
Frostkontrol af luft-til-luft varmeveksler til beboelseshuse i arktiske 
klimaer 

 
Støtten er givet til undersøgelse af en belagt varmevekslerflades effekt under 
laboratorieforhold for nedenstående forskningsområde.  
 
Arktisk klima er kendetegnet ved lange kolde vindre uden sollys og korte, kølige somre 
med lange dage. I et sådant koldt klima, varer fyringssæsonen næste hele året, hvilket 
medfører et stigende energiforbrug. En måde at begrænse energiforbruget er 
varmegenvinding. Varmegenvinding i ventilationssystemer med hjælp af varmevekslere er 
en effektiv teknik. Luft-til-Luft varmevekslere anvendes almindeligvis til varmegenvinding i 
beboelsesejendomme. Varmen genvindes fra indsugningsluften og overføres til 
indblæsningsluften i varmeveksleren.  
 
I kolde klimaer som arktisk klima er det altid koldt udenfor, og det skaber et temperaturfald 
i varmevekslernes finneoverflader. Hvis temperaturen falder under dugpunktet ender det 
uvægerligt med kondens og ablimering af indholdet af vanddamp i luftstrømmene over 
overfladen på varmevekslerens finner som vanddråber eller frost. Frostdannelse er ikke 
ønskeligt og bør forhindres, eftersom tykkelsen af den frost, der dannes på overfladen, 
hindrer varmevekslerens luftgennemstrømning. Og fordi frost er en varmemodstand,  vil 
den øge varmevekslerens varmemodstand. Desuden vil den, på grund af den ru overflade, 
øge strømningsmodstanden og trykfald.  Ovennævnte virkninger af frost vil reducere en 
varmevekslers ydelse. De mest almindelige metoder til hindring af frostdannelse er: 
passive metoder og energiforbrugende metoder.  
 
De passive metoder, som ikke kræver energi og som forhindrer frostdannelse, hvilket er 
målet med dette projekt. Metodikken vil være at undersøge egentlige overfladeegenskaber 
for varmevekslerfinner, eftersom overfladekarakteristika har stor indflydelse på 
frostdannelsesprocessen. Dette gøres ved at udføre mange eksperimenter og analysere 
forskellige eksisterende eller nye materialer til belægning af overfladen eller af forskelle 
overfladebehandlinger. Den anden metodik vil være en nøjagtig forudsigelse af 
frostdannelsesprocessen på forskellige overflader. Disse vil blive udført med CFD 
(computational fluid dynamics). Ligeledes vil den sidste del af metodikken være en 
undersøgelse af varmeveksleres ydelse med de behandlede overflader under 
laboratorieforhold.  
 
De forventede resultater af dette projekt er: at finde et nyt materiale eller 

overfladebehandling til varmevekslerfinner, der kan forhindre frostdannelse og finde en 

samlet model til forudsigelse af frostdannelse. 

 


