Gå til forside: Klik HER
De termiske forhold i drivhuset.
Denne artikel beskriver de forhold, som har indflydelse på drivhuset opvarmning og afkøling. Endvidere
angives metoder, som gør det muligt for planterne at overleve i det tidlige forår.
Som grundlag for beskrivelsen er der benyttet et drivhus, som har
målene:
Længde =
5,4 m.
Bredde =
3,4 m.
Trempelhøjde =1,7 m.
Total højde = 2,5 m.
Glasareal =
54 m2.
Grundareal = 18,5 m2.
Rumfang =
39 m3.
Der kunne lige så godt
have været benyttet
andre størrelser. Såvel
beregningerne som
konklusionerne havde
været de samme.

Det aktuelle drivhus, der er fremstillet af aluminium og glas.

Indledning.
1. Varmestråling.
Når solens stråler rammer drivhuset, vil noget af energien blive reflekteret, men størstedelen trænger gennem glasset og opvarmer jordoverfladen.
2. Varmeledning.
Når jordoverfladen opvarmes, vil en ikke ringe del af varmen ledes ned i jorden. Jordpartiklerne ligger fast, så varmen føres fra
den ene partikel til den næste, osv.
3. Konvektion.
Samtidig med, at jorden opvarmes fra overfladen, vil jordoverfladen også opvarme de
nærmeste luftpartikler. Herved kommer de til
at fylde mere (men de bevarer deres vægt)
og bevæger sig derfor opad – næsten som
balloner med gas eller varm luft. Herved efterlader de en tom plads, som dog straks
bliver fyldt op med en kold luftpartikel, som
Varmetransporten foregår på de tre viste måder.
nu opvarmes og stiger til vejs – osv.

Drivhusets opvarmning om dagen:
Den tilførte effekt:
Når solen står højest på himlen, vil solstrålingen ved jordoverfladen afgive en effekt på ca. 1000 watt pr
kvadratmeter vandret flade. Går man ud fra, drivhusglasset og sprosserne absorberer og reflekterer ca.
10 % af solenenergien, bliver den samlede tilførte effekt:
Ptilf = 1000 x 0,9 x 18,5 = 16.650 watt.
Omregner man det til kroner, hvor der antages en pris på ca. 2 kr/kilowatttime, svarer denne effekt til
ca. 33 kroner pr time.
Det er kun 43 % af solens stråler, der er synlige. De resterende 57 % kan ikke se med det
blotte øje. Størsteparten heraf ligger i det infrarøde område og kan opfattes som varmestråler. Kun 5 % af solens samlede stråling ligger i
det ultraviolette område. Disse 5 % skal ikke
kun vi men også planterne være forsigtige
med, idet det er dem, der giver anledning til
solskoldning.
Solen afgiver meget mere ultraviolet lys end de
5 %; men de forsvinder i atmosfæren. Da drivhusglasset i nogen grad forhindrer de ultraviolette stråler i at trænge ind drivhuset, bør drivhusplanterne kun kortvarigt i begyndelsen sættes uden for drivhuset, da de ellers nemt bliver
solskoldet.

Solen afgiver meget mere energi end den, der findes i det synlige lys. Især den langbølgede del,
dvs. infrarøde del. Billedet bragt med venlig tilladelse fra ”Heat Island Group, Lawrence Berkeley National Laboratory”.

Ofte vurderer vi solens stråler alene ud fra det,
som vi kan se; men vi glemmer som regel, at
den væsentligste del af opvarmningen skyldes
de usynlige infrarøde stråler. Normalt kan man gå ud fra, at alle
ikke-spejlblanke overflader absorberer langt størsteparten af de
infrarøde stråler.

Er den belyste flade er fuldstændig sort, er det fordi den absorberer alt det synlige lys.
Er fladen fuldstændig hvid, er det fordi den reflekterer alt det synlige lys.
Er den belyste flade fuldstændig spejlblank, kan den reflektere alle strålerne.
Uanset farve vil alle overflader, der ikke er fuldstændig spejlblanke, absorbere en procentdel af strålingen.
Normalt er drivhusets overfladejord nærmest gråbrun, og man kan
derfor skønsmæssigt forvente, at den optager ca. 80 % af strålerne, som omsættes til varme. Effekten, der omsættes til varme bliver
P = 16.650 x 0,8 = 13.000 watt.
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Drivhusets varmeafgivelse.
Varmeledning.
For at opretholde en bestemt temperatur skal drivhuset afgive lige så meget energi, som det bliver tilført.
Denne energi afgives ved hjælp af
1. varmeledning til jorden
2. varmeledning gennem drivhusets glasvægge til omgivelserne.
3. luftudskiftning gennem døren og vinduesåbninger

Man skelner ofte mellem gode og dårlige varmeledere.
Eksempelvis er metaller gode varmeledere, mens stillestående luft er et eksempel på en dårlig varmeleder,
som derfor kaldes en isolator.
Et materiales specifikke varmeledningsevne angives
ved dets λ-værdi (λ udtales lambda), som har måleenheden:

[

watt

]= [

kelvin ×meter

𝑤𝑎𝑡𝑡
℃ ×𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

]

Lambda-værdien er et udtryk for, hvor godt et materiale
leder varmen.

Materiale

Aluminium
Våd jord
Glas
Træ (12% vand)
Tør jord
Stillestående luft
Vacuum

λ-værdi
𝑤𝑎𝑡𝑡
[
]
℃ × 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
200
1 – 2,5
1,0
0,1-0,4
0,3
0,025
0,0

De anførte λ-værdier er ca.-værdier. Kilde:
http://da.wikipedia.org/wiki/Specifik_varme
ledningsevne.

Et materiales varmeledningsevne er afhængig af materialets tykkelse og dets areal og er givet ved:

𝐺=

λ ×𝐴
𝐿

𝑤𝑎𝑡𝑡

[

℃

]λ

Hvor A er det areal, som varmen ledes gennem, og L er den længde, som varmen skal igennem.
Eksempel 1:
Beregn varmeledningsevnen i et drivhusglas med tykkelsen3 mm og et areal på 50 cm x 60 cm.
Svar:
Da alle størrelser skal angives i meter, kvadratmeter osv. fås:

𝐺=

λ ×𝐴
𝐿

=

1 ×0,5 ×0,6
0,003

= 100 [

𝑤𝑎𝑡𝑡
℃

]

Det betyder, at der ledes 100 watt ud gennem glasset ved en
temperaturforskel på 1 oC mellem glassets inder- og yderside.
Heraf kan man dog ikke udlede, at der kan afgives en meget
stor effekt gennem alt glasset i et drivhus. Det skyldes, at der
er en meget stor termisk overgangsmodstand mellem glasset
og luften. Se evt:
http://www.isover.dk/r%C3%A5dgivning/bygningsteori/varme
Tages det i betragtning, ligger den samlede ledningsevne på ca. 6 watt/(m 2 x oC), hvor temperaturen her er målt i luften på begge sider af glasset.

Den mest kendte og anvendte lov inden for elektriske kredsløb kaldes Ohms lov. Denne lov gælder også for termiske kredsløb og har følgende udseende:
𝑤𝑎𝑡𝑡

𝑃=𝐺 × 𝑇 [

℃

× ℃ = 𝑤𝑎𝑡𝑡]

Hvor
P er varmestrømmen, der måles i watt,
G er varmeledningsevnen i det materiale, som varmestrømmen løber igennem, og
T er temperaturdifferencen mellem de punkter, hvor temperaturen er bestemt/skal bestemmes.
Har man først beregnet varmeledningsevnen i et glas og skal finde den samlede varmeledningsevnen i
hele drivhuset, skal man blot summere ledningsevnerne i de enkelte glas. Anderledes forholder det sig,
hvis varmestrømmen skal passere flere serieforbundne termiske modstande fra drivhusets inderside til
dets yderside.

Den samlede varmestrøm, P fordeler sig ud
gennem de enkelte glas, som her er repræsenteret ved et antal rektangler.

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑜𝑠𝑣.
Der den samme temperaturforskel over de
enkelte ledningsevner.
Drivhusets samlede ledningsevne findes
ved blot at summere de enkelte ledningsevner.
Her gælder

𝐺𝑡𝑜𝑡 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 + 𝑜𝑠𝑣.

Varmestrømmen gennem det enkelte glas begrænses ikke kun af glassets ledningsevne men også af,
at luften på glassets inderside og yderside skal
transportere varmen frem til glasset og bort fra glasset. De er her repræsenteret ved rektanglerne,
mærket Ri og Ru, som er termiske modstande.
Her gælder

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑔 + 𝑅𝑢
De enkelte modstande gennemløbes af den samme
varmestrøm, P.
Det samlede temperaturfald er lig med summen af
temperaturfaldene over de enkelte modstande.

𝑇 = 𝑇𝑖 + 𝑇𝑔 + 𝑇𝑢

Omregningen fra en termisk ledningsevne til en termisk modstand er ganske let, idet:

𝑅=

1
1
℃
[ 𝑤𝑎𝑡𝑡 =
]
𝐺
𝑤𝑎𝑡𝑡
℃

Såvel teoretiske beregninger som praktiske målinger viser, at
en indvendig overflade på 1 m2 har en termisk overgangsmodstand Ri = 0,13 oC/watt, og
en udvendig overflade på 1 m2 har en termisk overgangsmodstand Ru = 0,04 oC/watt
Forskellen på de to størrelser skyldes, at det lufter mere på den udvendige side end på den indvendige,
og derfor har den udvendige side nemmere ved at slippe af med varmen end den indvendige.

Eksempel 2.
Beregn den termiske ledningsevne i i kvadratmeter glasoverflade med tykkelsen 3 mm, idet der skal
tages hensyn til overgangsmodstandene R i og Ru.

𝐺𝑔𝑙𝑎𝑠 =
𝑅𝑔𝑙𝑎𝑠 =

λ ×𝐴
1 ×1
𝑤𝑎𝑡𝑡
=
= 333 [
]
𝐿
0,003
℃
1
𝐺𝑔𝑙𝑎𝑠

=

1
℃
= 0,003 [
]
333
𝑤𝑎𝑡𝑡

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑔𝑙𝑎𝑠 + 𝑅𝑢 = 0,13 + 0,003 + 0,04 = 0,173 [
𝐺𝑡𝑜𝑡 =

℃
]
𝑤𝑎𝑡𝑡

1
1
𝑤𝑎𝑡𝑡
=
= 5,8 [
]
𝑅𝑡𝑜𝑡
0,173
℃

Eksemplet viser, at drivhusglassets tykkelse er uden betydning, fordi den samlede ledningsevne stort
set kun er afhængig af overgangsmodstandene. Vil man forbedre på drivhusets termiske egenskaber,
skal der indsættes glas/isolation med en ledningsevne på mindre end 5,9 watt/(m2xoC). Det er i øvrigt
hvad, man kalder for en bygningsdels U-værdi. Med anvendelse af bobleplast med store bobler, kan
der opnås 2,4 watt/(m2xoC), med 2 lags lavenergiglas kan størrelsen reduceres til 1,1 watt/(m2xoC).
Med anvendelsen af 3 lags superlavenergiglas kan man opnå en U-værdi på kun 0,6 watt/(m2xoC).
Eksempel 3:
A. Beregn hvor stor effekt, der skal tilføres det aktuelle drivhus for at bevare en temperatur på 15
grader inden i drivhuset, når lufttemperaturen uden for drivhuset er 5 grader. Gå ud fra, at glasarealet er på 54 m2, at glassets ledningsevne på både de skrå og de lodrette flader er 5,8
watt/oC, at der ses bort fra varmeledningen i aluminiummet samt varmestråling fra drivhuset. Beregn også, hvad det koster at opvarme drivhuset i et døgn, når energiprisen er 2 kr/kwtime.
B. Beregn på tilsvarende vis og under de samme betingelser, hvad det koster, hvis der anvendes 2
lags lavenergiglas med en Uværdi 1,1 watt/(m2xoC).
C. Beregn på tilsvarende vis og under de samme betingelser, hvad det koster, hvis der anvendes 2
lags lavenergiglas med en Uværdi 0,6 watt/(m2xoC).
Svar:
A. Idet et glasareal på 1 m2 medfører en varmestrøm på 5,8 Watt/ oC, vil 54 m2 medføre en varmestrøm på 54 x 5,8 = 324 watt/oC.
Herefter beregnes den samlede effekt der udledes gennem glasset til omgivelserne:
𝑤𝑎𝑡𝑡

𝑃 = 𝐺 × 𝑇 = 324(15 − 5) = 3.132 [

℃

× ℃ = 𝑤𝑎𝑡𝑡]

For at bevare de 15 grader inden i drivhuset, skal der derfor tilføres en effekt af samme størrelse,
dvs. 3.132 watt
I 24 timer bruges 3.132 x 24 = 75,2 kwh á 2 kr = 150 kr/døgn.
B: For lavenergiglasset beregnes prisen tilsvarende til 28 kr/døgn
C: For superlavenergiglasset beregnes prisen til 15 kr/døgn

I et forsøg på at opnå højere temperatur i drivhuset om vinteren har nogle drivhusejere opsat bobleplast
i hele drivhuset. Forudsætningen for et godt resultat er, at der ikke må være huller og sprækker i plasten. Med mindre, at det er nødvendigt at isolere hele drivhuset bør man dog kun isolere det mindst
mulige areal, fordi man herved kan opretholde en højere temperatur med de lavest mulige energiomkostninger.
Selv har jeg forsøgt mig med et ”minidrivhus” i form af en konstruktion dækket med
bobleplast, som vist i hosstående figur.
Det blev anbragt i det store drivhus og benyttet til tomat-, agurke- og peberplanter i
det tidlige forår. Når det var koldt, f.eks. om
natten stod planterne i minidrivhuset. Her
fik de både varme og LED-vækstlys. De
blev taget ud i det store drivhus, når der
her var tilstrækkelig lunt. Efterfølgende
blev de første planter anbragt i en plantesæk over en kapillarkasse med varmemåtte og medførte, at vi havde agurker allerede midt i maj og tomater midt i juni.
Det omtalte ”minidrivhus” med målene 120x105x65 cm.
Eksempel 4.
Ovenstående minidrivhus har et overfladeareal på 4,2 m2. Sider og top består af bobleplast med
store bobler og har en u-værdi på 2,4 watt/(m2xoC). Bobleplasten er spændt op på en ramme af træ,
men dækker hele trærammen, og der kan derfor ses bort fra varmeledningen i træet. Bunden består
af 10 cm flamingo, så der ses bort fra varmeledningen til jorden.
A. Beregn hvor stor den tilførte effekt skal være, for at temperaturen i ”minidrivhuset” skal være 10
grader højere end temperaturen i drivhuset.
B. Beregn også, hvad det koster at opvarme minidrivhuset i et døgn, når energiprisen er 2
kr/kwtime.
Svar:
A.

𝑃 = 𝐺 × 𝑇 = 𝑢 × 𝐴 × 𝑇 = 2,4 × 4,2 × 10 = 𝟏𝟎𝟎 [

B.

I 24 timer bruges 0,1x24 kwh á 2 kr = 4,80 kr/døgn

𝐰𝐚𝐭𝐭
℃

× ℃ = 𝐰𝐚𝐭𝐭]

Eksempel 5.
For at få et sammenligningsgrundlag erstattes bobleplasten i eksempel 4 med 5 cm tyk flamingo,
der har en λ-værdi på 0,038. Konstruktionen medfører, at trærammen blotlægges, så der kan
strømme varme ud gennem 0,6 m2 træ, der har en tykkelse på 3 cm. Såvel ved træet som ved bobleplasten tages der hensyn til overgangsmodstandene, som her sættes til R i = 0,13 watt/(m2xoC). og
Ru = 0,08 watt/(m2xoC).
A.
B.
C.
D.
E.

Beregn ledningsevnen i en kvadratmeter flamingo-plade.
Beregn ledningsevnen i en kvadratmeter flamingo-plade incl. de to overgangsmodstande.
Beregn ledningsevnen i en kvadratmeter træ.
Beregn ledningsevnen i en kvadratmeter træ incl. de to overgangsmodstande.
Beregn varmestrømmen gennem flamingopladen, når temperaturen i minidrivhuset skal være 10
grader højere end temperaturen i drivhuset.
F. Beregn varmestrømmen gennem træskelettet (samlet areal = 0,6 m2).
G. Beregn den Beregn den samlede varmestrøm (Er lig med den effekt, der skal tilføres).
H. Beregn også, hvad det koster at opvarme minidrivhuset i et døgn, når energiprisen er 2
kr/kwtime
Svar ses på næste side.

Svar
A. Følgende svar gælder for 1 m2:
λ ×𝐴
0,038 × 1
𝒘𝒂𝒕𝒕
=
= 𝟎, 𝟕𝟔 [ 𝟐 ]
𝐿
0,05
𝒎 ℃

𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚 =
B.

𝑅𝑓𝑙𝑎𝑚 =

1
𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚

=

1
℃ × 𝑚2
]
= 1,3 [
0,76
𝑤𝑎𝑡𝑡

℃ × 𝑚2
]
𝑅𝑓𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑓𝑙𝑎𝑚 + 𝑅𝑢 = 0,13 + 1,3 + 0,08 = 1,5 [
𝑤𝑎𝑡𝑡
1
1
𝒘𝒂𝒕𝒕
𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡 =
=
= 0, 𝟔𝟕 [ 𝟐 ]
𝑅𝑓𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡
1,5
𝒎 ℃

C..
𝐺𝑡𝑟æ =

λ ×𝐴
0,25 × 1
𝒘𝒂𝒕𝒕
=
= 𝟖, 𝟑𝟑 [ 𝟐 ]
𝐿
0,03
𝒎 ℃

𝑅𝑡𝑟æ =

1
𝐺𝑡𝑟æ

=

1
℃ × 𝑚2
]
= 0,12 [
8,33
𝑤𝑎𝑡𝑡

℃ × 𝑚2
]
𝑅𝑡𝑟æ𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑡𝑟æ + 𝑅𝑢 = 0,13 + 0,12 + 0,08 = 0,33 [
𝑤𝑎𝑡𝑡

D.
𝐺𝑡𝑟æ𝑡𝑜𝑡 =

1
𝑅𝑡𝑟æ𝑡𝑜𝑡

=

1
𝒘𝒂𝒕𝒕
=3 [ 𝟐 ]
0,33
𝒎 ℃

E.
Ovenstående gælder for 1 m2.
Efterfølgende beregnes for hele minidrivhuset:
Da flamingoens areal i minidrivhusets er
(4,2 – 0,6)m2 = 3,6 m2, fås:
𝑤𝑎𝑡𝑡
𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚𝑑𝑟𝑖𝑣 = 𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡 × 𝐴 = 0,67 × 3,6 = 2,44 [
]
℃
𝑃𝑓𝑙𝑎𝑚 = 𝐺𝑓𝑙𝑎𝑚𝑑𝑟𝑖𝑣 × 𝑇 = 2,44 × 10 = 𝟐𝟒, 𝟒 [𝒘𝒂𝒕𝒕]
F.
𝐺𝑡𝑟æ𝑑𝑟𝑖𝑣 = 𝐺𝑡𝑟æ𝑡𝑜𝑡 × 𝐴 = 3 × 0,6 = 1,8 [

Der beregnes på dette ”minidrivhus”.

𝑤𝑎𝑡𝑡
]
℃

𝑃𝑡𝑟æ = 𝐺𝑡𝑟æ𝑡𝑜𝑡 × 𝑇 = 1,8 × 10 = 𝟏𝟖 [𝒘𝒂𝒕𝒕]
G.
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑓𝑙𝑎𝑚 + 𝑃𝑡𝑟æ = 24,4 + 18 = 𝟒𝟐, 𝟒 [𝒘𝒂𝒕𝒕]
H.
I 24 timer bruges 0,0424 x24 kWH á 2 kr = 2,03 kr/døgn

Konvektion og akkumulering af varmenergi i luften
I luften er der stort set ingen varmeledning; men varmen bevæger sig som følge af konvektion. Når solens stråler rammer jordoverfladen, bliver den varm og vil opvarme de nærmeste luftpartikler. Herved
kommer de til at fylde mere (men de bevarer deres vægt) og bevæger sig derfor opad – næsten som
balloner med gas eller varm luft. Herved efterlader de en tom plads, som dog straks bliver fyldt op med
en kold luftpartikel, som nu opvarmes og stiger til vejs – osv.
I praksis er det lidt problematisk at lave en matematisk beskrivelse af luftens opvarmning, fordi der ikke
kun optræder konvektion men også en energiakkumulering i form af varme. Denne egenskab kaldes
her for en termisk kapacitet og betegnes med bogstavet C.
Hvis energien, W, tilføres med konstant hastighed
gælder følgende
W = P x T [joule = watt x sekunder]
Ved hjælp af følgende links
http://da.wikipedia.org/wiki/Massefylde
http://da.wikipedia.org/wiki/Varmefylde
kan man udlede, at 1 m3 tør luft ved 20 oC kan akkuLuften i drivhuset opvarmes som følge af konmulere 1300 joule, når temperaturen stiger 1 oC.
vektion.
Da man ud fra andre links kan konstatere, at luftens
fugtighed kun kan ændre denne størrelse med nogle
få procent, ses der bort fra fugtigheden. Ved 20 oC har luften derfor en termisk kapacitet på 1300
joule/m3.
Eksempel 6.
A. Beregn hvor stor energi (W), at luften i drivhuset kan indeholde. Dets rumfang Q = 39 m3.
B. Beregn hvor lang tid solen skal bruge på at opvarme drivhuset yderligere 5 grader på en skyfri dag, hvor den ifølge tidligere beregninger afgiver 13.000 watt til hele drivhuset. Der ses i
dette tilfælde bort fra energien, der afsættes i den jordens øverste tynde jordskorpe.
Svar.
A. 𝑊𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝐶 × 𝑄 = 1300 × 39 = 𝟓𝟏. 𝟎𝟎𝟎 [𝒋𝒐𝒖𝒍𝒆]
B. Af W = P x T udledes:
𝑇=

𝑊
51.000
𝒋𝒐𝒖𝒍𝒆
𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓
=
=𝟒 [
=
= 𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 ]
𝑃
13.000
𝒘𝒂𝒕𝒕
𝒘𝒂𝒕𝒕

Konvektion er ikke i stand til at fordele varmen så hurtigt. Med skiftende skydække betyder
det, at luften nærmest jorden udsættes for de største temperatursvingninger.

Varmeledning og akkumulering af varmenergi i jorden.
Lige som i luften akkumuleres den tilførte energi i drivhusets jord. Også her er der på samme tid både en
varmeledning og en akkumulering. På grund af jordens meget store masse foregår varmetransporten og
akkumuleringen af energien i jorden væsentligt langsommere end i luften. Til gengæld akkumuleres meget store energimængder i jorden.

Jordbundens årstidsafhængige temperaturer målt i Chicago.
Jordtemperaturen varierer med solbestrålingen og varierer derfor som følge af såvel årstiden som af
tidpunktet på døgnet. De årstidsafhængige temperaturændringer kan måles flere meter nede i jorden.
Jo dybere, man kommer ned, jo mindre bliver variationerne. I Danmark ligger jordens gennemsnitstemperatur på ca. 8 oC. Ud over, at man på ovenstående billede kan se, hvorledes temperaturændringerne
aftager med dybde, ses også, at der er en tidsmæssig forskydning mellem luftens temperatur og jordens temperatur, og at den forskydning tiltager med dybden. Det betyder i praksis, at jorden om foråret
holder på kulden, og at jorden om efteråret holder på varmen.
Kommer man tilstrækkelig højt op
mod jordoverflade, kan man også
iagttage de døgnafhængige variationer, og helt oppe i selve jordoverladen kan der ses temperaturvariationer, der stammer fra det
vekslende skydække. I mit eget
drivhus har jeg målt temperaturer
på 50 oC i selve den solbestrålede jordoverfladen, og det kan måske være årsagen til frø i et drivhus, undertiden ikke kan spire. I
en dybde på 60 cm kan der ikke
længere iagttages en døgnafhængig temperaturvariation. Da
der indgår mange mere eller mindre ukendte faktorer i termiske
jordberegninger, vil disse ofte være ret grove, og derfor kan man i
beregningsmæssig henseende gå
ud fra, at jordens temperatur er

Jorbundens døgnafhængige temperaturer målt i Tunesien. Kilden
har ikke oplyst om jordens egeskaber. Gengivet her med venlig
tilladelse fra Nabiha Naili,Laboratory Thermal Processes,
Research and Technology Centre of Energy, Hammam
Lif, Tunisia, http://file.scirp.org/Html/2-1520017_22370.htm

konstant allerede i en dybde på ca. 40 cm. Det er således de øverste ca. 40 cm, der modtager varmen
om dagen og afgiver den om natten. Og den øverste del af disse 40 cm er mere effektive end den nederste del.
Evnen til at akkumulere energi afhænger ikke alene af selve jorden; men også af jordens vandindhold.
Normalt er vandindholdet ved jordoverfladen ikke er særlig stor; men det tiltager med dybden, og det gør
jordens varmeledningsevne også. Jordens evne til at akkumulere varmeenergi er således forbundet med
stor usikkerhed.
Det er en almindelig antagelse, at det er varmen i
jorden, som få et drivhus til at holde på varmen
om natten. Det er også rigtigt; men der forsvinder
også en ikke ringe del af jordvarmen til de dybereliggende jordlag. Det nemmeste måde at vise
det på er ganske enkelt at lægge en 10 cm tyk
flamingoplade på en helt glat jordoverflade i drivhuset, så der ikke kan slippe varme ud fra jorden
under flamingopladen. Det blev gjort om aftenen
omkring 1. maj 2014. Her blev jordtemperaturen
målt til 20 oC i en dybde på 12 cm. Den efterfølgende morgen blev jordtemperaturen målt til 16,5
o
C i jorden under pladen og 15 oC i jorden uden
for pladen. Under pladen var temperaturen faldet
3,5 oC og uden for pladen 5 oC. Det betyder, at
70 % af varmetabet skyldes varmeledning til de
Temperaturerne blev målt under midten af flaminunderliggende jordlag og kun 30 % skyldes vandgopladen og ca. 50 cm uden for flamingopladen.
fordampning og tabet gennem glasset til omgivelserne.
Erfaringerne fra denne enkle undersøgelse viser, at der bør udføres forsøg med at isolere de øverste
70 cm jord fra den underliggende og omkringliggende jord og bruge de 70 cm jord som en varmeakkumulator. Denne jord kan om dagen opvarmes af solen f.eks. gennem sort plast, der udlagt på jorden i
drivhuset. Man kan også placere en sort radiator uden for drivhuset og pumpe det opvarmede vand ind
i varmeslanger, som kan afgive varmen i drivhusets jord. Naturligvis kan man også benytte en jord-luft
eller en luft-luft varmepumpe, men ingen af dem forudsætter en oplagring af varme i drivhusets jord.
Agter man at etablere et isolerende lag i jorden, skal man være klar over, at dette isolerende lag vil virke
negativt i det sene efterårs og vinterens løb, idet drivhusets herved ikke bliver opvarmet fra de dybereliggende jordlag, hvor temperaturen ligger på ca. 8 oC.
Der er her placeret en 10 cm tyk flamingoplade på
en helt glat jordoverflade for at undersøge varmeOfte er det slet ikke nødvendigt at opvarme hele
drivhuset om foråret, når de traditionelle drivhus- afgivelsen til den underliggende jord og til omgivelserne gennem drivhusglasset.
planter skal i jorden. Vil man have særligt tidlige
tomater og agurker, kan der passende benyttes
en kapillarkasse med en plantesæk. Her opvarmes kun plantesækken med to varmemåtter, der
hver kan afgive 30 watt. Varmemåtterne tilsluttes
et ganske almindeligt tænd-sluk-ur (timer), hvor
erfaringerne er, at måtterne kun er tændt ca. 20
% af døgnets timer. Det bevirker, at prisen kun er
ca. 60 øre/døgn. Resultatet af livskraftige hjemmefremstillede planter var, at vi allerede midt i
maj kunne plukke de første skoleagurker, og midt
i juni havde vi de første tomater. I 2014 var det ikke nødvendigt at beskytte planterne; men i et køligt forår kan man evt. sætte et lille plasttelt over
planterne, som kan tage den værste kulde.
Varmemåtterne lægges på plads. Èn fra hver side.

Ventilation.
I foråret 2014 er der foretaget målinger på temperaturen i drivhuset, når døren og vinduerne var lukkede.
Målingerne blev foretaget gennem flere nætter, hvor temperaturen uden for drivhuset svingede mellem 3
og 7 grader. Undertiden var der helt stille, og til andre tider var lidt blæst. Så længe der var stille vejr, lå
temperaturen inden i drivhuset mellem 3 og 4,5 grader over udetemperaturen. Men når der var lidt blæst
faldt temperaturen inden i drivhuset, så den kun lå mellem 1 og 1½ grader over udetemperaturen. (Dette
stemmer i øvrigt fint med, at den udvendige overgangsmodstand bliver mindre, når det blæser). Med helt
lukkede vinduer og dør kunne der om dagen måles temperaturer på mellem 6 og 8 grader over udetemperaturen, selv der var meget overskyet.
Om foråret lever planterne en lidt farlig tilværelse i drivhuset, hvis man ikke sørger for at holde temperaturen ned om dagen. Som vist ovenstående ligger temperaturen om natten kun lidt over udetemperaturen, og lader man døren og vinduerne være lukket, kan temperaturen i drivhuset nemt snige sig over de
tredive grader. Og hvad værre er, så kan jordoverfladen i drivhuset på en solskinsdag om foråret komme
endnu højere op – selv med en god udluftning. Vil man så sine frø i drivhuset, kan det være en god ide
at sørge for, at såvel frøene som de små planter kommer til at stå i skygge.
Om sommeren har man brug for at fjerne meget af den varme, solen afgiver i drivhuset. Er døren og alle
vinduer lukket, kan temperaturen inden i drivhuset snige sig op mod 50 oC på en varm solskinsdag. Det
er alt for meget, for vores mest almindelige drivhusplanter foretrækker temperaturer, som helst ikke må
blive meget højere end 30oC. Man kan vande og lade vandet fordampe. Herved afkøles jordoverfladen
og hermed luften. Ved en høj temperatur bruger planterne mere vand, så den forøgede vanding kommer
også planterne til gode. Men det mest effektive måde er at sørge for en god ventilation i drivhuset, så
den varme luft slipper ud og erstattes af den køligere udluft. Det er meget væsentligt, at man har forståelse for, at man ikke kun skal slippe den varme luft ud; men at man også skal sørge for, at der kommer
et tilsvarende rumfang kølig luft ind. I et normalt drivhus gøres det bedst ved både at lade vinduerne og
døren stå åben. Men man ser alt for ofte, at vinduerne er åbne og døren er lukket. Især benyttes denne
uheldige metode i kolonihaver og andre steder, hvor man ikke har mulighed for at åbne døren om morgenen og lukke den om aftenen. I betragtning af, at der om natten ikke er den store forskel mellem udeog indetemperatur, er det meget bedre at lade døren stå åben såvel om dagen som om natten. Det giver
samtidigt den ekstra fordel, at luftfugtigheden herved falder, så man mindsker risikoen for sygdomsangreb.

Ventilation i drivhus med åbentstående dør og
vinduer.

Ventilation i drivhus med åbentstående vinduer
og lukket dør.

Med lukket dør og åbne tagvinduer i begge sider vil vinden føre den kølige udendørs luft ind i drivhusets
top og herved skubbe den varme luft ud, så den kølige luft kan falde ned i drivhuset. Som tidligere
nævnt, bør denne metode frarådes, fordi varmeafgivelsen er ringe og da især, når det ikke blæser. Og er
kun det ene tagvindue åbent, kan det gå helt galt.
Det sker eksempelvis, når man benytter de almindelige automatiske vinduesåbnere. Er drivhuset nemlig
orienteret med gavlene i øst-vest retning, vil det som regel kun være vinduet mod syd, der er åbent. Det
skyldes vinduesåbnerens funktion, idet den reagerer i overensstemmelse med temperaturen inden i
dens cylinder.

Temperaturens indflydelse på stemplet længde.
Vinduesåbnerens fysiske udformning giver en
yderligere forstærkning af bevægelsen. Da
denne forstærkning er mindst, mens vinduet er
næsten lukket, er cylinderen udformet, så følsomheden er størst ved de lave temperaturer.

De sorte streger er vinduesåbnerens cylindre.
De blå streger repræsenterer de arealer i cylindrene, som står vinkelret på solstrålernes retning,
og de kan derfor sammenlignes. Temperaturen
på cylinderen til højre bliver derfor større end
temperaturen i den til venstre.

Temperaturen inde i cylinderen er ikke kun bestemt af drivhusets temperatur – men i langt højre grad af
de solenstråler, der rammer den. Den højeste temperatur opnås, når solens står vinkelret på cylinderens længderetning, og den laveste temperatur optræder, når solen har samme retning som cylinderen.
Derfor vil et øst-vestvendt drivhus have begge vinduer åbne om morgenen; mens et nord-sydvendt
drivhus vil have det østvendte vindue åbent om morgenen, begge er åbne midt på dagen, og det vestvendte er åbent om aftenen. Da ventilationen bør være så effektiv som mulig midt på dagen, bør et
drivhus derfor placeres, så gavlene peger mod øst og vest. En god ventilation forudsætter, at alle udluftningshuller skal følges ad, når de åbner og lukker. Tilsyneladende mangler der udstyr, som kan klare denne opgave til en forholdsvis lav pris.
For at forbedre luftindtaget fra omgivelserne benyttede man i gamle oplukkelige vinduer i drivhusets bund. Det virkede vældig fint, for der var
mennesker til at betjene dem på en hensigtsmæssig måde. Behovet er der stadigt, og nu forsøger man på at betjene dem automatisk med
f.eks. en de almindelige vinduesåbnere. Det er
meget besnærende; men da der ikke er grund til
at tro, at denne vinduesåbner får lige så meget
sol som den varmeste i loftet, er effekten formentlige ikke så stor som tiltænkt.

Oplukkeligt vindue med vinduesåbner.

Konklusion
1. I et drivhus tilføres varmen som strålevarme fra solen, og det afgiver sin varme i form af varmeledning og konvektion.
2. Det er kun det allerøverste jordlag, der opvarmes af solens stråler. Herfra opvarmes luften v.h.a.
konvektion og jorden ved hjælp af varmeledning.
3. Mere end havdelen af solens stråler kan ikke ses med det blotte øje.
4. En spejlblank overflade reflekterer alle solens stråler. En hvid flade reflekterer det synlige lys og
absorberer det infrarøde lys (varmestråler). En sort flade absorberer alle solens stråler.
5. Drivhusglassets tykkelse og drivhusets aluminiumskonstruktion er uden betydning for varmetabet.
Det er alene de termiske overgangsmodstande mellem luften og glasset samt mellem luften og
aluminiummet, der har betydning. Derfor har drivhusglassets tykkelse og aluminiummet stort set ingen indflydelse på varmeafgivelsen.
6. Det er meget kostbart at opvarme et alm. drivhus om vinteren. Selv om benytter lavenergiglas eller
super lavenergiglas, bliver det meget kostbart.
7. En praktisk og overkommelig løsning kan være bygge et flytbart mindre minidrivhus med bobleplast
(skal være med store bobler) inden i det store drivhus. Eksempelvis kan det etableres omkring en
kapillarkasse med en opvarmet plantesæk beregnet til tidlige agurker og tomater.
8. Beregninger viser, at det dårligt kan svare sig at benytte flamingo frem for bobleplast i et minidrivhus, fordi der i flamingohusets træramme overføres stort set den samme mængde varme, som der
overføres i hele flamingooverfladen.
9. Selv i tre meters dybe kan man iagttage årstidsafhængige temperaturvariationer.
10. Allerede i en dybde på ca. 40 cm er man på grænsen til, at man ikke kan se de døgnafhængige
temperaturvariationer. De er således de øverste ca. 40 cm, som optager solenergien om dagen og
afgiver den om natten til den dybereliggende jord og til drivhuset.
11. Praktiske forsøg viser, at varmeafledningen til dybereliggende jordlag er ca. dobbelt så stort som
afledning til omgivelserne gennem drivhusglasset. Derfor er der basis for en nytænkning om hvorledes jorden effektivt kan benyttes som et energilager, som kommer luften i drivhuset til gode.
12. Drivhuse har ofte en alt for dårlig ventilation med alt for høje dagtemperaturer til følge. Døren bør
holdes åben, så der kan blive en god luftudskiftning v.h.a. konvektion. Af hensyn til de automatiske
vinduesåbnere bør drivhuset placeres i nord- syd-retning.
13. Vær opmærksom på, at vinduesåbnere kun sjældent er synkroniserede (dvs. åbner og lukker på
samme tid). Derfor bliver der ingen gennemtræk i drivhuskippen, og derfor bliver den varme luft fra
drivhuset ikke revet med ud. I solskinsvej resulterer det i for høj temperatur i drivhuset. Der bør udvikles synkroniserede vinduesåbnere beregnet for hobbydrivhuse.

