyringsolie 

Pris for elenergi 

Anlægsudgift for varmepumpe 

Anlægsudgift for oliefyringsanlæg 

3.830 kr. / ton 

70 øre/kWh 

180.000 kr. 

90.000 kr. 

2. Skitser kort, hvorledes varmepumpeanlægget skulle udføres. 

Opgave 7.9 

Et kØleanlæg med R22 skal have en kØleydelse på 100 kW og har 

5000 driftstimer/år. Fordampningstemperaturen er ~40 c og kon

denseringstemperaturen +35 c. 

Udføres kompressionen i et trin kan der her regnes med en isen

tropisk virkningsgrad på 0,43. UdfØres kompressionen i 2 trin 

kan der her regnes med en isentropisk virkningsgrad på 0,6, 

1. Indtegn de to processer i et h, log p-diagram og beregn kom

pressionsarbejdet. Beregn desuden den årlige besparelse i 

kWh for 2-trins kompression. 



7.7 

Opgave 7.10 

I et frysehus skal der ved hjælp af et R22 kØleanlæg hele året 

holdes en temperatur på 720 c. KØlingen foregår ved hjælp af la

melluftkØlere ophængt spredt i frysehuset. Fordampningstempera

turen er min. 730 c. Kondensatorerne er udeluftkølede, og ved 

max . belastning er kondenseringstemperaturen 10 c over udeluft

temperaturen. 

1. Hvorledes bliver den årlige variation i kompressorbelastning? 

2. Hvor mange tryktrin ville du vælge? 

Til køleopgaven vælges stempelkompressorer, Sabroe-Atlas type 

CM018, der koster 53.000 kr . + moms. 

3. Hvilken motorstørrelse vælges hertil? 

Der kan nu vælges mellem folgende drivmuligheder, idet mot oren 

er koblet direkte til kompressorens aksel: 

22 kW motor, 4-polet 14.0 00 kr. excl. moms 

23/15 kW motor, 4-6-polet 22.500 kr. excl. moms 

20/1 1 kW motor , 4-8-polet 19.000 kr. excl. moms 

Yderligere kan der anvendes Danfoss frekvensomformer VLT230 for 

max . 22 kW motoreffekt, pris: 72.000 kr. excl. moms. 

4 . Hvilken driv- og styreform ville du vælge og hvorfor? 

Opgave 7.11 

I et område med mulighed for forsyning med naturgas skal fØlgen

de varmeforsyningsmuligheder overvejes: 

a. En naturgasdrevet varmepumpe, hvor drivkraften leveres af en 

Ford gasmotor med f Ølgende data: 

Ydelse: 

Kompressionsforhold: 

Varme i kØlevand og olie: 

Varme i udstødningsgas: 

Tab fra overflade: 

Gasforbrug: 

27 kW ved 3000 o/min. kon
tinuerlig drift 

9,0:1 

22 kW 

44 kW 

8 kW 

0,34 m3jkWh 
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b. Naturgasfyret kedel. 

c. Oliefyret kedel. 

d. Eldrevet varmepumpe. 

IfØlge oplysninger pr. 15.2.86 er prisen på dansk naturgas 3,60 

kr.jm3 incl. moms, og brændværdien= 9450 kcal. /m3 . 

For let fyringsolie er prisen for tiden 3,17 kr. / l incl. moms, 

massefylden = 0,82-0,84 kg/l og brændværdien 10.700 kcal./kg. 

Elprisen er i Himmerland for Øjeblikket for små forbrugere = 

36,1 øre/kWh+ statsafgift 19,0 ø re /kWh+ moms. 

1. Beregn de direkte energipriser pr. kWh f or el , gasolie og 

naturgas incl. moms. 

2. Beregn via realistiske skøn energiprisen for tilfældene a-d. 

3. Hvilke andre faktorer har betydning for valg af varmeforsyning? 

4 . Hvilken l ø sning er den bedste? 

Opgave 7.12 

Energibesparelse ved anvendelse af et NH3 k Ølean l ægs overhed

ningsvarme. 

Som grundlag f or beregning af den mulige besparelse anvendes 

det på figur 7.12.1 opstillede forbrugsm ønster. Det kan oplyses , 

at 75% af forbruget af varmt brugsvand ligger i tidsrummet kl. 

14-16, og at kØleanlæggets sammensætning og drift er således: 

l stk. SMC-112-S 97 5 o / min. ved 710/+30 c. 

l stk. SMC-188 

1 stk. SMC-188 

2/ 3 kapacitet indkoblet fra kl. 16.00 til 

07.00 året rundt. 

730 o/min. ved +10/+30 C. 

3/4 kapacitet i ndkob let fra kl. 10 . 00 til 

06.00 året rundt. 

730 o/min. ved 710/+30 c. 
1/1 kapacitet indkoblet fra kl. 04 . 00 til 

24.00 i juli og august og fra kl. 07.00 

til 16.00 i september , oktober og november . 
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1 . Tegn et principdiagram for et anlæg, hvor overhedningsvarmen 

anvendes til brugsvandsopvarmning 

2 . Indtegn processen i et h, log p-diagram med angivelse af den 

anvendelige del af overhedningsvarmen. 

3. Opstil blokdiagrammer over overhedsningskapacitetens forde-

ling over dØgnet i de forskellige måneder. 

4 . Indtegn besparelsen på figur 7.12.1. 

5. Giv forslag til en bedre lØsning. 

6. Indtegn besparelsen på figur 7.12.1. 

Opgave 7.13 

En kØlemontør er beskæftiget med eftersyn af NH3 kØleanlæg, der 

ligger i et maskinrum med rumvolumenet 100m3. NH3-fyldningen på 

anlægget er 500 kg . 

l . Hvor store mængder NH3 må der momentant slippes ud i rummet, 

f Ør den hygiejniske grænseværdi overskrides, når der forud

sættes fuld opblanding i rumluften? 

2 . Under aftømning af olie fra en fordamper slipper der NH3 med 

ud. Fordampningstemperaturen er 5 c. AftØmningsventilens lys

ning er 6 mm. Hvor længe må der strømme NH3 ud, fØr HGV over

skrides? . 

3 . Hvis kØlemontøren anvender beskyttelsesdragt med iltflaske 

under udtømningen, og der strømmer NH3 ud i 5 sekunder, hvor 

længe skal han da beholde dragten på , når maskinrummet er ven

tileret med et friskluftskifte på 3 gange i timen? 
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Opgave 9 .l 

Find overføringsfunktionerne mellem tilstandsstørrelsern e i 

et system, der er beskrevet ved differentialligningerne: 

2 
d x + 3 dx + 2x = 4e 
dt2 dt 

3 d2 d dx 
Q_y + 6 ~ + 4 3.Y + 6y = 4 dt + 6x 
dt3 dt2 dt 

2 
d c + 3 de + 6c = 4y 
dt2 dt 

E(s) X(s) Y (s) C (s) 

Opgave 9.2 

Find differentialligningen mellem indgangssignal m(L) og ud

gangssignal c(L) for 

a . et integrationselement H(s) = l 
T . s 

l. 

b . en PIO-regulator med H(s) l = K (l+Tds+~) . 
c i s 
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Opgave 9.3 

For den viste beholder er sammenhængen mellem vandstandsæn

dring og vandstrømsændring givet ved: 

H (s) 

Vi(s) 
R 

= l+Ts 

hvor R = 1/9 min/m2 

og T = l min. 

Under stationære forhold er indlØbsmængden lO m3/min. Til ti

den T = O Øges vandtilførslen pludselig til 100m3/min. i 0,1 

min. ved yderligere at tilfØre 9 m3 vand ligeligt fordelt 

over perioden på 0,1 min. 

Optegn vandstandsændringen som funktion af tiden og sammen

lign dette med tidskonstantelementets impulsrespons (impul
. 3 

sen V. (T) = 9 m ) • 
l. 

V 3 . 
i m /mm. 

l Vi 100 

areal 9 ml 

~r t-· - t 
~ Vu 

10 ~L-------------
't min. 

o 0,1 0,3 0,5 
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Opgave 9.4 

Idet responsen y(T) på x(T) = sinwT for n'te ordens systemet 

a dny 
n dTn 

+ ....•..... +al ~ + aoy = d T 
x (T) er 

y (T) 
n 

= L 
i=l 

-P.T 
K.e 1 

1 
+ !H(jw)lsin(wT+8), e = arg H (j w) 

ønskes ved hjælp af denne opstillet udtrykket for sinusrespon

sen y(T) for 2. ordens systemet 

2 
T2 9_y + 2sT ~+a y= X(T), s= 0,2 

2 dT O d T 

samt bestemt oversvinget A i % samt slutværdien. 

Opgave 9.5 

En PIO-regulator arbejder i stationær tilstand med et udgangs

tryk på 9 psi (l psi = 6910 ~) . 
m 

Referencen og den kontrollerede størrelse svarer nøjagtig 

overens (e = O). 

Til T = O indstilles referencen 100 Pa lavere i værdi (der 

foretages et spring i referencen) . 

Optegn udgangstrykket fra regulatoren som funktion af tiden, 

når reguleringsknapperne er indstillet til K = 0,01 psi c 
pr. Pa ændring i kontrolleret størrelse (tryk). T. = 1,25 min. 

1 

og Td = 0,4 min. 



Opgave 9.6 

q i ('t) 

~r 
t A 

r ·------r------------ ----

9.4 

R 
qu('t) 

En niveaubeholder har A= 0,28 m
2 . Ventilkarakteristikken for 

sammenhængen mellem volumenstrøm q m3;s og trykhØjde (ni

veauhØjde) h m for modstanden R er givet ved 

qu = 9,4-10-3 Ih. 

Opstil et udtryk for transferfunktionen ~~:~ for systemet 

og beregn tidskonstanten for systemet, hvis arbejdsniveauet 

i gennemsnit er 

a. hs = 0,9 m 

b. h = 2,7 m s 

hvor s = stationær værdi. 
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Opgave 9 . 7 

Find transferfunktionerne ~~~~ for de tre viste blokdiagram

mer, udtrykt ved blokfunktionerne. 

+ 
x --~----~--~~ l ) • ) y 

+ + 

b) 
+ 

x) ')~ )l f------+-- y 

c) 

x 

+ + 

+ + 

' l T s~ 1 l ) l rr, l ) f+ )++ ) t 

Opgave 9 . 8 

G omrører 
t i ~====::::::-

G = væskestrøm kg/s 

t temperatur 

q varmelegemets effekt 

G c varmefylde for væske 

l 1.. ~ 1'""''""''""'1 .- )t v væskens volumen 

varmelegeme p væskens massefylde. 

Den viste beholder er forsynet med et reguleringssystem med 

proportionalstyring. 

y 
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Opstil de grundlæggende udtryk med nØdvendige substitutio

ner og udled den laplacetransformerede ligning : 

l l 
t l (s) = [q' (s) +Gc t i l (s) ] G c . T s+ l 

Der forudsættes proportionalregulering, og tidskonstanten for 

måleudstyret sættes til T =O svarende til H (s) =T 1 ., =1 . 
m m m 

Opgave 9 . 9 

Systemet med opvarmningstanken på figuren har følgende data: 

3 Beholdervolumen V = 0,12 m 

Vandstrøm 

varmefylde for 

vand 

G = 0,12 kg/s 

c = 4,19 KJ/kg C 

G omrører 
t i ---7====~ 

G 
l 1.. - IUU'-'1 ,--)t 

varmelegeme 

l . Dimensioner varmelegemet q, når den ønskede beholdertem

peratur er 40 C og tilgangstemperaturen er t. = 10 c . 
~ 

Systemet forsynes med et reguleringssystem med proportional

styring, hvor proportionalitetskonstanten er K = 2 kW/C. c 

2 . Tilgangstemperaturen og tanktemperaturen har gennem lang 

tid været t . = 40 C, nu startes reguleringssystemet, og 
~ 

referencetemperaturen indstilles til tR = 40 C. Til et 

tidspunkt T = O sker der et pludseligt spring i tilgangs

temperaturen, således at denne antager værdien ti = 10 c. 
Beregn tanktemperaturen t og den fra varmelegemet afgivne 

effekt q, når forholdene atter er blevet stationære . 

3. Indtegn i et diagram kurverne for effekt og tanktempera

tur som funktion af tilgahgstemperaturen , når systemet er 

blevet stationært efter en pludselig ændring i tilgangs

temperaturen. Resultatet fra spørgsmål 2 danner grundlag 

for optegningen. 
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4. Der foreligger en ny udgangssituation, idet tilgangstem

peraturen har været t. = lO C og tanktemperaturen 40 C 
l 

gennem lang tid. Reguleringssystemet sættes i drift med 

referencetemperaturen tR = 40 C. Beregn, hvor stort et 

spring i tilgangstemperaturen, der skal til, for at varme

legemets afgivne effekt i den nye stationære tilstand 

netop er nul, og angiv den tilsvarende tanktemperatur. 

5. Optegning som under spørgsmål 3, men med resultatet fra 

spørgsmål 4 som grundlag. 

6. Er det rimeligt uden videre at forlange, at tanktempera

turen skal holdes på tR = 40 C med en nøjagtighed på ±1 c; 

Opgave 9.10 

Optegn Bode-diagrammet for fØlgende overføringsfunktion 

H(s) = s(s!l). Anvend direkte kurverne for H(s) = T;+l og 

H(s) = T~ ved optegningen, således at beregninger er overflØ

dige. 

Opgave 9.11 

l. Optegn det asymptotiske Bode-diagram for det viste regu

leringssystem, og beskriv virkningen af den indre sløjfe . 

2 . Forstærkningen Kc øges, indtil systemet oscillerer konti

nuerligt med en frekvens på 3 rad/min. Bestem ud fra denne 

oplysning tidsforsinkelsen T. 

+ c 
10s•1 
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Opgave 9.12 

ÅbenslØjfefunktionen for et reguleringssystern er givet ved 

G (s) = _--..:K~-
s (s+l) (f+l) 

l. Bestem konstanten K, således at lukketsløjfefunktionen 

T(s) får et maksimalt amplitudeforhold på 2,2(=7 dB). 

2 . Hvad bliver systernets fasernargin, forstærkningsrnargin, 

krydsfrekvens, båndbredde og resonansfrekvens? 

Opgave 9.13 

Et kontorrum er ventileret ved hjælp af et ventilationsan-

læg med konstant indblæst luftmængde og variabel indblæsnings

temperatur. 

Kontorrummet har en ydervæg med vindue mod det fri. 

l. Opstil varmebalancen for kontorrummet med angivelse af 

forudsætn i ngerne herfor og udled udtrykket for overfø

ringsfunktionen mellem rumtemperaturen t og en belast

ningsændring (forstyrrelse) ~b' der enten skyldes påvirk

ning af solindfald, personvarrne, belysning eller lignende . 

2. Udled udtrykket for indsvingningsforlØbet af rumtempera

turen angivet på operatorform t(s) for en pludselig be

lastningsændring ~b hidrørende fra et solindfald, samt 

angiv et udtryk til bestemmelse af slutværdien i C for 

rumtemperaturen svarende til nævnte belastningsændring 

~b. 

Der skal ikke indsættes talværdier i udtrykkene. 
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Opgave 9.14 

Figuren illustrerer forholdene ved kontorrumsventilation 

med indblæsning gennem armaturer tilsluttet blandebokse med 

tilgang af varm- og koldluft fra et tokanalanlæg. 

-o 
o 

rum 1 
L---~--ø 

~ 

rum 2 
--ø 

Et kontorrum med dimensionerne 3x3x3 m3 er beliggende i en 

mellemetage midtvejs i bygningen, således at de omgivende 

rum har samme rumtemperatur. 

Ydervæggen er opbygget af sandwich-elementer med k = 0,4 W/m2c, 
og vinduespartiet har dimensionerne 1,8x2 m2 og k = 2,9 w;m2c . 

Rumtemperaturen er 20 c, og udetemperaturen sættes til O c. 

Der indblæses konstant 0,075 m3/s luft fra indblæsningskabi

nettet, der er tilsluttet tokanalanlægget med temperaturerne 

tK = 13 C og ~ = 25 C for henholdsvis kold- og varmluftkanal. 

Indblæsningstemperaturen kan således frit varieres mellem 

13 og 25 c ved hjælp af blandeboksens styringsudstyr. Den ind

blæste varmemængde kan følgelig varieres mellem 1200 og 2300 W, 

d.v.s. et variationsinterval på 1100 w, der naturligvis må 

ses i relation til proportionalbåndet, d.v.s. variationsin-

tervallet for den regulerede størrelse t (rumtemperaturen), rum 
der omstyrer blandeboksen mellem 13 og 25 C indblæsningstempe-

ratur: 6t = PB = proportionalbåndet. 
rum 

Kabinettets og dermed blandeboksens styringsudstyr kan karak

teriseres som en PI-regulator med forstærkning Kc og integral-

tid T . = 240 sek . 
l 
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Den samlede overfØringsfunktion for kabinettet mellem fejlen 

e = tref-trum og ~i = VLcLti er derfor 

~i'(s) l 
Hl (s) = ( ) = K (l+ -T ) e s c . s 

~ 

Måle- og kontroludstyret har forstærkningen K2 og dynamiske 

egenskaber som et tidskonstantelement: l/(l+T
2
s), hvor T

2 
= 

180 sek. 

l. Optegn blokdiagrammet for processen med reguleringssystem 

og udled udtrykkene (på basis af varmebalanceligningen 

for rummet) for rummets overfØringsfunktioner: 

H (s) = 
t l (s) 

rum 
4>'.(s) 

l. 
= 

K3 
l+T

3
s og H' 3 (s) = 

~.(T) = indblæst varmemænde 
l. 

t'rum(s) 

~'b(s) 
idet 

~b(T) = forstyrrelse på processen, f.eks. solindfald, be

lysning , personbelastning , maskinvarme etc. 

Der kan ses bort fra varmeakkumulering i konstruktioner og 
inventar . 

Angiv K3 og T3 . 

2. Opstil udtrykket for t' (s) ved en belastningsændring 
rum > 

i 4>b(T) til T = O, f . eks . pludseligt solindfald for T = O. 

3. Idet KcK 2 = 1~~0 skal ved hjælp af Bode-diagrammet (fase

og amplitudekarakteristik) bestemmes, hvor stort propor

tionalbåndet PB skal vælges, for at sikre et stabilt regu

leringssystem, når forstærkningsmargin 6K = 6 dB og fase-

margin 6~ = 30°. 

4. Find slutværdien for rumtemperaturen t og offset ved et rum 
pludseligt solindfald på 300 W til T ~ O, når der samti-

dig indfinder sig 2 personer i rummet med hver 80 W i per

sonvarmeafgivelse. PB vælges til mindsteværdien fundet i 

punkt 3. 



Opgave 9.15 

På figu= 9.15.1 er vist et ventilationsan læg samt prin

cippet for anlæggets automatiske regulering. 

9.11 

varmefladen er temperaturstyret ved hjælp af opblandingsar

rangementet med trevejsventil, hvorved cirkul ationen gennem 

varmefladen er konstant . Varmefladen kan give den indsugede 

ventilationsluft en maksimal temperaturs t i gning på 6tL = max 
44 c. 

Idet indblæsningsluftens temperatur i kanalen ( t . ) kan op-
~ 

fattes som tilgangsluftens temperatur {tu) plus luften s tem-

peraturstigning gennem varmefladen (6tL)' kan b l okdiagrammet 

for reguleringssystemet optegnes som vist på figur 9 . 13 . 1. 

De på diagrammet indgående variable må dog betragtes som 

ændringsværdier ud fra en stationær tilstand. 

Reguleringssystemet kan påvirkes af forstyrrelser hidrørende 

fra ændring i udetemperaturen t ' (hvilket giver ændring båu 
de i indblæsningstemperatur og varmetab fra rum) og ændring 

i øvrige belastninger ~ · B. 

VF 

V F " varmeflade 
l V • indblæsningsventilator 
UV = udsugningsventilator 

Figur 9 . 15 . 1 . 

rum 

u v 

RC " reguleringscentral 
RT " rumtermos tat 
KT • kanaltermostat (kun spm. 4 ) 



Figur 

l t'u(S) l t'u(S) 

r:-1:-, 
1H8(s) 1 

L_T_J 

l 
l 
l . .... l + t'i(s) ,-----,Q ', (sl 

----kun sp0rgsmål 4 
~t'v angiver ændring i cirkulationsvandets afkøling 
Q'i angiver ændring i i[1dblæst varmemængde 

9.15.2 

9.12 

t 'u(S) 

. ). ' ~- cp'a 

-l-+ ,-----., t'rum(S) 

I blokdiagrammet indgår følgende overføringsfunktioner: 

HR( s) = KR (volt/skalaindstilling i C} 

H1 (s) = K1 (C/volt) (P-regulator) 

H2 (s} = K2 
(varmeflade) 

(l+T 2s) 2 

K2 
-3 = 2,24 C/C og T2 = 2,2·10 h 

H3 (s} = K3 = 1200 W/C (omregningsfaktor) 

H4 (s) = K4 = 650 W/C (omregningsfaktor) 

l 
H5(s) = H4(s) 

K6 
H6(s) = l+T

6
s (rum) 

KG = 0,54·10- 3 C/W og T6 = 0,167 h 

K7 
H7(s) = l+T

7
s (føler) 

K7 = l volt/C og T7 = 0,139 h 



K a 
H8 (s) = l+T

8
s (kun spØrgsmål 4) 

K8 = 0,1 volt/C og T8 = 0,0167 h 

9.13 

l. Idet proportionalbåndet (PB) angiver den ændring, der 

skal til i den regulerede størrelse for at give maksi

mal ændring i den styrbare størrelse, ønskes det efter

vist, at der er fØlgende sammenhæng mellem PB (C) og luf

tens maksimale temperaturstigning gennem varmefladen 

~tLrn (C): a x 

PB = 

2. Bestem proportionalbåndet PB (C) således, at regulerings

systernet opfylder fØlgende stabilitetskrav: 

forstærkningsmargin Km = 6 dB 

fasernargin ~ = 45°. m 

Bestemmelsem af PB sker på grundlag af en frekvensanalyse 

i et Bode-diagram. Det fundne PB anvendes ved de følgen

de spørgsmål. 

3. Bestem den stationære temperaturændring i C for rumtem

peraturen, når udetemperaturen pludselig ændres 10 c, me

dens øvrige belastninger er uforandret. 

Er spørgsmål 2 ikke besvaret, kan konstanten i overførings

funktionen H1 (s) sættes til K1 = 2 C/volt. 

Temperaturreguleringssystemet udbygges nu yderligere med den 

på figur 9.15.1 viste temperaturføler i indtagskanalen før 

varmefladen. Den tilsvarende ændring i reguleringssysternets 

blokdiagram er vist med stiplet streg i figur 9 . 15.2. 

4. Samme spørgsmål som i 3. 



Opgave 9.16 

Figuren viser et indblæsningsanlæg 

bestående af en elvarmeflade, hvis 
afgivne effekt kan ændres konti
nuert gennem den viste regulerings

central (RC). Reguleringscentralen 

er af en type, der valgfrit kan om

stilles mellem P~ og PI-styring. 

Proportionalbånd (PB) og integra

tionstid (T~) kan indstilles indivi
duelt. 

9.14 

t R 

Ventilatorens ydelse omstilles jævnligt mellem hel og halv luft

mængde af produktionsmæssige grunde. 

Der er konstateret fØlgende driftsproblemer ved indblæsnings

anlægget : 

Når RC er indstillet til P-styring med et proportionalbånd på 

PB = 2 c, kan der altid opnås den ønskede reguleringsnøjagtig

hed, når der indblæses 1/1 luftmængde, men når der kobles om til 

1/2 luftmængde, svinger indblæsningstemperaturen (tka) voldsomt. 

Når RC er indstillet til PI-styring med et proportionalbånd på 

PB = 7 c og en integrationstid på Ti= 60 sek . , opnås altid 

en stabil indblæsningstemperatur, når der indblæses 1/ 1 luft

mængde, mens temperaturn (tka) svinger voldsomt, når der kob

les om til 1/2 luftmængde. 

Brugeren af anlægget er nu i tvivl om, hvordan RC skal indstil

les, så de nævnte gener fjernes samtidig med, at den ønskede 

reguleringsnøjagtighed ±l c (efter indsvingning) overholdes. 

Den eneste forstyrrelse, der indvirker på anlægget, er en va

tiation i tilgangsangsluftens temperatur (tK~), der max. kan æn

dre sig 10 c . 

Som projekterende af anlægget tilkaldes du for at afhjælpe gener

ne, og i den forbindelse foretages fØlgende: 

a. ventilatoren sættes på 1/2 luftmængde, og med RC indstillet til 

P-styring ændres proportionalbåndet gradvis indtil PB = 3 ,6 c, 
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hvor det konstateres, at indblæsningstemperaturen tk2 netop 
svinger periodisk med periodetiden T' = 143 sek. 

b. Ventilatoren sættes på 1/1 luftmængde, RC tages ud af drift 

og varmefladen afbrydes (nulstilles). Der tilsluttes en x-t

skriver til kanalføleren, og forløbet af indblæsningstempe

raturen tk2 registreres efter en springvis ændring af varme

fladens effekt fra O til 100%. 

Springresponsen har fØlgende udseende : 

!::. t k2 max FØlgende værdier 

aflæses: 

b.tk2max = 18 c 
L = 30 sek. 

o-c:::;....L--...11.....-------+ rr T = 160 sek. 
v L< Lt 

" L "' T " 

Både under a og b har tilgangstemperaturen tk~ været konstant. 

l . Hvad er årsagen til de konstaterede svi ngni nger i tk2? 

2 . Hvilke værdier vil du anbefale, at der indstilles på RC for 

- PB , når RC er indstillet til P- styring? 

- PB og Ti , når RC er indstillet til PI-styring? 

3 . Kan P-styring anvendes, hvis den ønskede reguleringsnøjag

tighed skal overholdes? 




