
Licence to Breathe, artikla 7: Ilmanvaihdon
huuhtelevuuden varmistaminen IMS-järjestelmien
minimi-ilmavirroilla sekoittavassa ilmanjaossa

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset

Covid-19-viruksen ilmalevinneisyys on kääntänyt katseet ilmanvaihdon toimivuuteen.
Tartuntariski kasvaa, mitä kauemmin virus viihtyy tilassa. Tilakohtaisten ilmavirtojen
lisäksi tärkeässä roolissa on myös ilmanvaihdon hyötysuhde εa [%], jolla pystytään
kuvaamaan, kuinka tuloilmavirrat huuhtelevat oleskeluvyöhykkeen (kuva 1).

Suuri osa ilmamääräsäätöisistä ilmanvaihtojärjestelmistä on varustettu kiinteällä
sekoittavan ilmanjaon päätelaitteella. Tämä aiheuttaa riskin ilmanjaon
oikosulkuvirtaukselle εa<50% silloin, kun tuloilman puhallusnopeus päätelaitteessa
pienenee ja sitä kautta heittopituus lyhenee. Tämän johdosta on riski, että
oleskeluvyöhykkeen huuhtelevuus heikkenee.

Kuva 1. Erilaisten ilmanjakotyyppien hyötysuhteiden määrittely
perustuen epäpuhtauksien poistotehokkuuteen.
Lähde REHVA Mixing Ventilation Guide on mixing air distribution desing

Sekoittavan ilmanvaihdon tehokkuutta lasketaan kaavalla 1, missä verrataan
poistoilman epäpuhtauden suhdetta huoneen epäpuhtauteen.

𝜖𝑎 = 𝐶𝑒
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Tuloilman hyötysuhteeseen vaikuttaa myös tuloilman olosuhteet, yli- tai alilämpöisyys.
Reilusti ylilämpöiseen tuloilmasuihkuun vaikuttaa puhallusnopeuden lisäksi ylöspäin
nostava terminen voima. Noste aiheuttaa heittopituuden pienenemistä ja edesauttaa
oikosulkuvirtauksien muodostumista. Tuloilman lämpötila on yksi yleisimmin muutettuja
tuloilmaparametreja esimerkiksi silloin, kun palvelualueiden tiloissa todetaan häiritsevää
vetoa.

Kuvassa 2 on esitetty CO2 -indikaattorilla epäpuhtauden jakautuminen tiloihin täysin
sekoittuneessa ilmanjaon tilanteessa εa=50% sekä tilanteessa, jossa on
oikosulkuvirtausta tuloilmalaitteesta poistoilmaan εa<50%.

Kuva 2. Esimerkki ilmanjaon sekoittumisesta huonetilaan, Lähde REHVA Journal, January 2016

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Tilojen ilmanjakomenetelmä ja tuloilman olosuhde vaikuttavat ilmanvaihdon
tehokkuuteen

 Ilmanjaon tehokkuuteen ilmamääräsäätöisissä ilmanvaihtojärjestelmissä
tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Miten ilmanvaihdon tehokkuutta voidaan tarkastella ja kehittää kaikissa
käyttötilanteissa

 Miten olemassa olevien järjestelmien toimivuutta ja käytössä olevia
parametreja tulisi tarkastella ja on millä määrä väleillä
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