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Abstract 

Today's society is highly dependent on energy. Energy is used for the heating of buildings, 
lighting, production and distribution of goods and services. Sweden's energy use is divided into 
three sectors: Industrial, residential and service and Transport. Housing and premises energy 
uses are equivalent to 90 percent of the total energy use in housing – and the service sector. 

Thermal insulation is designed to create an even and good indoor climate with pleasant temper-
ature. With well-insulated buildings, it takes less energy to maintain the desired temperature. 
One of the main functions of insulation in buildings is to maintain a comfortable indoor climate 
in buildings. A well-insulated house or building means that the power effect of the building 
heating systems is reduced. This will also reduce energy use and cost of the investment in the 
heating system. 

The use of conventional or standard insulation products represents the needs of the average 
property owner because it performs best per unit cost. Superinsulation offers improved perfor-
mance at a higher cost, while offering the benefits of a slender construction that may benefit 
the design, transport and economy of the project 

Examples of some superinsulation products are Aerogel and vacuum insulation panels, VIPs. 
Aerogel is a solid substance with the lowest known density. It contains more than 95% air, the 
rest is SiO2 (quartz). Aerogels porosity exceeds 95% and it has a very broad distribution of 
pores from 10-10 to 10-6 m.  

Vacuum insulation is a high-performance insulation material providing 5 - 10 times higher ther-
mal resistance than standard conventional mineral wool. Its high thermal insulation perfor-
mance in relation to its thickness, it contributes to a thinner design of the building. Vacuum 
insulation panels consist of a porous core that is enclosed by a diffusion-tight laminates to 
achieve high thermal insulation capacity. 

Studies on thermal and heat transport in porous media has become an important task for scien-
tists and engineers in recent times. Heat and heat transport in porous media is a very complex 
object and there are still many difficulties to describe the relationship between heat and heat 
transport phenomena. Among these difficulties is the most difficult part is determination of the 
physical properties of porous material and how it relates to its irregular geometric structure. To 
determine the physical properties based on the material structure, there is a new math to define 
the relationship between physical properties and porous structure. 
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Fractal is a geometric figure that has a structure with a dimension that is not necessarily an 
integer and a fractal is also self-similar. The main difference between fractal geometry and 
Euclidean geometry is its dimension range. Fractal theory opens a new way to determine the 
thermal parameters of composite materials, by using fractal theory, the effective thermal con-
ductivity or effective lambda value can be calculated with different porous materials in different 
contexts.  
 
This thesis gives an account of the possibilities of using fractal dimension to derive the resulting 
thermal conductivity of a porous material by using for example box counting method. The box 
counting method is a way to calculate the fractal dimension and thus the resulting thermal con-
ductivity in the current material. 
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Sammanfattning 

Idag är samhället starkt beroende av energi. Energi används bland annat uppvärmning för hus, 
belysning, produktion och distribution av varor och tjänster. Sveriges slutliga energianvändning 
delas in tre olika sektorer:  Industri, Bostäder och service och Transport. Bostäder och lokaler 
energianvändningar motsvarar 90 procent av den totala energianvändningen i bostads – och 
servicesektorn.  

Värmeisolering syftar till att skapa ett jämnt och bra inomhusklimat med behaglig temperatur. 
Med välisolerade byggnader går även åt mindre energi för att upprätthålla den önskad tempe-
ratur. En av isolerings viktigaste funktion i byggnader är att uppehålla ett vänligt inomhusklimat 
i byggnader. Ett bra isolerat hus eller byggnad medför att effektbehov för byggnads uppvärm-
ningssystem minskar. Detta i sin tur minskar även energianvändning samt investeringskostna-
den i uppvärmningssystemet. 

Den konventionella eller standard isoleringsprodukter sektorn är den mest representerar för be-
hoven av den genomsnittliga fastighetsägaren när de handlar isolering då det presterar bäst per 
enhetskostnad. Superisolering erbjuder förbättrad prestanda till en högre kostnad.  

Exempel på några superisoleringsmaterial är Aerogel och Vakuumisoleringspaneler VIP.  
Aerogel är ett fast ämne med lägst kända densiteten. Den innehåller mer än 95% luft, resten är 
SiO2 (kvartar). Aerogels porositet överstiger 95% och det har en mycket bred fördelning av 
porer från 10–10 till 10–6 m. 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som har 5 – 10 gånger högre värme-
isoleringsförmåga än vanlig konventionell mineralull. Dess höga värmeisoleringsförmåga i för-
hållande till dess tjocklek bidrar den till en tunnare konstruktion i byggnaden.  Vakuumisole-
ringspaneler består av en porös kärna som omsluts av ett diffusionstätt laminat för att uppnå 
höga värmeisoleringsförmåga. 

Studier om värme- och värmetransport i porösa medier har blivit en viktig uppgift för forskare 
och ingenjörer under senaste tiden. Värme- och värmetransport i porösa medier är ett mycket 
komplext objekt och det finns fortfarande många svårigheter i att beskriva värmetransport. 
Bland dessa svårigheter, är bestämning av de fysiska egenskaperna av porösa material och hur 
de relaterar till deras oregelbundna geometriska strukturer. För att fastställa de fysiska egen-
skaperna utifrån materialstruktur, krävs det en ny matematik för att definiera relationen mellan 
fysiska egenskaper och porös struktur.  
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Fraktal är en geometrisk figur som har en struktur att dess dimension inte behöver vara ett heltal 
och dessutom är självupprepande. Den största skillnaden mellan fraktal geometri och euklidisk 
geometri är i dimension intervallet. Fraktal teorin öppnar ett nytt sätt att bestämma termiska 
parametrar av sammansatta material, och att studien om värme- och värmetransport i porösa 
medier kan få mer framgångar. Genom att använda fraktalteori bestäms den effektiva värme-
ledningsförmågan så kallad resulterande lambda värdet i olika porösa material i olika samman-
hang.  

Denna avhandling ger en redogörelse för möjligheterna att använda fraktal dimension för att 
härleda den resulterande värmeledningsförmågan hos ett poröst material genom att bland annat 
använda box counting metoden. Box counting metoden är ett sätt att beräkna fraktal dimens-
ionen och därmed resulterande lambda värdet i det aktuella materialet. 

Nyckelord: Fraktal, Fraktal dimension, fraktalmetoder, VIP, Effektiv termiska kon-
duktivitet, Aerogel.  
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1 Inledning 

1.1 Energianvändning i bostäder 
Idag är samhället starkt beroende av energi. Energi används bland annat för uppvärmning av 
hus, belysning, produktion och distribution av varor och tjänster. Sveriges slutliga energian-
vändning delas in tre olika sektorer: 

• Industri, här används energi för tillverkning av stål och papper
• Bostäder och service, mest energi används för uppvärmning främst i form av fjärrvärme
• Transport, här används energi i form av bränsle eller el

Figur	1:	Slutlig	energianvändning	[1] 

Bostäder och servicesektorn står cirka 40 procent av Sveriges slutliga energianvändning. Bo-
städer och servicesektorn består av bostäder, lokaler, areella näringar och övriga service. Are-
ella näringar inkluderar bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske medan övrig ser-
vice inkluderar gatu – och vägbelysning samt byggsektorn. [2] 

Bostäder och lokaler energianvändningar motsvarar 90 procent av den totala energianvänd-
ningen i bostads – och servicesektorn. Det är nästan 60 procent av energianvändning i bostäder 
och lokaler som går till uppvärmning och varmvatten varav småhus utgör 44 procent, flerbo-
stadshus motsvarar 30 procent och lokaler 26 procent [2]. Vanligaste energikällan för uppvärm-
ning och varmvatten i småhus är el medan fjärrvärme är den vanligaste energikälla för upp-
värmning av flerbostadshus. Behovet av uppvärmning är beroende av utomhustemperatur och 
årstider. En kall vinter ger ökad energianvändning för uppvärmningen medan en varm vinter är 
behovet av uppvärmning mindre. [2] 



10 

Energianvändningen inom bostad och servicesektorn har minskat under 2000 talet på grund av 
övergången från olja till el, fjärrvärme och biobränslen [2]. Den totala energianvändningen av 
oljeprodukter i bostad – och servicesektorn gick upp till 13 TWh under 2011 vilket är en minsk-
ning med 70 procent sedan 1990 [2].  

Figuren visar hur energianvändning i bostads – och servicesektorn varierat med tiden från 1970 
till 2010.  

Figur	2:		Energianvändning	i	bostads	–	och	servicesektorn	1970	–	2011,	TWh	[3]	

Energi för uppvärmning och varmvatten har minskat för samtliga byggnadstyper sedan 1995.  
Det finns tre anledningar till energianvändning till uppvärmning har minskat: - 

• Energieffektivisering
• Installation av värmepumpar
• Övergången från olja till el, fjärrvärme och biobränsle

I Statistiken i energianvändning i bostäder och lokaler ingår endast förluster som uppstår i bygg-
nadens egna energisystem vid användning av olika energikällor. Ett byte från oljeuppvärmning 
till fjärrvärme eller värmepump innebär att en minskning av energianvändning i bostads – och 
servicesektorn men ökning av energianvändning för fjärrvärmeproduktion.  
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Figur	 3:	 Figuren	 visar	 temperaturkorrigerad	 energianvändning	 för	 uppvärmning	 och	 varmvatten	 per										
kvadratmeter	i	bostäder	och	lokaler,	kWh/m2,	1995	–	2013	[4]	
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1.2 Klimat och energimål i Sverige och EU år 2020 
och 2050 

EU:s energimål är att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till maximalt två grader 
över den förindustriella nivån. Denna målsättning har tagit fram av medlemsländerna 1996 inför 
klimatförhandlingarna i Kyoto. För att uppnå tvågradsmålet behöver de globala utsläppen 
minska redan 2020, vilket innebär att en minskning med 25 – 40 procent för EU länderna till 
2020 samt 80 – 95 procent till 2050 [5].  

För att kunna uppnå målet har EU tagit fram några energipaket där: 

• utsläpp av växthusgaser skall minska med minst 20 procent till år 2020
• Ökad energieffektivitet inom EU samt energianvändning ska minska med 20 procent

till 2020.
• 20 procent av energianvändning ska komma från förnybar energi.

Sveriges klimatpolitik 

Riksdagen nya klimatpolitiken som antogs i juni 2009 uppmanar att Sveriges utsläpp av växt-
husgaser för verksamheter inom handel med utsläppsrätter ska minska med 40 procent till 2020 
jämfört med 1990.  Regeringen vill även öka takten med att Sverige bli oberoende av fossil 
energi i framtiden därmed kan Sverige bidra med en hållbar utveckling samt kunna klimatmålen 
som är uppsatta. 

För att uppnå både Sveriges och EU:s klimatmål har regeringen tagit fram bland annat att: - 

• Sveriges utsläpp ska minska med 40 procent till år 2020
• halva Sveriges energianvändning år 2020 skall komma från förnybar energi
• energieffektiviseringen skall öka med 20 procent
• Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser år 2050
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1.3 Allmänt om isolering 

Värmeisolering syftar till att reducera energiförlusterna genom klimatskalet och att skapa ett 
jämnt och bra inomhusklimat med behaglig temperatur. Med välisolerade byggnader går även 
åt mindre energi för att upprätthålla den önskad temperatur. Boverket byggregler BBR ställer 
krav på en byggnads värmeisolering dvs transmissionsförlusterna genom dess klimatskärm dvs 
väggar, golv, tak, fönster och dörrar. [6]   

En av isolerings viktigaste funktion i byggnader är att uppehålla ett vänligt inomhusklimat i 
byggnader. Ett bra isolerat hus eller byggnad medför att effektbehov för byggnads uppvärm-
ningssystem minskar. Detta i sin tur minskar även energianvändning samt investeringskostna-
den i uppvärmningssystemet. 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning används inom 
bostäder och service. Mesta delen av energi används för uppvärmning av hus [7]. Genom att 
isolera byggnader bättre, utveckla och välja rätt isoleringsmaterial kan energibehovet minskas 
betydligt och därmed bidra till ett hållbart samhälle med bättre globalt klimat. Isolering spelar 
också en viktig roll när det gäller energifrågan eftersom 40 % av Sveriges energianvändning 
går till bostäder vilket är mer än industri och transportbranschen.  

Figur	4:	Energianvändning	i	Sverige	

Olika byggnadsmaterial har olika isoleringsförmåga, värmekonduktivitet är förmåga att bygg-
nadsmaterial överföra värme och betecknas Lambda λ (W/(m·°C)). Ju lägre lambda värdet 
desto bättre isoleringsförmåga. Värmemotståndet beskriver hur bra en byggnadsdel eller 
materialskikt isolerar och betecknas R ((m²·°C)/W), ju större värmemotstånd desto bättre iso-
lering har materialet [6]. Värmegenomgångskoefficenten, kallas även U – värdet, anger hur bra 
en byggnadsdel isolerar, byggnadsdel kan vara en vägg, tak, golv etc. Värmegenomgångskoef-
ficient betecknas med U, W/m²·°C eller W/m²·K. Ju mindre U – värde desto bättre isolering.  

Genomsnittliga värmegenomgångskoefficenten (Um), den högsta genomsnittliga värmegenom-
gångskoefficenten som byggnadsdelar med omsluten area (Aom) får inte överskrida 0,50 W/m2 
K i bostäder och 0,70 W/m2 K i lokaler [8].  Um beräknas enligt formeln nedan där Ψ är köld-
bryggan och χ punktformiga köldbryggor. 

U" =
( U%&

%'( A% +	 l-ψ- + χ0)
2
0'(

"
-'(

A3"
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um för byggnadsdelar och köldbryggor (W/m2K). 
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1.4  Superisolering 
Att driva fram användningen av förnybara energikällor och att transportera på ett ännu mer 
effektivare sätt är stora utmaningar. Det kommer möjligen att gå flera decennier tills detta rea-
liseras. För denna vision att bli en verklighet måste tekniken utvecklas och förbättras. För att 
hålla sig på rätt spår med klimatförändringsprotokoll, krävs det omedelbara åtgärder för att 
kunna börja begränsa utsläppen av CO2. En av de åtgärder som krävs är att minska energiför-
brukningen i byggnader. Bra termisk isolering av byggnader är ett viktigt led i detta. Detta 
gäller både nya och existerande byggnader, trots att besparingspotentialen vad gäller äldre 
strukturer är betydligt mycket större. Det mest ekonomiska sättet att uppnå en minskning av 
termiska förluster inom byggnader är att installera tjockare skikt av konventionella isolerings-
material. Naturligtvis finns det en estetisk nackdel i samband med en sådan besvärlig fasadkon-
struktion: det isolerade objektet tar upp mer plats och det sker en minskning av volymfraktionen 
av beboeliga utrymmen. I de flesta fall är kostnad och isolerings prestanda de främsta paramet-
rarna för förnybyggnation och upprustning av byggnader. Figuren 5 visar en förenklad vy av 
korrelationen mellan kostnad, prestanda och marknadsandelen i isolerings sektorn. Utrymmes-
besparande går hand i hand med kostnad och isolerings prestanda som kriterier för att välja 
byggnadsisolering.  

Figur	5:	Marknadsandel	demonstreras	av	pris/prestanda:	högpresterande	 (superisolering)	och	 lågkost-
nadsprodukter	har	mindre	marknadsandelar.	De	röda	pilarna	symboliserar	den	förväntade	utvecklingen	av	
varje	segment	i	framtiden.	[9]	

De konventionella isoleringsprodukterna möter behoven hos den genomsnittliga fastighetsäga-
ren eftersom det presterar bäst per kostnad. Superisolering erbjuder däremot förbättrad pre-
standa till en högre kostnad. [10] 

Användningen av superisolering begränsas till områden där det kan erbjudas en kostnadsfördel 
tack vare effekten av utrymmessparande eller avancerade produktegenskaper [10] I byggsek-
torn är utrymmesbesparing den främsta orsaken till användningen av superisolering. Detta kan 
vara till exempel sidobalkonger och konstruktion av lättillgängliga takterrasser och möjligen 
även fasadisolering för renovering av historiska byggnader. [10] 

Det är i sammanhanget viktigt att klargöra vad som menas med” superisolering”? Ett av de 
enklaste sätten att definiera de två synonymer ”Superisolering” eller "högpresterande isolering" 
är genom värmeledningsförmåga l (lambda) mätt under normala (omgivande) förhållanden. 
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Ett av dessa material är flamsäkert skum, ett superisolerande flamsäkert skum har tagits fram 
av ett internationellt forskarteam. Den nya superisolerings skummet kan ge stora energibespa-
ringar vid uppvärmning av byggnader, leda värme dåligt samt har förmåga att stå mot brand. 
[11]  

Superisoleringsskummet har även en värmeledningsförmåga som är mindre än hälften jämfört 
med dagens befintliga isolering material. Dessutom framställs skummet från förnybara material 
som cellulosa, kol (granfenoxid) samt lera. Utifrån att superisoleringsmaterialet, skummet 
framställs från förnybara råvara material kan det även bidra till positivt byggindustrins klimat-
påverkan. Superisolerande material är det viktigt att kunna kontrollera och minska de tre vär-
meledningsförmågor nämligen konvektion, strålning och ledning genom att använda t.ex. nano 
partikulära byggstenar [11]. 

				Figur	6:	Exempel	på	några	superisoleringsmaterial	[12]	

Exempel på andra superisoleringsmaterial är Aerogel och Vakuumisoleringspaneler VIPar.  
Aerogel är ett fast ämne med lägst kända densiteten. Den innehåller mer än 95% luft, resten är 
SiO2 (kvartar), som är en vanligt förekommande mineral på jorden [13]. Aerogel kan göras från 
kol, aluminium, krom, zink och tenn. Det produceras genom en process av snabbtorkande gel, 
som består av en blandning av kiseldioxid, flytande koldioxid och etanol under extrema förhål-
landen. Alla likvida komponenterna tas bort från denna blandning under högt tryck. 

Aerogels porositet överstiger 95% och det har en mycket bred fördelning av porer från 10–10 
till 10–6 m [13]. Eftersom Aerogel har öppna porer, kan gaser och vätskor passera genom det 
med minimala begränsningar. Vid normala temperaturer är Aerogeler brandfasta, och de ändrar 
inte heller betydligt i form eller volym upp till 500° C; vid högre temperaturer det krymper. 
Temperaturer för gemensam användning är från -200 ° C till 250 ° C. Lösa partiklar tänder vid 
ca 400° C och smälttemperaturen är 1200° C.  

Aerogel används också för glasning skyttlar och rymdstationer och reaktorer med temperaturer 
upp till 800° C. Aerogel hindrar flödet av elektrisk energi mycket väl och dämpa vibrationer 
och ljud. Aerogel absorbera lågfrekventa ljud från 50 till 1000 Hz. fönster och paneler med en 
16 mm lager av Aerogel absorbera upp till 25% av ljud energi. Den första erfarenheten med 
dämpande buller kring flygplatser och vägar har varit positivt. Den mest karakteristiska optiska 
egenskapen för Aerogel är deras genomskinlighet. De är inte, emellertid, helt öppet på grund 
av sin heterogenitet. Permeabiliteten i solstrålning genom Aerogel varierar τ = 0,85 till 0,95 
beroende på den tjocklek av lagrets Aerogel. 
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Den interna strukturen av Aerogel består av kiseldioxidhaltiga ihåliga bollar av ungefärligt flera 
nanometerstorlekar.  

Tabell	1:	Specifikationer	för	Aerogel	och	en	jämförelse	med	expanderad	polystyren	EPS	[13]	

Kisel Aerogel har mycket låg värmeledningsförmåga som är λ = 0,017 W.m-1.K-1 (λ = 0,015 – 
0,020 W.m-1.K-1, ett värde som är mycket lägre än glasfiber. Som jämförelse har luften en 
värmeledningsförmåga på 0,026 W.m-1.K-1 och värmeledningsförmågan för nanogel är λ = 
0,009 – 0,022 W.m-1.K-1. Jämfört med polystyrenskum (λ = 0,036 W.m-1.K-1) och den nyare 
produkten Neopor (λ = 0,033 W.m-1.K-1), stabiliserad mot förlusten av värmestrålning genom 
grafit mikro-partiklar.  

Figur	7:	En	jämförelse	av	tjockleken	av	olika	material	på	U=	0,15	W/m2K.	Från	vänster	Betong,	Tegel,	grå	
Polystyren	samt	Aerogel	[13]	

Aerogel Expanderad polystyren 
EPS 

Densitet 3 – 350 kg.m-3 16 kg.m-3 

Tryckhållfasthet 0,13 – 0,15 % - 

Ljudets hastighet 100m.s-1 2320m.s-1 

Koefficienten för termisk 
konduktivitet 

0,004 – 0,030 W.m-1.K-1 0,033 – 0,044 W.m-1.K-1 
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Vakuumisolering 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som har 5 – 10 gånger högre värme-
isoleringsförmåga än vanlig konventionell mineralull. Dess höga värmeisoleringsförmåga i för-
hållande till dess tjocklek kan bidra den till en tunnare konstruktion i byggnader.   

Figur	8:	Vakuumisolering	(VIP)	med	en	design	som	redan	finns	på	den	EU	marknaden.	[14]	

Vakuumisoleringspaneler består av en porös kärna som omsluts av ett diffusionstätt laminat för 
att uppnå hög värmeisoleringsförmåga. En öppnad panel visas i Figur 8 och där syns även 
skyddshöljet som är till för att hålla samman det spröda kärnmaterialet och vidhålla vakuum i 
kärnan. Kärnan har god hållfasthet för att stå emot de atmosfärtryck som uppstår vid ur sugning 
av luften i isoleringen [15]. Kärnan evakueras på luft så att värmetransporten genom gasen 
minskar [16]. För att kärnmaterialet ska kunna evakuera den luft som tränger in i kärnan ska 
cellstrukturen vara till 100 % öppen. Genom att tillämpa små porstorlekar reduceras gasens 
ledningsförmåga vid atmosfärstryck i kärnan. Kärnmaterialet måste kunna motstå 10 ton/m2 (1 
bar) för att inte komprimeras av de atmosfärtryck som uppstår. [17]  

Figur	9:	Uppskuren	vakuumpanel	som	visar	panelens	olika	lager	[18].	
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Laminatet skall hållas intakt för att panelen skall uppfylla sin funktion. Även små skador kan 
snabbt leda till en förlust av vakuum med en höjd konduktivitet som konsekvens. Det medför 
också att panelen inte kan skäras och formen kan därför inte ändras efter produktion utan måste 
produceras i rätt format från början [16] . Relationen mellan värmeledningen genom gasen och 
trycket är starkt beroende av materialets porstorlek vilket diskuteras i avsnitt 4 figur 13. Mindre 
porer innebär således att inte lika låga tryck behövs för att sänka värmeledningen. Då gas sakta 
kommer läcka in i panelen över tid, så att trycket ökar, ger små porer en längre livslängd [16].  

Det fasta materialet som använda i kärnan måste ha en låg värmekonduktivitet. Då vakuum 
används som en del i isoleringen finns varken värmeledning eller konvektion i porerna däremot 
kan strålning förekomma. [19]  
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2 Syfte 

Välisolerade bostäder är ett nödvändiga om energianvändningen i bostäder skall kunna reduce-
ras och utvecklingen av nya isoleringsmaterial är viktig led i detta. Utvecklingen av nya isole-
ringsmaterial kräver däremot insikt i mekanismerna för värmetransport. Denna rapport redogör 
för värmetransport i porösa material och hur de kan modifieras för att reducera värmetranspor-
ten. Av särskilt intresse är att belysa nya modeller baserade på fraktalteori som kan användas 
för att koppla materialens geometri till värmeledningsförmågan, vilket kan vara av stort värde 
vid utvecklingen av nya superisoleringsmaterial. 

Frågeställning som skall besvaras är: 

Hur fraktalteori kan utnyttjas för att bestämma värmeledningsförmågan eller ”lambda värdet” i 
olika superisoleringsmaterial? 

Hur värmetransport sker i porösa material och förhållandet mellan porstorleken, trycket och 
värmeledningsförmåga?  

2.1 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att ta hänsyn till det ekonomiska perspektivet om superisolerings-
materialet är ekonomiska lönsam eller inte utan större fokus kommer att redovisa hur man kan 
beräknavärmeledningsförmåga med hjälp av fraktalteori. 

2.2 Metodik 

Denna rapport är framför allt baserad på litteraturstudier av publicerade vetenskapliga artiklar 
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3 Generellt om modellering av 
värmetransport, Konvektion, 
strålning samt ledning 

Transport av värmeenergi på grund av temperaturskillnader mellan olika kroppar kallas vär-
meöverföring. Värmeöverföring ske främst på tre olika sätt nämligen genom konvektion, led-
ning samt strålning. En normal värmeöverförings problem förekommer alla tre mekanismen för 
värmeöverföring dvs. konvektion, ledning samt strålning. 

Konvektion ske då värmeutbyte uppstår när gas eller vätska strömmar förbi en yta. Konvektion 
i en fluid dvs. vätska eller gas påverkas av två fenomen, rörelser hos fluiden från ena tempera-
turområde till ett annat samt värmelednings i fluiden på grund av temperaturdifferenser [20].   

		Figur	10:	visar	hur	värmen	flyter	från	varm	till	kall	zon	

Naturlig konvektion eller egenkonvektion uppstår när en fluid blir instabil och börja röra sig 
som en följd av densitetsskillnader inuti i den. När ett område blir varmare än de andra, föränd-
ras densiteten och molekylerna stiger upp vilket skapar ett flöde.  Värmen överförs således från 
varma områden till den kallare område genom konvektion.  Ett exempel är om en uppvärmd 
platta befinner sig i en fluid kommer värmen överföras från plattan till den omgivande fluiden 
genom konvektion. Den uppvärmda plattan avger värme till omgivning vilket resulterar tempe-
raturskillnader i luften vilket i sin tur ger upphov till densitetsskillnaden [20]. Densitetsskillna-
den ger orsaker till uppåtgående luftrörelse och därmed en energitransport. Denna värmeöver-
föringsmekanism kallas naturlig konvektion.  En större temperaturskillnad ger upphov till en 
större densitetsskillnad, vilket i sin tur leder till högre strömningshastighet och därmed större 
värmeflöde [20].  
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					Figur	11:	Konvektion	

Om man på något sätt påtvingar värmeöverföringen exempelvis med en fläkt kallas detta på-
tvingad konvektion. Vid påtvingad konvektion blir värmeflödet från den uppvärmdplattan 
större jämfört med naturlig konvektion även om plattans temperatur respektive fluidstemperatur 
är det samma i både fallen.  Om man stå still i nollgradig luft känns det inte speciellt kallt om 
öronen – naturlig konvektion. Däremot om man åker cykel med hög hastighet känns det betyd-
ligare kallare i öronen – påtvingad konvektion även om lufttemperaturen är densamma i både 
fallen.  

Värmeflödet från öronen till luften är större vid senare fallet vilket innebär att påtvingad kon-
vektion ger större värmeöverföring än naturlig konvektion [20].  

Konvektionen är beroende av kroppens geometri, strömningshastighet runt kroppen, fluidens 
egenskaper samt temperaturskillnaden mellan kroppen och omgivningen.  Ett exempel är att 
om man håller handen stilla i luften med 10oc med vindstilla känns det inte speciellt kallt. Där-
emot om man stoppar handen ner i stillaståendet vatten av 10oC känns det betydligt kallare även 
om fluidenstemperaturen och fluidens hastighet är detsamma i både fallen. Detta beror på att 
fluiden har olika egenskaper och resulterar att värmeflödet i vattnet är större än luften.  

Värmeöverföring via strålning beskrivs som transport av energi utan någon hjälp av medium. 
Strålning är en vågrörelse eller partikelström och det finns olika typer av strålning [21]. Vär-
mestrålning är en elektromagnetisk strålning inom ett specifikt intervall av våglängder, där 
energi överförs med ljusets hastighet. Alla föremål eller kroppar som har en temperatur över 
den absoluta nollpunkten (-273,15 oC) avger värmestrålning [21]. Ett exempel är om man sitter 
i rum med dålig isolerade fönster och väggar kan det upplevs som kylande effekt. Detta innebär 
i sin tur att kroppen avger värme till de kalla ytor i rummet och då upplevs det som att man 
fryser. Genom att höja temperaturen på rummet kan man reglera temperaturskillnaden. 

Värmeutbyte från en svart kropp genom strålning per tidsenhet, É, kan beskrivas som 

É =  s A T4, (W)                     (1) 

Där A, m2, är kroppens area, T är temperaturen och  s = 5,67*10–8, W/m2K4, är Stefan – Boltz-
mans konstant. Energiflödet reduceras med den emissiviteten e som är dimensionslös och ger 
förhållandet till värmeflöde från svart kropp [20].  
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Tabell	2:	visar	några	värden	på	e	vid	ungefär	rumstemperatur	

Vid strålning mellan två kroppar med temperaturerna T1 och T2 där T1>T2 beskrivs värmeflödet 
från den ena kroppen T1 till den andra T2 med hjälp av formeln nedan:  

Q(5 = 	 ε(5σA( T( 9 −	 T5 9 		 (2) 

e12 är den resulterande emissiviteten, som är beroende av kroppen emissionsförhållet e1 och e2 
samt kroppens geometri. Om kropp 2 omsluter kropp 1 då gäller följande uttryck för e12: 

ε(5 = 	 ;
;
<;
=>;>?

;
<?
@;

(3) 

Värmetransport genom ledning sker i fasta, flytande och gasformiga medier. Ledning sker ge-
nom att partiklar (molekyler, atomer) med högre temperatur och större rörelseenergi överförs 
till närliggande partiklar med lägre temperatur samt mindre rörelseenergi. Partiklar som har 
högre temperatur har även större rörelseenergi vilket överförs till närliggande partiklar som på 
grund av sin lägre temperatur har mindre rörelseenergi.  På så sätt blir temperaturen jämn.  Stor-
leken på värmeledningen är beroende på temperaturskillnaden och värmeledningsförmåga hos 
materialet. [21] 

Värmeledningsförmåga beskriver hur stor effekt värme i Watt som leds genom materialet per 
meter när temperaturskillnaden är en grad. Den mäts i W/mK. Några exempel på material och 
dess värmeledningsförmåga per temperaturskillnad [20]. 

Typ av yta Emissivitet, e 

Polerad aluminium 0.1 

Polerat stål 0.1 – 0.2 

Rostigt stål 0.7 

Trä 0.9 

Lackerad metall 0,90 – 0,95 
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Tabell	3:	visar	material	värmeledningsförmåga	per	temperaturskillnad	

Material	 W/m, °C 

Koppar 390 

Järn 75 

Betong 1,7 

Glas 0,90 

Vatten 0,60 

Trä 0,14 

Mineralull 0,038 

Luft 0,024 



24 

4 Specifikt om porösa material 

Porösa material som till exempel ull leder värme sämre än tunga, täta material såsom stål vilket 
innebär att porösa material ha en bra isoleringsförmåga. Porösa material är bättre isolerande 
eftersom värmeledningen i luften i porerna är sämre än den i det fasta materialet. Med små 
porer kan man dessutom eliminera luftrörelserna i porerna och därigenom den konvektiva vär-
meöverföringen. Fasta ämnet kan göras mer isolerande genom att förse med många luftporer 
med tanke på att luften leder värme dåligt. För att minska tjockleken för väggar görs olika 
material allt mer porösa och luftfyllda som porlättbetong, håltegel och skumglas. 

Ett materials isoleringsförmåga anges i värmeledningsförmåga/ värmekonduktivitet λ [W/ (m 
K)]. Ju lägre värmeledningsförmåga materialet har desto bättre isoleringsförmåga har materi-
alet.  Den totala densiteten hos värmeflödet i porösa material kan delas upp i fyra olika värme-
överföringsprocesser: Värmeöverföring qr [W/m2] via strålning, värmeöverföring qcd via led-
ning och värmeöverföring via gas inne i material. Den sista nämnda överföringen via de interna 
gaserna kan i sin tur delas inom värmeöverföring qg på grund av gasledning och värmeöverfö-
ring qcv på grund av gas konvektion. Den totala densiteten av värmeflöde qtot kan approximeras 
summan av olika värmeöverföringsmekanismerna [17]:  

  qtot = qr + qcd + qg + qcv + qcoupling      (4) 

Termen qcoupling måste tillsättas för pulver och fibermaterial för vilket den totala värmeöverfö-
ringen kommer att vara större än summan av de separerade värmeöverföringsmekanismerna på 
grund av interaktion mellan dem. qcoupling kan endaste utelämnas för material med sammanhäng-
ande intern struktur. Termen qcoupling försummas ofta i litteraturen och forskningen på grund av 
dess komplexitet.  

Enligt Fouriers lag kan värmeflödestätheten genom ledning i ett material skrivas som 

𝑞 = 	−𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ HI
HJ

              (5) 

där lambda är materialets värmeledningsförmåga, (W/mK) och dT/dx är den termiska gradien-
ten (K/m).  Man brukar även tala om den totala värmeledningsförmågan λtot [W/ (m K)]. som 
kan skrivas som 

𝜆LML = 	 𝜆N + 𝜆OH + 𝜆P + 𝜆OQ + HJ
HI
𝑞OMRSTUVP   (6) 

Där λr beskriver strålningsöverföringen mellan interna porerytor, λcd fast ledning i materialet 
skelett, λg gasen ledning i gasen i porerna och λcv beskriver värmetransport genom gas kon-
vektion i porerna. Med mindre porer kan värmetransporten genom konvektion elimineras och 
genom att ytterligare reducera pordiametern och genom att evakuera gasen i materialet kan 
värmeledningen i gasen minimeras. Figur 12 visar den värmeledningsförmågan i gasen som 
funktion av pordiameter och gastryck.  
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Figur	12:	den	termiska	ledningsförmågan	som	en	funktion	av	lufttrycket	och	den	genomsnittliga	pordia-
metern	av	mediet.	Observera	att	den	lilla	porstorleken	hos	Aerogel	och	Pyrogen	kiseldioxid	minskar	gas-
formig	ledningsförmåga	även	vid	atomfärstrycket	1000	mbar.	[17]	

Den mesta effektiva minskningen av gasen värmeledning λg är vid perfekt vakuum där λg når 
sitt gränsvärde på ”noll”. Även om sådana perfekta vakuum är rent teoretiskt så har lågtrycket 
en positiv inverkan på gasledningen.  

Genom att evakuera gasen kan därför värmeledningsförmågan reduceras kraftigt men i värme-
ledningsförmågan är också beroende av kärnmaterialets egenskaper.  

Värmeledningsförmågan hos gasen i ett poröst medium vid lägre tryck bestäms av antalet gas-
molekyler samt antalet hinder för gasen från den varma till den kalla sidan. När gastrycket 
minskas i ett material blir gasens ledningsförmåga opåverkad tills den fria medelväglängden 
för gasmolekylerna når värden i samma storleksordning som de största porerna i mediet. När 
pordiametern hos materialet blir mindre än fria medelväglängden hos gasmolekylerna kommer 
luftmolekyler endaste att kollidera med porytorna utan att överföra energi genom denna elas-
tiska påverkan [17]. Ekvation 6 kan då reduceras till: 

λXYZ[ = 	 λ\ + λ[] (7) 

För att kunna minska gas ledningsförmåga i konventionella isoleringsmaterial som mineralull 
måste trycket reduceras drastiskt till 0,1 mbar eller lägre och värmeledningsförmåga kommer 
att öka i samband med ökande tryck. Därför är det mer gynnsamt att använda ett nano struktu-
rerat kärnmaterial i kombination med tryckreduktion i VIPar.  I ett sådant material är ett relativt 
lågt vakuum tillräckligt för att reducera gasens värmeledningsförmåga till värde λg=0 [W/(m 
K)]. Ett sådant vakuum har ett tryck runt 10–3 bar, partikelfrekvensen av 1010 m-3, fri längd av 
banan av 10–4 m och den termiska ledningsförmågan hos materialet påverkas av det reducerade 
gastrycket upp till en tiondel av en atmosfär. Inverkan av lufttrycket på nano – porösa material 
kan uttryckas analytiskt [17].  
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λ^ =
_`,b

(c5def
              (8) 

K& =
hijkf
l

och   l"XZ& =
-mn
5o]`?p`

(9)

där Kn är Knudsen nummer, förhållandet mellan den genomsnittliga fria banan och lmean luft-
molekyler, δ den karakteristika porstorleken, dg diameter på gasmolekylerna och β a konstant 
mellan 1,5 och 2,0 effektiviteten av energiöverföring när gasmolekyler träffar den fasta struk-
turen i materialet. Konstanten β är beroende av gastypen, det fasta materialet och temperaturen. 
På grund av den höga porositeten hos isoleringsmaterial kommer bidraget av gasens lednings-
förmåga λg spela en viktig roll i den effektiva värmeledningsförmågan vid atmosfärstrycket 
[17]. 

Figur	13:	värmeledningsförmåga	hos	luft	(mW	/	(m	K))	som	funktion	av	karakteristisk	porstorlek	och	tryck	
vid	en	temperatur	av	300	K.	enligt	ekvationerna	(8)	och	(9).	[17]	



27 

5 Värmetransport i fraktal po-
rösa material 

5.1 Introduktion 

Värme- och värmetransport i porösa medier är både ett naturligt fenomen i jordens biosfär och 
fysikalisk kemi process i industrier, jordbruk och människors liv. Studier om värme- och vär-
metransport i porösa medier har blivit en viktig uppgift för forskare och ingenjörer under sen-
aste tiden. Värme- och värmetransport i porösa medier är ett mycket komplext objekt och det 
finns fortfarande många svårigheter att beskriva sambandet mellan värme and värmetransport 
fenomen.  

Bland det svåraste är att bestämma hur de fysiska egenskaperna hos poröst material kan relate-
ras till dess oregelbundna geometriska struktur. I syfte att fastställa de fysiska egenskaperna 
utifrån materialstruktur, krävs det en ny matematik för att definiera relationen mellan fysiska 
egenskaper och porös struktur.  

Fraktaler är en ny inriktning inom geometrin som används för att studera oregelbundna föremål. 
Fraktalgeometri beskriver oregelbundna föremål, som ofta förekommer i naturen såsom kust-
linjer, jordyta, inre struktur av jord och många biologiska topologier, etc. Dessa objekt är inte 
euklidiska; de kallas fraktaler och beskrivs av en icke - integrerad dimension som heter fraktal 
dimension. 

En viktig egenskap i fraktal struktur är självlikhet. Den största skillnaden mellan fraktal geo-
metri och euklidisk geometri är i dimension intervallet. Fraktal teorin öppnar ett nytt sätt att 
bestämma termiska parametrar av sammansatta material, och att studien om värme- och värme-
transport i porösa medier kan få mer framgångar.  

Genom att använda fraktalteori bestäms den effektiva värmeledningsförmågan så kallad resul-
terande lambda värdet i olika porösa material i olika sammanhang. 
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5.2 Introduktion om fraktaler 

 
Under 1800 talet insåg dåtidernas matematiker att det finns en uppsjö av exempel på figurer 
som inte kan förklaras med vanligt klassisk geometri1. Några exempel är Kochkurvan, Peano-
kurvan. Dessa figurer kallade matematikerna ”monster” då fanns inte övergripande teori som 
kunde förklara dessa figurer. 

Ordet fraktal infördes av B: B Mandelbrot 1975, kommer från latints fractus som innebär bruten 
och syftar på att fraktaler inte har dimensioner som är heltal. Fraktaler är geometriska objekt 
som är irreguljära på alla skalor och som liknar sig själv, det vill säga fraktaler består av mindre 
kopior av sig själv. De flesta fraktaler har fyra gemensamma egenskaper: oändligt invecklade, 
nedbrutna dimensioner, består av kopior av sig själv samt komplexitet ur enkelhet [22]. 

Några exempel på fraktaler: 

Sierpinskitriangeln är uppkallad efter den polska matematikern Waclaw Sierpinski (1882–
1969) och är ett klassiskt exempel på en fraktal.  

 

 

 

 

                                                          Figur	14:	Sierpinskitriangeln	

Kochkurvan och Kochsnöflingan uppkallade efter den svenske matematikern Helge Von Koch. 
Denna figur är ett exempel på en kontinuerlig men icke deriverbar kurva.  

 

 

 

 

											 	 																		Figur	15:	Kochkurvan	

 

 

                                                
1 Klassisk geometri beskriver enkla figurer såsom linjer, cirklar, koner, etc. 
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Mandelbrotmängden uppkallad efter matematikern Mandelbrot är en av de mesta kända frak-
talerna.  

	Figur	16:	Mandelbrotmängden	
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5.3 Fraktalers egenskaper 

De allra viktigaste egenskaper hos fraktaler är självlikhet och icke – heltal dimension.  

Fraktaler är själv liknande vilket innebär att om man bryter fraktaler ned i ett godtyckligt antal 
små bitar, var och en av dessa bitar kommer att vara en kopia av hela strukturen [23].  Några 
exempel på själv likhet finns i figur 17.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Figur	17:	Den	röda	dispositionen	visar	några	av	de	självlikheterna	av	objektet.	[23]	

 

Den icke-heltal dimensionen är svårare att förklara. Klassisk geometri behandlar föremål av 
heltal dimensioner: noll dimensionella punkter, endimensionella linjer och kurvor, tvådimens-
ionellt plan figurerar såsom kvadrater och cirklar, och tredimensionella fasta ämnen såsom ku-
ber och sfärer. [24] 

Många naturfenomen beskrivs bättre med hjälp av en dimension mellan två heltal. Medan en 
rak linje har en dimension av en kommer fraktaler att ha en dimension mellan ett och två bero-
ende på hur mycket utrymme den tar upp vid vridning. Ju mer den platta fraktalen fyller ett 
plan, ju närmare den närmar till två dimensioner. På samma sätt kommer en "kuperad fraktal 
scen" att nå en dimension någonstans mellan två och tre. Så en fraktal landskap består av en 
stor kulle täckt med små högar skulle vara nära den andra dimensionen, medan en grov yta 
består av många medelstora kullar skulle vara nära den tredje dimensionen [24].  
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5.4 Fraktal dimension 

För att kunna förklara fraktal dimension kommer vi att gå igenom den klassiska dimensionen. 
I Matematiken tänker man på dimensionen av en geometrisk figur som det minsta antalet para-
metrar som behövs för att bestämma en punkts position i figuren. Ordet dimension har olika 
betydelser inom matematiken och varje sammanhang finns det en motsvarande dimensions-
teori. Dimension innebär” utsträckning” och det finns en, två och tre dimensioner.  

En punkt har nolldimension eftersom det inte behövs några parametrar för att beskriva punktens 
position, det finns bara en punkt.  

En linje kan beskrivas av tallinjen R och positionen av en punkt på denna linje ges av värdet i 
punkten. Därmed är linjen en dimensionell.   

En plan yta kan beskrivas av tallinjen R2 och positionen av punkt (x, y) ϵ R2 bestäms av sitt x – 
värdet och y – värde. Ett plan har både en bred och en höjd och därmed är det tvådimensionellt. 
Ett exempel kan vara en kvadrat och med enkel matematik kan dess area bestäms.  

I vår värld består det både en bred, en höjd och ett djup och därför kallas det tredimensionellt 
och modelleras med R3 (x, y, z) ϵ R3. En kubik kan ett exempel på tredimension och kan be-
stämmas dess volym. 

Vad är dimensionen av insidan av en njure eller hjärnan, och hur mäts deras yta? Vad sägs om 
en bit av brocolli eller blomkål? Detta är vad fraktaler kan hjälpa oss med. Med hjälp av fraktal 
dimension kan vi mäta komplexiteten av ett objekt [23]. Det klassiska exemplet på detta är att 
försöka mäta en kustlinje. Det är nästan omöjligt att mäta längden på en kustlinje eftersom 
tidvattnet alltid kommer in och ut vilket i sin tur innebär att kustlinjen i sig är i ständigt föränd-
ring. Därför är användning av vanlig mätning meningslös.  

Fraktal dimension tillåter oss att mäta graden av komplexitet genom att utvärdera hur snabbt 
våra mätningar ökar eller minskar som vår skala blir större eller mindre [23]. 

Det finns många olika typer av dimension så som topologisk dimension, Hausdorffdimension 
och Euclidean dimension. Denna rapport kommer att ta upp den så kallade box – counting di-
mension.  
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Exempel på fraktal dimension av linje 

 Figur	18:	visar	antal	bitar	man	får	när	man	delar	upp	en	linje	på	olika	storlekar.	

Som	framgår	av	tabellen	nedan	minskar	längden	på	segmenten	linjärt	med	antalet	segment.	

Tabell	4:	visar	uppdelning	av	en	linje	i	olika	storlekar.		

Matematiskt kan detta samband skrivas enligt ekvation (10) 

N = (
\

(
(10) 

För en rektangel gäller däremot att antalet segment som krävs för att täcka arean är lika med 
inversen av arean i kvadrat så som illustreras i Figur 19 och framgår av ekvation (11) 

r (kvot) N (antal) 

1 1 

½ 2 

¼ 4 

1/8 8 
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a) En	hel	kvadrat       b) En	halv	kvadrat	motsvarade	4	kvadrater 
     

 

 

 

 

c) En	fjärdedel	kvadrat	motsvarade	16	kvadrater  
 
 
 
 
 
 
 
 

d) en	åttondel	kvadrat	motsvarade	64	kvadrater	
 
Figur	19a,b,c,d:	visar	antal	bitar	man	får	när	man	delar	upp	en	kvadrat	på	olika	storlekar.	
	

 
Tabell	5:	visar	uppdelning	av	en	kvadrat	i	olika	storlekar.		

 
 
 

 

 

 

𝐍 = 𝟏
𝐫

𝟐
                                                                     (11) 

 

 

r	(kvot)		 N	(antal)	

1	 1	

½	 4	

¼		 16	

1/8			 64	
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Exempel på fraktal dimension av Koch kurva 

Figur	20a:	kock	–	kurvan	

Figur	20b:	först	ska	en	approximation	göras	av	Koch	–	kurvan	genom	att	dra	ett	rätt	linjesegment	mellan	
dess	ändpunkter.	Den	räta	linjen	kallas	linjesegment,	då	linjesegment	lika	med	1	blir	det	1	linjesegment.	

Figur	20c:	den	andra	approximation	är	att	dela	upp	längden	av	linjesegment	till	1/3	och	då	bli	det	antal	
segment	4	bitar.		

Figur	20d:	den	tredje	approximationen	som	visas	i	figur	ovan	är	att	dela	upp	längden	av	linjesegment	till	
1/9	och	får	16	bitar	av	linjesegment.	I	detta	fall	har	man	tagit	hänsyn	till	mer	detaljer	än	den	första	figu-
ren.		
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Tabell	6:	visar	antal	bitar	man	får	när	man	delar	upp	Koch	-	kurva	på	olika	storlekar	

Dimensionen av Koch – kurva är mellan 1 och 2 vilket innebär att Koch – kurva är en 
fraktal. Genom att använda linjesegment metoden kan dimension av komplexa figurer be-
räknas på ett enkelt sätt.  

(
\

v
= N 

D log r = logN 

D = 	 h3^{
h3^ \

D = 	 h3^ (|
h3^ }

= 1,26	

r (längd på ett seg-
ment, som kvot av 
ursprungslängd) 

N (antal segment) Totallängd Ln 

1 1 L0= 1 

1/3 4 L1= 4/3 

1/9= (1/3)2 16 = 42 L2= 16/9= (4/3)2 

1/27 = (1/3)3 64 = 43 L3= 64/27 = (4/3)3 

… … … 

(1/3) n 4n Ln= (4/3) n 
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5.5 Box – counting dimension 

Box – Counting är en metod för att samla in data för att analysera komplexa mönster genom att 
bryta ett objekt, bild i mindre och mindre bitar, vanligen "låd–formad” och analysera bitarna i 
olika skalor. Box – Counting algoritmer har tillämpats på mönster i 1-, 2- och 3-dimensionella 
utrymmen. Tekniken är oftast implementerad i mjukvara för användning på mönster som ex-
traherats från digitala medier, även om den grundläggande metoden kan användas för att un-
dersöka vissa mönster fysiskt. Tekniken uppstod ur och används i fraktal analys [25]. 

Med box – counting metoden täcks bilden med ett rutnät och sedan räknas antalet rutor av nätet 
som täcker bilden. Detta upprepas med finare rutnät med mindre lådor. Genom att krypa stor-
leken av gallret flera gånger får man fram mer noggrant av mönstret strukturen. [26] 

Fraktal dimension kan tas fram med hjälp av av box – counting metoden genom att beräkna 
lutningen på linjen när man plotta värde av log (N) på y – axeln och log (r) på x – axeln. Där N 
är antalet lådor som täcker mönster eller figuren och r längden på varje låda. [26] 

Exempel på beräkning av fraktal dimension genom att använda box – counting dimension av 
Koch kurva. Genom att täcka Koch kurva med mindre och mindre lådor får vi ett noggrant 
mönster av kurvan. 

r1= 1/3 och N(r1) = 3 

Figur	21a:		Figuren	täcks	av	tre	lådor	

Kurvan i figuren 21a täcks av tre lådor vilket innebär att längde av varje låda är 1/3 och den 
totala antal lådor blir det 3. 

r2= 1/9 och N(r2) = 12 

Figur	21b:		Figuren	täcks	av	mindre	och	finare	rutnät	

Genom att täcka kurvan i figur 21b med ett finare rutnät och mindre lådor, bli längden av 
varje låda 1/9 samt 12 stycken antal lådor. 
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r3=1/27 och N(r3) =48 

Figur	21c:	figuren	täcks	av	ännu	mindre	lådor	och	finare	rutnät.	

Genom att täcka kurvan i figuren 21c med mindre lådor och finare rutnät, bli längden av 
varje låda 1/27 och antal lådor 48. 

Figur	21a,	b,	c:	Beräkning	av	Koch	kurva	dimensionen	med	hjälp	av	box	–	counting	dimension	

Tabell	7:	längden	av	Koch	–	kurva	i	box	–	counting	dimension	

Det generella uttrycket för längden på varje låda efter steg n som kvot av den ursprung-
liga längden kan då skrivas som  

𝑟 =
1
3

V

Antalet lådor, N, som krävs för att täcka kurvan är då lika med 

N = 3 ∗ 4&�(	        (12) 

r (kvot) N (antal) 

1 1 

1/3 3 

1/9 = (1/3)2 12 = 3*4 

1/27 = (1/3)3 48 = 3* 42 

(1/3)n 3*4n-1 
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Figur	22:	lutning	på	linje	visar	dimensionen	av	Koch	–	kurva		

Dimensionen av Koch kurva är lutningen på linjen vilket blir 1,26. I detta fall är det en-
kelt att beräkna det exakta värdet av dimensionen genom att använda logaritmen.  

 
 
D = 	 lim

												\f
→0	 h3^{

h3^ \
		

D = 	 lim
												\f	

→ 0	 h3^ 	 �.9
f@;

h3^ 	 ;�
f
	
		

D = 		 h3^ 9
h3^ �

≈ 1,2618  
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5.6 Fraktaler i naturen 

Exempel på fraktaler i naturen är konturen av ett moln, ett löv eller ett berglandskap, ett 
träd, röken från en skorsten och virvelbildningen bakom ett flygplan eller i ett vattenfall. 
Fraktal begreppet har använts i ökande omfattning sedan 1970 – talet inom olika veten-
skaper för att kunna beskriva delar av verkligheten, modeller av tillväxt i biologin och 
kemin, virvelbildning vid turbulens, modellen i fysiken för små rökpartiklars rörelse i luf-
ten ((browisk rörelse) och kaos i fysiken. Man har även använt fraktaler i geografin för att 
beskriva bland annat kustlinje.  

Figur	23a:	ett	löv	i	tre	förstoringar 

Figur	23b:	fetbladsväxt	

Figur	23c:	ett	träd	



40 

6 Bestämning av effektiv ter-
misk konduktivitet för riktiga 
porösa material med fraktal, 
fraktalsteori  

6.1 inledning 

Värme- och massöverföring i porösa medier är både ett naturligt fenomen i jordens biosfär och 
fysikalisk kemi process i industrier, jordbruk och människors liv. Därmed har studier av värme- 
och massöverföring i porösa medier blivit en viktig uppgift för forskare och ingenjörer under 
senaste tiden. Värme- och massöverföring i porösa medier är ett mycket komplext objekt och 
det finns fortfarande många svårigheter att beskriva sambandet mellan värme and massöverfö-
ring fenomen. [27] 

Bland dessa svårigheter, är den mest svåraste delen bestämning av de fysiska egenskaperna av 
poröst material, som orsakas av oregelbundna geometriska strukturer.  I traditionella stu-
dier, den porösa material förutsätts vara en enhetlig isotropisk, kontinuerliga media på makro 
skalor och geometriska arrangemang beskrivs med begreppen volym i genomsnitt. Termiska 
egenskaper hos porösa medier bestäms utifrån denna förenkling, men i verkligheten är porösa 
medier inte homogen partikel därmed finns det en stor skillnad mellan detta ideal och i verklig-
heten. [27] 

I syfte att fastställa de fysiska egenskaperna, krävs det en ny matematik för att definiera relat-
ionen mellan fysiska egenskaper och porös struktur. Effektiv termisk konduktivitet för porösa 
medier har länge varit känd som en av de viktigaste egenskaperna i studien om värme och 
massöverföring i porösa material. Olika värmeöverföring modeller har föreslagits för att be-
räkna värmeledningsförmågan för porösa material. Dessa modeller kan delas in i följande 
grupper (a) volym i genomsnitt modell, b) cell-modellen, (c) statistisk modell, och d) semi 
empirical modell. Men den termiska konduktivitet som beräknas av dessa modeller beror end-
ast på en utmärkande egenskap hos den porösa material, porositet. Skillnaden i termisk kon-
duktivitet mellan den verkliga poröst material som har oregelbunden struktur och den ideala 
kommer att bli stort.   

Liu et al diskuterade por egenskapen av jordar. Resultatet visade att markstrukturen är en frak-
tal. Fraktal teorin öppnar ett nytt sätt att bestämma termiska parametrar av sammansatta 
material, och att studien om värme- och massöverföring i porösa medier kan få mer fram-
gångar. Författaren använder fraktal tekniker för att studera effektivt termisk konduktivitet för 
porösa material. [27]. Men deras modeller för att bestämma lokala fraktal dimension är fortfa-
rande mycket komplex och det finns vissa svårigheter i praktisk användning. 
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6.2 Fraktal studie av värmeledningsförmåga i jord  

Fraktaler är en ny inriktning av geometrin vetenskap att studera oregelbundna föremål. En vik-
tig egenskap i fraktal struktur är självupprepande. Den största skillnaden mellan fraktal geome-
tri och euklidisk geometri är i dimension intervallet. Om ett objekt mäts genom skala δ värdet 
N (δ) passar följande ekvation  

𝑁 𝛿 = 	~	𝛿H                   (13) 

Där d är dimensionen, för Euklidisk geometri det är heltal medan fraktal geometri kan vara icke 
heltal. Värdet på N (δ) kan vara en längd av linje, area av en yta eller volym av en kub. Lokala 
fraktal koncept utvecklades och det påpekades att en effektiv termisk parameter E kan ut-
tryckas som en funktion av fraktal dimensionen d, varje enskild termiska parameter i olika 
faser Ei, volym i genomsnitt porositet av porositet media ϵ och skala l, som är 

𝐸 = 𝑓( 𝐸U	, 𝜀, 𝑑, 𝑙)                   (14) 

Genom att använda detta grundläggande uttryck kommer att effektiva värmeledningsförmågan 
i verklig jord bestäms. 

Författaren har visat hur man på detta sätt kan beräkna den fraktala dimensionen för ett typiskt 
snitt av svart jord från Heilongjiang provinsen som visas i fig. 24. [27].  Författarna antar att 
värmeöverföringen i en punkt i porösa medier endast påverkas av dess närliggande struktur och 
tar sektionsarean D2 för en mindre jordpartikel som den minsta skalan och A2 som kan innehålla 
vissa partikelfiltergrupper i fyra riktningar som den största skalan. En fraktal beskrivning av 
jordens struktur ger i så fall följande relation mellan den fasta fasen S för olika skalor, X och 
den fraktala dimensionen, d. 

𝑆 𝑋 	~	𝑋H                     (15) 

För att ta fram den fraktala dimensionen, d, gör man som följer för olika X i intervallet mellan 
D2  och  A2.  

 

 

 

 

 

                                       Figur	24:	genomskärning	av	svarta	jorden	
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I. Välj område skala X i intervallet D2 →A2 godtyckligt.

II. Med area skala X hitta i region i genomskärning, välj en punkt i en partikel som en
mätning och mät den fasta fasen med S

III. Upprepa steg (ii) flera gånger för att säkerställa area skala skannar varje cell i hela av-
snittet ordentligt och ta genomsnittet av den fasta fasen som.

IV. Upprepa steg (ii), (iii) ovan för olika värden på X i intervallet D2 →A2

V. Göra en i-ln plot av S mot X om X och S använd följande ekvation

ln 𝑆 = ln 𝑐	 + 𝑑𝑙𝑛	(𝑋)                 (16) 

Om det finns ett linjärt samband enl. ekvation 16 så handlar det om en fraktal material. 

I ekvationen är c en konstant och lutningen på linjen ger den fraktala dimensionen d. 

Markens struktur kan i så fall definieras som en statistisk självupprepande och d är sektions 
area dimensionen för den fasta fasen.  

Figur 25 ger en utvärdering av solida området fraktal dimension för jord. Figur 25 visar 
jordens struktur har uppenbara fraktal-funktionen. 

Figur 26 är en genomskärning av ett ris marken från Taihu lake och utvärderingen av 
solida området fraktal dimension. Eftersom Taihu lake marken är lösare än svarta j jor-
den, dess porositet är större än den svarta jorden, så att dess solida område fraktal di-
mension är mindre. 

Figur	25:	visar	en	utvärdering	av	avsnittet	område	fraktal	dimension	för	svart	jord.	[27]	

16.0
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Figur	26:	genomskärning	av	jord	från	Taihu	lake	och	utvärdering	av	den	fraktala	dimension.	[27]	

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur	27:	volym	cell	för	att	beräkna	termiska	ledningsförmåga.	[27]	
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6.3 Fraktal modell för termiska konduktivitet 

Författarna har visat att den fraktala beskrivning som redovisas i avsnitt 6.2 kan användas för 
att beräkna den effektiva termiska konduktiviteten genom att beskriva den verkliga komplexa 
strukturen som en rektangulär struktur som har samma area som jordens partikel och samma 
fraktal dimension som framgår av figur 27. [27] 

Ekvation 16 för en homogen markens struktur ger [27] 

𝑆 = 𝑐𝑋H (17) 

Nätverket och sektion area av markens partiklar minskas således till 1/ X av den ursprungliga 
arean, volymen cell för att beräkna värmeledningsförmågan visas i figur 27, och dess egen-
skaper i värmeöverföring kommer att vara samma som i hela området. 

Den volymetriska fast innehåll baserat på fraktal teori blir då 

V	=	(S/X)3/2/(X/X)3/2	=	(S/X)3/2              (18) 

Kombinera med ekvationerna (17) och (18) får vi 

	𝜐 = 	 𝑐� 5𝑋
�(H�()

5              (19) 

Det volymetriska fasta innehållet baserat på stor skala bör närma sig den volym medelvärde 
från makro skala mätning, men det finns fortfarande en skillnad mellan dem. Det ena sidan kan 
det vara orsakat av stora tomrum, som kan förekomma i stor volym domän, och å andra sidan 
kan det vara på grund av att markpartiklarna är förenklade till partikel en kub. För att kompen-
sera denna skillnad, en volymetrisk faktor m införs, och den effektiva volymetriska torrhalt 𝜐� 
blivit 

𝜐� = 𝑚𝑐� 5𝑋
�(H�()

5	              (20) 

Där 

𝑚 =	 (��
 (¡?)

             (21) 

Den förenklade modellen för värmeöverföring genom värmeflödet q genom en strukturenhet 
visas i figur 28. Figur 29 är en schematisk av termisk resistans. Det totala termiska motståndet 
i strukturen. 
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𝑅 = 	 £¤;.(£¤?c£¥)
£¤;c£¤?c£¥

                    (22) 

 
där  
 
𝑅P( = 	

(

¦¤. (� §
? �

                     (23) 

 

𝑅¨ +	𝑅P5 = 	
¦¥. (� §

; � c¦¤. §
; �	

¦¤.¦¥. §
? �	

                   (24) 

 

Substituera ekvation (22), (23) och ekvation (24), får vi 

𝑅 = 	
¦¥. (� §

; � c¦¤. §
; �	

¦¤.¦¥ (� §
; �c § c	¦¤? .  §

; �� §
                   (25) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur	28:	förenklad	modell	av	värmeöverföring	

 
 

 

 

Figur	29:	schematiskt	termisk	resistans		
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Därmed effektiv termisk konduktivitet kan erhållas som 

𝜆�	 = 	
(
£
= 	

¦¤.¦¤ (� §
; �c § c¦¤? .  §

; �� § 	

¦¥. (� §
; � c	¦¤. §

; �
              (26) 

Genom att substituera ekvation (20) i ekvation (26) tar författaren [27] fram ett uttryck för 
den effektiva termiska konduktiviteten för en porös struktur baserad på fraktal begreppet 

𝜆�	 = 		 𝜆P. 𝜆¨	. 	1 − 𝑚
(
�𝑐( 5𝑋

H�(
5 + 𝑚𝑐� 5𝑋

� H�(
5

+
𝜆P5. 𝑚

(
�𝑐( 5𝑋

H�(
5 − 𝑚𝑐� 5𝑋

� H�(
5

𝜆¨. 1 − 𝑚
(
�𝑐( 5𝑋

H�(
5 + 𝜆P(𝑚

(
�𝑐( 5𝑥

H�(
5

Där λg och λs är de termiska ledningsförmåga av gas och fast material. 

Den effektiva värmeledningsförmågan för svart jord beräknades genom att använda ekvationen 
(27) och resultatet visas på figur 30. Den genomsnittliga porositeten hos svart jord på makro-
volymen är 0,5, fukthalts volym är 10 %, den genomsnittliga diametern hos partikeln är 0,05
mm. Under beräkningen skalan på området 4 × 104 to 4 x 106 (as 2.5 × 10-4 mm2 to 2.5 x 10-2

mm2), λs, is 1.8 W/m°C, λg is 0,145 W/m°C (λg = 0.1/0.5 λw+ 0.4/0.5 λa, λw är den termiska
ledningsförmågan för vatten och λa för luft). Från figur 33, fann vi att värdena för λe är på
området 0,22 ~ 0,28 W/m° C.

Det betyder att om vi väljer en viss skala för att beräkna, kan vi få en beräknad effektiv värme-
ledningsförmåga som är mycket nära riktiga värdet av effektiv värmeledningsförmåga för rik-
tiga jord. 

Figur	30:	Beräknad	effektiv	värmeledningsförmåga	för	svart	jord.	[27]	

(27)
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7 Fastställande av effektiv värme-
ledningsförmåga för polyure-
tanskum genom användning av 
fraktalmetoden 

7.1 Introduktion 

Polyuretanskum är ett bra värmeisoleringsmaterial som ofta används i det vardagliga livet samt 
inom många industrier, såsom kemiteknik, kylning och husbyggnad på grund av den mycket 
låga värmeledningsförmågan och lätta vikten. Under de senaste två decennierna har den tekni-
ken och kemin av det stela uretanskummet utvecklats på en industriell nivå men dess värme-
ledningsförmågor, som anses vara den viktigaste parametern för att utforma isolerings struk-
turen, kan inte beräknas exakt. Detta för att polyuretanskummet är ett poröst material med en 
oregelbunden inre geometrisk struktur. Vanligtvis bestäms den effektiva värmeledningsför-
mågan av poröst material med hjälp av mätningar. Därför har en stor mängd mätarbeten att göra 
för att tillgodose de industriella kraven. Samtidigt har vissa värmeledningsmodeller föreslagits 
i litteraturen för att beräkna skummets effektiva värmeledningsförmåga och andra porösa 
material. Dessa modeller kan klassificeras i följande grupper: (a) volym i genomsnittlig modell, 
(b) cellmodell, (c) statistisk modell, och (d) semi-empirisk modell.

Den effektiva värmeledningsförmågan beräknad med dessa modeller är beroende av endast en 
karakteristisk parameter av de porösa medierna, det vill säga porositet. Därför, kommer felet i 
förutsägelse av effektiv värmeledningsförmåga för medier med oordnade och heterogena inre 
struktur att blir stort när endast den genomsnittliga volymetriska porositeten används.  

Ett alternativt tillvägagångssätt, en fraktalmetod, föreslogs av Thovert et al och Pitchumani et 
al för att fastställa värmeledningsförmågan av slumpmässiga porösa medier och enkelriktade 
fiberförstärkta kompositer. Adrian et al. [28] använde fraktal tekniker för att studera effektiva 
värmeledningsförmågan för en-isotropiska granulära medier. I dessa modeller, bestämning av 
lokala fraktal dimensioner är fortfarande för tufft och komplicerad för användning i praktiken. 
Under de senaste åren har Yu och hans medarbetare i deras serie artiklar föreslagit en enhetlig 
modell för att beskriva de fraktal egenskaper av porösa medier och utvecklat en självuppre-
pande modell för att beräkna den effektiva värmeledningsförmågan hos porösa medier baserat 
på termisk elektrisk analogiteknik.  

Dessutom har den resulterande värmeledningsförmåga modellen visat sig vara en funktion av 
porositeten, förhållandet av områden, varvid förhållandet mellan komponentvärmeledningsför-
mågor och inuti kontaktvärmemotstånd, men inte en funktion av fraktaldimensioner. Tanke är 
att de partiklar som rör och inte rör varandra i ett representativt tvärsnitt i reala porösa medier 
inte är lätt uppdelade och ändras från en del till en annan del i den porösa utrymme, som väldigt 
olika för olika typer av poröst material, vilket gör areaförhållandet och kontaktresistansen svåra 
att bestämma [28].  
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En generaliserad modell för värmeledningsförmåga som lämpar sig för alla typer av poröst 
material tänks vara omöjlig. Därför måste man hitta en enkel och praktiskt sätt att bestämma 
den effektiva värmeledningsförmågan för en typ av poröst material.   
De fraktalegenskaperna av riktig mikrostruktur av polyuretanskum studeras och ett nytt uttryck 
för att beräkna den effektiva värmeledningsförmågan hos skummaterial erhålls.  



 

 49 

7.2 Mickrostruktur av styvt polyuretanskum 

Den huvudsakliga strukturen av styvt polyuretanskum är en uppsättning av kontinuerligt slutna 
celler fyllda med den skummande gasen. Det gör skummet till ett väldigt bra värmeisolerings-
material. Uppenbarligen beror den effektiva värmeledningsförmågan hos skummet på cellstruk-
tur och cellstorlek. Uretanskummet är bildad av en serie spontana och exotermiska reaktioner 
av polymer. Skumning uppnås vanligen genom avdunstning av skummande lösning. Genom 
användning av svepelektronmikroskop erhålls den typiska strukturen i skummet som visas i 
Figur 31 och Figur 32. [28] 

 
Den visar sig att de regelbundna slutna cellerna är den huvudsakliga strukturen om det är längs 
eller vinkelrätt mot riktningar av celltillväxt och det finns tre typer av cellkluster i den vanliga 
cellfördelningen; det vill säga enkelcell, bindning av två celler och ansluten tre cell kluster. Den 
mest sannolika celldiametern är ca 0,5 mm. Den slutna cellstrukturen orsaker skummet att ha 
en mycket låg värmeledningsförmåga. Det totala tvärsnittet av skummet kan delas upp i två 
faser, det vill säga cellfasen (svarta delen) och fast väggfas (vita delen) [28]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	31:	Mikrostruktur	av	uretanskum	i	riktning	med	celltillväxt	X	50.	[28]	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

Figur	32:	Mikrostruktur	av	uretanskum	i	lodrätt	med	celltillväxt.	[28]	
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7.3 Lokal fraktal beskrivning av skumstrukturen 

För att beräkna den lokala fraktal dimensionen av skummet har författarna [28] använt box-
räkningsmetoden.  

Det antas att värmeledningen i en punkt av skummet påverkas endast av dess närliggande struk-
tur. Baserat på mikrostrukturen av styvt polyuretanskum med en enda cell bindvävs två celler 
och ansluten tre celler i ett tvärsnitt, kan den termiskt påverkade område i en enhetscell i en 
lokal sektion ta ett område, som är fylld med tre celler i alla olika riktningar runt en cell och det 
totala representativa området kan då bestå av sju celler påverkat område i en enhetscell i en 
lokal sektion ta ett område, som är fylld med tre celler i alla olika riktningar runt en cell och det 
totala representativa området kan då bestå av sju celler. Då det maximalt möjliga inströmmande 
är det område πA2/4, som kan innehålla sju stora celler såsom visas i figur 33. Den studerade 
polyuretanskummet visar att den maximala celldiametern är omkring 0,61 mm, vilket är unge-
fär 30 gånger större än den minsta celldiameter av 0,02 mm, därför tar vi den minsta celldia-
metern D som den minsta box – counting skalan (D är en ekvivalent diameter av cellen) och 
diametern A av det maximala termiska inflödet området som motsvarar det maximala box – 
counting skalan. 

Figur	33:	Mätningsskalan	för	att	beräkna	fraktal	dimension	av	det	lokala	området.	[28]	

Beräkningsresultaten för styvt polyuretanskum visar att det finns ett linjärt samband mellan det 
genomsnittliga området av cell fas S och längdmätning skala X i log-log plot, det vill säga, X 
och S uppfyller ekvation 17 i avsnitt 6. Dessutom metoden är i princip den samma som beskrivs 
i avsnitt 6. 

fraktal dimensionen d är lika med 1,646 för skumstrukturer längs celltillväxtriktningen såsom 
visas i figur 31. Samma utvärdering har gjorts för riktningen vinkelrätt mot celltillväxtrikt-
ningen och det visar sig att dess lokala fraktal dimensionen är nästan densamma som den rikt-
ningen för celltillväxt som visas i figur 34. I figuren är koordinat andelarna längd och area 
enheter i bilder TWIP och TWIP2. 
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Figur	34:	Utvärdering	av	arean	för	fraktal	dimensionen	för	ett	skum	tvärsnitt.	(A)	Sektionsområde	uretan	
skumprov;	(B)	log	-log	plot	av	S	mot	X.	[28]	
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7.4 Fraktalmodell av värmeledningsförmåga för po-
lyuretanskum 

Här antas att naturlig konvektion och strålning i celler kan försummas eftersom celldiametern 
vanligtvis är mindre än 1 mm och temperaturnivån i alla applikationer är mycket lägre. Sålunda 
en förenklad värmeledning modell för ett riktigt skumelement (motsvarande cellenhet) kan ge-
nomföras såsom visas i figur 36 och dess värmeledning process kan analyseras med användning 
av termiskt motståndsnätverk såsom visas i figur 37. [28] 

Figur	35:	en	motsvarande	cellenhet.	[28]	

Figur	36:	den	förenklade	ledningsmodellen.	[28]	

Figur	37:	Det	termiska	motståndsnätverket.	[28]	
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Enligt den fraktal konceptet, tvärsnittsarean av cellfasen vid olika riktningar (x eller y) upp-
fyller följande fraktal uttryck som 

𝑆(𝑋) = 𝐶«𝑋H¬        (28) 

𝑆(𝑌) = 𝐶S𝑌H®        (29) 

där S (X) och S (Y) motsvarar tvärsnittet områdena cellfas i celltillväxtriktningen och vinkel-
rätt mot celltillväxtriktningen. Sektionen void fraktioner vid olika riktningar kan beräknas 
som 

VZ =
¯ °
°?

= 	CZX]k�5  (30) 

V2 =
¯ ²
²?

= 	C2X]³�5  (31) 

Genom användning av den metod som används i elektriska kretsar kan den effektiva värmeled-
ningsförmågan för skumelementet för olika riktningar erhållas [28]  

𝜆�,U = 1 − 𝜐U
5
� 𝜆´ +

¦µ¦¤ ¶
? �

¦µ ¶
; �c (� ¶

; � ¦¤
													 𝑖 = 𝑎, 𝑝 ,  (32) 

där λw är den termiska ledningsförmågan hos cellväggen som mätas genom experiment och λw 
= 0,58 W / (m · ℃) i denna mätning som gjorts av författaren [28]; υi är den lokala tomrums-
fraktionen av skumelementet vid olika riktningar; λg är den termiska ledningsförmågan hos den 
skummande gasblandningen i cellerna och det kan beräknas genom 

𝜆P = 	
º¶
º
𝜆PU        (33) 

där Gi är den i:te gasmassan av gasblandningen i cellen, vilket kan mätas från ett skumprov; λgi 
är den termiska ledningsförmågan hos den i:te gasen. 

Från ekvation 32 visas det att den effektiva värmeledningsförmågan λe av polyuretanskummet 
beror huvudsakligen på de termiska ledningsförmågorna för alla komponenter och andelen tom-
rum i tvärsnittet vid olika riktningar, vilka är relaterade till mätningslängdskala X eller Y och 
fraktal dimensionen fraktal dimension för tvärsnittets tomrum. Det antas att det avsnitt tom-
rumsandelen baserat på längden av en motsvarande cellenhet L0 är lika med den genomsnittliga 
sektionen tomrumsfraktion av poröst material på en mikroskala. Detta betyder att om vi tar 
mätskalan L0 som en karakteristisk längd kommer den beräknade värmeledningsförmågan att 
kunna jämföras med mätningar genom att sätta in ekvationerna 30 och 31 in i ekv. 32, kan vi 
erhålla det en fraktal uttryck som kan användas för att beräkna den effektiva värmeledningsför-
mågan för polyuretanskum som 
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𝝀𝒆,𝒊 = 𝟏 − 𝐊𝒊
𝟐
𝟑𝑳𝟎

𝟐𝒅𝒊
𝟑 𝝀𝒘 +

𝝀𝒈𝝀𝒘𝐊𝒊
𝟐
𝟑𝑳𝟎

𝟐𝒅𝒊
𝟑

(𝝀𝒘�𝝀𝒈)𝐊𝒊
𝟏
𝟑𝑳𝟎

𝒅𝒊
𝟑c𝝀𝒈

													 𝒊 = 𝒂, 𝒑 ,            (34) 

där 𝐾U = 	
𝐶U
𝐿É5

 och L0 är den karakteristiska längden av skumelementet. Fraktal dimension di

och konstant Ci kan erhållas i processen för att beräkna sektionsområde, eller fraktal dimension. 
Från ekv.34, med ökning av fraktal dimension di kommer den effektiva värmeledningsförmågan 
λe minska. Detta är enligt de termiska egenskaperna hos de verkliga skummaterialen. 
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8 Fastställande av den effektiva 
värmeledningsförmågan av ty-
ger genom användning av frakt-
almetoden 

Den effektiva värmeledningsförmågan och fuktöverföringsegenskaperna hos ett enstaka 
skikt eller hos flerskiktstyger är kraftigt relaterat till kläders bekvämlighet [29]. Som de 
flesta vet beskrivs värmeledning i porösa material, såsom tyg, vanligtvis makroskopiskt 
genom en medelvärdesbildning av mikroskopiska värmeöverföringsprocesser under en re-
presentativ grundvolym [29]. Därför har vissa värmeledningsmodeller föreslagits för att 
beräkna den effektiva värmeledningsförmågan för tyger och andra porösa media baserad 
på genomsnittsmetoden av porositet [29]. Den oordnade, heterogena inre strukturen kom-
mer dock att resultera i en märkbar avvikelse i förutsägelsen av den effektiva värmeled-
ningsförmågan, ett resultat av utnyttjandet av den genomsnittliga volym porositeten. 

Mikrostrukturen i tyget avslöjar en betydligt oordnad fördelning av väver, varptrådar, och 
kanaler eller hål på grund av förflyttningen som sker när flera skikt av tyg är uppstaplade 
på varandra (11). Dessa porer och deras strukturella fördelningar är i huvudsak analogt 
med mikrostrukturer i sandsten, till öar eller sjöar på jorden, samt andra liknande veten-
skapsgren [29]. Fraktal teori är ett nytt ämne som utvecklats på de senaste åren, och avslöjar 
de sammanslagningar mellan i-ordning och ur ordning samt mellan det fastställbara och 
slumpmässiga. Fraktal struktur har ofta dykt upp i olika textilproduktioner, naturliga samt 
artificiella [29]. Således är det möjligt att tillämpa fraktal teorin och tekniska metoden av 
den effektiva värmeledningsförmågan hos porösa tyger med N-skikt. 

Vanliga vävda strukturen kommer att undersökas i syftet med att hantera en effektiv vär-
meledningsförmåga modell baserad på de särskilda fraktal egenskaper av flerskiktade tyger 
med tvåskaftsbindning. Ytterligare studier kommer att fokusera på mätningar av den effek-
tiva termiska värmeledningsförmågan. 
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8.1 Fraktal geometriska strukturen av garn och vävt 
tyg 

En fraktal struktur som bildas av både makroporer (hål eller kanaler) mellan trådarna och 
mikroporer inuti garnen finnas inom vävt tyg på grund av den oordnade karaktären av ty-
gens mikrostrukturer. Författaren Zhu menar att fraktal egenskaperna av porer inom vävt 
tyg skiljer sig från andra porösa material [29]. Därför bör båda dessa typer av porer ingå i 
en enhetscell för fraktal analys. Det finns två underdomäner inom tyget. Den ena består av 
garn (varp och väft) som vävs samman för att skapa ett sammanhängande nätverk. Ett garn 
är en bunt av enskilda fibrer som hålls samman med tråd. Det andra är ett nätverk av tomma 
porer och kanaler runt garnet. För enkelhetens skull är enhetscellen i fig. 38a idealiserad 
som den som visas i Fig. 38d. [29] 

Fibrerna och de rutor som har samma tvärsnittsarea antas vara inuti garnet. Ett motsvarande 
element cell som innehåller en enda fiber och sidoluftpor konstrueras baserat på de lokala 
fraktal dimensioner längs riktningar som tvärställts mot värmeflödet. 

Figur	38:	 Strukturmodell	av	en	 tygsektion:	 (a)	arkitektur	av	det	vanliga	vävda	 tyget,	 (b)	 tvärsnitt	 längs	
väftriktningen	för	den	idealiserade	cellenheten,	(c)	tvärsnitt	längs	varpriktningen	för	den	idealiserade	cell-
enheten	(d)	idealiserad	vanligt	vävd	cellenhet,	och	(e)	termalresistansnätverk.	[29]		
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Figur 38 visar den strukturella modellen av en singular enhet av garn inom ett tyg med 
tvåskaftsbindning.  

Enligt ekvation 35 kan porvolymen i en enhetscell av tyg, Vfab uttryckas som: 

𝑉Ë«Ì = 	𝐿ÍÎ¬Ï                    (35) 
 
Således är fraktaldimensionen Dfab 

𝐷Ë«Ì =
TVÑÎ¬Ï
TVÒ

                   (36) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	39.	Strukturmodell	av	en	garnsektion:	(a)	idealiserat	tvärsnitt	av	ett	garn	(b)	faktiska	tvärsnitt	av	
ett	garn	(c)	motsvarande	cellenhet	för	garn,	och	(d)	värmebeständigheten	hos	cellenheten.	[29]	
 
 
Vi vet om att porvolymfraktion beskrivs som 

 
𝜑Ë«Ì = 	

ÑÎ¬Ï
Ñ

= 	𝐿ÍÎ¬Ï��                   (37) 
 

där V föreställer ytenheten av kuber och kan bytas ut mot en likvärdig kubvolym med en 
sidolängd av L, med andra ord,  

𝑉 = 𝑊PL +𝑊S´ 𝑊L´ +𝑊L´ 𝐻PS + 𝐻PL = 	𝐿�  se figur 25d                                   
 
𝑊PL +𝑊S´ är längden 
𝑊L´ +𝑊L´ bredden  
𝐻PS + 𝐻PL  höjden  
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8.2 Fastställande av Fraktal dimensionen Dfab 

Box – counting metod i fraktal geometri används för att beräkna den lokala por fraktal 
dimensionen Dfab av väven i denna studie. Box – counting metod är baserad på bildanalys 
av en cellenhet (eller ett märkbart tvärsnitt av ett stickprov) längs ett plan som är normal 
till huvudriktningen av värmeflödet. I denna metod analyseras tvärsnittet först av att dis-
krediteras med användning av kuber med storlek κ. Därefter räknas antal lådor N (κ) som 
krävs för att täcka porvolymerna helt. Den fraktal dimensionen av porer Dfab kan bestäm-
mas med värdet av lutningen av en linjär anpassning genom data på en log-log- plot av N 
(L ≥ κ) kontra κ. Fraktion dimensionen Dfab kan variera mellan 1 och 2. Den fraktal di-
mensionen Dfab = 2 motsvarar en slät yta eller ett plan eller kompakt kluster. [29] 
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8.3 Fraktalmodellen för effektiv värmelednings-
förmåga 

Det antas att vilken som helst effektive värmeegenskap E för en fraktal poröst medier kan 
uttryckas som en funktion av den fraktal dimensionen df av ett sektionsområde, varje indi-
viduella termisk parameter Ei olika faser, och porositet φ av porösa medier [29] d.v.s. 

𝐸 = 𝑓(𝐸U, 𝜑, 𝑑Ë)             (39) 

Cellenheten härledd från vävt tyg består av tre delar: kanaler eller hål, väften, och varp. 
Först beräknas den effektiva värmeledningsförmågan till den tvärgående riktningen av garn 
(varp eller väft) baserat på fraktalteori. Det antas att väften och varpen har samma struktu-
rella parametrar.  Författaren har tillämpat fraktalteori för studier av värmeledningsförmåga 
i garn som inkluderar experimentell verifikation av modeller för den resulterande värme-
konduktivitet experimentella studier av garn tvärsnitt porstruktur av Cao et al. [29]. Resul-
taten visar att det finns statistiska egenskaper som är självliknande i garn. En förenklad 
värmeledningsmodell för ett verkligt garnelement kan utföras såsom visas i Figur 26 c och 
denna värmeledningsprocess kan då analyseras genom användning av ett motståndigt ter-
miskt nätverk såsom visas i figur 26 d. Genom den metoden som används i en elektrisk 
krets kan den effektiva värmeledningsförmågan hos garnelementet erhålls, 

(
£Ö
= 	 (

£¬¶×,?
+ 	 (

£¬¶×,;c£Î¶Ï§×
             (40) 

𝜆Ø = 1 − 1 − 𝜑Ø
;
? 𝜆P +

¦Î.¦¤

¦¤c¦Î	 (�ÙÖ
;
?

             (41) 

Från ekvation 14 visas det att den effektiva värmeledningsförmågan hos garnet beror hu-
vudsakligen på beteendet av luft och fibrer under värmeledning och sektion tomrumsfrakt-
ion 𝜑Ø. Det effektiva porositet 𝜑Øav garn kan bestämmas genom den effektiva porositeten 
𝜑Ë«Ì av hela tyget konstruerad. 

	𝜑Ø = 	
		ÙÎ¬Ï�(Ñ;cÑÚcÑÛ)/Ñ
(Ñ?cÑ?cÑÜcÑÝ)/Ñ

      (42) 

där V är volymen av en cellenhet. V1 . . . V6 Och V7 är de volymer av motsvarande pas-
sager. 

Anta att den naturliga konvektionen och strålning i celler kan försummas på grund av att 
cellängden är oftast mindre än 1 mm och temperaturnivån i de övriga applikationerna är 
betydligt lägre.  

Värmeflödet genom tvärsnittet av cellenheten passerar inte bara igenom denna kanal, utan 
även väften och varpen. Således består värmeflöde q av fyra delar: (1) luftvärmelednings 
q1 genom luftkanalen 4; (2) värmeflöde q2 genom serie-anslutningspassager mellan por 
passage 1 och väft partiell passage 3; (3), värmeflöde q3 genom seriekoppling passager 
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mellan por passagen 7 och varp partiell passage 6; och (4) värmeflöde q4 genom varpen 
partiell passage 2 och väft partiell passage 5. 

 
En analogi till elektriska kretsar användes för att analysera värmeöverföringsegenskaperna 
hos cellenheten och det motståndiga termiska nätverket som visas i figur 38 e. 
 
(

£Î¬Ï
= 	 (

£Ú
+ 	 (

£;c£�
+ (

£?c£Ü
+ (

£Ûc£Ý
             (43) 

 
Vi erhåller den effektiva värmeledningsförmågan i riktningen av tygets tjocklek, λfab, som 
 
𝜆Ë«Ì = 𝐿𝜆Ø(	

¦¤
¡¦ÖcÞ¦¤

+ ¦¤
Í¦Ö

+ (
ßcà

+	 ¦¤
á¦¤cº¦Ö

)           (44) 

 
där  
 

𝐴 = 	ã¤äãäµ

å¤ä
  𝐵 = 	ãäµã®µ

å¤®
 𝐶 = 	ã¤äãäµ

å¤®
 𝐷 = 	 ã¤äã¤®

å¤äcå¤®
 

𝐸 = 	ãäµã®µ

å¤ä
  𝐹 = 	ã®µã¤®

å¤®
 𝐺 = 	ã®µã¤®

å¤ä
 

Kombination av ekvation 44 med ekvationer 37, 41 och 42 visar att λfab är relaterad till 
tygets strukturella storlek och tomrumsfraktion dimension Dfab. 

 

Algoritmen för föreliggande effektiva värmeledningsförmåga modellen sammanfattas föl-
jande: 

 
1. Den fraktal dimensionen Dfab räknas på värdet av lutningen för den bästa linjära 

anpassning genom punkterna i denna kurva. 
 

2. Utvärdera porositet 𝜑Ë«Ì i tyger med tvåskaftsbindning med N-skikt från ekvation 
37 
 

3. Mät arkitektoniska parametrar, Wgt, Wpw, Wgp, Wtw, Hgp och Hgt av det vanliga ty-
ger med tvåskaftsbindning med N-skikt och beräkna V, V1. . . V7 Från dessa arki-
tektoniska parametrar. 
 

4. Hitta λy från ekvationer 37, 41 och 42 
 

5. Erhåll tillslut den effektiva värmeledningsförmågan λfab av tyger med tvåskafts-
bindning från ekvation 44. 
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9 Resultat och diskussion 

Värme och värmetransport i porösa medier är ett komplext objekt och det finns fortfarande 
svårigheter att beskriva sambandet mellan värme och värmetransports fenomenen.  Den mesta 
svåraste delen är bestämning av den fysiska egenskaper hos porösa material på grund av att 
porösa material har oregelbundna geometriska struktur.   

Fraktal metoden är en ny matematisk inriktning som ger möjlighet att studera geometrin med 
oregelbundna struktur samt fastställa den fysiska egenskaper hos porösa material.  Fraktal di-
mensionen är inte heltal och tillåter oss att mäta graden av komplexitet genom att utvärdera hur 
snabbt våra mätningar ökar eller minskar som vår skala blir större eller mindre.  Fraktal dimens-
ionen kan mätas på bl.a. genom att använda ”box – counting dimension”.  

Materialstruktur hos olika porösa isoleringsmaterial såsom vävt tyg, svart jord och polyuretan-
skum har studerades med hjälp av fraktal metoden och därmed fått deras värmeledningsförmåga 
så kallade lambda värdet genom beräkning.  

 
Den huvudsakliga strukturen av styvt polyuretanskum är en uppsättning av kontinuerligt slutna 
celler. Den termiska ledningsförmågan hos skummet beror på cellstruktur och cellstorlek. 
Skumstruktur beskrivs med hjälp av lokala fraktal dimensioner över en viss litet utbud av längd-
skalor. Baserat på snitt av färsk styvt polyuretanskum prov, beräknas sektionsområdet fraktal 
dimensioner. En förenklad värmeledningsmodell är utvecklad för att beräkna den effektiva vär-
meledningsförmågan hos styvt polyuretanskum med hjälp av fraktal dimension. Fraktal ana-
lysen kan bygga en relation mellan de fysikaliska egenskaperna och den inre mikrostrukturen 
av poröst material och sålunda ger det ett nytt sätt att förutsäga värmeledningsförmåga på verk-
lig porösa medier med oordnade och heterogena inre struktur. 

Dessa modeller är begränsade till ren värmeledning men ger en bra korrelation med mätningar 
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