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Sammanfattning 
I denna rapport har gjorts en experimentell undersökning av luftinfiltrationen genom en 
karuselldörr vid olika rotationshastigheter och hur det påverkar energiförlusten genom 
entrédörren. Det finns stort intresse för att bygga mer energieffektiva byggnader vilket 
innebär en minskning av energiförlusten i byggnaden och en minskning av energiförlusten i 
stort i samhället. 
Ett provrum har byggts upp i laboratoriet på RISE (Research Institutes of Sweden) i skala 1:2 
för att studera luftinfiltration genom provrummets entrédörr. I denna studie har en fyrvingad 
karuselldörr med automatisk drift studerats. Entrédörren är tillverkad av ASSA ABLOY.  
Laboratoriemätningar i provrummet har gjorts med två oberoende metoder, spårgasmätning 
(spårgasmetoden) och temperaturmätning (energibalansmetoden). De två oberoende 
mätmetoderna ger ungefär samma resultat på luftinfiltrationen genom karuselldörren. 
Projektet visar att rotationshastigheten på karuselldörren är en viktig parameter för 
energiförlusten genom entrén. 
 
Abstract  
In this report has made an experimental investigation has been performed. It includes studying 
the air penetration through a revolving door and how this relates to the energy loss through 
the door. There is great interest in building more energy-efficient buildings, which means a 
reduction of energy loss in the building and a reduction of energy loss at large in society. 
 
A special test room has been built at RISE (Research Institutes of Sweden) at a scale of 1:2 in 
order to study the air penetration through the entrance door. The entrance door in this study is 
a four-wing revolving door manufactured by ASSA ABLOY. 
The study includes two independent methods, tracer gas measurements (tracer gas method) 
and temperature measurements (energy balance method). The results of the study show that 
the two independent methods gave similar results on the air penetration through the revolving 
door when operated at two different speeds.  
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1 INLEDNING 
Under flera år har det funnits stort intresse för att bygga mer energieffektiva byggnader vilket 
innebär en minskning av energiförlust i byggnaden och en minskning av energiförlusten i stort 
i samhället. Perspektivet är både miljömässig och ekonomisk med avseende på en minskning 
av energiförlusten i samhället. Målet inom EU är att till år 2020 minska energianvändningen 
med 20 % (Europaparlamentet (EU) 2008). I Sverige utgår denna minskning av 
energianvändning från 2008 som är det så kallade jämförelseåret (Regeringskansliet 2017). 
 
Det råder stor brist på studier om olika entrélösningars energiprestanda (Karlsson 2013). 
Karlsson (2013) beskriver också att luftinfiltrationen minskar till 1/5-del genom 
karuselldörren jämfört med andra tekniska lösningar på entrén som till exempel skjutdörrar 
eller svängdörrar. Ju högre luftinfiltration genom entrédörren desto högre blir 
energianvändningen. 
 
I energieffektiva byggnader är den termiska belastningen på byggnaden beroende av graden 
av isolering, luftomsättning och om värme återvinns ur utgående ventilationsluft eller inte. En 
förbättrad lufttäthet är nödvändigt om det skall gå att utnyttja ventilationssystemet effektivare 
både i samband nybyggnation och vid renovering av befintliga byggnader (Elmroth 2009). 
Detta betyder att luftinfiltrationen påverkar den totala energiförlusten beroende på 
byggnadens storlek och lufttäthet. Anledningar till detta kan vara, hur väl huset är tätt runt 
fönster och dörrar och hur entréerna fungerar om det gäller lokaler där många personer skall 
passera. Exempel på det är entréer till livsmedelsbutiker, sjukhus, flygplatser och tågstationer. 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Detta examensarbete på högskolan i Borås har genomförts på RISE, Research Institutes of 
Sweden i Borås och det handlar om entrédörrars energiprestanda, där det passerar många 
människor samtidigt. Exempel på det är entréerna till Högskolan i Borås och dess olika 
byggnader. Bakgrunden till projektet är att det råder brist på information om energieffektiva 
entrédörrar till offentliga byggnader. I studien skall studeras luftinfiltration genom en 
karuselldörr och hur den påverkar en byggnads energianvändning. De experimentella 
laboratoriemätningarna görs med en entrélösning av en fyrvingad karuselldörr. Ett provrum 
har byggts upp i laboratoriet på RISE 
 
Studien har gjorts med två oberoende metoder för att beräkna luftinfiltration genom 
entrédörren. Metoden som har använts för temperaturmätning är energibalansmetoden och för 
spårgasmätning har använts spårgasmetoden med en medeltemperatur som överskrider 
omgivningstemperaturen med ett bestämt värde i båda metoderna. Laboratoriemätningar har 
gjorts på två olika nivåer på rumsmedeltemperaturen i provrummet, dels 10℃ dels 20℃ över 
omgivningstemperaturen, dvs. temperaturen utanför provrummet.  
I den här rapporten redovisas endast resultat vid en rumsmedeltemperatur 20℃ över 
omgivningstemperaturen. Detta ger ett tydligare resultat än om en rumsmedeltemperatur på 
10℃ väljs eftersom en temperaturdifferens på 20℃ mellan provrummets in- och utsida ger 
högre värmeflöden och luftinfiltration. Dessa laboratoriemätningar har gjorts för att ta reda på 
hur stor luftinfiltrationen blir på grund av en entrédörr och vilka parametrar som bidrar till 
energiförlusten vid olika val av rotationshastigheter på karuselldörren. 
En karuselldörr utrustas ofta med en fotosensor som känner av om någon är på väg att passera 
entrén och då går den igång. Viloläget utan rotation och den mängd luft som då läcker igenom 
entrén utgör därmed referensfallet.  
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1.2 SYFTE 
Syftet med denna studie är att studera vilka parametrar (temperatur, rotationshastighet) bidrar 
till energiförlusten på grund av luftinfiltration genom en karuselldörr.  

2 TEORI 
I en byggnad bortförs värme på grund av transmission, ventilation, luftinfiltration eller 
luftläckage som läcker in (och ut) genom otätheter (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

2.1 VÄRMEFÖRLUSTER 

2.1.1 Byggnadens transmissionsförluster 
Transmissionsförluster genom byggnadens klimatskal innebär värmeflöde genom golv, 
väggar, tak, fönster och även genom köldbryggor skapade i kontakt mellan byggnadens 
komponenter eller vid t.ex. anslutning mellan rörledningar och byggnaden (Warfvinge & 
Dahlblom 2010).  
 
Elmroth (2009) beskriver att byggnadens effektbehov för uppvärmning påverkas i större eller 
mindre utsträckning av luftinfiltration eller luftläckage genom byggnadsklimatskalet. Hur 
stort effektbehovet blir beror på hur otät byggnaden är, vart otätheten ligger, byggnadens 
geografiska läge och i vilken klimat den befinner sig. Elmroth (2009) beskriver också att 
luftläckage ger upphov till drag, nedkylda ytor och det påverkar även luftkvaliteten. Det 
önskas en mer lufttät byggnad för att effektivisera energianvändningen och även förbättra den 
termiska komforten. Ventilationen bör ske på ett kontrollerat sätt och ventilationsluften kan 
också filtreras innan den når vistelsezonen för byggnaden ifråga. 

2.1.2 Byggnadens ventilationsförluster 
Luftutbytet med byggnadens omgivning genom otätheter i väggar, tak och golv påverkar 
ventilationssystemets funktion negativt, t.ex. att luftflödet hindras att passera igenom 
värmeväxlare vilket påverkar möjligheten att filtrera bort smutsig luft, till exempel partiklar 
nertill 2,5 mikron (10-6 meter), (Elmroth 2009). Ju sämre lufttäthet en byggnad har desto mer 
ökar energiförlusten därför att ventilationsflödet i de flesta fall ökar. 
 
Elmroth (2009) påpekar också att när det är kallt och blåsigt väder kan mer luftflöde läcka in i 
byggnaden och dessutom är luftläckaget störst vintertid vilket innebär att mer värme måste 
tillföras därför att det behövs en högre värmeeffekt i huset för att uppnå en termisk 
komfortabelt inomhusmiljö med en inomhustemperatur på 20-22 ̊C. Detta betyder att 
luftinfiltrationen påverkar flödet genom ventilationssystemet vilket därmed påverkar 
tryckförhållandena i rummet. Därför önskas en mer lufttät byggnad som ventileras rätt med 
avseende på att uteluften går genom ventilationsdonen och detta innebär att luften kan styras 
till de utrymmen som skall ventileras. Detta medför en mycket bra energieffektivitet och ett 
mycket bra inomhusklimat.  

2.1.3 Luftinfiltration 
Luftinfiltrationen eller luftläckage utgörs av uteluften som läcker in genom otätheter i 
byggnadens klimatskal t.ex. genom sprickor, oavsiktliga öppningar och dörröppningar. Luften 
som läcker in i byggnaden kan ha betydligt lägre temperatur än inomhusluften vilket innebär 
en sänkning av rumsluftens temperatur med någon eller några grader (Warfvinge & Dahlblom 
2010). Detta medför att värmesystemet kräver en kapacitet att värma den till rumstemperatur 
för ett komfortabelt inomhusklimat. 
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Elmroth (2009) påpekar att det är viktigt att alla konstruktionsdelar och anslutningar av en 
byggnad är lufttäta för en mer energieffektiv byggnad samt för att åstadkomma en bra 
fläktstyrd ventilation. Enligt Karlsson (2013) är luftinfiltrationen en parameter som påverkar 
den totala energiförlusten i en byggnad. Karlsson (2013) beskriver också att för moderna 
byggnader är lufttätheten större. Därför blir luftinfiltrationen en liten del av den totala 
energiförlusten jämfört med äldre byggnader. Luftinfiltrationen är större för kommersiella 
byggnader t.ex. kontorsbyggnader där användningen av entréerna sker ofta och därmed har 
luftinfiltrationen en större inverkan på den totala energiförlusten i lokaler med verksamheter 
där många människor passerar dagligen. Luftinfiltrationen påverkar också luftens kvalitet och 
den termiska inomhusklimat. Kallras från öppna entréer och portar i lagerlokaler kan vara ett 
stort problem. 

2.1.4 Luftinfiltration via entrédörr 
Mahajan, G., Cho H., Shanley, K. & Kang, D. (2015) beskriver att luftinfiltrationen eller 
luftläckage genom entrédörren är ett oavsiktligt flöde av luft vilket till stor del är drivet av 
tryckdifferensen mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö. Mahajan, G. et al. (2015) påpekar 
att luftinfiltrationen beror på olika förhållanden, t.ex. dörrens storlek, hur ofta dörren används, 
byggnadens höjd, byggnadens geografiska läge, vilken höjd byggnaden ligger på, 
vindhastighet och skillnader i luftens egenskaper, både inomhus- och utomhusmiljö dvs. 
trycket, temperaturen, densitet och luftfuktighet.  
 
Elmroth (2009) beskriver att luftinfiltrationen är en viktig egenskap för att minska 
byggnadens energibehov och därmed blir beräkningsmodellerna viktigare för att kunna 
bedöma hur luftinfiltrationen påverkar energianvändningen i byggnaden, både för byggnader 
som är otäta och inför renovering av befintliga byggnader. Värmeförlusterna på grund av 
luftinfiltration beräknas på samma sätt som för ventilation men utan värmeåtervinning. 
 
Energibalansen för en byggnad beskriver de viktigaste delarna av värmeflödet dvs. värme som 
tillförs till byggnaden och värme som bortförs från byggnaden (Warfvinge & Dahlblom 
2010). Värmeeffektbalansen kan skrivas med Ekvation (1): 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = �̇�𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣 + �̇�𝑄𝑣𝑣ä𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. [𝑊𝑊]       (1) 
 
där 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡= Värmeeffektbehov för transmissionsförlust [𝑊𝑊] 
 
�̇�𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡= Värmeeffektbehov för ventilationsförlust [𝑊𝑊] 
 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖= Värmeeffektbehov för luftinfiltration [𝑊𝑊] 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠= Värmeeffekttillskott genom solinstrålning [𝑊𝑊] 
 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣= Internt genererad värmeeffekt [𝑊𝑊] 
 
�̇�𝑄𝑣𝑣ä𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡.= Värmesystemets värmeeffekt  [𝑊𝑊] 
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I denna studie görs en energibalans mellan den totalt tillfört värmeeffektbehovet, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 
för luftinfiltration, �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 genom entrédörren och värmeeffektbehovet för 
transmissionsförluster, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 genom klimatskalet. Den totala värmeeffektförlusten kan 
skrivas: 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 [𝑊𝑊]          (2)
      
Energiförlusten på grund av luftinfiltration är en produkt av massflöde för luftinfiltration, 
luftens specifika värmekapacitet och temperaturdifferens mellan rummets insida och utsidan 
(Warfvinge & Dahlblom 2010). Sambandet för värmeeffekten på grund av 
luftinfiltration/läckage, �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 när karuselldörren roterar kan skrivas med Ekvation (3) och 
(4): 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 =  �̇�𝑚𝑠𝑠 ∗ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) [𝑊𝑊]          (3)
     
�̇�𝑚𝑠𝑠 = �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝜌𝜌𝑠𝑠    �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑡𝑡
�           (4)

      
där 
 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡= Totala värmeeffektförlust på grund av luftinfiltration [W] 
 
�̇�𝑚𝑠𝑠= Massflöde för luftinfiltration �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑡𝑡
� 

 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠= Specifika värmekapacitet för luft � 𝐽𝐽

𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾
� 

 
𝑇𝑇𝑖𝑖= Rumsluftens temperatur [℃] 
 
𝑇𝑇𝑢𝑢= Uteluftens temperatur [℃] 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡= Luftinfiltration genom en dörröppning �𝑟𝑟
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𝑡𝑡
� 

 
𝜌𝜌𝑠𝑠= Densitet för luft �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑟𝑟3� 
 
Ekvationen (5) för värmeeffektförlust genom värmegenomgång (transmission), �̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. är 
baserad på både värmeledning (konduktivitet) och värmeövergång (konvektion) genom 
byggnadens klimatskal (Warfvinge & Dahlblom 2010). Elmroth (2009) beskriver att denna 
ekvation används för transmissionsförluster eftersom temperaturskillnaden är konstant. 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. = ∑U ∗ 𝐴𝐴 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢)   [𝑊𝑊]          (5)
        
där 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡.= Värmeeffektförlust på grund av transmission [𝑊𝑊] 
 
U= Värmegenomgångskoefficient � 𝑊𝑊

𝑟𝑟2∗𝐾𝐾
� 
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𝐴𝐴= Byggnadsdelens invändiga area [𝑚𝑚2] 
 
𝑇𝑇𝑖𝑖= Rumsluftens temperatur [℃] 
 
𝑇𝑇𝑢𝑢= Uteluftens temperatur [℃] 
 
Hagentoft (2001) beskriver att luftflöden runt byggnaden och genom byggnadens klimatskal 
är drivande mekanismer för luftinfiltration. Detta är viktigt för att bestämma tryckskillnaden 
över byggnadens klimatskal och dessa drivande krafter av luftflödena är för både avsiktlig 
(ventilation) och oavsiktlig (luftläckage) som överför värme och fukt mellan utomhusmiljö 
och inomhusmiljö. Hagentoft (2001) beskriver också att luftinfiltration eller luftläckage är 
skapad av tre drivkrafter för luftväxlingen som inverkar det totala tryckdifferensen. Dessa är 
vindtryck, skorstenseffekt och mekanisk (inducerad tryck) ventilationskomponenter och även 
tätheten av byggnadens klimatskal vilka har stor influens på värmebalansen och massbalansen 
i byggnaden. 
 
Warfvinge & Dahlblom (2010) påpekar att drivkraften blir större ju större nivåskillnad är 
mellan inlopp och utlopp och att i självdragsventilerade byggnader är luftväxlingen störst i 
nedre delen och minst på övre delen av byggnaden. Dessa beror på utomhustemperaturen som 
varierar över tiden, vilket ger varierande luftflöde till byggnaden.  

2.2 SKORSTENSEFFEKT 
Warfvinge & Dahlblom (2010) beskriver att den termiska kraften eller skorstenseffekten beror 
på densitetsskillnaden skapad av temperaturdifferensen mellan utomhusluften och 
inomhusluften. Enligt Hagentoft (2001) bildar detta en obalans vilket leder till en vertikal 
lufttryckdifferens på en neutral höjd i byggnaden som är lika stora både insidan och utsidan av 
byggnaden. Med avseende på detta sker en negativ tryckdifferens över byggnadens skal vilket 
innebär att högst upp på byggnaden trycks luften ut från byggnaden samtidigt som luft trycks 
in längst ned i byggnaden.  
 
Den av skorstenseffekten skapade tryckdifferensen kan skrivas med den vertikala höjden dvs. 
där tryckdifferensen inträffar mellan luftens inlopp och utlopp, densitetskillnaden mellan 
inneluften och uteluften och tyngdaccelerationen för platsen där rummet befinner sig i, 
Ekvation (6), (Warfvinge & Dahlblom 2010).  
 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝐻𝐻 ∗ 𝑔𝑔 ∗ (𝜌𝜌𝑢𝑢 − 𝜌𝜌𝑖𝑖) [𝑃𝑃𝑃𝑃]          (6) 
 
där 
 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡 = Skorstenseffekt tryckdifferens [𝑃𝑃a] 
 
𝐻𝐻= Höjdskillnad mellan luftens inlopp och utlopp [𝑚𝑚] 
 
𝑔𝑔= Tyngdaccelerationen, 9,81 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄    
 
𝜌𝜌𝑢𝑢= Densitet för uteluften �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑟𝑟3�  
 
𝜌𝜌𝑖𝑖= Densitet för inneluften �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑟𝑟3� 
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2.3 VINDTRYCK 
Mahajan, G.et al. (2015) beskriver att vindtrycket är vindens påverkan på byggnadens 
klimatskal som i sin tur beror på olika topografiska förhållanden i landskapet, t.ex. typ av 
terräng, vindriktning och höjdläge på huset ifråga. 
Warfvinge & Dahlblom (2010) påpekar att vinden påverkar luftväxlingen i huset och det 
innebär att vinden trycks på lovartfasaden in genom uteluftventiler och otätheter på 
byggnadens klimatskal och på läsidan skapas ett yttre undertryck som kan vara så stort att 
inomhusluften sugs ut. Dessutom kan kraftig vind pressa ner uteluft i en frånluftskanal vilket 
innebär att den oönskat fungerar som tilluftskanal istället. Den vinden som sveper över 
kanalmynningarna kan dock fördelaktigt öka drivkraften med ejektorverkan och därmed öka 
luftomsättningen i ett hus med självdragsventilation. Warfvinge & Dahlblom (2010) beskriver 
att formfaktorn, 𝜇𝜇 för vindtrycket är positiv där vinden trycker mot fasaden och det är vanligt 
att det uppstår ett sug på alla resterande väggar av huset. Vindtrycket på fasaden beskrivs som 
förhållande mellan det statiska trycket för den fria vinden och vindtryckets formfaktor, se 
Ekvation (7).  
 
∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝜇𝜇 ∗ 𝜌𝜌∗𝑣𝑣

2

2
 [𝑃𝑃𝑃𝑃]           (7) 

 
där 
 
∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑 = Vindtrycket för den fria vinden [𝑃𝑃𝑃𝑃] 
 
𝜇𝜇= Formfaktor för vindtryck �– � 
 
𝜌𝜌𝑠𝑠= Densitet för luft �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑟𝑟3� 
 
𝑣𝑣= Vindhastighet �𝑟𝑟

𝑡𝑡
� 

2.4 MEKANISK VENTILATION 
Det mekaniska ventilationssystemet skapar en tryckdifferens över byggnadens 
klimatskal,∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡.. Den negativa luftinfiltrationen går ut från byggnadens skal och den 
positiva luftinfiltrationen går in i byggnadens skal (Hagentoft 2001). 
Vid självdragssystem är varje frånluftdon anslutet till en egen kanal för att inte orsaka 
spridning av luft mellan lägenheterna. För att minska luftmotståndet är kanalerna stora. 
Horisontella kanaler skall undvikas då det är höjdskillnaden som skapar drivkraften och av 
samma anledning bör skarpa böjar undvikas (Warfvinge & Dahlblom 2010).  
 
Vid tilluftventilation sker en omblandning mellan utomhusluft och inomhusluft i byggnaden. 
Denna process skapar en tryckdifferens, ∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡. som är mindre än noll (Hagentoft 2001). 
 
Warfvinge & Dahlblom (2010) beskriver att om det finns mekanisk ventilation i en byggnad 
kommer det att uppstå en tryckskillnad t.ex. en byggnad med frånluftfläkt, F-system skapar en 
undertryck i byggnaden vilket innebär att luften tillförs via uteluftventiler till de rum där det 
behövs mest, vardagsrum och sovrum. I ett frånluftfläkt, F-system injusteras luftflödet till en 
önskad grad av luftväxling. Om byggnaden är tillräcklig lufttät passerar luften genom 
ventilationsdonet (till exempel spaltventiler placerade i anslutning till ett fönster) och därmed 
kan ventilationen kontrolleras och styras till en önskad grad av luftväxling. Om byggnaden är 
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otät kommer luftflödena att påverkas av utomhusklimatet (utomhustemperatur och blåst) men 
inte på samma sätt som en från- och tilluftventilation.  
 
Ett från- och tilluftssystem, FT-system ger små tryckskillnader jämfört med ett frånluftfläkt, 
F-system. Ett FT-systemets till- och frånluftflöde är injusterade vilket innebär att luftflöde 
anpassas så att frånluftflödet är något större än tilluftflödet. Den mekaniska ventilationen 
skapar en inducerad tryckdifferens, ∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡. och kan inte bli varken större eller mindre än noll 
(Hagentoft 2001). 
 
Ekvation (8) beskriver den totala tryckdifferensen för luft över byggnadens klimatskal med 
avseende på vind, skorstenseffekt och mekanisk ventilation (Hagentoft 2001).  
 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡. = ∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑 + ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 + ∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡. [𝑃𝑃𝑃𝑃]         (8) 
 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡.= Totala tryckdifferensen för luft [𝑃𝑃𝑃𝑃] 
 
∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑= Tryckdifferensen för vind [𝑃𝑃𝑃𝑃] 
 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡= Tryckdifferensen för skorstenseffekt [𝑃𝑃𝑃𝑃] 
 
 ∆𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡.= Tryckdifferensen för mekanisk ventilation [𝑃𝑃𝑃𝑃] 

3 ENTRÉDÖRRAR 
Energiprestanda för olika entrélösningar är en viktig faktor för att minska både energiförlust 
och den termiska komforten i byggnader. Val av entrédörr påverkar både rummets och 
byggnadens utformning. Det är skillnad mellan dörrar i bostäder som öppnas manuellt och 
sällan jämfört med automatiska dörrar som används vid sjukhus, handelslokaler, 
reseterminaler och restauranger som öppnas väldigt ofta. Luftläckaget för stora byggnader där 
dörröppningen sker väldigt ofta är större. Automatiska dörrar är öppna längre tid varje gång 
dessa öppnas och på grund av det kan luftinfiltrationen sänkas med hjälp av en vestibulentré i 
byggnaden (Belok 2012).  
 
Luftinfiltrationen genom en dörröppning har stor inverkan i beräkningsresultatet för 
byggnadens energiförlust, då den öppnas särskilt ofta. Det finns olika exempel på entrédörrar: 
skjutdörrar, svängdörrar, karuselldörrar; luftridåer, vestibuler och luftslussar. De vanligaste 
typerna av automatiska entrédörrar som används för större byggnader är skjutdörr, svängdörr 
och karuselldörr (Belok 2012). Dessa används vid t.ex. kontorsbyggnader, stormarknader, 
sjukhus, flygplatser och köpcentra.  
 
Moderna skjutdörrar används ofta i stationshallar och vänthallar (Belok 2012). Dessa dörrar är 
designade för att uppnå en bra lufttäthet vid stängt tillstånd. Skjutdörrar drivs endast med 
automatiskt drift jämfört med slagdörrar som kan öppnas för hand och även drivs de med 
automatiskt drift. Slagdörrar är mindre vanligt vid stora personflöden som passerar genom 
dörren jämfört med skjutdörrar. Skjutdörrar och slagdörrar kan vara installerade med en 
vestibul vilket innebär att ett rum skapas mellan t.ex. skjutdörr och vestibuldörr, vilket 
innebär att en vestibul är byggt så att en dörr är stängd innan nästa öppnas. Detta medför en 
minskning av luftinfiltration genom entrén vid låg personbelastning. Dock kan vid hög 
personflöden innebära en helt öppen passage med korsdrag och en hög luftinfiltration som 
följd. 
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3.1 KARUSELLDÖRR 
Karuselldörr är en entrélösning som kan föredras därför att den vid öppen (roterande) eller 
stängd (stilla) innebär att luftväxlingen blir minimal (Belok 2012). De har mellan två - fyra 
dörrblad och har en vertikal axel och kan anpassas efter byggnadens verksamhet, t.ex. stora 
karuseller med endast två dörrblad är vanligt att användas vid sjukhus, gallerior, 
stormarknader och terminaler. Två dörrblad används ofta där det passerar folk i större 
mängder och ofta. Däremot används en tre eller en fyrbladig dörr oftast vid t.ex. högskolor, 
bibliotek och kontorsbyggnader, Figur 1 visar en fyrvingad karuselldörr med automatisk drift.  
 

 
Figur 1. Karuselldörr (Fotografi: ASSA ABLOY Entrance Systems, använd med tillstånd). 

3.2 SVÄNGDÖRR 
Svängdörrar är vanligaste entrélösning för att användas i byggnader vid t.ex. små flöden av 
människor som passerar genom dörren, vilket innebär att manuella svängdörrar är att föredra 
(Belok 2012). Dessa är vanliga vid t.ex. hotell och flygplatser. Figur 2 visar en automatisk 
svängdörr. Det är också viktigt att vid val av dessa dörrar tas hänsyn till människor med 
funktionshinder och då är det bäst att välja dörrar med automatiskt drift. Dessa dörrar har bra 
förmåga att hålla lufttät vid stängt tillstånd. Nackdelen är att svängdörrar kräver större 
utrymme och har ingen bra förmåga att arbeta i höga tryck jämfört med skjutdörrar. 

 
Figur 1. Svängdörr (Fotografi: ASSA ABLOY Entrance Systems, använd med tillstånd). 
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3.3 SKJUTDÖRR 
Skjutdörrar är den vanligaste entrélösningen för att använda i byggnader där en hög 
flödeskapacitet krävs för människor som passerar genom dörren (Belok 2012). De kräver 
obetydligt mindre plats jämfört med svängdörrar, fordrar ingen manöveryta, arbetar under 
höga tryckskillnader. Nackdelen med skjutdörrar är att när många människor skall passera 
samtidigt uppstår korsdrag. Detta kan dock förhindras med hjälp av en vestibulinstallation. 
Vid installation av en vestibul kommer flödeskapaciteten för personpassager att minska vilket 
är en nackdel. Skjutdörrar är vanliga vid t.ex. terminalbyggnader (Figur 3 visar en automatisk 
linjär skjutdörr) och hotellvestibuler. 
 

 
Figur 3. Skjutdörr (Fotografi: ASSA ABLOY Entrance Systems, använd med tillstånd). 

4 METOD OCH MATERIAL 
Projektet avser laboratoriemätningar för att analysera energiförlusten från luftinfiltration 
genom en byggnads entrédörr. Därför har ett förenklat rum (ett provrum av cellplast) byggts i 
skala 1:2 (se Figur 4 och 5). Provrummet är så lufttätt som möjligt och har inga fönster i syfte 
att analysera energiförlusterna från luftinfiltration genom provrummets entré. På en av 
provrummets sidor har det placerats en entrédörr, en fyrvingad karuselldörr med automatiskt 
drift tillverkad av ASSA ABLOY Entrance Systems i skala 1:2 (se Figur 4 och 5). Materialen 
på karuselldörren är rostfritt stål, glas och plast. Detta möjliggör noggranna experimentella 
mätningarna på luftinfiltrationen när dörren är i drift med två oberoende metoder, 
energibalansmetoden och spårgasmetoden. 
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Figur 4. Provrummet med en fyrvingad karuselldörr (Fotografi: RISE Research Institutes  
of Sweden). 

4.1 FÖRBEREDELSER INFÖR DEN EXPERIMENTELLA 
UNDERSÖKNINGEN  
För att utföra laboratoriemätningarna av luftinfiltrationen genom provrummets entré 
placerades det ut totalt 14 stycken resistanstemperaturgivare av typ PT100 både i och utanför 
rummet för att mäta luftens temperatur såväl inuti som utanför provrummet. De 
temperaturgivare som används är strålningsavskärmade från omgivande ytor. De omgivande 
ytornas temperatur och luftrörelser i rummet kan påverka mätningen (Elmroth 2009). Inne i 
provrummet har placerats ut två elradiatorer för att värma rummet med totalt effekt på 4,0 kW 
och på dessa har placerats ut en resistanstemparaturgivare för att säkerställa att de inte blir för 
varma. En givare som styr regulatorn sitter i rumsluften ett antal decimeter från radiatorerna 
för att korrigera den önskade temperaturens börvärde vilket regleras manuellt. 
 
Rumstemperatur mättes med 10 stycken resistansgivare som placerades ut för att mäta inuti 
provrummet och 3 stycken utanför provrummet. Inuti provrummet placerades en 
temperaturgivare i varje hörn, både uppe och nere i hörnet, totalt 8 givare. Dessa placerades 
med ca 20 cm avstånd ut från väggen och under tak, ca 20 cm ut från väggen och över golven. 
Utifrån dessa temperaturer beräknades ett temperaturmedelvärde inuti provrummet. Dessutom 
placerades två givare i rummet. Den ena placerades centrerat i rummet, ca 120 cm från väggar 
och ca 90 cm från golv och tak. Den andra placerades ca 20 cm från entrédörren och i mitten 
till halva entrédörrens höjd. Figur 5 illustrerar var givarna är placerad på framsidan och i 
mitten i provrummet. Figur 6 visar en principskiss på givarnas placering innan- och utanför 
provrummet. 
 
Tre resistanstemperaturgivare placerades utanför provrummet för att mäta 
omgivningstemperatur. Utifrån dessa temperaturer beräknades ett medelvärde på 
omgivningstemperaturen. Den ena placerades ut ca 36 cm ifrån väggen och i mitten till halva 
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rummets höjd och bredd. Den andra placerades ut ca 7 cm ovanför rummets tak, ca 50 cm ut 
från vänsters framsida väggen och ca 20 cm från vänsters kantvägg. Den tredje placerades ut, 
ca 37 cm framför entrédörr och i mitten av halva entrédörrens höjd. Figur 6 visar också var 
givarna är placerade utanför provrummet. Dessa temperaturgivare är 11, 12 och 13 som 
placerades utanför provrummet. 
 

 
Figur 5. Temperaturgivarnas placering i provrummet (Fotografi: RISE Research Institutes of Sweden). 

 

 
Figur 6. Principskiss på temperaturgivarnas placering inne- och utanför provrummet. 
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Dessa förutsättningar för laboratoriemätningar i provrummet gäller för 
temperaturmätningarna och för spårgasmätning med koldioxid, CO2. Temperaturmätningarnas 
mätvärden utlästes från mätpunkterna med ett intervall med ca 10 sekunder och 
spårgasmätningarnas mätvärden har loggats med ca 1 gång per minut. Inuti provrummet finns 
även en omblandningsfläkt för att jämna ut koldioxidhalten i hela rummet vid mätning med 
spårgas. Dessutom har kopplats in en eleffektmätare av fabrikat Yokogawa som placerades 
utanför provrummet. Eleffektmätaren mäter ström och spänning till elradiatorerna i 
provrummet och räknar ut effekten.  

4.2 METOD 
Det har använts två metoder för att beräkna luftinfiltrationen ��̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡� genom 
entréöppningen. Vid spårgasmätningar har använts spårgasmetoden och vid 
temperaturmätningar har energibalansmetoden använts. Se beskrivning (4.2.1 s. 12) och (4.2.2 
s. 15). 

4.2.1 Spårgasmetoden 
Spårgasmätningar har utförts vid tre olika rotationshastigheter på karuselldörren (när dörren är 
stängd, vid låg rotationshastighet och vid hög rotationshastighet). Detta genomfördes vid en 
temperaturdifferens på 20℃ mellan provrummets in- och utsida. Metoden för 
spårgasmätningar kallas spårgasmetoden och baseras på avklingningen av en provgas, i det 
här fallet koldioxid, CO2, och används för att bestämma luftinfiltrationen i provrummet 
genom karuselldörren. Luftinfiltration i provrummet när entrédörren är i viloläget utan 
rotation utgör referensfallet för vidare beräkningar när entrédörren roterar vid låg eller hög 
hastighet. 
  
Spårgasmätning innebär att all luft i rummet byts ut under en viss tid vid fullständigt 
omblandning utbyte av koldioxiden. Koncentrationen av koldioxid, CO2 mäts i volyms-ppm 
dvs. 10-6 𝑚𝑚3 gas per 𝑚𝑚3 luft (Warfvinge & Dahlblom 2010) i ett rum med hjälp av en 
gasanalysator. Gasanalysatorn ger information om hur spårgasen klingar av i rummet genom 
karuselldörren. D.v.s. man mäter avklingningen av koldioxid strax efter när 
omblandningsfläkten har blandat spårgasen fullständigt i rummet.  
 
Spårgaskoncentrationen, c av koldioxid mäts under en viss tid varefter luftinfiltrationen 
beräknas med hjälp av avklingningen av koldioxid från insamlade mätdata i volyms-ppm. 
Med hjälp av spårgasmetoden kan man få fram luftomsättningen, 𝑛𝑛 i ett rum. Man kan också 
bestämma luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 genom entrédörren. 
 
En principskiss på spårgasmätning på grund av luftinfiltration från provrummet genom 
klimatskalet, genom entrédörren och läckage genom dörrspringan visas i Figur 7. Dessutom 
visas värmeeffekten som elradiatorerna bidrar med att värma upp provrummet. Därför att man 
vill behålla samma temperatur in i provrummet. Ett exempel på spårgasmätning när 
entrédörren roterar vid hög hastighet visas i Figur 8 s. 16. I Figur 8 ser man koncentrationen, c 
av koldioxid avta med tiden, 𝑡𝑡 (minuter).  
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Figur 7. Principskiss på spårgasmätning i provrummet. 

Luftinfiltration, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 när entrédörren är i viloläget utan rotation har beräknats utifrån 
spårgasmetoden, se beskrivningen nedan:  
 
Luftomsättning, 𝑛𝑛 eller specifika luftflödet beräknas med hjälp av insamlade mätdata på 
koldioxidhalten i volyms-ppm. Om man dividerar per tidsenhet för den avtagande 
spårgaskoncentrationen, c, kan luftomsättningen per timma beräknas med Ekvationerna (9.a) 
och (9.b) (Warfvinge & Dahlblom 2010). Man logaritmerar för att erhålla lutningen om 
koldioxidkoncentrationen ritats i ett linlog-diagram. Lutningen på den räta linjen är ett mått på 
luftomsättningen, 𝑛𝑛, i rummet. 
 
𝑐𝑐 = 𝑐𝑐0𝑒𝑒−𝑡𝑡𝑡𝑡 [volyms − ppm]                   (9.a)
        
𝑛𝑛 = 𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑐𝑐0/𝑐𝑐𝑡𝑡)

𝑡𝑡
[ℎ−1]                    (9.b) 

 
𝑛𝑛 = Luftomsättning per timma[ℎ−1] 
 
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐0 = Logaritmisk koncentration referensnivån av CO2 vid testets början när den förhöjda 
CO2-halten har stabiliserats, mäts i volym-ppm  
 
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡 = Logaritmisk koncentration av CO2-halten vid testets slut, mäts i volym-ppm 
 
𝑡𝑡 = Antal timmar [ℎ] 
 
Luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑝𝑝å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. när entrédörren är i viloläget utan rotation kan därmed 
beräknas med hjälp av den beräknade luftomsättningen, 𝑛𝑛 (Ekvation (9.b)) och provrummets 
volym med Ekvationer (10) och (11): 
 



14 
 

𝑛𝑛 = �̇�𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠å𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡.

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟
[ℎ−1]         (10) 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑝𝑝å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. = Luftinfiltration från spårgasmetoden �𝑟𝑟
3

ℎ
� 

 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟 = Provrummets volym [𝑚𝑚3] 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑝𝑝å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. = 𝑛𝑛 × 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟 �

𝑟𝑟3

ℎ
�        (11) 

 
Den beräknade luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑝𝑝å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. med enheten (𝑚𝑚3 ℎ⁄ ), (Ekvation (11)) som 
är den enhet som spårgasen ger kan räknas om i enheten (𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄ ) för luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡. 
Den beräknade luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄ ) gäller för entrédörren som är i viloläget utan 
rotation, alltså luftinfiltrationen genom dörrspringan. Denna används som referensfall för att 
bestämma luftinfiltrationen för den roterande karuselldörren vid låg och hög hastighet, 
Ekvation (12). 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 = �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 − �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 �

𝑠𝑠
𝑡𝑡
�                        (12) 

 
Värmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 på grund av luftinfiltration genom entrédörren när karuselldörren 
är i viloläget utan rotation eller roterande vid låg och hög hastighet beräknas med hjälp av 
Ekvationer (3) (4) och (5) s. 4. Värmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 kan skrivas med Ekvation (13): 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 =  𝜌𝜌𝑠𝑠 ∗ �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) + U ∗ 𝐴𝐴 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) [𝑊𝑊]   (13) 

4.2.2 Energibalansmetoden 
Temperaturmätningar har utförts vid tre olika rotationshastigheter på karuselldörren (när 
dörren är stängd, vid låg rotationshastighet och vid hög rotationshastighet). För låg- och hög 
rotationshastighet har luftinfiltrationen genom entrédörren beräknats med hjälp av 
energibalansmetoden. För stängd entrédörr har luftinfiltrationen beräknats med 
spårgasmetoden (se Ekvation (11)). Laboratoriemätningarna har utförts med en 
rumsmedeltemperaturdifferens på 20℃ mellan provrummets insida och utsida.  
 
Energibalansmetoden innebär att samma mängd energi som tillförs rummet förloras genom 
klimatskalet och entrédörren. Energibalansmetoden är baserad på det totala 
värmeeffektbehovet för luftinfiltration som består av två delar (luftinfiltration genom den 
roterande dörren och läckage genom dörrspringan och det totala värmeeffektbehovet för 
transmissionsförluster genom klimatskalet (se Figur 8). 
 
Figur 8, visar energiförlust på grund av transmissionsförlusterna genom klimatskalet, 
luftinfiltration genom den roterande karuselldörren, läckage genom dörrspringan och 
värmeeffekten från radiator som värmer upp provrummet 20℃ högre temperatur än 
omgivningens temperatur och för att kompensera för dels transmissionsförlusterna, dels för 
luftinfiltrationens-kyleffekten i provrummet orsakad av luftläckage. 
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Figur 8. Principskiss på energiförlusterna i provrummet som används i energibalansmetoden. 

Det totala värmeeffektbehovet för luftinfiltration består av två delar, luftinfiltration genom 
den roterande dörren, �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 plus värmeeffektbehovet på grund av läckage genom 
dörrspringan, �̇�𝑄𝑠𝑠ä𝑐𝑐𝑘𝑘.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡. Det totala värmeeffektbehovet för luftinfiltration kan skrivas:  
 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑠𝑠ä𝑐𝑐𝑘𝑘.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡 [𝑊𝑊]                  (14) 
 
När entrédörren är i stängt tillstånd försummas värmeeffektbehovet av luftinfiltration genom 
entrédörren och det sker ingen värmeförlust på grund av infiltration. Det innebär att �̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 
är lika med noll. Det totala värmeeffektbehovet för luftinfiltration kan därmed skrivas: 
 
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = �̇�𝑄𝑠𝑠ä𝑐𝑐𝑘𝑘.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡 [𝑊𝑊]                   (15) 
 
Den totala värmeeffektförlusten kan därmed skrivas med hjälp av Ekvationerna 2, 3, 4 och 5 
(se s. 4): 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 =  𝜌𝜌𝑠𝑠 ∗ �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) + U ∗ 𝐴𝐴 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) [𝑊𝑊]              (16) 
 
Den totala medelvärmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 vid energibalansmetoden för luftinfiltration när 
entrédörren är i viloläget utan rotation och när entrédörren roterar med låg eller hög hastighet 
har hämtats från eleffektmätaren. 
  
Den beräknade luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 som läcker igenom entrén vid viloläget utan 
rotation har beräknats utifrån spårgasmetoden. Se beskrivningen (s. 14) på spårgasmetoden 
samt Ekvationerna (9), (10) och (11). Alltså, den beräknade luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 
används som referensfall för att bestämma det totala UA- värdet för hela provrummet vid 
beräkning av energibalansmetoden dvs. när karuselldörren är i viloläget utan rotation, se 
nedan. 
 



16 
 

Värmegenomgångskoefficient multiplicerat med provrummets invändiga area, UA- värdet för 
hela provrummet på fallet när entrédörren är stängd, kan skrivas med hjälp av Ekvation (16). 
Medeltemperaturdifferensen i täljare och nämnare i Ekvation (17) är samma och har hämtats 
från insamlade mätdata. 
 
𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴 =  �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖ö𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡−𝜌𝜌𝑡𝑡∗�̇�𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑑𝑑ö𝑟𝑟𝑟𝑟∗𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡∗(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑝𝑝)

(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑝𝑝)
 [𝑊𝑊 𝐾𝐾⁄ ]                               (17) 

 
Energibalansmetoden när dörren är öppen och roterar med låg eller hög hastighet beräknas 
utifrån värmeeffektbehovet på grund av luftinfiltration genom entrédörren plus 
värmeeffektbehovet på grund av läckage från dörrspringan plus värmeeffektbehovet för 
transmissionsförluster (�̇�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑠𝑠ä𝑐𝑐𝑘𝑘.𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡 + �̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) dvs. energiförlusten genom 
klimatskalet. Detta görs i princip på samma sätt som ovan (se Ekvation (16) och (17)). 
Luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 beräknas för den roterande entrédörren med det beräknade värdet 
på UA som är konstant för hela provrummet, Ekvation (18) .  
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 =  �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖ö𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡−U∗𝐴𝐴∗(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑝𝑝)

𝜌𝜌𝑡𝑡∗𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡∗(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑝𝑝)
 �𝑟𝑟

3

𝑡𝑡
�                      (18) 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Resultatet från temperaturmätningar (energibalansmetod) och spårgasmätningar 
(spårgasmetod) har visat att luftinfiltrationen genom karuselldörren ökar i provrummet vid 
ökad rotationshastighet på karuselldörren.  

5.1 Resultat från spårgasmetoden 
Provet har börjat med att man värmer upp provrummet till en högre rumsmedeltemperatur 
(≥ 20℃) än omgivningenstemperaturen. När rumstemperaturen är stabil, alltså vid stationärt 
tillstånd kan spårgasmätningen börja. I fallet när entrédörren är i viloläget utan rotation, lästes 
omgivningens koldioxidhalt av med hjälp av en gasanalysator tills CO2-halten hade 
stabiliserats och gasanalysatorn visar då 490 volyms-ppm. En slang som finns installerad i 
provrummet kopplas till en gasanalysator för att kunna läsa av CO2-halten (486 volyms-ppm) 
före och efter injicering av koldioxid till provrummet. Därefter injiceras koldioxid i 
provrummet under en bestämd kort tid (ca 3 minuter) eller efter en önskad volyms-ppm och 
gasanalysatorn visar 4510 volyms-ppm. Därefter stängs spårgasen av. Strax efter startas 
omblandningsfläkten under kort tid (ca 5 minuter) i provrummet för att jämna ut 
koldioxidhalten i hela provrummet. Avklingningen av koldioxid mäts kontinuerligt tills den 
mätta CO2-halten har klingat av i rummet genom karuselldörren. Gasanalysatorn visar 1599 
volyms-ppm men avklingningen av koldioxid kan stoppas under 2000 volyms-ppm eller ännu 
lägre. 
 
Slangen som är kopplad mellan gasanalysatorn och provrummet kopplas bort från 
gasanalysator. Gasanalysatorn mäter nu igen CO2-halten i laboratoriets omgivning tills CO2-
halten har stabiliseras och gasanalysatorn visar 474 volyms-ppm.  
  
Ett exempel på spårgasmätning som har utförts i provrummet när entrédörren roterar vid hög 
hastighet visas i Figur 9, (se Tabell 1 och Tabell 2). Exemplet visar avklingningen av 
koldioxid, CO2 i volyms-ppm som funktion av tiden (minuter). Man ser att karuselldörren 
startar vid koncentrationen, 𝑐𝑐0 och stoppas vid koncentrationen, 𝑐𝑐1 dvs. när CO2-
koncentrationen klingat av till en stabil nivå.  
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Figur 9. Avklingning av koldioxid, CO2 i volyms-ppm som funktion av tid (min.). 

I Tabell 1 visas resultatet på koncentrationen av koldioxid, CO2 i volyms-ppm vid start, 
𝑐𝑐0,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 och stopp, 𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 efter försökstidens slut. Tabellen visar även resultatet på den 
totala luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 vid olika rotationshastigheter på karuselldörren beräknad ur 
Ekvation (12) förutom när entrédörren är i stängt tillstånd, se s. 13. Ett beräkningsexempel 
finns på s.17 och s.18. 
I Tabell 2 visas den totalt tillförda värmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡 beräknad ur Ekvation (13). Den 
totala luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 är beräknad med hjälp av spårgasmetoden, och den uppmätta 
medeltemperaturdifferensen, ∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠. Man kan se i Tabell 2 att densiteten, 𝜌𝜌𝑠𝑠 för luft och den 
specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 för luft är i stort sett konstanta, (Se också s. 18). 
 
Tabell 1. Koncentration av koldioxid, CO2 och total luftinfiltration, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡. 
Entrédörr   
vid olika  
rotationshast. 

𝜏𝜏 
(h) 

𝑐𝑐0,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 
(volyms-

ppm) 

𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 
(volyms-

ppm) 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡.
𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡

 

(l/s) 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑣𝑣−
𝑖𝑖𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡

 

(l/s) 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 

 (l/s) 
Metod 

Stängd 
entrédörr 1,77  4392  1735 - 1,5 1,5 Spårgasmetoden 

Öppen låg  
rotationshast.  0,20  6798 937  28  1,5 27 Spårgasmetoden 

Öppen hög  
rotationshast.  0,14  13600  800 58  1,5 57 Spårgasmetoden 
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Tabell 2. Total tillförd värmeeffekt, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 och total luftinfiltration, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡. Densitet, 𝜌𝜌𝑠𝑠 för luft och 
specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 för luft är hämtad från WolframAlpha (2017). 

Entrédörr 
vid olika 
rotationshast. 

∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 
(℃) 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 
(W) 

𝜌𝜌𝑠𝑠 
(kg m3⁄ ) 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 
(J kg ∗ K⁄ ) 

 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 
(l/s) 

Metod 

Stängd entrédörr 21,4 133 1,16 1007 1,5 Spårgasmetoden 
Öppen låg  
rotationshast.  19,9 737 1,16 1007 27 Spårgasmetoden 

Öppen hög 
rotationshast.  20,1 1473 1,16 1007 57 Spårgasmetoden 

 
Med hjälp av Ekvation (9.b) kan beräknas luftomsättningen per timma, i fallet för den 
roterande karuselldörren vid hög hastighet, se Tabell 1: 
 
𝑐𝑐0,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 = 13600 volyms-ppm 
 
𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 = 800 volyms-ppm 
 
𝑡𝑡 = 0,14 ℎ 
 
𝑛𝑛 = ln (13600)−ln (800)

0,14
= 20,2 [ℎ−1] 

 
Med hjälp av Ekvationer (10) och (11) kan beräknas luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄ ) med 
den beräknade luftomsättningen (se ovan) multipliceras med provrummets volym (10,4 𝑚𝑚3), i 
fallet för hög roterande hastighet på karuselldörren: 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑝𝑝å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡. = 20,2 ℎ−1 ×10,4 𝑟𝑟3

3600 𝑡𝑡
= 0,058 𝑚𝑚3 𝑠𝑠⁄    

 
Luftinfiltrationen blir i 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄  : 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = 58 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄   
 
Ett exempel på den totala luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡. för hög roterande hastighet på 
karuselldörren kan beräknas med hjälp av Ekvation (12), (se beskrivning s. 15). Se Tabell 1 
och Figur 9:  
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 = �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 − �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 �

𝑠𝑠
𝑡𝑡
� 

                  
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 = 58 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄  − 1,5 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄  ≈ 57 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄    
 
Medeltemperaturdifferensen i fallet för hög roterande hastighet på karuselldörren beräknas 
med hjälp av rumsmedeltemperatur i provrummet och omgivningsmedeltemperatur (se Tabell 
2): 
∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 = 41,33 − 21,26 ≈ 20,1℃ 
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Densiteten för luft, 𝜌𝜌𝑠𝑠 och den specifika värmekapaciteten för luft, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 (se Tabell 2) är hämtad 
från olika temperaturer, 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 (WolframAlpha 2017). Ett exempel på detta är fallet med hög 
hastighet på karuselldörren då denna temperatur, 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 beräknas med hjälp av 
rumsmedeltemperaturen i provrummet och omgivningsmedeltemperaturen. Dessa två värden 
adderas och divideras med två dvs. 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 blir 31,30℃:  
 
𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 = 41,33+21,26

2
= 31,30℃      

      
𝜌𝜌𝑠𝑠= 1,159 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄ ≈ 1,16 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  
 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠= 1007 𝐽𝐽 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝐾𝐾⁄  
 
Med hjälp av den beräknade luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 för den roterande karuselldörren vid 
hög hastighet, kan man beräkna (se Ekvation (13)) den totala värmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 se 
Tabell 2 och Figur 11:  
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = 1,16 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 ∗ 0,057𝑚𝑚3 𝑠𝑠⁄ ∗ 1007 𝐽𝐽 (𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝐾𝐾)⁄ ∗ 20,1 𝐾𝐾 + 4,39 𝑊𝑊/𝐾𝐾 ∗ 20,1 𝐾𝐾 
 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = 1473 W 
 
UA-värdet för väggarna i provet är 4,39 W/K och är en konstant beräknad från 
energibalansmetoden när karuselldörren är i viloläge, (se Ekvation (17) s. 15 och Tabell 3). 
 
Den totala luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom karuselldörren vid olika rotationshastigheter 
som funktion av varvtal per minut har beräknats med hjälp av spårgasmetoden och redovisas i 
Figur 10 och Tabell 1. I Figuren visas att rotationshastighet på karuselldörren vid låg 
hastighet, roterar med 1,6 varv/min. Vid hög rotationshastighet är varvtalet på karuselldörren 
4,5 varv/min. Figuren visar att luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom entrédörren ökar från 27 l/s 
till 57 l/s när karuselldörrens rotationshastighet ökar från låg till hög. 
 

 
Figur 10. Total luftinfiltration för spårgasmetoden som funktion av varvtal 
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Den beräknade värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) vid olika rotationshastigheter på karuselldörren 
som funktion av varvtalet (varv/min.) visas i Figur 11 och Tabell 2. Figuren visar som 
förväntat att värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) ökar från 737 W till 1473 W när karuselldörrens 
rotationshastighet ökar från låg till hög. Med andra ord: För att kunna upprätthålla en 
temperaturdifferens på 20˚C krävs mer tillförd värmeeffekt till elradiatorerna för att värma 
upp provrummet i samband med att försöket genomfördes.  
 

 
Figur 11. Total tillförd värmeeffekten för spårgasmetoden som funktion av varvtal 

5.1.1 Spårgasmetoden vid låg jämfört med hög rotationshastighet  
Resultatet från spårgasmätningen, Tabell 2 visar att luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom den 
roterande karuselldörren ökade med 111 % när rotationshastigheten för karuselldörren ökade 
med varvtalet från låg (1,6 varv/min.) till hög (4,5 varv/min.) vilket visas i Figur 10. 
Resultatet visar också att den beräknade värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) fördubblades för att 
värma upp provrummet när karuselldörrens rotationshastighet ökade från låg till hög. Detta 
innebär att värmeeffekten för att upprätthålla en temperaturdifferens på 20˚C kräver mer 
tillförd energi till elradiatorerna i provrummet. Effektförlusten i provrummet visade sig vara 
lägre vid låg rotationshastighet jämfört med hög rotationshastighet på karuselldörren. 

5.2 RESULTAT FRÅN ENERGIBALANSMETODEN  
Resultatet från temperaturmätningar visas i Tabell 3. Den totala medelvärmeeffekten 
(�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) har hämtats från eleffektmätaren. Den ökade medelvärmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) 
beror på att luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) ökar ju högre hastighet dörren roterar med, beräknad i 
enheten varv/min. Rotationshastigheten ökar från 1,6 till 4,5 varv/min. I Tabell 3 kan man 
också se att den totala luftinfiltrationen är beräknad med energibalansmetoden förutom för 
stängd entrédörr (se beskrivning s.13). Transmissionsförlusten analyserades och blev lika i 
alla tre fallen i denna studie, se Ekvation 5 s. 4 och det beror på att 
medeltemperaturdifferensen (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢) är samma för alla tre fallen. Tabellen visar också UA-
värdet vilket är en konstant.  Man kan se i Figur 11 att rotationshastigheten (varvtalet) på 
karuselldörren är en viktig parameter dvs. desto högre rotationshastighet, desto högre blir 
luftinfiltrationen genom karuselldörren.  
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Tabell 3. Total luftinfiltration, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 och tillförd medelvärmeeffekt, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡. Densitet, 𝜌𝜌𝑠𝑠 för luft och 
specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 för luft är hämtad från WolframAlpha (2017). 

Entrédörr  
vid olika 
rotationshast. 

∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 
(℃) 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 
(W) 

U ∗ 𝐴𝐴 
(W/K) 

𝜌𝜌𝑠𝑠 
(kg m3⁄ ) 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 
(J kg ∗ K⁄ ) 

 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 
(l/s) 

Metod 

Stängd entrédörr 21,6 134 4,39 1,16 1007 1,5 Energibalansmetod 
Öppen låg 
rotationshast.  21,1 1078 4,39 1,16 1007 39 Energibalansmetod 

Öppen hög 
rotationshast.  21,1 2146 4,39 1,16 1007 81 Energibalansmetod 

 
Den totala medelvärmeeffekten, �̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 vid energibalansmetoden (se Tabell 3) för 
luftinfiltration när entrédörren är i viloläget utan rotation har hämtats från insamlade mätdata 
(eleffektmätaren). 
 
Medeltemperaturdifferensen, ∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠  beräknas med hjälp av rumsmedeltemperaturen i 
provrummet och omgivningsmedeltemperaturen. Ett exempel på detta är fallet med stängd 
entrédörr (se Tabell 3): 
 
∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 = 42,31 − 20,69 ≈ 21,6℃  
 
Densiteten för luft, 𝜌𝜌𝑠𝑠 och den specifika värmekapaciteten för luft, 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 (se Tabell 3) är hämtad 
från olika temperaturer, 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 (WolframAlpha 2017). Ett exempel på detta är fallet med 
stängd entrédörr då denna temperatur, 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡  

 beräknades med hjälp av 
rumsmedeltemperaturen i provrummet och omgivningsmedeltemperaturen. Dessa två värden 
adderas och divideras med två dvs. 𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 blir till 31,50℃.  
 
𝑇𝑇𝜌𝜌𝑡𝑡,𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 = 42,31+20,69

2
= 31,50℃      

 
𝜌𝜌𝑠𝑠= 1,159 ≈ 1,16 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  
 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠= 1007 𝐽𝐽 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝐾𝐾⁄  
 
Värmegenomgångskoefficienten multiplicerad med den invändiga arean, U ∗ 𝐴𝐴 i provrummet 
beräknas i fallet med stängd entrédörr med hjälp av Ekvation (17), se Tabell 3: 
 
U ∗ 𝐴𝐴 =  134 𝑊𝑊−1,16 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑟𝑟3⁄ ∗0,0015 𝑟𝑟3 𝑡𝑡⁄ ∗1007 𝐽𝐽 (𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾)⁄ ∗21,6 𝐾𝐾

21,6 𝐾𝐾
≈ 4,39𝑊𝑊 𝐾𝐾⁄    

  
Ett exempel på luftinfiltrationen, �̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 för den roterande karuselldörren vid hög hastighet 
kan beräknas med hjälp av Ekvation (18), se Tabell 3: 
 
�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 =  2146 𝑊𝑊−4,39 𝑊𝑊 𝐾𝐾⁄ ∗21,1 𝐾𝐾

1,16 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑟𝑟3⁄ ∗1007 𝐽𝐽 (𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾)⁄ ∗21,1 𝐾𝐾
≈ 81 𝑙𝑙 𝑠𝑠⁄   

 
Luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom karuselldörren som funktion av varvtalet (varv/min.) vid 
olika rotationshastigheter på karuselldörren med hjälp av energibalansmetoden redovisas i 
Figur 12 och Tabell 3. I Figuren visas att den roterande karuselldörren med låg hastighet 
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roterar med varvtalet 1,6 varv/min., och vid hög hastighet roterar den med varvtalet 4,5 
varv/min. Figuren visar som förväntat att luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom entrédörren ökar 
från låg rotationshastighet med 39 l/s till 81 l/s när karuselldörren roterar med hög 
rotationshastighet. Luftinfiltrationen vid stillastående dörr på 1,5 l/s är beräknad från 
spårgasmetoden, se beskrivning (4.2.1 s. 13) 
 

 
Figur 12. Total luftinfiltrationen för energibalansmetoden som funktion av varvtal. 

5.2.1 Energibalansmetoden vid låg jämfört med hög rotationshastighet  
Resultatet för temperaturmätningen, Tabell 3 visar att luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom 
karuselldörren ökade med 108 % när rotationshastigheten på karuselldörren ökade från låg till 
hög.  Luftinfiltrationen genom den roterande karuselldörren ökar på grund av att varvtalet 
ökar från låg (1,6 varv/min.) till hög (4,5 varv/min.) vilket visas i Figur 12. Resultatet visar 
också att den totalt tillförda medelvärmeeffekt (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) från eleffektmätaren nästan 
fördubblades för att värma upp provrummet när karuselldörrens rotationshastighet ökade från 
låg till hög. Detta innebär att värmeeffekten för att upprätthålla en temperaturdifferens på 
20˚C kräver mer tillförd energi till elradiatorerna i provrummet. Effektförlusten i provrummet 
visade sig vara lägre vid låg rotationshastighet jämfört med hög rotationshastighet på 
karuselldörren. 

5.3 RESULTATET FÖR LUFTINFILTRATION MED HJÄLP AV DE 
OLIKA METODERNA  
Resultatet från spårgasmätningen och temperaturmätningen redovisas i Tabell 4. 
Luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) är intressantast för fallen när karuselldörren är i rörelse dvs. när 
entrédörren är öppen, alltså roterar med låg eller hög hastighet. I Figur 13 visas att 
luftinfiltrationen ökar genom karuselldörren när varvtalet (varv/min.) ökar. Det vill säga: Ju 
snabbare karuselldörren roterar desto mer ökar luftinfiltrationen in i provrummet. Den 
tillförda värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) i rummet påverkas av hur stor luftinfiltrationen är genom 
entrédörren. Detta innebär för att upprätthålla en temperaturdifferens på ca 20˚C krävdes en 
högre värmeeffekt (se Tabell 4) till elradiatorerna i provrummet i samband med att dessa 
försök genomfördes. Den tillförda medelvärmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) för energibalansmetoden 
är hämtade från eleffektmätare. Den tillförda värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) för spårgasmetoden 
är beräknade. 
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Tabell 4. Total tillförd värmeeffekt och luftinfiltrationen från de två metoderna. 
Entrédörr vid olika 
rotationshast. 

∆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑠𝑠 
(℃) 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 
(W) 

�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡 
(l/s) 

Metod 

Öppen låg rotationshast.  19,9 737 27 Spårgasmetod 
Öppen låg rotationshast.  21,1 1078 39 Energibalansmetod 
Öppen hög rotationshast.  20,1 1473 57 Spårgasmetod 
Öppen hög rotationshast.  21,1 2146 81 Energibalansmetod 
 

  
Figur 13. Total luftinfiltration för de två metoderna som funktion av varvtal.  

5.3.1 Spårgasmetod jämfört med energibalansmetod vid låg och hög 
rotationshastighet   
Resultatet för spårgasmätningen och temperaturmätningen visas i Tabell 4. Luftinfiltrationen 
(�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) genom karuselldörren ökade när rotationshastigheten på karuselldörren ökade, 
visas i Figur 13. Ökningen blev 111 % med spårgasmetoden när varvtalet på karuselldörren 
ökade från 1,6 varv/min. till 4,5 varv/min.  Med energibalansmetoden blev ökningen istället 
108 %.  

5.4 DISKUSSION 
De två oberoende metoderna för bestämning av luftinfiltrationen genom karuselldörren i 
fallen när karuselldörren är i rörelse dvs. när entrédörren är öppen är intressantast.  
Resultatet är: 
• Luftinfiltrationen (�̇�𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑑𝑑ö𝑡𝑡𝑡𝑡) ökar med 111 % för spårgasmetoden och 108 % för 

energibalansmetoden när karuselldörrens varvtal ökade från låg (1,6 varv/min.) till hög 
(4,5 varv/min.). Med andra ord ger de två oberoende mätmetoderna för att bestämma 
luftinfiltration ungefär samma ökning av luftinfiltrationen. 

• För spårgasmetoden fördubblades den totalt tillförda värmeeffekten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡), dvs. 
ökade med en faktor 2 (dvs. 100 %). Med energibalansmetoden blev medelvärmeeffekten 
ökningen densamma, dvs. en fördubbling. Denna fördubbling av energiförlusten 
(�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡) gäller när hastigheten på karuselldörren ökade från låg (1,6 varv/min.) till 
hög (4,5 varv/min.). 
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• Rotationshastigheten på karuselldörren har stor inverkan på luftinfiltrationen genom 
entrén och värmeeffekten för att värma upp rummet. Med andra ord vid högre 
rotationshastighet ökar luftinfiltrationen genom entrén och energiförlusten (�̇�𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ö𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡). 

6 SLUTSATS 
1. Slutsatsen är att luftinfiltrationen genom karuselldörren med de två oberoende metoderna 

ger ungefär samma resultat.  
2. Desto högre rotationshastighet på karuselldörren desto högre blir energiförlusten orsakad 

av karuselldörrens rotation. 
3. Ökningen av värmeeffekten till provrummet fördubblades när varvtalet på karuselldörren 

ökade från låg till hög. Denna fördubbling av värmeeffekten kunde bestämmas med två 
oberoende metoder, spårgasmetoden eller energibalansmetoden.   

7 FRAMTIDA STUDIER 
Det skulle vara av intresse: 
1. Undersöka luftinfiltrationen med en ännu högre rotationshastighet än de 4,5 varv/min. 

som utgjorde hög hastighet i denna studie. 
2. En jämförelse mellan en fyrvingad karuselldörr som i denna studie med en tvåvingad 

karuselldörr som alternativ är högintressant. 
3. Jämföra en fyrvingad karuselldörr med en dubbelskjutdörr med luftsluss.  
4. Undersöka osäkerheter i mätningarna med både spårgasmetoden och energibalansmetoden 

bör dubbelförsök genomföras med de olika metoderna. 
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