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Abstract:
The purpose of this report is to improve the
temperature uniformity, by designing a ventilation system, to improve the flow distribution in
a ULUF 500 freezer from Arctiko. The ventilation system will consist of an axial fan and a
manifold resembling a perforated plate with
150 holes. These holes are placed in 15 rows
with 10 holes in each row along the plate. The
report is purely theoretical. Therefore, a
Matlab model is created to calculate the flow
distribution, using pipe system analysis. This
report also contains an analysis of the loss coefficients in the manifold. Finally, the price for
the construction and implementation of the
ventilation system is examined, to determine if
the system is too expensive or will be a suitable option for recirculating the air.
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Forord
Denne rapport er et afgangsprojekt til uddannelsen, diplomingeniør i bæredygtig energiteknik. Rapporten
er skrevet på baggrund af et aktuelt projekt hos firmaet Arctiko. Projektet omhandler design og produktion
af et ventilationssystem til en fryser. Dette projekt vil udelukkende blive udarbejdet teoretisk, da et eksperimentelt forsøg med ventilationssystemet, ville tage for lang tid i forhold til projektperioden. Forfatteren vil
gerne takke Matthias Mandø, der har været studievejleder på dette projekt og været behjælpelig med rettelser til rapporten.

___

___
Steffen Grundsø Hansen
<sgha15@student.aau.dk>
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Kapitel 1
1 Indledning
I medicinalindustrien er der et stigende behov for lav temperatur frysere til opbevaring af bl.a. blodprøver
og forskningsprojekter. Disse frysere opererer typisk fra -40°C til -150°C. Hvis temperaturgrænserne ikke
bliver overholdt, kan det ødelægge de opbevarede prøver i fryseren. Dette kan have helbredsmæssige og
økonomiske konsekvenser, da forskningsprøverne skal opbevares for at verificere forskningsresultaterne,
der ellers vil erklæres ugyldige. Det er derfor vigtigt, at fryserne opererer efter hensigten til enhver tid. Hos
firmaet Arctiko, hvor jeg har haft mit praktikophold, arbejder de netop med at producere denne type frysere.
I denne rapport vil der teoretisk blive udarbejdet et ventilationssystem på en eksisterende Arctiko enhed
kaldet ULUF 500. De relevante specifikationer for ULUF 500 modellen kan ses i Tabel 1 (Arctiko, 2019).
Beskrivelse
Kapacitet
Temperatur interval
Indvendige mål
Energiforbrug
Antal hylderum
Antal temperatur sensor
Største opbevaringsboks

Værdi
585
-20 til -40
680x608x1415
9,8
5
2
140x567x288

Enheder
[L]
[°C]
[mm]
[kWh/24h]
[stk.]
[stk.]
[mm]

Tabel 1. Specifikationer for Arctikos ULUF 500 enhed.

I Arctikos ULUF 500 sidder der to sensorer, der måler temperaturen og sender et signal tilbage til controlleren, om at justere temperaturen, hvis den afviger fra den ønskede temperatur. Men da det afkølede rum i
fryseren, er 585 L stort kan den faktiske temperatur afvige fra den målte, på de steder i fryseren der sidder
langt fra termometeret. Derfor vil Arctiko nu udvikle en fryser, med en ventilator og en manifold der cirkulerer og fordeler luften i det afkølede rum. Denne tilføjelse skal sikre at den kolde luft bliver bedre fordelt
og der derved opnås en bedre temperatur ensartethed. På Figur 1 ses Arctikos ULUF 500 fryser, samt en
CAD-tegning af ventilationssystemet. På CAD-tegningen ses manifolden som den perforerede bagplade.
Foran den ses det afkølede rum med fem hylderum. Rundt om det afkølede rum er der isolering, dette er
dog ikke indtegnet. Dimensionstegningerne for CAD-tegningen med det implementerede ventilationssystem findes i bilag A.
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Figur 1. TV ses Arctikos ULUF 500 enhed. TH ses en CAD-tegning af ventilationssystemet implementeret i en ULUF 500.

2 Ventilationstype
Der findes mange forskellige slags ventilatorer, der hver især har deres egne fordele og ulemper. I dette
afsnit beskrives en typisk ventilatorkurve og den specifikke hastighed udregnes. På grundlag af disse udvælges den ventilatortype, der vil være bedst egnet til denne problemstilling.

2.1 Ventilatorkurve
På Figur 2 herunder ses en typisk ventilatorkurve (sort) og en systemkurve (blå). Ventilatorkurven repræsenterer ventilatorens strømningsrater i forhold til trykket. Systemkurven repræsenterer rørsystemet, dvs.
at hvis systemet ændres og får større tab vil systemkurven blive stejlere og altså få et større tryk for samme
strømningsrate (stiplet blå linje). Skæringspunktet mellem ventilatorkurven og systemkurven kaldes operationspunktet og repræsenterer ventilatorens ydeevne i netop det system. Det ses også at der er en stall region på fankurven, dette område skal undgås, da der her vil opstå vibrationer og øget lydniveau i ventilatoren.
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Figur 2. h,Q-diagram for typisk ventilator kurve.

Til dette projekt ønskes størst mulig strømningsrate gennem manifolden, da dette vil give den mest optimale cirkulering og derved den bedste temperatur ensartethed. Derfor kan det ud fra Figur 2 vurderes, at
den største strømningsrate opnås ved det lavest mulige tryk og modstand i systemet.

2.2 Estimering af ventilatorens strømningsrate
For at estimere ventilatorens strømningsrate tages der udgangspunkt I, hvor ofte luften i fryseren skal cirkuleres. På Figur 3 ses strømningsraten for total cirkulering per minut. Strømningsraten har indflydelse på
trykket i kanalen, men da trykket i hullerne forventes at være markant større end i kanalen, kan kanalens
areal være meget småt. Det skal derfor vurderes, hvor lille kanalen kan laves for at skabe mest mulig plads i
det afkølede rum, uden at hastigheden i kanalen bliver for høj. På Figur 4 ses hastigheden gennem kanalen
ved forskellige tværsnitsarealer af kanalen for forskellige strømningsrater. Strømningsraterne repræsenterer total cirkulering for henholdsvis en, to og tre minutter. Det ses, at hastigheden ikke vil være specielt høj,
selv ved mindre arealer og høj strømningsrate. Derfor vurderes det, at en strømningsrate på 0,00975 m3/s
svarende til total cirkulering hvert minut kan anvendes.

Strømningsrate for total cirkulering per minut
Strømningsrate [m3/s]

0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
0

2

4

6

Minutter for total cirkulering
Figur 3. Strømningsrate for total cirkulering.
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Hastighed i kanalen ved forskellige arealer

Hastighed i kanal [m/s]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

Areal af kanal [m2]
Q=0,00975

Q=0,004875

Q=0,00325

Figur 4. Hastigheder i kanalen ved forskellige kanal arealer og strømningsrater.

2.3 Omdrejningshastighed
Da ventilatoren skal være relativt lille for at fylde mindst muligt i det afkølede rum, vil omdrejningshastigheden blive stor, hvis der skal bibeholdes den ønskede strømningsrate. Derfor estimeres det, at omdrejningshastigheden vil være 10.000 RPM svarende til 1047 rad/s.

2.4 Head loss
Head loss udregnes for et rør ud fra ligning (1). Hvor f er friktionsfaktoren, L er kanallængden, Dh er den hydrauliske diameter beregnet i ligning (5), v er hastigheden i kanalen og g er tyngdeaccelerationen.
ℎ𝐿 = 𝑓 ∙

𝐿 𝑣2
∙
𝐷ℎ 2 ∙ 𝑔

(1)

Friktionsfaktoren udregnes på baggrund af et Moody chart som set på Figur 5. Her udregnes Reynoldtal på
x-aksen samt den relative ruhed på y-aksen TH, derved kan værdien af friktionsfaktoren aflæses. I dette tilfælde er Reynoldstal udregnet til 24.441 og den relative ruhed til 0,001261. Derved findes friktionsfaktoren
til 0,028 og værdien for head loss kan nu udregnes til 0,034 m.
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Figur 5. Moody chart til bestemmelse af friktionsfaktoren. De røde linjer indikere det beregnede Reynoldtal og relative ruhed.
Derefter aflæses friktionsfaktoren ud fra den grønne linje (en.wikipedia, 2019).

2.5 Specifik hastighed
For at vurdere hvilken ventilatortype, der er den mest optimale, kan den specifikke hastighed udregnes.
Den specifikke hastighed er et dimensionsløst tal Ns og udregnes ved ligning (2). Hvor 𝜔 er ventilatorens
omdrejningshastighed i rad/s, Q er strømningsraten i m3/s, g er tyngdeaccelerationen og ha er den faktiske
head stigning i meter.
(𝑄/𝜔 ∙ 𝐷3 )1/2
𝜔√𝑄
=
= 𝑁𝑠
2
2
3/4
(𝑔
(𝑔 ∙ ℎ𝑎 /𝜔 ∙ 𝐷 )
∙ ℎ𝑎 )3/4

(2)

Ns beregnes til 235,4. Ud fra denne værdi kan det nu aflæses på Figur 6, hvilken type ventilator der er brug
for. Det ses, at Ns-værdien klart indikerer, at der skal anvendes en aksial ventilatortype. Dette stemmer fint
overens med systemet, da systemet påkræver en stor strømningsrate og et lille tryktab.

Figur 6. Specifik hastighed af forskellige ventilator typer (Hydraulic Institute, 1983).
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3 Opgaveformulering
I dette projekt vil der blive udarbejdet en teoretisk løsning til en ventileret fryser, der opererer ved -40°C.
Implementeringen skal forbedre temperaturensartetheden så der ikke er steder i det afkølede rum, der
overstiger den maksimale temperaturgrænse. Dette vil blive gjort på baggrund af en ventilator og en manifold, der vil fordele og blæse luften ud i hvert enkelt hylderum som set på Figur 1. Ventilationssystemet vil
blive beregnet ud fra en rørsystemsanalyse. Derudover opstilles et designforslag til, hvordan ventilatoren
og manifolden skal inkorporeres i en ULUF 500 fryser fra Arctiko. Her vil det også blive undersøgt hvordan
manifoldens udgangshuller skal designes for at få en ens strømning i alle hylderum. Dertil vil det blive vurderet, om det er fornuftigt at implementere ventilation i forhold til udgifter og energiforbruget.
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Kapitel 2
4 Præsentation af design
I dette afsnit vil designet af ventilatoren og manifolden blive gennemgået og det vil blive fastsat hvilke forudsætninger, der skal beregnes efter. Derudover vil det blive gennemgået hvilke modifikationer, der kan
laves for at optimere luftstrømningen og derved temperaturensartetheden.

4.1 Valg af ventilator placering
For at bestemme en god ventilator placering ses der på følgende kriterier
-

Minimalt pladsforbrug
Implementeringspris
Æstetisk design

I dette afsnit er det valgt at tage udgangspunkt i to forskellige placeringer, i toppen og bunden af manifolden. Da det skal være samme ventilator, der bruges i begge tilfælde, estimeres pladsforbruget at være ens
ved begge placeringer. Implementeringsprisen derimod vil være hurtigere og billigere, hvis ventilatoren placeres i toppen. Dette skyldes, at kølesystemet og styringen i Arctikos frysere er placeret i et rum over det
afkølede rum. Derved vil ledningsføringen være nemmere og hurtigere at implementere. Æstetisk vurderes
det, at placeringen i bunden vil være mest optimalt, da ventilatoren derved vil være mere skjult for brugeren.
Det bestemmes at ventilatoren skal sidde i toppen af manifolden, da besparelsen i implementeringspris anses for vigtigere end det æstetiske design. Derudover vil det på sigt også være nemmere for teknikere at
reparere eller udskifte ventilatoren, hvis der skulle opstå tekniske problemer.

4.2 Manifold design
Manifolden bliver udformet som en perforeret plade i galvaniseret stål. Dette materiale har en ruhed på
0,15 mm og er relativt billigt. Materialeruheden er en smule høj. Det forventes dog ikke, at ruheden vil have
særlig stor indvirkning i forhold til kanalens bredde og andre tab i systemet.

4.2.1 Dimensionering og udformning af manifold
Området hvor luften strømmer igennem kaldes manifoldkanalen. Denne kanals mål vil blive bestemt på
baggrund af de indvendige mål af det afkølede rum i ULUF 500 fryseren. For at kunne placere flest mulige
huller i den horisontale retning vil kanalen fylde hele bagvæggen af det afkølede rum, altså 680mm. Derudover vil længden af kanalen være 1.415mm svarende til længden mellem top og bund i det afkølede rum.
For at bestemme kanalens højde tages der udgangspunkt i de største opbevaringskasser, der kan indsættes
i fryseren. Som nævnt i Tabel 1 har den største opbevaringskasse, der leveres til ULUF 500 fryseren en
dybde på 567 mm og da hylden er 608 mm dyb må kanalen have en maksimal højde på 41 mm. Dog vil kanalen kun være 10 mm, umiddelbart efter indløbet for at opnå en højere strømningshastighed i kanalen.
Målene for kanalen og en opbevaringsboks kan ses på Figur 7.
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Figur 7. TV ses manifoldens dimensioner. TH ses den største opbevaringskasse til en ULUF 500 enhed.

Derudover vil der i den øverste del af kanalen, hvor ventilatoren skal placeres, være to forskellige designs.
Design A vil have et 45° indløb, hvor ventilatoren er placeret horisontalt. I design B er indløbet en 90° bøjning og her er ventilatoren placeret vertikalt. De to design typer kan ses på Figur 8 herunder.

Figur 8. Designmuligheder for den øverste del af kanalen. Design A ses TV og Design B ses TH.
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Der er flere forskellige faktorer, der påvirker de to designs. Den væsentligste faktor er strømningen, der
skal gøres mest optimal ved at mindske tabskoefficienten KL. Derudover tages der højde for den fysiske
størrelse, da det ønskes, at manifolden skal være mindst mulig for at have mest opbevaringsplads i fryseren.
De to tabskoefficienter er i dette tilfælde svære at estimere, da bøjningerne ikke helt er normale standarder. Ved design A vil kun noget af strømningen blive afbøjet, da ventilatoren også vil blæse noget luft direkte ned i kanalen. Dog vil der i denne løsning være behov for at ”vende” luften 90° inden den kan løbe ind
i ventilatoren. Derfor vil der skulle tillægges en tabskoefficient yderligere til denne løsning. Derved kan koefficienten være anderledes end standarden, der ellers ville være 0,4 for 45° bøjningen og 0,5 for at vende
luften 90° inden indløbet. I design B vil noget af strømningen ramme kanalens vertikale bagside, hvilket
sandsynligvis vil ændre tabskoefficienten for en 90° bøjning, der normalt vil være 0,3. I denne løsning vil der
ikke være yderligere tabskoefficienter i forhold til indløbet. For de to design typer vil værdierne for bøjningerne være meget usikre, da værdierne typisk måles eksperimentelt og typisk 10 gange rørets diameter
væk fra selve bøjningen. Dette skyldes, at der kan være yderligere tab grundet hvirvler i strømningen.
(Cengel, Cimbala, & Turner, 2012).
Det vurderes, at design B vil være den bedste løsning, da den fylder mindst samt at luften ikke skal vendes
inden den når ventilatoren. Ved denne løsning vil det også være nemmest at reparere ventilatoren, hvis
den går i stykker. Dertil vil der ikke være en overflade ved siden af ventilatoren, hvor der vil kunne lægge sig
rim og is, hvilket ville øge rengøringsbehovet.

4.2.2 Tabskoefficienter for hullerne
I dette afsnit vil tabskoefficienterne for kanalens udgangshuller blive analyseret. Da dette er et mindre system, kan tabskoefficienterne have betydning og det skal derfor medregnes. Det forventes, at tabskoefficienten for hullerne, vil være den største tabskoefficient i systemet. Et overblik over strømningen gennem
hullerne er skitseret på Figur 9.

Figur 9. Skitse til illustration af strømningen ud gennem hullerne i manifolden.
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For at estimere tabskoefficienten for udløbet gennem hullerne er der flere forskellige måder at anse strømningen, men ingen metode der passer til netop dette tilfælde. De metoder, der kommer tættest på at være
er listet herunder.
-

Udløb til et stort reservoir med værdien α.
Blænde
T-sektion
Pludselig udvidelse

Udløb til et stort reservoir: For udløb til et stort reservoir kan det antages at alt den kinetiske energi tabes.
Tabskoefficienten i denne metode vil afhænge af om strømningen er laminar eller turbulent. Værdierne vil
være henholdsvis α=2 og α=1,05 antaget, at strømningen er fuldt udviklet. I disse udløb vil det være ligegyldigt om der er afrundede eller skarpe kanter i udløbet. Denne metode er illustreret på Figur 10 herunder.
Det forventes, at der vil være turbulent strømning og derved en tabskoefficient på 1,05.

Figur 10. Udløb til reservoir (Cengel, Cimbala, & Turner, 2012).

Blænde: Denne metode beskriver strømningen gennem et rør, hvori der er monteret en blænde som vist
på Figur 11. Tabskoefficienten kan udregnes ud fra diameteren af blænden og diameteren af røret og derefter aflæses på Figur 12. På grafen ses det at y-aksen viser korrektion faktoren, hvilket vil være det samme
𝑑 2

som tabskoefficienten. På x-aksen kan forholdet mellem diametrene beregnes ved formlen 𝑚 = (𝐷) .
Denne beregnes til 0,0029, derfor kan tabskoefficienten aflæses til ca. 1.

Figur 11. Strømning gennem en blænde (Stephan, 2010).

10

Aalborg Universitet Esbjerg

Afgangsprojekt EN7-TP1

15/11-2019

Figur 12. Korrektions faktor for en standard blænde (Stephan, 2010).

T-sektion: I en T-sektion vil strømningen både forsætte ned gennem kanalen og ud gennem hullet. På Figur
13 herunder ses et diagram for tabskoefficienten ved en T-sektion. Disse værdier gælder for turbulent
strømning gennem cirkulære rør, hvor alle diametrene er ens og indløbet til forgreningen har skarpe kanter. Tabskoefficienten for denne metode findes ud fra strømningsraterne i rørene. I dette projekt kendes de
præcise strømningsrater ikke, da der ikke er foretaget eksperimentelle målinger, dog vil strømningen ud
gennem hullerne være lille sammenlignet med strømningen i kanalen. Derfor kan det ud fra grafen vurderes, at tabskoefficienten må være omkring 1.

Figur 13. T-sektion. De to grafer repræsenterer hver deres tabskoefficient gennem rørforgrening Ga og Gd (Stephan, 2010).

Pludselig udvidelse: Ved denne metode bevæger strømningen sig fra et rør til et større rør uden nogle
gradvis udvidelse til at mindske tabskoefficienten. Tabskoefficienten er højere for en pludselig udvidelse
sammenlignet med en gradvis udvidelse, da der dannes hvirvler. Det forventes, at disse hvirvler også vil
blive dannet i dette projekt. Ligningen for denne tabskoefficient er som set i ligning (3). I ligningen kan det
ses, at når ALille er meget mindre end AStor vil tabskoefficienten være det samme som α svarende til en fuldt
udviklet turbulent strømning på 1,05. Dette er tæt på at være tilfældet i dette projekt da ALille er 6,28 ∙ 10−6
og AStor er 0,065 svarende til en tabskoefficient på 1,0498.
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Figur 14. Strømning ved pludselig udvidelse af røret (Stephan, 2010).

𝐾𝐿 = 𝛼 (1 −

𝐴𝐿𝑖𝑙𝑙𝑒 2
)
𝐴𝑆𝑡𝑜𝑟

(3)

Vurdering
I de fire ovenstående antagelser er der egenskaber, der gør, at de ikke er præcise for dette projekt. På alle
med undtagelse af T-sektionen bliver strømningen kun ført i en retning, hvilket giver en stor usikkerhed på
alle disse metoder. Dog er T-sektionen ikke meget bedre, da denne kræver, at hullerne og den hydrauliske
diameter af kanalen, skal have samme diameter. Det ses på blænden og den pludselige udvidelse, at der
bliver dannet hvirvler, når luften skal ændre hastighed grundet ændring i diameter. Dette vurderes også at
være tilfældet i dette projekt. Derfor vil tabskoefficienten formentlig være højere end nogle af disse metoder. Det estimeres, at tabskoefficienten er 1,05, da flere af metoderne fastsatte dette som tabskoefficient
for udgangshullerne. Dog skal der tages forbehold for, at den kan være større, da især hvirvlerne samt delingen og retningsskift af strømningen forårsager en stor usikkerhed.

4.3 Strømning i hylderummene
I dette afsnit vil det blive vurderet, hvordan en ensartet strømning i alle hylderum kan designes for at sikre
den bedst mulige temperaturensartethed.
For at opnå den mest ligelige fordeling af luftstrømningen i hvert hylderum, kan hullernes areal ændres.
Dette kan gøres ved at ændre hullernes diameter eller antallet af huller per række. Ændringen i arealet vil
have indflydelse på hvor meget luft, der kommer gennem hver hul-række og ved hvilken hastighed. Dette
kan beregnes ud fra ligning (4). Hvor Q er strømningsraten, v er hastigheden og A er arealet.
𝑄=

𝑣
𝐴

(4)

Hvis arealet af hullerne øges, vil hastigheden falde, hvis der skal være samme strømningsrate, dog må det
også forventes at strømningsraten vil stige, når arealet bliver større. Men da der forsat skal være massebevarelse gennem systemet, må strømningsraten i de øverste huller blive større end de nederste. Dette vil
forårsage at hastigheden i kanalen vil falde hurtigere og gøre tryktabet markant mindre, da hastigheden er i
anden potens i formlen for tryktab (8). Dertil vil friktionsfaktoren også stige, da den er afhængig af Reynoldstal, der vil blive lavere ved lavere hastigheder.
En anden mulighed er at ændre arealet af enkelte hul-rækker, så ikke alle hylderum har det samme hul
areal. Dette giver flere muligheder for at justere strømningen og gøre den mere optimal. Øges arealet af
hullerne i toppen af kanalen, vil mere af luften gå gennem det øverste hylderum, resulterende i at strømningen og hastigheden vil falde i resten af kanalen, hvilket øger Reynoldtal og derved friktionsfaktoren. Faldet i hastighed i kanalen vil også føre til lavere hastigheder gennem hullerne, der vil sænke tryktabet gennem hullerne.
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Derfor skal hullerne dimensioneres, så der opnås en ensartet strømningen gennem hullerne, uden at hastigheden bliver for lav eller tryktabet bliver for stort.
Kanalens areal har den samme indflydelse på strømningen som hullerne og følger også ligning (4). Øges arealet vil hastigheden falde. Hvis hastigheden i kanalen falder, må hastigheden gennem hullerne også falde.
Hvilket vil give et lavere tryktab i hullerne. Derfor vil det også være muligt at reducere tryktabet gennem
hullerne uden at ændre hullernes diameter, men derimod kanalens areal.

4.4 Delkonklusion – Valg af ventilator
For at finde en aksiale ventilator til dette projekt vil der blive set efter følgende parametre
-

Strømningsrate
Tryktab
Dimensioner
Energiforbrug

På denne baggrund er modellen Sunon PF40281B1-0000-A99 valgt. Databladet for ventilatoren kan ses i
bilag B. Strømningsraten for denne ventilator er optil 42 m3/time svarende til 0,0116 m3/s. Derfor kan
denne ventilator godt opretholde den ønskede strømningsrate på 0,00975 m3/s. På ventilatorkurven, Figur
15, ses det, at det statiske tryk i systemet ikke må overskride 1 inch H2O svarende til 248 Pa. Den anvendte
strømningsrate på 0,00975 m3/s kan omregnes til 20,65 cubic feet per minut (CFM). Herefter kan det aflæses, at det statiske tryk i systemet skal under ca. 0,6 inch H2O svarende til ca. 150 Pa.
Denne ventilators fysiske dimensioner er 40x40x28 og overholder derfor kravene for den plads, der er tilgængelig både ved placering horisontalt og vertikalt. Derudover er energiforbruget også relativt lavt på kun
6,12 W.

Figur 15. Ventilator kurve for PF40281B1-0000-A99. Denne ventilator har kurven markeret med tallet 2.
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5 Strømning i rørsystemer
I dette afsnit vil der blive opsat en numerisk model for manifolden i programmet Matlab for at fastlægge
det optimale forhold mellem strømningen i toppen og bunden af kanalen og derved sikre den bedste temperaturensartethed i det afkølede rum.

5.1 Numerisk model
Den numeriske model bliver i første omgang opsat simpelt og omfatter kun to udgangshuller. Da det giver
et bedre overblik over ligningerne i modellen. Modellen er opsat i programmet Engineering Equation Solver
(EES). De to huller i den simple model vil blive placeret i midten af kanalen i anden og fjerde hylderum.
I denne model kan det antages at
-

Strømningen er fuldt udviklet og forventes turbulent. Antagelsen vil blive tjekket ved Reynoldstal
efter udregningen er udført.
Strømningen er stationær, da der altid vil være den samme mængde luft i skabet.
Tabskoefficienter vurderes signifikante, da kanalens højde er lille og diameteren er stor, derfor
medtages tabskoefficienterne i udregningerne.

For at beregne modellen er der opsat nogle parametre. Disse parametre er estimeret på baggrund af rapportens tidligere afsnit og kan ses i Tabel 2.
Beskrivelse
Kanalens bredde
Kanalens højde
Kanalens hydrauliske diameter
Kanalens tværsnitsareal
Materialeruhed
Hullernes diameter
Arealet af hvert hul
Øverste hul placering fra toppen
Nederste hul placering fra øverste hul
Densitet af luft ved -40°C og 1 atm.
Viskositet af luft ved -40°C og 1 atm.
Strømningsrate fra ventilatoren
Tabskoefficient for 90° bøjning
Tabskoefficient for udløb

Symbol
kanalb
kanalh
Dh
Akanal
ε
Dhul
Ahul
KanalLhul_1
KanalLhul_2
ρ
µ
𝑄1
KL_90
KL_hul

Tabel 2. Fastsatte parametre til den simple model (EES).

Modellen vil blive beregnet ud fra skitsen på Figur 16.
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Værdi
0,680
0,01
0,01971
0,0068
0,15
0,01
7,854∙10-5
0,387
0,516
1,514
1,527∙10-5
0,00975
0,3
1,05

Enheder
[m]
[m]
[m]
[m2]
[mm]
[m]
[m2]
[m]
[m]
[kg/m3]
[kg/m∙s]
[m3/s]
-
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Figur 16. TV Strømning igennem manifold. TH Overblik over kanalens dimensioner.

5.1.1 Simpel modelopsætning
Da kanalen er en rektangulær geometri, udregnes den hydrauliske diameter hvor b og h er henholdsvis kanalens bredde og kanalens højde.
𝐷ℎ =

2 ∙ (𝑏 ∙ ℎ)
𝑏+ℎ

(5)

Reynoldstal
Derudover regnes Reynoldstal. Dette tal viser om strømningen er laminar eller turbulent. Reynoldstal udregnes både for strømningen gennem kanalens øverste del ΔP1-2 og kanalens nederste del ΔP2-3. Det forventes, at strømningen er turbulent, denne antagelse tjekkes efter modellen er løst.
𝑅𝑒 =

𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝑑ℎ
𝜇

(6)

Friktionsfaktor
Da det antages, at strømningen er turbulent anvendes Colebrook ligningen (7) for at beregne friktionsfaktoren. Er strømning laminar anvendes i stedet ligningen

64
.
𝑅𝑒

Friktionsfaktoren udregnes ligesom Reynoldtal

både for øverste og nederste del af kanalen. I ligningen er 𝑓 friktionsfaktoren og 𝜀 er materiale ruheden.
𝜀
2,51
𝐷ℎ
= −2,0 ∙ 𝐿𝑜𝑔 (
+
)
3,7 𝑅𝑒 ∙ √𝑓
√𝑓
1
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Tryktab
Tryktabet igennem systemet udregnes både for øverste og nederste del af kanalen henholdsvis ∆𝑃1_2 og
∆𝑃2_3. Samt for tryktabet gennem hvert hul ∆𝑃𝑎 og ∆𝑃𝑏 . I ligningen er 𝑓 friktionsfaktoren, L er længden, 𝐷ℎ
er den hydrauliske diameter af kanalen, 𝜌 er densiteten, v er hastigheden og 𝐾𝐿 er tabskoefficienterne.
∆𝑃 = ∑ 𝑓

𝐿 1 2
1
∙ 𝜌𝑣 + ∑ 𝐾𝐿 ∙ 𝜌𝑣 2
𝐷ℎ 2
2

(8)

Udgangshastigheder
For at finde udgangshastighederne gennem hullerne og kanalen, opstilles ligning (9) og (10). Ligning (9) udregnes for hastigheden gennem hvert hul og ligning (10) udregnes for hastigheden gennem de to kanalstykker. I ligningerne er 𝑄̇ massestrømningsraten og 𝐴𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 er tværsnitsarealet af kanalen.
𝑉𝐻𝑢𝑙 =

𝑄̇
𝑄̇ ∙ 4
=
2
𝐴ℎ𝑢𝑙 𝜋 ∙ 𝐷ℎ𝑢𝑙

𝑉𝐾𝑎𝑛𝑎𝑙 =

𝑄̇
𝐴𝐾𝑎𝑛𝑎𝑙

=

(9)

𝑄̇
ℎ∙𝑏

(10)

5.1.2 Energi og massebalancer
Da det er et lukket system, må der være energibevarelse, konstant masse og konstant volumen. Derfor opsættes der massebalancer for at færdiggøre modellen. Balancerne er lavet på baggrund af Figur 16 TV.
I ligning (11) og ligning (12) herunder er massebalancerne for den simple model opstillet. Symbolerne er
opsat med tal og bogstaver som subscipts. Tallene (1 og 2) repræsenterer strømningen inde i kanalen og
bogstaverne (a og b) repræsenterer strømningen gennem hullerne i kanalen.
𝑄1̇ = 𝑄̇2 + 𝑄̇𝑎

(11)

𝑄̇2 = 𝑄̇𝑏

(12)

Ud over massestrømningsbalancer kan der også opsættes energibalancer. Tryktabet mellem to punker skal
være det samme for alle veje, da et punkt ikke kan have forskellige tryk. Derfor kan ligning (13) herunder
opstilles.
∆𝑃1_2 + ∆𝑃𝑎 = ∆𝑃1_2 + ∆𝑃2_3 + ∆𝑃𝑏

(13)

5.1.3 Resultater for simpel model
Beskrivelse
Hastighed ud af øverste hul
Hastighed ud af nederste hul
Hastighed starten af kanalen
Hastighed i nederste del af kanalen
Strømningsrate i kanalen indtil øverste hul
Strømningsrate i kanalen mellem hullerne
Strømningsrate gennem øverste hul
Strømningsrate gennem nederste hul

Symbol
𝑉𝑎
𝑉𝑏
𝑉𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙_1
𝑉𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙_2
𝑄̇1
𝑄̇2
𝑄̇𝑎
𝑄̇𝑏
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Værdi
64,32
59,82
1,434
0,06909
0,00975
0,004698
0,005052
0,004698

Enheder
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
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𝑓1
𝑓2
𝑅𝑒1
𝑅𝑒2
∆𝑃1_2
∆𝑃2_3
∆𝑃𝑎
∆𝑃𝑏

Friktionsfaktor for øverste del af kanalen
Friktionsfaktor for nederste del af kanalen
Reynoldstal for øverste del kanalen
Reynoldstal for nederste del kanalen
Tryktab gennem øverste del af kanalen
Tryktab gennem nederste del af kanalen
Tryktab gennem øverste hul
Tryktab gennem nederste hul

0,05065
0,04699
2827
1362
1550
445
3292
2847

[Pa]
[Pa]
[Pa]
[Pa]

Tabel 3. Resultater af den simple model. Modellen er udregnet i EES og findes i bilag C.

Som det kan ses, er det første Reynoldtal relativt lavt og i den transitionelle område og det skal derfor vurderes om det er en laminar strømning. Dette ville ændre brugen af Colebrook ligningen (7) til ligningen for
64

en laminar strømning 𝑅𝑒. Det vurderes i dette tilfælde, at strømningen i starten af kanalen er turbulent, da
strømningen ud af en aksial ventilator er meget turbulent og der i dette system er en bøjning der langt fra
er ideel. I den nederste del af kanalen vil strømningen blive beregnet som værende laminar. Som det også
kan ses på resultaterne, er hastigheden gennem hullerne meget høj. Dette skyldes naturligvis, at der i den
simple model kun er to huller, der tilsammen skal cirkulere samme mængde luft som ventilatoren. Hastigheden vil derfor blive formindsket, når der bliver implementeret flere huller.
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5.2.1 Komplet model opsætning
Da EES er begrænset i antallet af ligninger anvendes programmet Matlab til opsætning af den komplette
model. Modellen er udvidet ved at tilføje yderligere 13 hul-rækker. For hver hul-række opsættes der en ligning for Reynoldstal, friktionsfaktoren, hastigheden, strømningen samt tryktabet, både for hullerne og kanalen. For at beregne modellen i Matlab anvendes den indbyggede ”fsolve” funktion. Denne funktion løser
et ligningssystem ud fra formlen 𝐹(𝑥) = 0, derfor sættes alle ligninger til at være lig 0 i filen myfunc_1.m,
se bilag D.1. Herefter opsættes en vektor med startgættene i filen myfunc_1_run.m, se bilag D.2. Ligningssystemet kan nu løses iterativt for at finde en løsning.
For at validere modellen er det analyseret om resultatet af modellen, er som det forventes hvis eksempelvis kanalhøjden øges, hullernes diameter mindskes etc. Derudover er det også tjekket om modellen opretholder massebalancen i systemet.
5.2.1.1 Ændringer i modellen
Hullernes diameter og antal huller per række
I Matlab modellen er der også indsat mulighed for at ændre diameteren på hullerne. Derudover kan det
bestemmes, hvor mange huller der skal være i hver række. Diameteren og antallet af huller kan dog kun
varieres i hvert specifikt hylderum og ikke for hver enkelt hul-række.
Afstand mellem huller
I den komplette model er hullernes placering blevet specificeret, så de er placeret symmetrisk i hvert hylderum. Dette er gjort som vist på Figur 17 herunder. Da det nederste rum er større end de øvrige, er der placeret fire hul-rækker i bunden og kun to i det øverste, da ventilatoren er placeret i dette rum.

Figur 17. Manifolden set for fra. De grå rektangler illustrerer hylderne med tykkelsen 13,75 mm.
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5.2.2 Resultater for komplet model
Der er bestemt følgende værdier for kanalen og hullerne.
Beskrivelse
Kanal højde
Antal huller per række, i hvert hylderum
Diameter af huller
Tykkelsen af hver hylde
Afstand mellem hullerne i hylderum 1
Afstand mellem hullerne i hylderum 2,3 og 4
Afstand mellem hullerne i hylderum 5
Afstand fra hul-række 2 i hylderum 1
til hul-række 3 i hylderum 2
Afstand fra hul-række 5 i hylderum 2
til hul-række 6 i hylderum 3
Afstand fra hul-række 11 i hylderum 4
til hul-række 12 i hylderum 5

Symbol
𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙ℎ
ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒1 . . ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒5
𝑑ℎ𝑢𝑙1 . . 𝑑ℎ𝑢𝑙 5
ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒𝐿
𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒_𝑡𝑜𝑝
𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒_𝑚𝑖𝑑𝑡
𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑦𝑙𝑑𝑒_𝑏𝑢𝑛𝑑

Værdi
0,01
10
0,005
13,75
72,67
64,5
65,6

Enheder
[m]
[Stk.]
[m]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑢𝑙_3

150,92

[mm]

𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑢𝑙_6

142,75

[mm]

𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝐿ℎ𝑢𝑙_12

143,85

[mm]

Tabel 4. Parametre til den komplette model i Matlab.

Figur 18. Resultater for komplet model. Strømning gennem systemet.

På Figur 18 ses det, at strømningen gennem kanalen er næsten lineært aftagende, resulterende i, at hastigheden gennem kanalen er næsten lineær. Det var forventet, at disse kurver ville være eksponentielt aftagende, da det meste af luften ville gå gennem de øverste huller. Grunden til at dette ikke er tilfældet er,
at hullernes størrelse er lige tilpas, så strømningen fordeler sig næsten ligeligt gennem dem. For at sikre, at
det ikke er en fejl i modellen, er det testet ved at gøre hullerne større fra 0.005 m til 0.01 m. Dette giver resultaterne som vist på Figur 19 herunder, hvor det ses at kurverne ikke er lineære.
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Figur 19. Resultater for komplet model med en hul diameter på 0.01 m.

Figur 20. Resultat for komplet model. Hastigheder i systemet.

På Figur 20 herunder ses det yderligere, at strømningen gennem hullerne er i intervallet mellem ca.
0.000675 og 0.000635 m3/s. Dette er et godt resultat, da strømningen igennem hullerne ønskes så ens som
muligt. Hertil ses det, at hastigheden gennem hullerne er mellem ca. 3,45 og 3,23 m/s. Disse hastigheder er
også fine, da de ikke er så store, at der er risiko for at prøverne i skabet vælter. Men heller ikke så langsomme, at de ikke giver en god cirkulation.
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Figur 21. Resultat for komplet model. Tryktab i systemet.

Tryktabet gennem kanalen er vist på Figur 21 herover. Det ses, at tryktabet gennem kanalen ikke er kontinuerligt faldende. Dette skyldes, at der er forskellige afstande mellem hullerne og der derved er forskellige
længder af kanalstykkerne. Det ses yderligere, at tryktabet gennem hullerne er markant større end tryktabet gennem kanalen. Dette skyldes, at hullernes diameter er lille sammenlignet med kanalen hydrauliske
diameter.

Figur 22. Resultat for komplet model. Friktionsfaktor og Reynoldstal.

På Figur 22 herover ses det, at Reynoldstallene, som i den simple model, ikke er i det turbulente område,
men i det transitionelle. Det vurderes dog stadig, at strømningen gennem kanalstykke 1_2 vil blive beregnet
som turbulent og resten beregnes som værende laminare. Reynoldtal er faldende mod bunden af kanalen,
da hastigheden også er faldende. Dette resulterer i, at friktionsfaktorer stiger mod slutningen af kanalen, da
friktionsfaktoren er afhængig af Reynoldstal i laminare strømninger.
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Kapitel 3
6 Vurdering af løsning
I dette kapitel vil det blive belyst om implementeringen af ventilationssystemet er fornuftig, i forhold til
omkostningerne og energiforbruget.

6.1 Implementeringspris
For at estimere omkostningerne til implementeringen af ventilationssystemet ses der på prisen for at producere manifolden, samt indkøbsprisen for ventilatoren. Hertil vil det også blive estimeret, hvad prisen vil
være i arbejdstimer.
Komponenter:
Der er to forskellige muligheder for, hvordan manifolden skal produceres. Enten laver de den hos Arctikos
producent, der også producerer resten af fryseren og ellers skal den leveres færdig fra en anden producent.
Da det er en speciel opgave, vil prisen formentlig være højere, hvis den bliver produceret hos en ekstern
producent. Derfor vælges det, at manifolden skal produceres hos Arctikos producent. Indkøbsprisen er derfor estimeret ud fra prisen for en galvaniseret stålplade. For at minimere materialeforbruget vil manifolden
ikke have en bagvæg, da den alligevel skal placeres op af bagvæggen i det afkølede rum. Pladen skal bøjes
ud af ét enkelt stykke, derfor skal længden af pladen være 1504mm lang. Herudover skal ventilatoren indkøbes samt et beskyttelsesgitter, for at sikre at slutbrugeren ikke kan få fingrene ind i ventilatoren. Da der
skal indkøbes større mængder, estimeres det, at der kan opnås en rabat aftale på ca. 20 %. For ventilatoren
og gitteret kan der opnås en rabat, hvis der købes mere end henholdsvis 50 og 20 styk. Derfor fratrækkes
rabatten ikke fra på disse priser. Priserne for komponenterne kan findes i Tabel 5.
Arbejdsløn:
Da ventilationssystemet skal implementeres i Arctikos frysere, vil det også blive implementeret hos deres
producent, der er et polsk firma. I Polen er lønnen naturligvis noget lavere end i Danmark og efter at have
konsulteret med Arctiko, estimeres timelønnen til at være ca. 7 Euro svarende til 52 danske kroner. Tidsmæssigt forventes det, at produktionen af selve manifolden vil være den længste proces. Da pladen både
skal have skåret hul til ventilatoren, boret huller, og bukkes. Herefter tager implementeringen af manifolden i fryseren ikke lang tid, da den bare skal sættes i og tætnes. Det vurderes, at manifolden kan blive holdt
på plads af hylderne og der derfor ikke er behov for at montere yderligere skruer. Afslutningsvis skal ventilatoren implementeres, hvilket ikke vil tage lang tid, da der vil være skåret hul til den. Dog kan ledningsføringen være problematisk, da ledningerne skal gennem et langt lille hul for at komme op til controlleren i
fryserens toprum. Det estimeres, at det samlede antal arbejdstimer, vil være ca. 4 timer.
Indkøbspriser:
Ventilator
187,13 kr. (RS Components Ltd, 2019).
Beskyttelsesgitter
9,56 kr. (Elextra,dk, 2019).
Galvaniseret jernplade 1x680x1504mm
685 kr. (Staalbutikken, 2019).
Mulig rabat aftale
-20 %
Arbejdsløn:
Timeløn
52 kr.
Antal timer
4 timer
Total timeløn
208 kr.
Total pris per enhed:
952,69 kr.
Tabel 5. Omkostninger for ventilationssystemet.
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Opstartsomkostninger:
Den ovenstående pris vil gælde for en normal produktion. Dog vil der være nogle ekstra opstartsomkostninger, da det må forventes, at arbejdstiden per enhed vil være længere i starten. Derudover skal hylderne
også forkortes en lille smule for at gøre plads til manifolden. Dette er ikke en stor udgift i sig selv, men det
øger risikoen for uforudsete problemer og derved øgede udgifter.
Reducering af omkostninger:
For at reducere omkostningerne er der allerede gennem denne rapport taget designmæssige forbehold for
at gøre systemet billigere. Det væsentligste valg er, at manifoldens materiale er galvaniseret stål, hvilket er
et relativt billigt materiale. Derudover vil placeringen af ventilatoren i toppen af enheden også gøre det billigere, da kølesystemet og styringen er placeret i toppen af enheden. Derved er der kortere vej, hvilket vil
spare en meget lille smule på ledningslængden, men en større besparelse i arbejdstimer, da placeringen gør
ledningsføringen en del nemmere. Placeringen i toppen vil samtidig på længere sigt være nemmere og billigere at servicere, hvis der skulle opstå problemer.

6.2 Energiforbrug
Da der ikke er lavet fysiske test på en enhed med det designede ventilationssystem implementeret, kan det
ikke definitivt bestemmes om energiforbruget stiger eller falder.
Det vides, at ventilatoren vil bruge 6,12 W. Dertil vil ventilatoren også afgive noget varme i det afkølede
rum. Denne varmebelastning vil have betydning for energiforbruget, da temperaturforskellen vil være relativt stor grundet fryserens lave temperatur på -40°C. En ULUF 500 bruger i forvejen 484 W (Arctiko, 2019),
derfor er en stigning på 6-7 W ikke en store ændring. Typisk prioriterer medicinalvirksomhederne også
energiforbruget som værende mindre relevant i forhold til fryserens ydeevne, da driftssikkerhed skal prioriteres højst.
Da luften nu bliver cirkuleret, vil de opbevarede emner blive udsat for tvungen konvektion i stedet for naturlig konvektion. Dette vil effektivisere kølesystemet, da det vil give en bedre varmeoverførselskoefficient.
Dette resulterer i, at kompressoren i kølesystemet vil stoppe hurtigere og systemet som helhed vil spare
noget energi.
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7 Diskussion
Da ventilationssystemet ikke er blevet eksperimentelt testet kan resultaterne af modellen ikke valideres.
Dog er det valideret, at modellen overholder de opsatte masse- og energibalancerne, samt at resultaterne
bliver som forventet, hvis der ændres på nogle parametre f.eks. kanalhøjden. Modellen antager dog, at
strømningen gennem ventilatoren fordeler sig jævnt helt ud i siderne i kanalen lige efter udgangen af ventilatoren. Dette vil ikke være tilfældet i virkeligheden og der vil derfor formentlig være en større strømning
gennem de midterste huller i hul-rækkerne. For at fordele strømningen bedre kan der implementeres en
ekstra ventilator, så der sidder en i hver side. Dette ville øge prisen en lille smule, men formentlig forbedre
luftfordelingen betydeligt. Da modellen har vist, at strømningen gennem manifolden er meget jævn er der
ikke behov for at justere hullernes diameter eller antallet af huller per hul-række i enkelte hylderum. Dette
kan dog være nødvendigt hvis antallet af hul-rækker øges, for at strømningen ud i hvert hylderum bliver
bedre bredt ud over hele bagvæggen.
Den totale pris for produktion og ventilationssystemet er 952,69 kr. Dette vurderes at være en acceptabel
pris, da en ULUF 500 enhed koster ca. 38.600 kr. Prisstigningen vil derfor kun være knap 2,5%. Da ventilationssystemets primære egenskaber er at fordele luften og reducere nedfrysningstiden, vil implementeringen af ventilationssystemet være mest optimal i enheder der bruges flere gange om dagen. Dette skyldes,
at der i denne brug af fryseren oftere vil være behov for hurtig nedfrysning, da prøverne udskiftes og skal
gennedkøles. Bruges fryseren derimod som langtidsopbevaring åbnes den sjældnere, resulterende i at temperaturen i det afkølede rum ikke vil ændre sig så meget. Det vurderes derfor, at ventilationssystemet her
er mindre brugbart. Det kan dog effektivisere, hvis ventilatoren tilkobles til styringen, så den kan programmeres til at være tændt 5-10 minutter efter hver døråbning i stedet for at være tændt hele tiden. Dette vil
reducere energiforbruget en del uden at det betyder meget for ydeevnen.

8 Konklusion
I dette projekt er der designet og modelleret et ventilationssystem til en ULUF 500. Manifolden er en galvaniseret stålplade og har dimensionerne 680x1415x10mm. Hertil er der valgt en aksial Sunon ventilator, der
leverer en luftstrømningsrate på 0,00975 m3/s svarende til en total recirkulering af luften i fryseren hvert
eneste minut. Denne ventilator har målene 40x40x28mm og optager derfor også meget lidt plads i det afkølede rum.
På baggrund af modellen kan det konkluderes, at manifolden fordeler luftstrømningen stort set jævnt gennem de 150 huller ud over de fem hylderum. Derfor vil der være en god luftcirkulering i det afkølede rum
hvilket vil sikre, at der ikke er steder, hvor temperaturen overstiger den maksimale temperaturgrænse. Dog
antager modellen, at strømningen fra ventilatoren straks fordeler sig jævnt i kanalen, hvilket ikke vil være
tilfældet i virkeligheden. Derfor anbefales det at indsætte endnu en ventilator for at fordele strømningen
mere til de yderste huller i kanalen.
Hullerne i manifolden har alle samme diameter og antal af huller i hver hul-række er også ens, da modellen
viser, at dette giver en jævn fordeling gennem udgangshullerne. Strømningen vil gå fra 0,000677 m3/s i
øverste hul-række til 0,000635 m3/s i nederste hul-række. Dertil vil hastigheden gå fra 3,45 m/s til 3,23 m/s.
Dette konkluderes at være et meget godt resultat, da luften vil være godt fordelt.
Prisen for at implementere ventilationssystemet vil være ca. 952 kr. svarende til en prisstigning på knap
2,5%. Hvis manifolden produceres hos Arctikos leverandør. Denne ekstra omkostningspris konkluderes at
være en god pris, hvis fryseren bruges flere gange om dagen, da ventilationssystemet vil blive udnyttet
bedst ved denne brugstype.
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A. Dimensionstegning af ULUF 500 med ventilatorsystem
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B. Ventilator datasheet
Herunder ses datasheetet fra leverandøren af ventilatoren (RS Components Ltd, 2019).
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C. Simpel model i Engineering Equation Solver (EES)
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Resultater for den simple model:
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D. Komplet model i Matlab
D.1
Filnavn: myfunc_1.m
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D.2
Filnavn: myfunc_1_run.m
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D.3 Resultater

Reynoldstal
[-]

Friktionsfaktor
[-]

Hastighed i huller
[m/s]

2828.0
2543.8
2273.3
2030.3
1798.6
1577.6
1378.7
1189.2
1008.2
844.5
687.8
537.1
397.8
262.8
130.6
0.0346
0.0243
0.0263
0.0285
0.0312
0.0344
0.0383
0.0431
0.0494
0.0577
0.0693
0.0868
0.1157
0.1737
0.3474
3.4496
3.4276
3.3848
3.3678
3.3521
3.3205
3.3075
3.2960
3.2736
3.2650
3.2577
3.2442
3.2393
3.2361
3.2345

Hastighed i kanal
[m/s]

Strømning i huller
[m3/s]

Strømning i kanal
[m3/s]
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1.4338
1.3342
1.2352
1.1375
1.0403
0.9435
0.8476
0.7521
0.6569
0.5624
0.4681
0.3740
0.2804
0.1868
0.0934
0.0006773
0.0006730
0.0006646
0.0006613
0.0006582
0.0006520
0.0006494
0.0006472
0.0006428
0.0006411
0.0006396
0.0006370
0.0006360
0.0006354
0.0006351
0.0090727
0.0083997
0.0077351
0.0070738
0.0064156
0.0057636
0.0051142
0.0044670
0.0038242
0.0031832
0.0025435
0.0019065
0.0012705
0.0006351
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Tryktab i huller
[Pa]

Tryktab i kanal
[Pa]
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9.47107
9.35069
9.11862
9.02706
8.94333
8.77526
8.70704
8.64650
8.52948
8.48421
8.44654
8.37659
8.35154
8.33484
8.32650
0.66511
0.12038
0.23207
0.09156
0.08373
0.16807
0.06822
0.06054
0.11702
0.04527
0.03768
0.06995
0.02505
0.01669
0.00834
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