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о. JOHDANTO

Työn alkuosan muodostaa huoneilmaston asettamien vaati
musten kartoitus. Näiden vaatimusten täyttämiseen ilmastoin- 
tivalaisin antaa huomattavat mahdollisuudet, erityisesti toi
mistotiloissa, joissa ilmastointivalaisinta pääasiallisesti 
käytetään.

Seuraavaksi on esitetty ilmastoinnin ja valaistuksen yh- 
distämistapoja, ja käytettyjä komponentteja. Lisäksi on etsit
ty loistevalaisimen edullisinta toimintapistettä.

Mäntsälän Metalli Oy:n (MMO) ilmastointivalaisimen kom
ponenttien ja rakenteen oltua periaatteellisesti ratkaistu, 
pyrittiin etsimään parannusta lähinnä lämmönsiirtyrnisominai
suuksiin ja kartoittamaan ilmastointivalaisimen ja sisäänpu— 
hallussuuttimen käyttömahdollisuuksia.

Mittaukset suoritettiin TKK:n LVI-laboratoriossa. Lämpö
teknisillä mittauksilla osoitettiin rakenteen parantamismah
dollisuudet ja tulosten perusteella selvitettiin ilmastointi- 
valaisimen eri osien lämmöntuotto. Sisäänpuhallussuutinta tut
kittiin pyrkimyksenä selvittää suutinlukumäärä valaisinta koh
ti .) ja vedottomasti puhallettava ilmamäärä. Tutkittiin myös pai- 
nehäviöt sekä ilmastointivalaisimen synnyttämä äänen tehotaso. 
Lisäksi tutkittiin valaisimen sähkötehoa poistoilmamäärän funk
tiona.

Ilmamäärän yksikkönä on havainnollisuuden vuoksi käytettv
i(m /h), joka ei ole SI-yksikkö.



1 VAATIMUKSIA HUONEILMASTOINNILLE TOIMISTOTILOISSA

1.1. Lämpötila

Ihmisen ihossa olevat lämpötilaa aistivat solut sijait
sevat n. 1 mm ihon pinnan alla, siksi tunnemme lämpötilan 
1 mm ihon pinnan alla, emmekä itse ympäristön lämpötilaa. 
Lämpötilan tuntemus näissä aistinsoluissa syntyy ihon ulko
puolella vallitsevista olosuhteista ja siitä lämpötehosta, 
joka syntyy kehossa ja pyrkii ulos. Jos nämä ulkoiset tai 
sisäiset olosuhteet muuttuvat esim. kehon aktiviteetin tai 
ympäristön lämpötilan muuttuessa, säätää ihmisen lämmönsää- 
tömekanismi ihon pintalämpötilaa siten, että kehon lämmön
luovutus vastaa uusia olosuhteita.

Jotta olosuhteet tuntuisivat miellyttäviltä, pitää ym
päristön lämpötila määräytyä ottaen huomioon se aktiviteetti, 
jota voidaan odottaa ko. paikalla suoritettavan.

Kehon lämmönluovutus tapahtuu - lukuunottamatta hengitys
ilmaan joutuvaa lämpötehoa - ihon pinnasta säteilynä ympäröi
vään, liikkeessä olevaan ilmaan sekä veden haihtumisena. Suh
teet näiden kolmen lämmönluovutustavan välillä vaihtelevat 
riippuen jäähdytyksen tarpeesta eli aktiviteetista ja termi
sistä ympäristöolosuhteista. Keho pyrkii ensisijaisesti käyt
tämään kuivaa lämmönsiirtoa ja hikoilu alkaa vasta ponniste
lun asteen kasvaessa.

Jotta ihminen tuntisi tyytyväisyyttä lämpötilaan vaadi
taan että normaalit suhteet näiden kolmen lämmönluovutusta
van välillä säilyvät suunnilleen kuvan 1. mukaisina. 
Normaalissa konttorityössä keho luovuttaa lämpöä noin l40 W.
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200 '

hikoilu

säteily

konvektio

300 P(W)
normaali konttorityö

Kuva 1. / 3 /. Kehon lämmönluovutuksen jakautu
minen konvektioon, säteilyyn ja hikoiluun eri ak- 
tiviteettlasteilla. Pätee ilmein- ja säteilylämpö- 
tilalla 22°C, ilman nopeudella 0,05 - 0,10 m/s, 
ilman suhteellisella kosteudella n. 45 % ja nor
maalilla sisävaatetuksella.
Konvektion ja säteilyn suhteen vaikutusta huoneilman 

raikkauteen esitetään kuvassa 2, joka on saatu l40 ihmisen 
arvosteltua ilman raikkautta oleskeltuaan kolmessa eri ekvi 
valenttilämpötilassa. Tuloksista ilmenee, että säteilylämpö 
tila on pidettävä huonelämpötilaa korkeampana. Raikas huone 
ilma saavutetaan lämmittämällä huone säteilyllä ja jäähdyt
tämällä puhaltamalla alilämpöistä ilmaa.

Lämpötilaerot yhdessä huonetilassa eivät saa ylittää 
pystytasossa 1,5°C/m, vastaavat erot vaakatasossa eivät ko
ko huoneen aluella saa ylittää 1,5°C / 8 /. Pystysuuntais
ten lämpötilaerojen suhteen ihmiskeho on suvaitsevainen, ko 
ka myös ihmisen pystysuuntainen vaatetus vaihtelee. Vaaka
suuntaisten lämpötilaerojen suhteen tilanne on kriittisempi



sillä ihmisen tietyllä tavalla vaatetetut ruumiinosat pysy
vät aina samassa vaakatasossa.

pistettä

-3 -2

Kuva 2. / 8 /. Ilman raikkauden tunne ilmaistu
na pistein, säteilylämpötilan (ts) ja ilman läm
pötilan ( t^. ) erotuksen funktiona, kolmessa ekvi
valent tilämpöti las sa (tß). Tässä pistearvo 0 mer
kitsee hyvin ummehtunutta ja 8 hyvin raikasta. 
te = 0,522 tt + 0,478 t - 0,208 \Zv~ (38 - tt). 
v on ilman nopeus (m/s) ja lämpötilat (°C).

Ruotsin työsuojeluhallitus suosittaa konttorihuoneiden 
ilman lämpötilan ylärajaksi 22°C ja alarajaksi l8°C. Kesäai
kana sallitaan huoneilman lämpötilaksi 24-25°C. Säteilyläm- 
pötila ei saa olla huonelämpötilaa alhaisempi, eikä nousta 
3-4°C huonelämpötilaa korkeammalle. / 8 /. Hyvin korkeilla 

valaistusvoimakkuuksilla aiheuttaa loistevalon uitraviolet
ti säteilykomponentti palovamman, esim. päivänvalon värinen 
putki aiheuttaa vaiaistusvoimakkuudena 5000 lx palovamman 
(auringonpolttaman), jos valon vaikutus aika on 8 tuntia /23/.

Mikä lämpötila em. toleranssista välitäänkin, eivät 
kaikki henkilöt ole siihen tyytyväisiä, koska ihmisten hen
kilökohtainen vaatetus sekä lämmöntuntemus vaihtelee. Ku-
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va 3 osoittaa lämpötilaan tyytyväisten ihmisten riippuvuu
den tehollisesta lämpötilasta.

il-

100%

50

Kuva 3» / 8 /. Lämmöntuntemus vaihtelevassa te
hollisessa lämpötilassa t^f

1.2. Kosteus

Ihmisellä ei ole erityistä kosteuden aistimiseen tar
koitettua elintä, vaan hänen täytyy päätellä kosteuden so
pivuus niistä seurauksista joita liian alhainen tai liian 
suuri kosteus aiheuttaa.

Suuri absoluuttinen ilman kosteus alentaa hikoilun 
kautta tapahtuvaa lämmönluovutusta, koska ihon pinnan ja 
ilmassa olevan vesihöyryn osapaineen erotus pienenee.

Alhainen ilman kosteus rasittaa ruumiin kosteita pin
toja ennenkaikkea hengityselimiä ja limakalvoja.

Kosteudella on merkitystä ilman kautta leviävien bak- 
teereiden elinikään. Kuvasta 4 havaitaan, että tutkittujen 
/ 8 / streptokokkien kuolleisuus oli lämpötilassa 22,2°C 
suurimmillaan kun ilman suhteellinen kosteus on välillä 
40-60 %.
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kuolleisuus
О, o2
0,01

50 10O%

Kuva 4. / 8 /. Ilmassa olevien streptokokkien
kuolleisuus ilman suhteellisen kosteuden funktio
na huonelämpötilassa 22,2°C.

Huoneilman pölypitoisuuden katsotaan myös riippuvan 
mm, ilman kosteudesta. Useimmat huonetiloissa käytettävät 
materiaalit tulevat hauraiksi alhaisessa ilman kosteudessa, 
tällöin niistä irtoaa kuituja, jotka leviävät ilman liik
keiden mukana pölynä.

Ilman kosteus kondensoituu pinnoille joiden lämpöti
la on ilman kastepistettä matalampi. Kondensoitumista ik- 
kunapintoihin ei saa päästää tapahtumaan, ilman kosteus 
on siis oltava kuvan 5 arvoja pienempi.

x sisällä
(g/kg)kuivaa ilmaa

3 kertainen lasi
2kertainen lasi

yksinkertainen lasi

uikolämpötila

Kuva 5• / 8 /. Ilman kosteus, jossa ikkunan si
säpinnalle alkaa kondensoitua vettä ulkolämpötilan 
funktiona. Sisälämpötila 21,2°c ja ulkoilman nope-
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us 6,7 m/s.
Kondensoitumista ei saa tapahtua myöskään ilmastointi- 

kanavien pinnoissa. Siksi on kylmin sisäänpuhallettava ilma 
oltava huoneilman kastepisteen yläpuolella, esim. sisäänpu- 
halletaan +12 C ilmaa, tällöin +20°C huoneilman suhteelli
nen kosteus saa olla enintään 60 %.

1.3* Ilman liike

Tavallisin vedon aiheuttaja on liian suuri konvektii- 
vinen lämmönluovutus jossakin rajatussa ruumiinosassa. Tämä 
voi johtua korkeasta ilman nopeudesta tai matalasta ilman 
lämpötilasta. Myös säteily ruumiista kylmiin pintoihin ai
heuttaa vedontunteen, joka voidaan kokea ilman liikkeenä ik
kunasta tai seinänraosta.

Pienin riski vedon suhteen saavutetaan virtausnopeu
della, joka ei nouse yli 0,15,- 0,20 m/s. Suurin sallittu il
man nopeus on kokemusperäisesti määritetty paikallaan olevil
le henkilöille 0,35 m/s / 19 /• Tarkemmin sallitut ilman no
peudet oleskeluvyöhykkeellä saadaan kuvasta 6.

ilman nopeus (m/s)

18 19 20 21 22 23 25 ( °C )
ilman lämpötila

Kuva 6. / 25 /. Sallitun ilman nopeuden riippu
vuus huoneen lämpötilasta, kun puhallus tapahtuu 
edestä.



Jos nopeus on alle 0,05 m/s tuntuu ilma usein haitallisen 
seisovalta.

Viihtyvyysolosuhteita voidaan kuvata myös tehollisella ali- 
lämpötilalla &

tt - t¿ + 8v (l)
t^ huoneilman lämpötila (°C) 
t^ virtaavan ilman lämpötila (°C) 
v virtausnopeus (m/s)
0leskeluvyöhykkeellä mitattu tehollinen alilämpötila ei saa 
ylittää konttoritiloissa arvoa 1...2°C, tavarataloissa salli
taan & — 3°C / 28 /.

Ilckunoiden lämpötilat voivat poiketa 10 - 15°C ilman ja 
muiden huonepintojen lämpötiloista. Tällaisen ikkunapinnan 
vaikutus lämpövirtaan siitä ruumiinosasta joka on kohti kyl
mää pintaa on esim. 50 cm etäisyydellä kaksinkertaisesta 

21> 5 x 1,5 m ikkunasta ja ikkunan alareunan tasolla n. 40 % 
kokonais s ä t eilykent ä s t ä / 8 /. Ilman liikkeestä aiheutuvaa 
vetoa voivat aiheuttaa myös kylmissä ikkunapinnoissa jääh
tyvät puhallussuihkut. Ikkunavetoa voidaan vähentää johta
malla poistoilma ikkunalasien välistä tai muuten estämällä 
kylmiä lasipintoja säteilemästä.

1*4. Ilman vaihtuminen

Pääasiallinen ilmanvaihdon tarkoitus on kuljettaa pilaan
tunut ilma pois ja samalla korvata se raittiilla ilmalla.
Usein käytetään ilmanvaihtoa myös lämpötilan säätöön. Tämä 
merkitsee tavallisesti että ilmavirta pitää tehdä merkittä
västi suuremmaksi kuin mitä tarvitaan vain hygieenisten vaa
timusten täyttämiseksi. Tällöin on mahdollista käyttää suurta 
kiertoilmamäärää, ulkoilmaa tarvitaan vain niin paljon kun hy-



gieenisten vaatimusten täyttämiseen vaaditaan.
Ihminen tarvitsee levossa ollessaan 0,024 m^/h happea,

jotta tarvittava ilman happipitoisuus säilytettäisiin tarvi-
3taan raitista ilmaa 0,2 mVh henkeä kohti.

Ilman hiilidioksidipitoisuus ei saa nousta yli 2 - 3 %, 
muuten aiheutuu päänsärkyä. Hiilidioksidipitoisuuden pysyt
tämiseksi terveellisissä rajoissa tarvitaan 6,6 m^/h raitis

ta ilmaa henkeä kohti / 28 /.
Hajukriteeri on merkitsevä ilmanvaihdon tarpeen kannal

ta. Tavallisessa konttoritalossa täytyykin ilmanvaihto las
kea ottaen huomioon että 30 - 40 % henkilökunnasta polttaa 
tupakkaa. Ilmanvaihdon tarve on 50 - 80 m^/h tupakoitsijaa 

kohti. Taulukossa 1 on normiluonteisia /4// 15// 25/
/ 28 / ilmanvaihdon tarpeen arvoja.

Taulukko 1. Raittiin ilman tarve lattia-m2 ja hen
kilöä kohti sekä ilmanvaihtokerroin ilmastointiva- 
laisimen tavallisimmissa- as ennuskoht eis s a.

m^/h*m2-lattia Qnr/h henkilö
ilmanvaihtoker
roin n.kertaa/h

maisemakonttori 3... 3135 25...50 2. . .3
yksittäiskonitori 4...6,7 20... 50 2. . . 3
supermarket 8,23...10 25...35
luo kk ahuone e t 6...12,4 15...25 2. . .3
teollisuustilat 3,35 25
juhlasalit 37,1
voimistêlusalit 1,85

Normaali huonetilavuus konttoritaloissa on n. 30 m^. Ilmavir- 

50 m /h henk. antaa siis 1,6 kertaisen ilmanvaihdon tunnis
sa. Käytännössä tavallisia ilmanvaihtokertoimia ovat 4-5 / 8 /.

1.5» Melu

Suurinta sallittua äänenpainetasoa kuvaavat ISO-suosituk-
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sen mukaiset N-käyrät ja dBA-arvot taulukossa 2. / 4 / / 10 / 
Suuremmat lukuarvot normaaleille tiloille, matalammat luku
arvot tiloille joille asetetaan korkeita vaatimuksia.

Taulukko 2. Sallittu äänen painetaso oleskeluvyö
hykkeellä.

N dB A
maisemakonttori 4o...45 45...50
yksittäiskonitori 35...40 35...40
keskittymistä vaativa 35...40

henkinen työ
koulu 4o
kokoushuone 30
myymälät 45
juhlasalit 30
voimistelusalit 45

Lähteessä / 3 / on annettu melun perusteella suositelta
via maksimiulospuhallusnopeuksia v (m/s) : 

yksittäiskonitorit 2,5 - 4
maisemakonttorit 5 - 6,25

liikehuoneistot 7,5 - Ю
Taustamelu pitäisi maisemakonttorissa olla mahdollisimman 

tasainen, kokeet ovat osoittaneet että 50 - 55 dB on sopiva 
äänitaso peittämään yksittäiset melulähteet ja keskustelun etäi 
syydellä josta sen kuuluminen ei ole toivottavaa / 23 /.



11

2. INTEGROIDUT ILMASTOINTI- JA VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

Nykyisin vaaditaan toimistotiloissa suurta val„istus 
voimakkuutta , aistus-’ J0^ca saavutetaan tavslii = , .,, tavallisesti yleisvalaistuk
e a kattoon asennetuin loistevalaisimin. Tällaisen valais
rrrrr.sähköteho „ M„.

kuumista valaisime^^“” k°nVektÍ1VÍSt* ^mmönsiirt^tä
en №0l3t* huoneilmaan, sekä säteilyn 

muodossa siirtyvää lämpöä, joka abs
teisiin ■ . absorpoituu huoneen raken-
valon k eSlne±Siin- Sät6lly —lUUn myös näkyvän

- -ka sekin lopulta muuttuu lämmöksi. Tämä lämpökuor-
i: ~etenkin kessisin-— -

lai t ,rV1 aan hUOmattaVa Jöähdytysteho. Talvellakaan va- 
-.из! ötehosta ei ole hyötyä, sillä huoneet on ikkul

P tamiseksi lämmitettävä radia,ttoreilla tai näi 
a vastaavilla ikkunavedon poistavilla laitteilla, lisäksi 
orstevalaistuksen aiheuttama säteilykuormitus voi tuli h -

iälliseksi. Korkean , . lla hiu"
haitto ■ ■■ vai ai s tus voimakkuuden aiheuttamien lämpö-

iojen vähentämiseksi voidaan poistoilma imeä loisteval
simien kautta • evalai-vauiTa, jolloin osa valaisi, = i •• ••ilm , alaistuslammostä saadaan poisto

in mukaan. Kuva 7 / p /m ... 07/2/ osoittaa kuinka sisäänpuhallusil
mamaaraa tai jäähdytysilman alilämpötilaa void ■ 
käyttämällä poistoilmavalaisimia. Poistoil
tuslämpö voidaan käyttää hyödyksi kiert 1П’ааП ^

käyttämällä lämmönsiirrintä ■
"intä poistoilmasta tuloilmaan tät

voidaan pienentää talvisin tarvittavaa 1" 't ’
.. avaa lämmitystehoa. Saa-Г““ hUkkaMmPä hyÖdylliSeen * onnistutaan

5 aan Seka JaahdytNotarpeen että lämmitystarpeen huip-
Puja.
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ilmanvaihto kerroin

E (lx)2000

poistoilmavirta yhdestä valaisimesta

Kuva 7- Valaistusvoimakkuuden ja huoneen valais
tuksesta aiheutuneen lämpökuorman riippuvuus. Pel
kän valaistuslämmön poistamiseen tarvittava ilman- 
vaihtokerroin, kun sisäänpuhallettavan ilman ali- 
lämpötila tunnetaan.
E vaiaistusvoimakkuus (lx)
At sisäänpuhallusilman ja huoneilman lämpötilaero (°C)

2 2w lämpöteho valaistuksesta lattia-m““ kohti (XV/m )

2.1. Loistevalaisin lämmönlähteenä /11 /
2.1.1. Käyttöolosuhteet

Tehokkaimmillaan loisteputken valontuotto on kun putken 
kylmimmän kohdan seinämälämpötila on 40°C, kuva 8. Putken va 
lontuotto määräytyy täytöksenä olevan elohopeahöyryn painees 
ta, joka puolestaan määräytyy putken kylmimmän kohdan mukaan
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% loisteputken valontuotosta

8o (°c)

putken seinämälämpötila

Kuva 8. Loisteputken valontuotto putken seinämä- 
lämpötilan funktiona / 11 /.
Putkea ympäröivän ilman lämpötila on optimaalisen valon- 

tuoton saavuttamiseksi oltava n. 25°C, tavallisella loiste

putkella. Amalgam loisteputken valontuotto on edullisimmil
laan n. 35°C lämpötilassa, kuva 9»

putken valontuotto

Amalgam-ln-putki

tavallinen putki
50 0 ¿10 80 (°C)

putkea ympäröivän ilman lämpötila

Kuva 9« Loisteputken valontuotto ympäristön läm
pötilan funktiona. Osram luettelon mukaan.
Myös kuva 10 osoittaa valontuoton maksimikohdaksi put

ken ympäristön lämpötilan n. 25°C , sillä valontuotto ja te

hontarve ovat toisistaan riippuvia kuvan 10 В mukaisesti. 
Kuvassa 10 В ei ilmene vielä loisteputkien alijäähtymisestä 
aiheutuvaa tehontarpeen ja valontuoton vähenemistä, joka al
kaa vaikuttaa kun ympäristön lämpötila putoaa alle 25°C tai
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putken seinämälämpötila putoaa alle 40°C.

tehon kulutus %
too

90

1,00
40 80 120 (°C)

ympäristön lämpötila

suhteellinen valontuotto ja tehontarve 
, 20

:

Kuva 10. A. Ympäröivän ilman lämpötilan vaikutus 
loisteputken tehontarpeeseen / 11 /. В. Loiste
putken valontuoton ja tehontarpeen riippuvuus pois- 
toilmamäärästä. / 7 /• Poistoreiät loisteputkien 
yläpuolella.

2.1.2. Energian jakautuma

Lähde / 24 / ilmoittaa loisteputken tehonjakautumaksi, 
kuva 11.

Lampun teho 100%

Valoa 21% Infrapunasäteilyä Lämpöhäviötä

Kuva 11. Loisteputken tehonjakautuma. / 24 /.
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Kuvassa 11 ei ole otettu huomioon loistevalaisimeen 
välttämättä liittyvää kuristimen aiheuttamaa häviötä. Tau
lukossa 3 on eri tyyppisillä kylmän valkeilla loisteputkil
la mitattuja energianjakautumia loistevalaisimessa.

Taulukko 3• / 11 /. Loistevalaisimen tehon ja
kautuma, valaisimen virta tunnetaan.

elohopea
lamppuEnergian laji 425mA 800mA 1500mA
JLcUlipp U.
4oo w

Valo 19 % 19,4 % 17,5 % 12,6 %
Ultravioletti
säteily

0,4 0,5 0,5 5,8

Infrapunasäteily 30,7 30,2 41,9 69,5Konvektio 36,1 36,1 27,9
Kuristimet
Keskimääräinen

13,8 12,2 12,2 12,1

putken seinämä 
lämpötila

4i°c 45°C 6o°c

Loisteputken lähettämä infrapunasäteily on enimmäkseen
pitkäaaltoista, aallonpituus suurempi kuin 2,7 m aina 1000

asti / 22 /. Vain 0,5 - 0,87 % valaisimen kokonaisenergianku— 
lutuksesta on lyhytaaltoista infrapunasäteilyä.

Näkyvä valo loisteputkesta ilmenee kuvasta 12, jossa 
myös auringonvalon sekä hehkulampun antama valotehon jakau
tuma aallonpituuden funktiona.

2.1.3» Loisteputken väri

Lämpötila vaikuttaa sekä elohopeahöyryyn että loistejau
heeseen loisteputkessa. Pääasiallinen syy tähän on loisteput
ken höyrynpaineen muutos. Elohopeatäytteisen lampun väri muut
tuu sinisestä keltavihreäksi lämpötilan noustessa, tällöin va- 
lonsäteily pienenee. Kun lämpötila laskee lisääntyy valonsä- 
teily loistejauheesta ja elohopeatäytöksen sininen väri voi
mistuu / 11/ s.13. Kylmän valkeat loisteputket muuttavat vä-
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riä muita putkia vähemmän lämpötilan vaihdellessa.

auringonvalo

päivänvalo Osram 19 L

OO 500 600 700 (nm)
lumilux Osram 21 L

100%

400 500 "600 700 (nm)

hehkulamppu

yleisvalkoinen Osram 25

. „„„/ lämmin valkoinen Osram 20 LlOOjo __ ____________________

Kuva 12. Näkyvän valon energian jakautuma aurin
gon valolle, hehkulampulle sekä eräille loisteput
kille aallonpituuden funktiona. Osramin luettelon 
mukaan.

2.2. Rakennemääräykset

Ilmastointivalaisimen tulee olla suojamaadoitettu tai 
suojaeristetty. Valaisimen ulkovaipan on oltava metallia tai 
muuta palamatonta ainetta, eikä sen lämpeneminen saa ylittää 
missään tapauksessa 75°C. Käytettäessä alaslasketun katon ko-



17 -

telotilaa poistokanavana ei valaisimen vaipan aukkojen pin
ta-ala saa ylittää 10 % vaipan kokonaisalasta, eikä ylöspäin 
suunnatun aukon leveys saa ylittää 5 mm eikä muiden aukkojen 
leveys 10 mm. Sellaiselle valaisimelle, joka liitetään suo
raan suukappaleen välityksellä ilmastointihormiin ei aukon 
leveyden suhteen ole rajoituksia. Ilmastointivalaisin on ra
kennettava siten, ettei valaisimen läpi kulkeva ilma joudu 
koskeuksiin sellaisten vaakasuorien yläpintojen kanssa, joi
den lämpeneminen ylittää 75°C, lukuunottamatta loisteputken 
pintaa. Näin estetään pölyn kerääntyminen kuumille pinnoille 
ja vältetään syttymisvaara. / 9 /.

2.3» Erilaisia ilmastointi- ja valaistusjärjestelmiä
2.3.1.Tavanomaiset ilmastointi- ja valaistusjärjestelmät

Kun valaisin on upotettu alaslaskettuun kattoon, voi
daan ilmastointi hoitaa joko seinien tai katon kautta, ku
vat 13 - 17.

i- tuloilma kattohajotti- 
mesta, poisto seinäsälei- 
köstä

tuloilma kattohajotti
mest a , poisto kattosä- 
leikön kautta

Kuva 13.

Kuva l4.
¡1 /•••\ iL4 T
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Kuva 15.

Kuva l6.

Kuva I?•

Hl /•••\ -*
4 T

. - ..
/•••\ u

4 Î

_ÆEL
4

14- 4 '

tuloilma kattohajottimes- 
ta, poisto kattosäleikös
tä käyttäen alaslasketun 
katon alle jäävää tilaa 
imukotelona

tuloilma reijitetystä ka
tosta, poisto kattosälei- 
kön kautta

tuloilma reititetystä ka
tosta, poisto seinäsälei- 
köstä

Kuvan 13 ja l4 järjestelmät eivät anna optimaalista hyöty
suhdetta loistevalaisimelle, koska mitään ei ole tehtävissä 
loisteputkien jäähdyttämiseksi. Joudutaan rajoittumaan mata
liin valaistusvoimakkuuksiin tai sisäänpuhaltamaan suuria il
mamääriä , että voitaisiin poistaa huonetta kuormittava valais
tusteho .

Kuvan 15 järjestelmässä saadaan valaisimesta ylöspäin 
aiaslaskettuun kattotilaan suuntautuva lämpöenergia kuljete
tuksi pois huonetilaa kuormittamasta. Kuitenkin valaisimen toi- 
mintalämpötila pysyy korkeana, sillä valaisimen kuumia pintoja 
ei jäähdytetä.
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Kuvien l6 ja 17 järjestelmissä kaikki valaistusteho tu
lee huoneen jaähdytyskuormaksi.

2.3.2. Poistoilmavalaisimet

Kuva l8
tuloilma kattohajoitti- 
mesta, poisto valaisimen 
kautta

Kuva 19.
tuloilma reijitetystä ka
tosta, poisto valaisimen 
kautta

Kuva 20.

Pienin huoneen jäähdytyskuorma

tuloilma kattohajotti- 
mesta, poisto valaisimen 
kautta käyttäen alaslas- 
ketun katon alle jäävää 
tilaa imukotelona

saavutetaan kuvan l8 mu
kaisella järjestelmällä jossa kanavat on lämpöeristetty. Va
laisimen toimintalämpötila on säädettävissä poistoilmamäärää 
muuttamalla. Huonoin lämmönsiirtyminen pois huoneesta on ku
van 20 tapauksessa, kun valaisimessa lämmennyt poistoilma
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lämmittää alaslasketun katon alle jäävän kotelotilan. Kuvien
l8 ja 19 järjestelmillä voidaan käyttää valaistusvoimakkuuk-
sia aina 3000 lx asti ja ylikin. Kuvan 20 järjestelmässä va-
laistusvoimakkuus rajoittuu 1000 - 2000 lx, jonka jälkeen
transmissiolämpö alkaa haitata / 11 /. Valaistusvoimakkuutta

2vastaava lämpöteho lattia-m kohti kuvasta ?.

2.3.3. Ilmastointivalaisimet

Kuva 21,
tuloilma valaisimen sivuil
la olevista jatkuvista ra
oista, poisto seinäsäleikös 
tä .

Kuva 22.

tuloilma valaisimen sivuil
la olevista jatkuvista ra-

.

öistä, poisto valaisimen 
kautta käyttäen alaslaske
tun katon alle jäävää ti
laa imukotelona

tuloilma valaisimen sivuil
la olevista jatkuvista ra
oista, poisto joka toisesta 
valaisimesta samoin kuin 
tuloilma
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valaisinta jäähdytetään ul
koilmalla, tuloilma katto- 
hajottimesta, poisto katto- 
säleiköstä käyttäen alas- 
lasketun katon alle jäävää 
tilaa imukotelona

Kuva 25»

osa tuloilmasta jäähdyttää 
valaisinta, tuloilma katto- 
hajottimesta, poisto katto- 
säleiköstä käyttäen alas- 
lasketun katon alle jäävää • 
tilaa imukotelona

Kuva 26.

tulo- ja poistokanava kyt
ketty rampiksi valaisimen 
päälle, tuloilma suuttimis
ta, poisto valaisimen kaut
ta

Kuvan 21 järjestelmä vastaa lämpöteknisesti kattohajotinta 
jos eristys tuloilman ja valaisimen välillä on hyvä. Koska kui
tenkin käytännössä hyvät eristysratkaisut tulevat taloudelli
sesti rasittaviksi, tapahtuu useimmissa valaisimissa lämmön-
siirtymistä valaisimesta tuloilmaan, jolloin valon tuotto pa
ranee ja tuloilma lämpenee. Tuloilman lämpeneminen on luonnol
lisesti haitallista ja aiheuttaa valaisimesta ylöspäin suuntau
tuvan lämpöenergiaosuuden tulemisen huoneen jäähdvtyskuormaksi.



Kuvan 22 järjestelmällä saadaan tehokas valaisimen jääh
dytys. Mutta osa poistetusta lämmöstä kuormittaa huonetta, kos
ka poistoilma kulkee alaslasketun katon alla olevan kotelon 
kautta ja huoneilmaa lämpimämpänä aiheuttaa transmissioläm- 
pöä huoneeseen.

Jos valaisimia käytetään kuvan 23 mukaisesti sekä tulo- 
että poistoilmavalaisimina, syntyy niihin eri suuri lämpötila 
ja putkien väri saattaa muuttua.

Jäähdytettäessä valaisinta ulkoilmalla on varottava ettei 
ulkoilmaa pääse huonetilaan. Myös ulkoilman vaihteleva lämpöti
la aiheuttaa vaikeuksia yritettäessä pitää valaisimen lämpöti
laa vakiona, kuva 24. Hyödyllisenä ominaisuutena on huoneen il
manvaihdon riippumattomuus valaisimien jäähdytyksestä.

Kuvan 25 mukainen järjestely lisää ilmantarvetta, mutta 
käytettäessä alilämpöistä sisäänpuhallusilmaa saadaan valaisi
men toimintalämpötila halutuksi.

Kuvan 26 järjestelmässä ei välttämättä tarvita alaslasket- 
tua kattoa. Poistokanava on kuitenkin eristettävä huoneilmasta 
sekä tuloi1makanavas ta, jotta päästäisiin parempaan poistoläm— 
mön talteenoton hyötysuhteeseen ja vältettäisiin lämmönsiirty- 
minen huonetilaan. Tuloilmakanava on eristettävä myös valaisi
men kuumasta pohjasta. '

2.3.4. Loistekatot

Säleiköllä peitetyissä alaslasketun katon valaisimissa ei 
käytetä heijastimia. Ilma imetään huoneesta alaslaskettuun kat- 
totilaan, jossa se lämpenee ohittaessaan putket ja kuristimet. 
Suurilla kattopinnoilla voi syntyä vaikeuksia johtuen epätasai
sesta virtaamasta. Jos putket voitaisiin laskea irti katosta, 
auttaisi vapaa konvektio tasoittamaan virtausta, eikä nutkiin
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syntyisi epätasaista lämpötilaa. Koska alaslasketun katon sy
vyys kuitenkin on rajoitettu on putket asetettava niin ylös 
kuin mahdollista, jotta saavutettaisiin parempi valonjako ja 
estettäisiin häikäisy, kuva 27.

Kuva 2?. Loistekatto, jossa häikäisysuojana ri
tilä.
Tiiviillä läpikuultavalla alaslasketulla katolla on alas

lasketun katon alle jäävä tila ja loisteputkien sijainti sama 
kuin ritiläkatossa. Putkia ja kuristimia voidaan jäähdyttää 
jollakin erillisellä jäähdytysjärjestelmällä tai järjestämäl
lä poisto katon rakojen kautta.

Kuva 28. Loistekatto, jossa häikäisysuojana lä
pikuultava muovilevy.
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2.4. Sisäänpuhalluslaitteiden vaihtoehtoja
2«4.1. Sisäänpuhallus erillään ilmastointivalaisimesta

/I'ul°ilm‘alaitteiden ja valaistuksen erottaminen toisistaan 
tuo etuja kummallekin toiminnolle. Ennenkaikkea sisäänpuhallus— 
laitteiden sijoitus vapautuu valaisimien paikasta, tällöin saa
daan hyvä ilmastointiratkaisu myös tiloissa joissa valaistus on 
vähäinen. Vältetään lisäksi tuloilman haitallinen lämpeneminen 
valaisimen ja poistokanavan kuumissa pinnoissa.

2.4.2. Sisäänpuhallus ilmastointivalaisimessa

joissa ei käytetä ai as laskettua kattoa saadaan 
esteettisesti hyviä ratkaisuja yhdistämällä tulo- ja poistoil- 
makanavat rampiksi valaisinrivin päälle. Lisäksi säästetään - 
asennuskustannuksia, koska asennuksen voi suorittaa yksi ura
koitsija. Usein ilmanvaihdon ja valaistuksen tarve osuu sa
maan paikkaan, jossa ihmiset oleskelevat.

2.4.2.1. Jatkuva rako

Alumiiniprofiili
&

Kuva 29. Kahteen suuntaan puhaltava jatkuva rako 
Kahteen suuntaan puhalluksen jakava jatkuva rako. Kiinni

tetään ripustamalla, säätö T-profiilin ripustuskorkeutta muut
tamalla.
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Kuva 30. Yhteen suuntaa puhaltava jatkuva rako
Kuvassa 30 jatkuva rako, jonka virtaustietä voidaan sää- , 

tää kiertämällä pulttia 1, tällöin pulttiin lukittu ilman oh- 
jauslevy nousee tai laskee. Rakenne pellistä leikattu, virtaus- 
teitä rajaavia aukon reunoja on pyöristetty melun pienentämi
seksi .

Kokemusperäisesti tiedetään melutasoltaan kelvollisia rat
kaisuja saatavan kun virtausnopeus pysytetään pienempänä kuin 
5 ~. Tällöin saadaan 100 mJ/h yhden 15^5 mm pituisen valaisi
men matkalta.

Jatkuvassa raossa esiintyy epätasaista tilavuusvirran ja
kautumaa raon matkalla, jos raon virtaustie pysyy vakiona. Lä- 
hellä syöttökanavaa tilavuusvirta suuttime s s a muodostuu niin 
suureksi että painehäviö vastaa kaukana syöttökanavasta ole
van suuttimen osan painehäviötä lisättynä kanavan painehävi— 
öllö. Tilavuusvirran epätasaisen jakautuman välttämiseksi oli— 
si suut timen virtausaukkoa lähellä syöttökanavaa pienennettävä 
suhteessa virtausaukkoon kaukana syöttökanavasta.
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2.4.2.2. Suuttimessa säädettävä puhalluskulma

Kuva 31» Jatkuva rako, jonka puhalluskulma on sää
dettävissä
Kuvassa 31 alumiiniprofiiliin asennettu lieriö, jonka lä

pi sisäänpuhallusilma kulkee. Puhallussuunta muutettavissa por
•itaattomasti. Päästään 100 nr/h raon juoksumetriä kohti vedot- 

tomasti 2,7 m korkeassa huonetilassa. Saatavilla on myös kah
teen, kolmeen tai neljään suuntaan puhaltavia suuttimia / l4 /

2.4.2.3» Anemostaatti

Anemostaattien sijoittaminen ilmastointivalaisimeen on
nistuu vain jos ramppiin asennetaan valaisimeton välikappale 
anemostaattia varten. Anemostaatin asennuskorkeus voidaan aset 
taa siten etteivät läheiset valaisimet vääristä heittokuviota. 
Anemostaatin painehäviö on säädettävissä siepparipellillä, ei
kä jatkuvalla raolla esiintyvää tuloilman epätasaista jakautu
maa esiinny.

Sisäänpuhallusnopeus saa nousta 6 ^:ssa liitoskappalees- 
sa melutason ylittämättä konttoritilojen vaatimuksia.

2.4.2.4. Reijitetty alumiiniprofiili

Kuvan 32 mukaisesta reijitetystä alumiiniprofiilista, mi
tat pituus ll4 cm, leveys 7,5 cm ja korkeus l6,5 cm puhallet
taessa saavutetaan viihtyisyysolosuhteet hyvin suurilla ilma- 
määrillä jo 60 cm päässä profiilista kaikilla taulukon 4. ar
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voilla.

Taulukko 4. / 5 / • Reititetyn alumiiniproTiilin
painehäviön ja tilavuusvirran riippuvuus.

V (m3/h) 
63,2 
75,8

p (N/m2) 
72,1 
94,6

144
169
194

269
374
474

Kuitenkin painehäviö ja melu alkaa tulla haittaavan suureksi
ilmamäärän ylittäessä 110 m3/h

f

Kuva 32. Sisäänpuhallukseen käytetty reijitetty 
alumiiniprofiili.

2.4.2.5. VAV-järjestelmä

VAV-järjestelmässä sisäänpuhallettava ilma on vakio ali- 
lämpötilassa. Ilmamäärää muutetaan tietystä ilmanvaihdon mi- 
nimitarpeesta lisäämällä j äähdytyst arpe en mukaan. Sisäänpuhal— 
luksen tarvetta säätää huonetermostaatti. Säätö tapahtuu joko 
muuttamalla tilavuusvirtaa yhden säätövyöhykkeen tuloilmakana
vassa tai säätämällä itse sisäänpuhalluselintä. Jotta termos
taatti voisi muuttaa tilavuusvirtaa täytyy järjestelmässä ol
la vakio-tilavuusvirtasäädin joka kompensoi painevaihtelut.
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Tilavuusvirran säätölaite tarvitsee käyttövoimaksi paineil
maa, sähköä tai kanaviston staattista painetta.

Hyvältä VAV-sisäänpuhalluselimeltä vaaditaan tilavuus- 
virrasta riippumatonta heittopituutta sekä tilavuusvirran 
riippumattomuutta verkoston paineolosuhteista.

Tavallisesti yhdyskanavaan tarvitaan erillinen verkos
ton staattisen paineen vakiona pitävä säädin. VAV-järjestel
miä varten on suunniteltu ilmanhajoittimia joiden ilmavirtaa 
säätää pelti, niiden käyttökelpoisuus perustuu соanda-ilmiön 
hyväksikäyttöön. Coanda-ilmiö muodostuu kun ilmaa puhalletaan 
pitkin tasoa esim. kattoa. Ilmalla on taipumus seurata tasoa 
johtuen ilmasuihkussa vallitsevasta ympäristöä matalammasta 
staattisesta paineesta. Tämä alempi paine aiheuttaa positii
visen dynaamisen paineen ympäristön staattiseen paineeseen näh
den. Tällöin korkeammasta staattisesta paineesta alkaa virra
ta ilmaa suihkun matalampaan staattiseen paineeseen. Suihkun 
ollessa lähellä seinämää nämä suihkuun sekoittuvat virtaukset 
painavat suihkun kiinni seinään. Tästä aiheutuu hyvä sisään- 
puhallus- ja huoneilman sekoitussuhde, jolloin voidaan puhal
taa ilmaa suuressa alilämpötilassa. / 1 /.

2.5. Alaslaskettu katto
2.5.I. Kanaviston eristyksen vaikutus valaistuslämpöön

Alaslasketun katon ja kanaviston eristyksen vaikutusta on 
kuvattu lähteessä / 11 / s. 31» Kahta tuloilmajärjestelmää on 
verrattu ottamatta huomioon rakennepalkkien lämmönvarastoimis — 
kykyä. Lisäksi on oletettu että valaisimen ylöspäin suuntautu
nut teho kulkeutuu kokonaisuudessaan poistoilmaan. Kun alaslas
kettu kattotila toimii poistokammiona on oletus oikea. Kanavis-
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toon liitetyillä valaisimilla, joista poistetaan suuria ilma- 
määriä on oletus suhteellisen lähellä oikeata, sen sijaan pie
nillä ilmamäärillä on oletus virheellinen, sillä vapaa konvek
tio va1aisinko telon ulkopinnasta jää ottamatta huomioon. Edel
leen on oletettu että tuloilmakanavat on täydellisesti eristet
ty.

Järjestelmä 1.

ese

Kuva 33«

Tuloilma kokonaan eristetyn kanaviston kautta sisäänpu- 
halluselimeen. Poistoilma imetään valaisimen kautta joko alas- 
laslcettuun kattotilaan tai suoraan kanavistoon, joka voi olla 
eristetty.

AIaslasketussa kattotilassa on poistoilman lämpötila las
kenut arvosta t arvoon t ^, tämä voidaan ratkaista kaavasta 2.

V$Cp (t-tR) = V3 Cp (t1-tR) + ^ (tB-tR) (2)

V poistoilmamäärä valaisinta kohti 
J ilman tiheys 
Cp ilman ominaislämpö

Kaavassa 2 poistoilmaan valaisimen kautta imetty lämpö jakau
tuu poistokanavaan ja kanaviston lämpöhäviöihin meneviin osuuk
siin.
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Кд- valaistukseen kuuluvien laitteiden lämmön siirtopin- 
tojen konduktanssi.

_1 _  1  __ 1_K +к + к +кК bu sk (3)

Jos käytetään alaslaskettua kattotilaa imukotelona jää kaa
van 2 viimeinen termi pois. Lämpötila tß tarkoittaa sekoitet
tua lämpötilaa kun t ja t yhtyvät. Jos useita valaisimia on 
kytketty samaan kanavaan voidaan useimmiten asettaa tR = t„
(suurilla k-arvoilla ja pienillä ilmamäärillä tulee tD. kui- 
tenkin suuremmaksi, niinkuin myös jos valaisimia kytketään 
samaan kanavaan vain vähän).
Saadaan siis kaavasta 2.

(t-tR) (4)

VSCP

Valaisimen ylöspäin suuntautuneesta tehosta seuraa siten vain 
osa

X1 =
1 + Kr
VJ Cp

(5)

poistoilman mukana pois alaslasketusta kattotilasta.

Jos huonekuPrmitusta joka aiheutuu valaisimesta merki

tään saadaan, jos p W merkitsee valaisimen ylöspäin suun

tautunutta tehoa, jossa myös poistoilmaan joutuva teho on mu
kana.

4, = W - i, p W 1 (6)
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Alaslaskettu kattotila toimii sisäänpuhalluskammiona ja 

poisto tapahtuu kanavistoon kytkettyjen valaisimien kautta.

Kun tT tR ei lämmönsiirtyrnistä tapahdu alaslasketusta 

katosta huoneeseen, tällöin lämpö siirtyy huoneesta alaslas- 

kettutin kattoon. Vaadittava tT voidaan laskea kaavasta 7.

(l-p)W = V 3 Cp(tR-tT) * (Kh+Kp) (tR-tT) (7)

Jossa (l-p)W merkitsee valaisimen alaspäin suuntautuvaa lämpö- 
kuormitusta. Jos qg merkitsee sitä lämpökuormitusta, joka joh
tuu valaisimesta ja joka täytyy poistaa tuloilmasta ennen huo
neeseen tuloa saadaan

jossa
i 2

1 + v 5 cp

(8)

(9)

Jos otetaan huomioon että osa valaistuslämmöstä epäsuoras
ti kuormittaa huonetta tuloilman kautta, tämän lämmetessä ennen
huoneeseen tuloaan, saadaan seuraava ehto jos q merkitsee21
huoneen valaistuskuormitusta, joka on poistettava tuloilmasta
ennen alaslaskettua kattotilaa.
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Q21 = V S CP(tR-tTl) = W - V 3 Cp(trtR) (10)

Poistoilman lämpötila t ^ ilman poistuessa alaslasketusta kat- 
totilasta voidaan laskea kaavasta 11.

v 3 Cp(t-tR) = v 3 Cp(t1“tR) + (Kg+Kk)(t1-tT) (11)

saadaan siis

q 21 i2íl“i3)í -p)] ( 12)

jossa

i „ =
1 +

K +K s k
5 CP

(13)

i

100 200 300 V ( m^/li)
Kuva 35• Eristysaste i valaisinkohtaisen poisto- 
ilmamäärän funktiona, erisuuruisilla järjestelmän 
konduktansseilla / 11 /.

Verrattaessa järjestelmiä 1 ja 2 täytyy sama lämpömäärä W pois
taa kummassakin tapauksessa, jos tarkastellaan huonekokonaisuut 
ta. Mutta itse huoneen jäähdytystarve on järjestelmässä 2 pie
nempi kuin järjestelmässä 1. Alaslasketun katon pintalämpötila 
on myös pienempi kun koko alaslaskettu kattotila palvelee si- 
säänpuhalluskammiona järjestelmän 2 mukaisesti. Tämä sallii kor 
keamman huonelämpötilan, koska katon lämpötila on alhaisempi,
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sillä huoneen pintalämpötiloilla ja ilman lämpötilalla on lä
hes yhtä suuri vaikutus huoneilmastoon. Toisaalta täytyy jär
jestelmässä 2 työskennellä alhaisemmilla tuloilmalämpötiloilla 
kuin järjestelmässä 1, josta seuraa vähän alhaisempi kylmäkö- 
neen hyötysuhde.

Sovellutus MMO-ilmastointivalaisimeen

Kuva 36. MMO-ilmastointivalaisin sovellettuna koh
dan 2.5•1• laskutapaan.

k^ = 1,74 W/m2 °C 10 mm vuorivilla
= 0,815 W/m2 °C

= Ak = 2,38 W/°C
2Oletetaan huoneessa lattiapinta-ala 4m /valaisin sekä 

V = 60 m3/h

p = 0,63 mittaustuloksista kuva 62. 

i = 0,88 kuvasta 35•

MMO- ilmastointivalaisin on kuten järjestelmä 1, jossa alaslas- 

kettu katto on jätetty pois.

W = 153 W kuvasta 97. 

qt= 66,3 W

Koska i on hyvin lähellä maksimiarvoaan 1 ei eristyksen lisää

minen huomattavasti paranna lämmöntalteensaamista.
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Jos vuorivilla paksunnettaisiin kaksinkertaiseksi eli 20 mm.
Saataisiin

k^ = 1,22 W/m2 °C 
Кд = 2,04 W/°C 
i = 0,9 
q^ = 68,i w

jolloin lämmönsiirto poistoilmaan paranee 2 %.

2.5*3* Varastoitumisen vaikutus /11 /

AIaslaskettuun kattoon asennetun upotetun ilmastoimatto

man valaisimen aiheuttama jäähdytystarve q huoneessa on muotoa 
q = (1 - Ae"BT) W (l4)

jossa A ja В ovat lämmönsiirtokertoimista, lämmönjohtavuuksis

ta, lämpötiloista ja valaisimen energianjakautumista riippuvia 

vakioita. Katso kuvat 37, 38 ja 39* T on aika ja W on valais
tuksen kuluttama teho.

Rakenteisiin varastoitunut lämpö kuormittaa huonetta sen 
jälkeen kun valaistus on sammutettu. Huoneen kuormitus on nyt 
muotoa,

. ., i BM x -ВТ ( 15)q = A W (e -1 ) e
T > M

kun valaistus on ollut sytytettynä ajan T = 0...T = M
Jos oletetaan että valaistus on sytytettynä M tuntia päi

vässä ja sammutettuna 24-M tuntia, saadaan kumuloituva huoneen 
lämpökuormitus q geometrisen sarjan muotoon, jonka summa voi
daan laskea kun valaistus on sytytettynä.

-B(24-M)2q = W(1 - Ae"BT) —~ e
1 - e -24B (16)

M
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Ja kun valaistus on sammutettuna eli M<T< 24

Sq =
..u BM . -ВТ AW(e - 1)e

1 - e -2413 ( 17)

M < T < 24

Kun alaslaskettu kattotila on ilmastoitu, viedään suuri 
osa lämmöstä pois ennenkuin se ehtii kuormittaa huonetta. Läm
pökuormitus huoneeseen oletetaan poistoilmaan mennyttä läm- 
pötehon osaa pienemmäksi kuin valaisimen kokonaistehontarve W 
ja huonekuormaksi saadaan

q = (l - Ae"BT)qoo (l8)

Ja lämpö joka poistetaan alaslasketusta kattotilasta q onc

qc = ( 1 - CeBT)(l - (19)

jossa C 
kuva 3 9

on poistoilmaan menneestä lämpötehosta riippuva vakio,
(l-p)W/2

poistoilma

(1-p)W/2
( l-p)W/2.

Kuva 3?.
Kuvassa 37• p on ylöspäin suuntautunut suhteellinen osuus va
laisimen tehosta, h lämmönsiirtymiskerroin, A lämmönjohtavuus 
ja 1 seinämän paksuus.

Laskutoimituksessa on oletettu lämmönsiirto tapahtuvaksi



puoliksi konvektiona ja puoliksi säteilynä. Lisäksi on oletet
tu alaslasketun katon lämpökapasiteetti nollaksi.

Tarvittavat vakiot А, В ja C kuvista 38 ja 39, joissa on
3 2oletettu ilmanvaihtomäärä 3 m /h lattia-m kohti.

Kuva 38. Vakioiden A ja В riippuvuus eri teki
jöistä ilmastoimattomassa alaslasketussa katos
sa / 11 /.

q /W
0,1
0.8

0.8

0.1

0.6

0,5

—\ z ^4 -

0ЛЗ 0,6 0/75 6 8 /*. 3 6 9 2 6 60 0,19 o,20
-** -► -- --»- -- «.

P hlh4 h2h3 > /1 1, u u b

Kuva 39« Arvot C:lle ja q : lie riippuen eri te
kijöistä ilmastoidussa alaslasketussa katossa / 11 /.
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2.6. Yläjako

Integroitu katto tarkoittaa ilmastoinnin, valaistuksen, 
sähkö- ja telejärjestelmien hoitamista samasta yksiköstä läh
tien. Alaslaskettua kattoa käytettäessä tarvitaan vain tele
jä sähköliitäntöjen alasvientiputki. Kuvan 26 mukaisessa jär
jestelmässä tarvitaan tila myös johtojen kuljettamiseksi, kos
ka tällöin ei alaslaskettua kattoa tarvita. Ramppia ripustet
taessa jää kanavien yläpuolelle tila jota voidaan käyttää joh
tojen kuljettamiseen. Tällöin johtojen alasvientiin tarvitaan 
pistorasiat rampin kylkeen tai kotelo johtoja varten. Ulkonä
öltään parempi ratkaisu saadaan jos johdot kuljetetaan omassa 
kotelossaan rampin sivulla, josta ne on helppo laskea alas.
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3. MMO-ILMASTOINTIVALAISIN

Nimeä ilmastointivalaisin käytetään tässä yhteydessä ra
kenteesta, johon on sovitettu loisteputkivalaisin sekä ilman
vaihtoon tarvittavat laitteet.
Rakenne

leikkaus A-A

Kuva 40 MMO - i lmastoin-
tivalaisin

leikkaus B-B

1. valaisinkotelo
2. loisteputki 
3 • heijastin
4. kuristin
5. ritilä tai häikäisysuoja

7• poistokanava
8. lämpöeriste
9. tuloilmakanava
10. tuloilma suutin
11. tiiviste

6. poistoreikä
Useista peräkkäin kytketyistä valaisimista lcanavi s töineen 

käytetään nimitystä ramppi.
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3.11 Tuloilma
3.1.1. Kanavisto
3»1.1.1. Liitäntäkappaleet

Xlmastointivalaisin liitetään tavallisesti pyöreistä kier— 
resaumatuista kanavista valmistettuun ilmastointiverkostoon. 
Kysymykseen tulevat TES 1501 ja SFS 3282 standardien mukaiset 
kanavakoot NS 100, 125, 130, 15O, 160, joista N5 130 tulee kor
vattavaksi NS 125 :llä, myös NS 15O korvataan NS l60:llä, nykyi
senä ylimenokautena käytetään vielä kumpaakin standardikokoa. 
Kanaviston liitäntää varten tarvitaan valaisinrampin päähän ke- 
räyskotelo, kun valaisimet asennetaan kattoon, sillä kanavan 
päätyyn eivät em. kanavakoot mahdu. NS 100 kanava mahtuisi pää
tyy11 ja tällaista liitosiapaa voidaan käyttää jos rampin matkal
ta saadaan ilmamäärän lisäämiseksi apusyöttökanavia, jotka voi
daan kytkeä kanavan kylkeen. Keräyskoteloa ei tarvita jos kyt
kentä kanavistoon tehdään rampin katon kautta. Kyseeseen tule
vat aiaslaskettuun kattoon asennettu valaisin tai ontelolaatas
sa kulkevasta syöttökanavasta ilmaa saava ramppi.

3.1.1.2. Ulottuvuudet

Rampissa oleva tuloilmakanava toimii sisäänpuhalluselimien 
jakokammiona. Hyvä jakokammio on ulottuvuuksiltaan sellainen 
että siinä vallitsee tasainen staattinen paine, eikä virtaus no
peus kammiossa nouse häiritseväksi. Nouseva virtausnopeus tuo 
mukanaan staattisen paineen alenemisen ja melutason nousun. Siis 
sitä parempi jakokammio mitä suuremmat ulottuvuudet.

Rampin kanavat olisi mitoitettava siten, että ne tulevat 
painehäviöltään ja virtausnopeudeltaan liitäntäkanavia edulli
semmiksi. On asetettava rampin suorakaidekanavaan sellaiset



ulottovuudet että hydraulihalkaisija tulee liitäntäkanavan hyd- 
raulihalkaisijaa suuremmaksi.

Kanavien mittoihin vaikuttavat lisäksi pyrkimys pitää ker
roskorkeus mahdollisimman pienenä, joka vaatii mahdollisimman 
litteitä kanavia sekä ulkonäkö kysymys, joka vaatii kanavia pie 
niksi ja huomaamattomiksi. Ulkonäön suhteen tyydyttäviä ratkai
suja saavutetaan silloin kun kanavien seinien leveyden ja kor
keuden suhde on 1,5 - 2,5«

Tuloilmakanavana voitaisiin käyttää neliönmuotoista kana
vaa, josta jää valaisimen reunan yli n. 40 mm, tila johon si- 
säänpuhallussuutin voidaan sijoittaa. Hydraulihalkaisija on ol
tava vähintään l60 mm, valitaan siis koko 16O x 16O.

Voitaisiin käyttää myös litteämpiä kanavia, mutta näiden 

materiaalimenekki olisi ne1iökanavaa suurempi.

Alkuperäisen tuloilmakanavan sisämitat ovat 128 x l84, hyd 
raulihalkaisija d^ = 152 mm. Sisämitoilla 16O x 16O mm saavute
taan dh = 16O mm ja mahdollistetaan NS 16O liitoskanavan kytke
minen ramppiin, tällöin materiaalimenekki kasvaa 2,5 %, mutta 
kyseessä on näennäiskasvu, sillä tosiasiassa standardilevystä 
jäävä hukkapala pienenee.

3.I.1.3* Liitokset

Liitokset rampin osien välillä tehdään pakottamalla kana
van sisälle hitsatut vinotut liuskat seuraavan kanavan sisään. 
Syntyvän huulloksen vaimistustoleranssin hajonta on 0,5 mm:n 
sisällä, täten saavutetun tiiveyden on asennuksien vastaanot
totarkastuksissa havaittu täyttävän standardin TES 1502 paine- 
luokan Dl vaatimukset.

Jos kaivataan parempaa tiivistystä, voidaan rakentaa ka
navan sisälle tiivisteen pidin, jota vasten kanavan sisälle
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hitsattu liuska tiivistyy, kuva 4l A. Tai kuvan 4l В mukainen 
L-profiilikumi, joka taipuessaan tiivistää liitoksen.

X ia—*—*■ ^ / -S ' Çzzz'-

А В

Kuva 4l. Ilmastointivalaisimen kanavistoliitos
ten tiivistyksiä.

3.1.1.4. Lämpöeristeet

Tuloilmakanavas s a tarvitaan lämmöneristystä, jotta vältet
täisiin tuloilman lämpeneminen valaisimen ja poistoilmakanavan 
kuumissa pinnoissa.

Tuloi lmaltanavan pohjan ja valais inko telon seinän välillä 
on 5 mm ilmarako, tällöin lämmönläpäisyluku k = 3»06 W/m*' °C.
Jos eristystä lisätään 10 mm vuorivillalla saadaan k = 1,74 W/ 
m2 °C. Jos ilmavälille asetetaan alumiinikalvo saadaan 
k = 2,42 W/m2 °C.

Tuloilma- ja poistokanavan välillä on 10 mm vuorivilla ja
p Ok = 2,13 W/m C. Jos ao. välille asennetaan 20 mm vuorivillaa 

k = 1,125 W/m2 °C. Eristysten vaikutus katso kuva 66, jossa 
lämmönsiirtyminen on oletettu yhtä suureksi tuloilmakanavan poh
jasta sekä poistokanavaa vasten olevasta seinästä.

3-1*1.5* Painehäviö ja tilavuusvirta / 2? /

Suorakaidekanaviston painehäviö 

ap = (20)
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rmj= 1,2 kg/t 
v = O... 6 m/s

ilman tiheys 
virtausnopeus kanavassa

Re = vd
P

suorakaidekanavan hydraulihalkaisija

d, = 2 ab
h a+b

(21)

(22)

a ja b suorakaidekanavan särmät 
d^ = 0,l6 m tuloilmalcanavassa
P = 15,2 «10 6 m“/s ilman kinemaattinen viskositeetti kun 

t = 25°C

к = 0,15 mm karkeus peltikanavassa
Kun tunnetaan Re ja k/d saadaan Moodyn käyrästöstä . 

liuot ovastukset ^
^5УП*УУ liitettäessä yksittäisiä valaisimia rampiksi. Tällöin 

kahden valaisimen välinen huulloss auma supistaa virtausta
n. 3 - 4 mm eli

o, 017

= 0,95

/ 2? / taulukosta
^syntyy kun saumakohdassa tapahtuu samanlainen laajennus kuin
^:n kohdalla tapahtui supistus.

A.Tällöin = 0,95

%= 0,025 / 27 /
^ syntyy rampin ja liitoskanavan välisessä supistuksessa.

■¡r - 0,842
^ = 0,056 / 27 /

ZZ? ç = 0,017 + 0,025 + 0,056 = 0,098
i = l
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Kun v = О...6 ia/s vaihtelee 'X = 0,02. . .0,0125
Painehäviö tuloilmakanavassa yhden valaisimen matkalla ti- 

vuusvirran funktiona saadaan kaavasta 20, kuva 42 A.

0,5 -

300 400 50030 4o 50

Kuva 42 A. Tuloilmakanavan painehäviö yhden valaisi
men matkalla tilavuusvirran funktiona.
В. Poistokanavan painehäviö.
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Tästä voidaan laskea rampin tuloilmakanavan painehäviö, 
kun tunnetaan tilavuusvirta ja sen jakautuma. Esim. Kolmen va-

Olaisimen ramppi, jokaisen valaisimen ilmamäärä 80 nv/h. Lä-
• O Qhinnä liitoskappaletta V = 240 m "Vh Ap = 1,63 N/m ,

• O okeskimmäisessä valaisimessa V = 16O nr/h Ap = 0,87 N/m
* *3 Qja viimeisessä valaisimessa V = 80 m /h Äp = 0,27 N/m .

OKoko rampin painehäviö Ap = 1,63 + 0,87 + 0,27 = 2,77 N/m , 
johon on lisättävä painehäviö joka tapahtuu viimeisen valaisi
men viimeisessä suuttimessa.

3.I.2. Sisäänpuhallussuutin

Sisäänpuhallukseen käytetään PV C-muovist a valmistettua suu
tinta. Yhdessä suutinkappaleessa on 8 kappaletta 0 8,3 mm reikiä, 
jako 11,3 mm, joiden puhallussuunta valaisimeen asennettuna on 
45° katon tasosta.

Kuva 43• Sisäänpuhallussuutin, suutinkulma 45°

3.1.2.1. Heittopituus

Heittopituus loppunopeuteen 0,2 m/s saadaan pyöreän aukon 
kaavalla / 28 /.

_ 32,5 v d 
°’2 '

d = 0,0083 m

(23)

/-* = kuroutumiskerroin ^0,9, kun poikkipintojen suhde jakoko telon
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ja suutinreiän välillä А^/А^яйО. Puhallusaukossa terävät reu
nat / 27 /.

10 v

Kuva 44. Heittopituus loppunopeuteen 0,2 m/s 45° 
suuttimelle, kuroutumiskerroin yU - 0,915» A. vapaa 
suihku. В. suihkun pyöreät aukot yhdistetty rako- 
maiseksi aukoksi.
Kuvan 44.A. arvot edustavat vapaata suihkua, käytännös

sä suuttimen suihkut yhtyvät.
Usean lähellä toisiaan sijaitsevan puhallusaukon katso

taan muistuttavan rahomaista aukkoa. Raon leveys L on reikien 
etäisyys, korkeus h = A/L, jossa A on reiän ala.
Suuttimelle

L = 11,3 mm 
h = 4,78 mm

heittopituus rakomaiselle aukolle / 28 /



46 -

X0,2 = 100 Vh^ (24)

Kuvan 44.D. arvot ovat liian suuria verrattaessa mitattuihin 
arvoihin, pyöreän aukon kaavalla saadaan oikeampia arvoja.

3.1.2.2. Painehäviö

Suut timen muotovastukset
^ syntyy supistuksessa rampin kanavan ja suuttimen reiän vä

lillä.
a2/Ai = 0,00226 ~0

^ =0,35 / 28 / taulukosta

^2 syntyy kun virtauksen suunta kääntyy 90°.
^ = 1,4 / 28 / taulukosta

^ syntyy ulospuhallusauko 

■ 1

ssa
/ 28 / taulukosta

S 5= 0,35 + 1,4 + 1 = 2,75

Kun Reynoldsin lulcu suuttimessa on suurempi kuin 30 on 
virtaus turbulenttista / 20 /. Tällöin saadaan X kaavasta 
25. / 27 /•

2 lg( Re /2\/X1 2,51 ) (25)

Painehäviö Ap saadaan kaavasta 20.
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Taulukko 5• Sisäänpuhallussuuttimen painehäviö 
kaavan 20 mukaan.

V Re "X AP
(m/s) (N/m2)

2 109 0,0781 7,05
3 164 0,0646 15,1
4 218 0,0572 27,7
5 273 0,0521 43,1
6 З27 0,0486 62

7 382 0,0458 84,2
8 436 0,0439 109,5
9 491 0,04i3 139
10 546 0,0403 171

3-1.2.3* Tilavuusvirta

V = A v (26)
Tilavuusvirta yhdestä suuttimen reiästä

V = 0,1785 v
Yhdessä suutinkappaléessa on 8 reikää
siis „

V = 1,428 v
Kun valaisimessa on 4, 8, 10 tai 12 suutinta saadaan yhden

valaisimen tilavuusvirta taulukosta 6.

Kuroutumiskerrointa pidetty tilavuusvirrasta riippumatto
mana vakiona, yW = 0,915»
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Taulukko 6. Valaisinkohtainen tilavuusvirta

Suuttimien luku
V (m3/h) v (m/s)
4 8 10 12

11,4 22,8 28,5 34,2 2
17,2 34,4 42,8 51,4 3
22,8 45,6 57,1 68,5 4
28,5 57 71,3 85,7 5
34,2 68,4 85,6 103 6

39,5 79 99,8 120 7
45,7 91,4 114,2 137 8
51,4 ЮЗ 128,3 154 9
57 109 142,8 171 10

3*1.2.4. Ilman vaihtuvuus

Ilmanvaihdon tehokkuuskerroin on suurimmillaan kun poisto 
ja sisäänpuhallus ovat lähekkäin / 26 /. Ilmastointivalaisimes
sa sisäänpuhallus suuttimesta.

T
Kuva 45. Sisäänpuhallussuuttimen sijoitus ilmas- 
tointivalaisimessa.

Suutinvaihtoehdot :
1. 45° suutinkulma

Sopii tapauksiin, joissa puhallussuihkun halutaan putoa
van. Alilämpöinen tai isoterminen sisäänpuhallussuihku pysyy 
suuttimen mukaisessa puhalluskulmassa 45°. Ylilämpöinen ilma 
sen sijaan taipuu ylöspäin, johtuen ominaispainoerosta huo
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ne- ja sisäänpuhallusilman välillä. Kohdassa 6. esitetyt sisään- 
puhallussuihkut osoittavat tämän, joskin niissä taipuminen on 
vähäistä pienestä ylilämpötilasta johtuen.

2. 7° suutinkulma, ylös- tai alaspäin

Sopii tapauksiin, joissa puhallussuihku saa imeytyä kattoon 
Tällöin katossa ei saa olla ulokkeita, joihin osuessaan puhallus 
suihku putoaisi oleskeluvyöhykkeelle. Valaisimien tai seinien 
etäisyys suihkun puhallussuunnassa ei saa olla heittopituutta 
merkittävästi pienempi, sillä kattoon imeytynyt suihku ei sekoi
tu huoneilmaan ja nopeus siinä säilyy suurena. Sisäänpuhallus- 
tapa, jossa ilman vaihtuvuuskin jää huonoksi, koska puhalletta
vat ilmamäärät on säilytettävä pieninä.

Poiston vaihtoehdot, alaspäin avoin ritilä tai suljettu 
kirkas akryylilevy häikäisysuojana, eivät vaikuta ilman vaihtu
vuuteen.

3•1.2.5• Puhalluskulmat

Läheltä kattoa puhallettavalla suihkulla on Coanda-ilmiön 
vaikutuksesta taipumusta tarttua kattoon. Lähteestä / l4 /.

Kuva 46. Sisäänpuhallussuihkun tarttuminen sei
nämään.
Myös puhallusnopeudella on vaikutusta suihkun kattoon tart-
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tuulisessa, siten että pienillä nopeuksilla suihku tarttuu suu
rillakin puhalluskulmilla, kun taas suurilla nopeuksilla voi
daan puhaltaa lähes katon suuntaisesti.

65 60 55 50 43
sisäänpuhalluskulma

Kuva 47. Kriittinen sisäänpuhallusnopeus, jolla 
suihku tarttuu seinään.
Kuvasta 4? saadaan kriittinen nopeus, jolla suihku vielä 

tarttuu kattoon kun tunnetaan suihkun puhalluskulma ja puhallus- 
kohdan suihkun suuntaan nähden kohtisuora etäisyys pinnasta jo
hon suihku pyrkii tarttumaan. Kuva 4? SLO ilmastointivalaisimen 
mittauksista, jotka on suorittanut insinööritoimisto Sassi.
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3.2. Poistoilma
3.2.1. Кanavisto
3.2.1.1. Ulottuvuudet

Kuten tuloilmakanavassa on poistokanavankin hydraulihal- 
kaisija oltava liitäntäkanavan hydraulihalkaisijaa suurempi. 
Ramppi kytketään enintään NS 160 kanavaan, siis d^ & 160 mm.

Yhdessä valaisimessa ei voida sallia erivärisiä putkia, 
siksi putket on pidettävä samassa lämpötilassa.vrt. kohta
2.I.3. Jotta sama lämpötila pystyttäisiin ylläpitämään täytyy 
putkia jäähdyttävän ilmavirran kulkea tasaisesti jokaisen put
ken ympäri. Tasainen virtaus tarkoittaa tavallisesti poistoauk- 
kojen sijoittamista symmetrisesti loisteputkien suhteen. Jos 
käytetään yhtä poistoreikäriviä valaisimen keskilinjalla, seu
raa siitä että poistokanava on ulotettava valaisimen keskilin
jan ylle.

Lämpöeristeen takia jää poistokanavan sisäkorkeus tuloil- 
makanavan korkeutta pienemmäksi. Pyrittäessä samaan hydrauli
halkaisi jaan tuloilmakanavan kanssa joudutaan poistokanava siis 
tekemään tuloilmakanavaa leveämmäksi.

Samaa poistoilmakanavan tuloilmakanavaa suurempaa leveyt
tä puoltaa se, että ulkonäkö syyt vaativat valaisimen alta nä
kyvän kanaviston osan yhtä suureksi kummallakin puolen valai
sinta. Tällöin ilmastointivalaisimen poistokanava luonnollises
tikin joutuu valaisimen keskilinjan ylle.

Koska poistoreikiä varten oleva aukko poistokanavan poh
jassa on mitoiltaan 30 x 95 mm, eikä tätä aukkoa voida valmis
tusteknisistä syistä sijoittaa 5 mm lähemmäksi kanavan särmää, 
seuraa tästä että poistokanavan on ulotuttava 5+15 mm valai
simen reikärivin yli.
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Sijoittamalla poistoreiät epäsymmetrisesti valaisimen si
sälle voidaan tehdä tulo- ja poistoilmakanava yhtä suuriksi, 
mieluiten poikkileikkaukseltaan neliön muotoisiksi, vrt koh
ta 5-9.

3.2.1.2. Lämpöeristeet

Poistoilmakanavassa käytetään lämmöneristeitä jotta vähen
nettäisiin lämmönsiirtymistä huonetilaan. Toisaalta lämmöntal- 
teenoton hyötysuhde paranee ja poistoilman lämmöntalteenotto 
yleensä tulee kannattavammaksi ja helpommaksi kun käsiteltävä 
ilma on korkeammassa lämpötilassa, vrt. kohta 2.5«1« - 2.5.2.

3.2.1.3« Painehäviö ja tilavuusvirta

Muotovastukset samat kuin tuloilmakanavassa kohta 3.1.1.2. 
S'Ç = 0,098, myös muut arvot samoja kuin tuloilmakanavalle lu
kuunottamatta hydraulihalkais'ijaa. Poistokanavalle d^ = 165 mm. 
Myös nopeus on pienempi kuin tuloilmakanavassa.

Painehäviö lasketaan kuten tuloilmalle. Kuvassa 42.В. pai
nehäviö poistokanavassa yhden valaisimen matkalla.

3.2.2. Poistoreikä

Valaisimen keskilinjalla on tilaa kolmelle 0 20 mm reiäl
le valaisimen kummassakin päässä sekä keskellä valaisinta. Muun
tilan käyttävät kuristimet, kondensaattorit, sytyttimet ja kyt-

okentärimat. Reikien yhteinen pinta-ala on 28,2 cm . Jos pois
toreiät eivät ole sidottuja keskilinjalle on valaisinkotelossa 
runsaasti tilaa reikien asetteluun.
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3.2.2.1. Painehäviö ja tilavuusvirta / 27 /

Muo t ovas tíllese t reiässä lasketaan olettamalla ensin su
pistus reikään ja tämän jälkeen välittömästi laajennus reiäs
tä .

Muotovastukset ^ 0 20 mm reiässä 
supistuksessa huonetilasta reikään

0

0,35 / 27 / taulukosta

^2 laajennuksessa reiästä kanavaan

/ 27 / taulukosta

0 ja aukon reunat terävät
/ 27 /.

Taulukko 7• Poistoreiän painehäviö kaavan 20 mu
kaan.

v (m/s) V (m3/h) Ap (N/m2)

3 2,72 7,28
4 3,62 12,9
5 4,52 20,2
6 5,43 29,1
7 6,34 39,6

0

- 1.0

S, + ?2 - 1.35

Kur outumi skerr o in yOi = 0,8 kun
V = yuAi
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3.3» Ramppi

Rampiksi kytkettävien valaisimien lukumäärän ratkaisee va 
laisinta kohti käytetty ilman tilavuusvirta. Pidettäessä keski
nopeutta 6 m/s kriittisenä, päästään seuraaviin rampin maksi
mit ilavuusvirtöihin yhdestä liitännästä.

Taulukko 8. Maksimitilavuusvirta rampista, kun 
nopeutta 6 m/s on pidetty kriittisenä rampin lii
tännässä .

rampin liitäntä NS

0 100 
0 125 
0 130 
0 150 
0 160

170
265
286
382

435

Suurempaa liitäntää kuin 0 160 ei ole tarkoituksenmukaista 
käyttää, sillä kanavan hydraulihalkaisija on 160 mm ja suu
rilla liitännöillä rampin melu- ja painehäviöominaisuudet tu
levat liitäntälcanavan ominaisuuksia kriittisemmäksi. Käytän
nössä ei kannata käyttää ramppeja joihin riittää liitäntä 
0 130. Taloudellisempaa on tällöin käyttää erillistä sisään- 
puhallusta ja poistoilmavalaisinta, jónica kanavakoko on suun
niteltu vastaamaan ko. liitäntää. Ilmastointivalaisimen ka
navakoko sopii parhaiten 0 15O tai 0 160 liitännöille.

Pitkissä rampeissa on ongelmana sisäänpuhallustilavuus- 
virran epätasainen jakautuminen, koska kanavan poikkipinta py
syy vakiona koko rampin matkalla. Rampin ensimmäiseen suutti- 
meen muodostuu painehäviö, joka on yhtä suuri kuin viimeisen 
suuttimen painehäviö plus kanavan painehäviö suuttimien välil
lä. Jotta saataisiin yhtä suuri nopeus kaikkiin suuttimiin on
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valittava nopeus ja painehäviö suuttimessa mahdollisimman suu
reksi , jotta kanaviston vaikutus tulisi mahdollisimman pienek
si .

nopeus suuttimessa

12 suutintä
10 suutintä

10 suutinta
* suutinta

9 10
rampin pituus (valaisinta)

Kuva 48. Ulospuhallusnopeuden pieneneminen ram
pin matkalla eräillä suutin- ja valaisinlukumää- 
rillä.

Kuvassa 48 on eräitä tapoja sisäänpuhaltaa rampin maksimitila-
Qvuusvirta 435 m*/h. Eniten sisäänpuhallusnopeus muuttuu rampin 

matkalla kun ramppi on pitkä ja sisäänpuhallettava ilmamäärä 
pieni. Kriittisin tapaus on valaisin, jossa on 4 suutinta ja 
rampin pituus 10 valaisinta, tällöin sisäänpuhallusnopeus on 
rampin ensimmäisessä valaisimessa n. 7 m/s ja heittopituus 2 m 
rampin viimeisessä valaisimessa nopeus n. 5 m/s ja heittopi
tuus 1,4 m.

Pitkässä rampissa myös tuloilma lämpenee, erityisesti vii 
meisen valaisimen matkalla. Lämpeneminen johtuu ilman nopeuden 
hidastumisesta viimeisessä valaisimessa. Tarvitaan hyvä lämpö- 
eristys tai viimeisen valaisimen huuhtelu. Lämpöeristettävä 
on erityisesti kanavan pohja joka osuu valaisimeen, sekä pois
tokanavaan rajoittuva kanavan seinä. Kanavan huuhtelu voidaan 
järjestää tekemällä reikä poisto- ja tuloilmalcanavien välille



rampin päähän. Huuhtelu aiheuttaa ylimääräisiä puhalluskustan- 
nuksia, jotka kuitenkin ovat perusteltavissa jos tuloilman hai 
iällinen lämpeneminen on poistettavissa.

3.4. Poistoilmavalaisimet

MMD valmistaa poistoilmavalaisimia, joissa on omat kana- 
vakokonsa liitännöille 0 100 sekä 0 125 tai 0 130 sekä 0 15O 
tai 0 160. Taulukossa on vaihtoehtoja nykyisille P-120, P-18O 
ja P-240 kanaville, määräävänä tekijänä kanavakokoa valittaes
sa on pidettävä sitä että kanavan hydraulihalkaisija on lii
tosta suurempi.

Taulukko 9• Vaihtoehtoja poistoilmavalaisimien
kanavakokoihin.

P-120 P-180 p-24o
dh = 92,3 dh = 109 dh = 140

nykyinen 200 x 60 26O x 70 240 X 100

vaihtoehdot d, = 100 h dh = 130 d = 16Oh
1. 175 x 70 224 x 91
2. 169 X 71 195 x 97,5 28O x 112
3. 150 X 75 173 x 104 240 x 120
4. 125 X 84 162 x 108 200 x 133

liitäntä 0 100 0 130 0 160

Taulukon 9• nykyisistä mitoista olisi pyrittävä siirtymään jo
honkin vaihtoehdoista, ratkaisu tehtäneen ulkonäön perusteella

3.5- Valaisin

MMO-ilmasiointivalaisimessa käytetään valaisimena tyyp
piä joka on koteloitu peittomaalattuun teräskoteloon. Valai-
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simessa käytetään eloksoituja alumiiniheijastimia ja rakenne on 
avoin valoa jakavaan suuntaan. Häikäisysuojana on maalattu ri
tilä tai eloksoitu prismäritilä. Valaisimessa on kaksi loiste
putkea, poistoilmavalaisimia valmistetaan kuitenkin myös 3- ja 
4-putkisinä. Normaalisti ilmastointivalaisimessa käytetään 65 W 
loisteputkia, jolloin valaisimen pituus on 1545 mm. Jos käyte
tään 40 W putkia on pituus 1245 mm.



- 58 -

4. KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA
4.1. Lämmön talteenotto
4.1.1. Kuormitus / 7 /

Jos valaisimen kautta poistetaan vakio ilmamäärä voidaan 
poistaa sitä enemmin lämpöä mitä suurempi valaisimen teho on. 
Loisteputken ja poistoilman lämpötilaero suurenee kuormituksen 
kasvaessa, samalla myös poistetun lämpöenergian suhteellinen 
osuus kasvaa. Kuvassa 49 on samankokoisissa valaisimissa mi
tattujen teholtaan erisuuruisten loisteputkien poistoilmaan 
siirtynyt lämpöteho.

valaisimen ottama virta 
; A 15OO mA

3 8OO mA
С 43О mA

50 100 (m3/h)

Kuva 49• Valaistuslämmön poistoilmaan joutuvan 
prosenttiosuuden riippuvuus valaisimen ottamas
ta virrasta.

Pyrittävä siis mahdollisimman pieneen valaisinkoteloon, jossa 
on mahdollisimman suuri sähköteho.

4.1.2. Putkilukumäärä / 11 /

Häikäisysuojallisi11a 3- ja 4-putkivalaisimilla tehdyt ko
keet osoittavat, että lämmöntalteenoton hyötysuhde huononee put
ki lukumäärän kasvaessa. Alaspäin avoimissa valaisimissa, kun 
käytetään ritilöitä häikäisysuojana on hyötysuhteen muutos mer-
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kityksettömän pieni.

loisteputkien luku

Kuva 50» Valaistuslämmön poistoilmaan joutuvan 
prosenttiosuuden riippuvuus putkilukumäärästä.

4.I.3. Poistoreiät / 7 /
4.1.3•1• Koko

oPoistoreikien pinta-alan muuttamisesta välillä 30 - 230 cm 
ei ole havaittu syntyvän vaikutusta lämmöntalteenoton hyötysuh
teeseen, kunhan pinta-ala on riittävä. Saavutettava painehäviö 
ja melutaso ovat lämmöntalteenottoa merkitsevämpiä tekijöitä
poistoreikiä mitoitettaessa. Riittävänä pinta-alana voitaneen

2 3pitää 30 cm , kun valaisimesta poistetaan vähemmin kuin 15O nr/h.
poistoreiän ala

oo 23O cm'
л 58 cm"
0 30 cm"
x o7,5 cm"

50 100 ( trr/h)
Kuva 51* Valaistuslämmön poistoilmaan joutuvan
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prosenttiosuuden riippuvuus poistoreikien pinta- 
alasta.

4.1.3.2. Sijainti

Valaisimien kuumimmat pinnat ovat kuristimet ja loisteput 
ket. Kuristimet riippuvat tavallisesti valaisimen katossa, nii 
den lämpötila saa ilmastoimattomassa valaisimessa nousta 85°C 
ympäristön lämpötilaa suuremmaksi /16/. Loisteputket ovat 
n. 70 - 50°C keskilämpötilassa. Reikiä sijoitettaessa olisi 
suunnattava ilman kulku näitä kuumia pintoja jäähdyttämään.

Erillaista reikien sijaintia on tutkittu vertailemalla sa
2man pinta-alan (60 cm ) omaavien reikien sijoituksen vaikutus

ta lämmöntalteenoton hyötysuhteeseen / 11 /.

50 100 (mVh)

A. reiät putken yläpuolella
B. reiät valaisinkotelon nurkissa
C. reikä keskellä valaisinkoteloa

Kuva 52. Vaiaistuslämmön poistoilmaan joutuvan 
prosenttiosuuden riippuvuus poistoreikien sijain
nista.
Parhaana poistoreikien sijoituksena voidaan pitää putken 

yläpuolelle sijoitettua tasaista reikäjakoa.
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4.1.4. Valaisintyyppi / 11 /
4.1.4.1. Asennustapa

Sillä asennetaanko ilmastointivalaisin alaslaskettuun kat
toon upotettuna tai vapaasti huonetilaan on merkitystä huoneen 
jäähdytystarpeen kannalta. Vaikka alaslasketun kattotilan ra
kenteiden lämmönvarastoimiskyky on pieni, avautuu alaslasketun 
katon takana yhteys massiivisiin välikattopalkkeihin, jotka va
rastoivat ainakin osan valaisimen ylöspäin suuntautuvasta läm
pöenergiasta. Katso kohta 2.5-3*

Alaslaskettuun kattoon asennetussa valaisimessa voidaan 
poistoilma imeä valaisimen läpi tai sen ympäri, kuva 53*

Kuva 53* Valaistuslämmön poistoilmaan joutuvan 
prosenttiosuuden riippuvuus poistoilman ohjauk
sesta valaisimen läpi tai ympäri.
Voidaan pitää selvänä, että poisto valaisimen läpi on 

edullisin tapa saada valaisinlämpö talteen. Tällöin jäähdyte
tään varsinaisia valaisinlämmön tuottajia loisteputkia ja ku
ristimia , kun taas valaisimen ympäri kulkeva ilmavirta jäähdyt
tää vain pintoja, joita varsinaiset lämmönlähteet ovat kuumen
taneet .
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4.1.4.2. Avoin valaisin

Valaisevaan suuntaan avoimessa valaisimessa käytetään ta
vallisesti eloksoitua alumiiniheijastinta ja häikäisyn poista
vaa joko maalattua tai eloksoitua ritilää.

Tällä rakenteella saavutetaan hyvä valaistusteho, mutta 
samalla huonetilaan syntyvä lämpöteho on suurimmillaan.

energian jakautuma alaslas- Kuva 54.
kettuun kattoon asennetussa '
valaisimessa avoin valaisin___i i

ylös 45 % Уо oV
alas 55 % • ** !

valaisimessa ritilä
ylös 52 % /—1 L—X
alas 48 %

Erityisesti säteilylämmön talteensaamiseksi ei avoimella 

valaisimella ole mitään mahdollisuuksia.

4.1.4.3« Suljettu valaisin

Suljetussa valaisimessa ritilä on korvattu muovisella häi

käisysuojalla. Häikäisysuoja on tavallisesti polystyreenia, ak

ryyliä tai vinyylimuovia, joko opaalivalkoista tai kirkasta 

prismakuvioitua. Useimmissa häikäisysuojalla varustetuissa va

laisimissa on alumiiniheijastin valontuoton kannalta tarpee

ton.

Ilmastoidussa valaisimessa hyvältä häikäisysuojalta vaa

ditaan että se läpäisee näkyvän valon muttei infrapunasäteilyä. 

Alumiiniset heijastimet heijastavat n. 75 - 97 % sekä näkyvästä 

valosta että infrapunasäteilystä pintakäsittelystä riippuen



/ 11 /, ne siis lisäävät sekä valaistustehoa että huoneen läm- 
p ¡¿kuormaa.

Parhaita infrapunasäteilyä takaisin heijastavia materiaale
ja ovat valkoiset muovit, mutta ne eivät läpäise myöskään näky
vää valoa. Kirkas polystyreeni ja akryyli heijastaa n. 4 - 11 % 
infrapunasäteilystä ja n. 7 - 9 % näkyvästä valosta / 11 /.

Eräs keino jolla infrapunasäteilyä voidaan estää pääsemäs
tä huoneeseen, on käyttää häikäisysuojassa interferenssikalvoa. 
Kalvon paksuus on valittava siten että näkyvän valon aallonpi
tuudet 0,4 - 0,8^m pääsevät läpi ja infrapunasäteily 0,8 - 1000 
yOm heijaetuessaan takaisin absorboituu valaisimen materiaalei
hin joista lämpö on otettavissa talteen konvektiivisesti. Inter
ferens sikalvon paksuus on valittava siten että kalvon rajapin
nasta heijastuva aalto on vastakkaisessa vaiheessa kun rajapin
taan saapuva aalto. On otettava huomioon puolen aallon vaihesiir- 
to joka tapahtuu säteilyn saapuessa optisesti harvemmasta opti
sesti tiheämpään aineeseen. Kalvon paksuus on oltava neljännes 
aalto plus kaksi kertaa puolen aallon vaihesiirto, paksuudeksi 
saadaan neljännesaalto, koska monikerrat voidaan jättää huomioi
matta. Tarvitaan siis mahdollisimman monta kalvoa joiden pak
suudet ovat välillä 0,2 - 250 jam. Näistä kalvoista kukin hei
jastaa tietyn aallonpituuden infrapunasäteilystä sekä joitakin 
läheisiä aallonpituuksia. Käytännössä kysymykseen tulevaa inf- 
rapunasuodatinta näistä kuitenkaan ei ole taloudellisesti kan
nattavaa rakentaa.

Häikäisysuojan vaikutus valaisimen energian jakautumaan 
ilmenee kuvista 55 ja 56.



energian jakautuma alaslas- 
kettuun kattoon asennetus
sa valaisimessa

valaisimessa suljettuylös 60 % tiivis häikäisysuoja
alas

ylös 68 %
häikäisysuoj assa 
interferenssikalvo

alas 32 %

Kuva 55» Valaistuslämpö ylös- ja alaspäin sulje
tussa alaslaskettuun kattoon asennetussa ilmastoi
mattomassa valaisimessa
Heijastimen ja häikäisysuojan edullisin yhdistelmä on ku

van 56.В. mukaan valaisin, jossa on alumiiniheijastin ja häikäi
sysuoja.

* f t f t !
JVOÍCTL p- F

Kuva 56. Valaistuslämmön poistoilmaan joutuvan 
prosenttiosuuden riippuvuus valaisinrakenteesta.
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4.1.5» Loisteputken jäähdytys

Lämmönsiirtyminen valaisimesta poistoilmaan saadaan tehok

kaaksi jäähdyttämällä ensisijaisia lämmöntuottajia loisteputkia 

ja kuristimia, joista loisteputket tuottavat n. 85 % ja kuris

timet n. 15 % valaistuksen aiheuttamasta lämpökuormasta. Vrt. 

taulukko 3»

Erityisesti pienillä poistoilmamäärillä konvektiivinen 
lämmönsiirto putkista alaspäin näyttelee vielä huomattavaa osaa 
vrt. kohta 5»5»2. Alaspäin suuntautuvan konvektion eliminoimi
seksi olisi loisteputkia pyrittävä jäähdyttämään lisäämällä 
virtausta niiden vapaan konvektion kiihdyttämiseksi.

Vapaan konvektion aiheuttama isotermikenttä on kuvan 57 

mukainen.

Kuva 57» Isotermikenttä 
vapaalle konvektiolie 
putken ympäri.

Jot-ta poistoilma ei eliminoisi vapaan konvektion vaikutusta 
vaan kiihdyttäisi vapaata konvektiota olisi poistoreiät ase
tettava heti putken yläpuolelle, niin lähelle putkea kuin mah
dollista. Käytännössä pienin mahdollinen etäisyys putken ja 
valaisinlaatikon pohjan välillä on n. 5 mm johtuen lampunpi- 
tirnien rakenteesta. Poistoreikien sijoitusta onkin pidettävä



66

ainoana keinona ohjata virtausta, sillä heijastimien käyttö 
virtauksen ohjailuun ei liene lämmönsiirtymisen kannalta mer
kittävää, sensijaan valontuotto huononee jos heijastin viedään 
hyvin lähelle putkea, tällöin heijastunut valo suuntautuu ta
kaisin loisteputkeen.

Myös erilliset välikotelot poistokanavan ja valaisinkote- 
lon väliltä on syytä jättää pois, sillä lämmennyt ilma kierte
lee niissä lähes turhaan, koska lämpötilaero ilmavirran ja 
jäähdytettävän pinnan välillä on jo huomattavasti pienentynyt.

4.1.5.1. Poistoreiät

Valaisimen keskilinjalla olevista poistoreijistä olisi 
syytä siirtyä loisteputken yläpuolella olevaan jatkuvaan reikä- 
jonoon. Avonaisten poistoreikien ensisijainen sijaintipaikka on 
putken elektrodien kohdalla.

Pyöreä poistoreikä voidaan muuntaa suorakaidereiäksi hyd- 
raul ihailtaisi jan avulla, tällöin painehäviö vastaa pyöreän rei
än arvoja. Esim. 0 20 mm reikää vastaa 15 x 30 mm reikä tai 
11 x 110 mm tai 12 x 60 mm.

Jos yritetään muuttaa poistoreikä, jonka hydraulihalkaisi
ja dh = 20 mm suorakaidereiäksi, jónica toinen sivu on pienem
pi kuin 10 mm ei toiselle sivulle saada järkevää ratkaisua.

4.2. Suutinlukumäärä

Suuttimien väliselle etäisyydelle on löydettävissä optimi, 
peri.stuen siihen että tilavuusvirta on maksimissaan ja heitto- 
pituus minimissään. Tällöin huoneilman ja sisäänpuhallusilman 
sekoittuminen on parhaimmillaan.
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. 70

heittopituus

’ 30
. 20

■ 10

suutinlukumäära valaisimessa
Kuva 58. Tuloilmamäärä suutinlukumäärän funktiona 
riippuen heittopituudesta. Ilmastointivalaisin 2x65 VT.

Kuva 58• on piirretty käyttäen kuvan 87 mittaustietoja, opti
maaliseksi suutinlukumääräksi saadaan 8 tai 9 suutintä valai
sinta kohti. Tällöin suuttimien väli keskeltä keskelle 193 tai 
172 mm.

4.3» Sisäänpuhallus kahteen suuntaan

Kuvan 69 mukaisessa ilmastointivalaisimen asennustavassa 
on mahdollista asettaa sisäänpuhallussuuttimet puhaltamaan jo
ka toinen eri suuntaan. Tällöin saavutetaan se etu että tiheän 
suutinjaon suihkujen yhdistymisalttius vähenee puoleen. Esim. 
Jos valaisimessa on 3 suutinta, joista vierekkäiset puhaltavat 
eri suuntiin, on puhalluskuvio kumpaankin suuntaan samanlainen 
kuin yhdessä valaisimessa olevan 4 suuttimen aiheuttama. Tila
vuus virta vain on kaksinkertainen.
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4.4. Tuotekehittely

Varsinaista tuotekehittelyä koskevat päätökset tehtiin ja 
kehittelyn suunnat määrättiin palavereissa, joita käytiin yh
dessä Mäntsälän Metalli Oy: n ja Sähköliikkeiden Oy:n edustajien 
kanssa.

Päämääräksi asetettiin ilmastointivalaisimen kanaviston 
ominaisuuksien määritys, koskien dimensioita, lämpöeristeitä ja 
painehäviöitä. Sisäänpuhallussuuttimesta oli selvitettävä sen 
käyttömahdollisuudet matalahkoissa konttoritiloissa, ottaen huo 
mioon vetoilmiöt ja ääniominaisuudet. Lämmönsiirtymisominaisuuk 
sien parantamisen tarve, valaisimesta poistoilmaan etenkin pie
nillä ilmamäärillä, tuli ilmi vasta mittausten jälkeen.

4.4.1. Tulokset

Ilmastointivalaisimen suorakaidekanaviston mitoituksessa 
olisi pyrittävä lähelle neliön muotoisia poikkipintoja, jotka 
ovat virtausteknisesti ja materiaalinkäytön kannalta edulli
sia muotoja.

Huomattavaa käyttökelpoisuuden lisäystä tuo myös kuvan 59 
rakenteen A muuttaminen rakenteen В mukaiseksi.

Kuva 59• Ilmastointivalaisimen parannusmahdolli
suudet .

Ilmastointivalaisin tulee tällöin kelvolliseksi uppoasennuk-
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seen. Suuttimen puhallussuunta voidaan valita joko yhteen suun
taan tai vierekkäisistä suuttimista vuorotellen eri suuntiin 
puhallettavaksi, jolloin jälkimmäisessä tapauksessa saavutetaan 
kaksinkertainen ilmamäärä edelliseen verraten, vetoherkkyyden 
lisääntymättä. Tuloilma on tehokkaammin eristettävissä kuumista 
valaisimen ja poistokanavan pinnoista. Poistotinaan siirtyvän 
valaisinlämmön määrää voidaan lisätä, ohjaamalla ilma kiihdyt
tämään vapaata konvektiota loisteputkista, jotka ovat valaisi
men pääasiallinen lämmöntuottaja. Tällöin edullisin poistorei- 
kien sijoitus on jatkuva pienten reikien rivi loisteputken yllä.

Yhteen suuntaan puhaltavien suuttimien jakoa (keskeltä kes
kelle) ei kannata pienentää arvosta 170 - 19O mm, sillä tällöin 
sisäänpuhallussuihkujen yhtyessä ei ilmamäärä enää kasva veto- 
herkkyyttä lisäämättä. 2x65 W ilmastointivalaisimessa tämä mer
kitsee 8 tai 9 suutinta valaisinta kohden.

Painehäviön tai melutason suhteen ei tutkitussa rakentees
sa voida katsoa olevan huomauttamista. Suuttimen melutasoa voi
daan pienentää lisäämällä pyöristystä suuttimen aukkoon, joskaan 
se ei liene tarpeellista, johtuen toimistotilojen yleensä hyväs
tä äänenvaimennuksesta ja suutinta kohti puhallettavan ilmamää
rän vähäisyydestä nykyisissä matalissa huonetiloissa. Heittopi- 
tuuden pienentäminen onkin suuttimen kannalta melutason pienen
nystä oleellisempi parannus, joskin myös vaikeampi tehtävä.

Selvitetyksi voidaan katsoa ilmastointivalaisimen suunnit
te lumat eri aalina välttämätön aineisto: tilavuusvirta, painehä- 
viö, heittopituus, äänitaso ja lämpöenergian jakautuma.
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MITTAUKSET JA TULOSTEN KÄSITTELY 
5. LÄMPÖTEKNISET MITTAUKSET
5.1. Koejärjestely

1

Kuva 60. Lämpöteknisten mittausten koejärjestely
1. Ilmastointivalaisin
2. Laippaputki 0 100, laipat 0 70 ja 0 30
3. Säätöventtiilit NS50 luistiventtiileltä
4. Puhallin Leister 6OO mmvp 3200 .1/min.
5. Mikromanome tri
6. Lämpötilan mittaus

- rauta-konstantaanitermoelementit
- lämpötila potentiometri Leeds & Northrup 8 693-2 
Termoelementit asetettiin paikoilleen, siten että pintalärn

pötilan mittaukseen käytetyt kiinnitettiin teipillä ao. pintaan 
ja ilman lämpötilan mittaukseen käytetyt taivutettiin sopivas
ti. Termoelementtijohtoa pyrittiin kuljettamaan isotermikentäs
sä n. 10 cm matkan. Tällöin eliminoitui ripavaikutus, joka saat 
taa syntyä jos termoelementin johtoa pitkin pääsee siirtymään 
lämpöä muualta kuin termoelementtijohtojen liitoskohdasta. Sei-
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laisissa paikoissa joissa epäiltiin ympäröivien pintojen ole
van ilman lämpötilasta poikkeavia käytettiin termoelementeis
sä säteilysuojauksena alumiinipaperia, asennettuna siten että 
virtaavan ilman ja termoelementin välille ei syntynyt eristys
tä. Termoelementit kalibroitiin vakiolämpötila vesikylvyssä. 
Kylvyn, Lauda, lämpötila oli aseteltavissa tarkkuuteen - 0,0l°C, 
tarkistusmittarina käytettiin elohopealämpömittaria, jónica tark
kuus oli - 0,01°C. Kalibroinnissa huomattiin että termoelement
tien lämpötila ei poikennut todellisesta lämpötilasta enempää 
kuin - 0,1°C, joten ottaen huomioon lämpötilapotentiometrin lu
kemat arkkuuden - 0,1°C ei näyttämän virheitä kannattanut korja
ta. Sillä kyseisellä lämpötila alueella 20 - 100°C virhe saat
toi aiheutua itse lämpötilapotentiometristä.
Lämpötilan mittauspisteet: 

valaisimessa
- kuristimien pintalämpötila
- loisteputkien pintalämpötila

katodipäistä putken yläpuolelta 
" 11 alapuolelta

keskeltä putkea alapuolelta
- valaisinkotelon seinän pintalämpötila 
päädystä ja keskeltä

- ilman lämpötila valaisinkotelon sisältä
- heijastimen pintalämpötila putken päästä 

ja keskeltä
- häikäisysuojana käytetyn akryylilevyn pinta-■ 
lämpötila putken alta päädystä ja putkien 
välistä keskeltä

kanavistossa
- tuloilmakanavan poistokanavaan rajoittuvan 

seinän pintalämpötila
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- poistokanavan tuloilmakanavaan rajoittuvan 
seinän pintalämpötila

- poistokanavan huonetilaan rajoittuvan 
seinän pintalämpötila

- poistokanavan katon pintalämpötila
- tuloilmakanavan pohjan pintalämpötila
- poistoilman lämpötila

liitännässä
valaisimen poistoreikien kohdalla

- tuloilman lämpötila
liitännässä
ulospuhallussuuttimissa 
valaisimen molemmissa päissä

- huonelämpötila, joka pidettiin arvossa 
20,7 - 0,4°C

Aluksi sisäänpoltettiin käytetyt uudet loisteputket Os- 
ram-L 65W/25, sisäänpolttoaika lähteen / 17 / s.22 mukaan
n. 100 tuntia. Sen jälkeen saatiin mitattua stationääritilan

CV.lämpötilat.
Kokemusperäisesti tiedettiin valaisimen kuristimen sta- 

tionääritilaan saattamisen kestävän n. 5 tuntia. Ilmastoidus
sa valaisimessa huomattiin statonääritila saavutettavan n. yh
den tunnin aikana, kun poistoilmamäärä on l30 rv?/Ъ valaisin.

OMitattaessa poistoilmavirroilla 0 - 180 nr/h interpoloitiin 
stationääritilan saavuttamiseksi tarvittava aika väliltä 1-5 h. 
Loisteputket saavuttavat stationääritilan noin puolessa tun
nissa tai lyhyemmässäkin ajassa kun valaisin on ilmastoitu. 
Kaikki mitatut lämpötilat edustavat stationääritilaa.
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5*2. Valaisimen variaatiot

Mitattiin valaisintyypit 621 -21CR ja 622-2KR, joiden teho 
oli 2x65 kuva 61.

Kuva 6l. Mitatut valaisimet
Valaisimet on koteloitu samanmittaiseen peittomaalattuun teräs- 
levykoteloon 1.: pituus 1545, leveys 293 ja korkeus 100 mm. 
Tyypissä 621 on. mattaelolcsoitu alumiininen prismaheijastin 2. 
sekä puolipyöreät mattaeloksoidut alumiiniset heijastinpeilit 3. 
Tynissä 622 on kiiltoeloksoidut alumiiniset heijastimet 4. se
kä peittomaalattu teräsritilä 5*

Poistoilman kulku on järjestetty valaisimen keskilinjalla 
sijaitsevien 0 20 vetoreikien kautta. Tutkituissa valaisimissa 
pidettiin 9 reikää auki ; kolme kummassakin valaisimen päädyssä 
ja kolme keskellä valaisinta.

Ilman kulku valaisimen sisällä tapahtuu rakojen kautta, 
pääasiassa siten että suurin osa poistoilmasta kulkee valaisin
ten päädyistä joihin jää heijastimen ja valaisinkotelon välille 
n. 25 mm rako.

Valaisimen 621 lämmönsiirto-ominaisuuksien parantamiseksi 
tutkittiin puolipyöreiden heijastimien poistamisen vaikutusta. 
Pyrkimyksenä oli saada ilma kulkemaan lähempää loisteputkia, 
jotka ovat valaisimen pääasiallinen lämmönlähde.

Valaisimen 622 lämmönsiirto-ominaisuuksien parantamiseksi
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kokeiltiin heij astinpeilien reijittämisen vaikutusta ; rei- 
jät 8x60 ram", jaolla бО mm tehtiin putkien yläpuolelle koh
taan A. Lisäksi kokeiltiin valaisimen muuttamista suljetulesi 
asentamalla kirkas akryylimuovilevy ritilän 5• päälle. Akryy- 
lilevyn ja vaiaisinkotelon seinien välille oli asennuksen 
mahdollistamiseksi jätettävä 5 rnn rako kummallekin puolelle 
valaisimen pitkää sivua.

5•3• Poistoilmaan siirtynyt lämpöteho

Mitatusta poistoilman lämpötilan ja huonelämpötilan eros
ta esim. liite 1. saadaan poistoon siirtynyt lämpöteho 0. Ku
vissa 62. ja 63.

0 = Cp j V At (27)

Cp ilman ominaislämpö = 1,OO6 kJ/kg °C / 20 /
^ ilman tiheys = 1,2 kg/пЛ / 20 /

V poistoilmamäärä
At huoneilman ja poistoilman lämpötilaero
Tyyppien 621 ja 622 välisessä vertailussa huomataan, että 

vaikka valaisimen 621 ottama sähköteho oli suurempi kuin tyypin 
622, oli tyypillä 621 poistoilmaan saatu lämpöteho pienempi. 
Siis tyyppiä 622 on pidettävä sopivampana ilmastointivalaisin 
käyttöön.

Tyypin 622 lämmönsiirto-ominaisuuksia onnistuttiin paran
tamaan kummallakin kokeillulla rakennemuutoksella. Heijasti
mien reijittäminen loisteputkien yläpuolelta paransi lämmön- 
siirtymistä erityisesti pienillä ilmamäärillä. Suurimmillaan 
poistoilmaan siirtyneen lämpötehon kasvu oli 5 % eli 8 W. Ku
va 62. käyrä 3. Valaisimen sulkeminen akryylilevyllä paransi
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lämmönsiirtymistä 313 % eli 5 V lisää. Kuva 62. käyrä 4. Käyt
tämällä molempia parannusmahdollisuuksia yhtaikaa saadaan va
laisimen tuottamasta lämpötehosta siis 8,3 % enemmän poistoil-

3 3maan ilmamäärällä 25 nr/h. Suurilla ilmamäärillä, yli 100 nr/h
valaisin, tasoittuvat rakennekohtaiset erot, koska poistoil- 
man virtausnopeus valaisimessa kasvaa niin suureksi ettei va
paalla konvektiolla enää ole vaikutusta.

Tyypin 621 puolipyöreiden heijastimien poistaminen huonon 
taa valaisimen lämmönsiirto-ominaisuuksia, kuva 63. Tällöin va 
loisimassa avautuu suora ilman kulkutie poistoreikien ja huo
neen välille. Kuumien pintojen jäähdytys muuttuu tehottomaksi, 
koska ilma ei kierrä valaisimen sisällä.

Parannuksista huolimatta valaisinlämmön poistoilmaan siir 
tynyt prosenttiosuus on pienempi kuin muilla valmistajilla 
esim. Zumtobel Leuchten, Itävalta ilmoittaa poistoilmaan siir- 
tyvän 70 % valaisinlämmöstä kun ilmamäärä on 25 nr/h, vastaa
va arvo №10-ilmastointivalaisirr.essa on 40 - 50 %. Etsittäessä 
syytä tähän huomataan ensinnä että MM0:n poistoilmavalaisimes- 
sa ilma kiertelee valaisimen sisällä ennenkuin poistuu kolmes
ta eri paikasta. Sensijaan Zumtobe1-valaisimen poistoilma jou
tuu jatkuvien rakojen kautta suoraan loisteputkien päältä pois 
tokanavaan, eikä ilma kiertele valaisimen sisällä lämmittämäs
sä valaisimen osia.

Kuvassa 62. käyrän 2. omituisuus johtuu akryylilevyn ah
taudesta, tällöin akryylilevy saatiin paikoilleen vain siten 
että se oli kiinni loisteputkissa ja ilman virtaustiet valai
simen sivuille olivat hyvin ahtaat. Tällöin käytännössä valai- 
sinkotelo oli pienempi к и п muissa mittauksissa ja kuten koh
dasta 4.1.1. nähdään saadaan sitä suurempi osuus valaisinläm
möstä poistoilmaan mitä pienempi valaisinkotelo on.
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5.4. Lämmönsiirtyminen ilmastointivalaisimen poistokanavasta 
huoneeseen tai alaslaskettuun kattotilaan

5.4.1. Vapaa konvektio poistokanavan katosta / 21/

Tarvittavat vakiot kun vapaa konvektio lasketaan vaaka
suoralle levylle.
Levyn leveys L1 = 0,194 m karakteristinen mitta tässä tapaulc

sessa
Levyn pituus L^ = 1,545 m 
Ainelämpötila

ta = toa+ 0,62 0 (28)

t^ on lämpötila kaukana lämmönsiirtopinnasta.
Ympäristön ja lämmönsiirtopinnan lämpötilaero 0 saadaan liit
teestä 2. Tässä on laskettu lämmönsiirtymiskerroin suurimmal
le mitatulle lämpötilaerolle ja käytetty samaa lämmönsiirto- 
kerro intä kaikille muillekin lämpötilaeroille. 

в < 1,7°C 
ta = 20,17°C

Väliaineen lämmönjohtavuus ilmalle
> = 0,0257 W/m °C / 20 /

Kinemaattinen viskositeetti
V = 15,11 •10~6 m2/s / 20 /

Ilman ominaislämpö
Cp = 1,006 kJ/kg °C / 20 /

PrandtIin luku

Pr = (29)

Pr = 0,713
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Grashofin luku

Gr (30)

Suhteellinen ominaistilavuuksien ero lämmönsiirtopinnalla ja 
kaukana siitä.

0"= 6/t^ (31)
5,83 -10™3

r
Gr = 1,21 -10 

Rayleighin luku
Ra = Gr Pr (32)
Ra = 8,57-105 

Nusseltin luku / 20 /
Nu = 0,l4 Ral/3 (33)

Nu =13,3

Lämmönsiirtymislcerroin

, Nu ^ h = ——
h = 2,05 W/m2 °C

Tunnettaessa huoneilman ja poistokanavan katon
oliite 2. ja lämmönluovutuspinta-ala A = 0,3 m" 

tokanavan katon lämmönluovutus poistoilmamäärän 
kaavasta 35 , kuva 64.

0 = h A At

(34)

lämpötilaero 
saadaan pois- 
funktiona

(35)

5.4.2. Vapaa konvektio poistokanavan pystyseinästä / 21 /

L1 = °'155 m pystyseinän korkeus, karakteristinen
mitta tässä tapauksessa

l9 = 1,545 m pystyseinän pituus
O é 4°C liite 3
ta = 22,48°C

5 = 1,2 kg/m3
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Л = 0,02б W/m °С 
l? = 15,33 -io"6 m2/s 

Tilavuuden lämpötilakerroin
/3= 3,43 10“3 1/°C

^ = /30 (36)
Cp = 1,006 kJ/kg °C

Pr = 0,713 
Gr = 2.10-106 

Ra = 1,5•106 

Lähteestä / 21 / s.
1/4Nu = 0,5175 Ra 7

kaavasta 29 

kaavasta 30 

kaavasta 32

16

(37)
Nu = l8,1

Lämmönsiirtymiskerroin 
h = 3,05 W/m2 °C

Kaavasta 35 saadaan poistokanavan pystyseinän lämmönluovutus
poistoilmamäärän funktiona, kun At saadaan liitteestä 3* ja
lämmönsiirtymiskerrointa pidetään vakiona, kuva 64. Lämmön-

2luovutuspinta-ala A = 0,239 m .

5.5• Lämmönsiirtyminen valaisimesta huoneeseen
5.5*1* Vapaa konvektio valaisinkotelon pystyseinistä huonee

seen / 21 /

L^ = 0,1 m pystyseinän korkeus, karakteristinen mitta 
tässä tapauksessa

= 1,545 m pystyseinän pituus 
O <=z 11°C liite 4.
Ta = 26,82°C

3 = 1,178 kg/m3 

'X = 0,0267 W/m °C 
IS= l6,38> 10“^ m2/s
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p> = з Лз «10~3 1/°C
Cp = 1,006 kJ/kg °C
Pr = 0,712 kaavasta 29
Gr = 1,51 -105 kaavasta 30
Ra = 1,1 -105 kaavasta 32

Nusseitin luku kaavasta 37*
Nu = 9,42

Lämmönsiirtymiskerroin 
h =2,51 W/m2 °C

Liitteen 4. sekä kaavan 35 perusteella saadaan lämmönluovutus 
vaiaisinkotelon pystyseinistä huoneeseen poistoilmamäärän funk
tiona kuva 65. Lämmönluovutuspinta -ala A = 0,309 m1"-.

5.5*2. Lämmönsiirtyminen valaisimesta alaspäin huoneeseen / 21 /

Approksimoidaan valaisimen alaspäin lämpöä luovuttavia 
osia loisteputkia, heijastimia ja ritilää suljetun valaisimen 
suljetuksi tekevällä akryylilevyllä. Konvektion osalta tämä pi
tääkin paikkansa, koska ilma ei kierrä suljetun valaisimen si
sältä huoneeseen, vaan juuri akryylilevy lämmettyhän valaisimen 
sisäpuolisesta konvektiosta ja säteilystä toimii lämmönluovu- 
tuspintana alaspäin. Lasketaan vapaa konvektio vaakasuoralle le
vylle .

L^ = 0,29öm suljetun valaisimen häikäisysuojana toimi
neen akryylilevyn leveys, on karakteristi
nen mitta tässä tapauksessa

Lp = 1,545 m akryylilevyn pituus
Ô — 22°C liite 5*
ta = 43,6°C
5 =1,12 kg/m3

Cp = 1,006 kJ/kg °C
Л = 0,0274 W/m °C
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L? = 17-10™6 m2/s

/Ь = 3,43 • io"3 l/°c

Pr = 0,70 kaavasta 29
Gr = 6,7.10^ kaavasta 30
Ra = 4,75-10^ kaavasta 32

Nusseltin luku on vapaalle konvektiolle 
päin vaakasuoralla levyllä. Nu kaavasta 

Nu = 108,5 
Lämmönsiirtokerroin

alaspäin sama kuin ylös-
33.

h =9,95 W/m2 °C

Vapaa konvektio ilmastoimattomasta valaisimesta alaspäin kaavas
ta 35• kun At saadaan vähentämällä liitteen 5. lämpötilasta 
huonelämpötila 

0 = 101 W
0 menee nopeasti nollaan, kun valaisimen kautta aletaan poistaa 
ilmaa, sillä konvektio alaspäin suuntautuu tällöin valaisimen 
sisälle ja poistoilman mukaan. Tällöin 0 tulee huomioiduksi pois- 
toilmaan menneessä lämpötehossa.

5 • 6 . Tuloiltnaan siirtynyt lämpöteho

Tuloilman lämpeneminen valaisimen matkalla saadaan liit
teestä 6., kun tulo- ja poistoilmamäärät ovat yhtäsuuret ja il
masi oint ivalai sime s sa on 12 suutintä auki. Kaavasta 27. saadaan 
tuloilmaan siirtyvä lämpöteho ilmamäärän funktiona 0, kuva 66. 
Kuvassa lisäksi tuloilmakanavan eristyksen parantamisen vaiku
tus tuloilmaan siirtyvään lämpötehoon.
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5.7. Ilmastoint¿valaisimen tehotaseet

IImastoint¿valaisimen asennustavasta riippuen jakautuu va

laisimen tuottama lämpö eri tavoin alaspäin huoneeseen, ylös

päin alaslaskettuun kattotilaan ja poistoilmaan.

Kuva 67. Asennustapa A

eli vapaasti ripustettu tai laipion pintaan ruuvein kiinnitet
ty. Tällöin valaisimen ottama sähköteho kuormittaa kokonaisuu
dessaan huonetta, ainoastaan poistoilman mukana kulkeutunut läm
pö poistuu huoneen jäähdytyslcuormasta.

Kuva 68. Asennustapa В
eli kanaviston osalta piiloasennus. Tässä tapauksessa kanavis- 
ton lämpöhäviöt suuntautuvat ylöspäin alaslaskettuan kattotilaan. 
Lisäksi huoneen jäähdytyskuormasta on vähennettävä poistoilmaan
suuntautunut lämpöteho.
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I

eli koko valaisin kanavistöineen upotettu alaslaskettuun kat
toon. Tällöin poistoilman mukana kulkeutunut lämpöteho, kana- 
viston lämpöhäviöt ja vaiaisinkotelon lämpöhäviö ulkoseinistä 
on vähennettävä huoneen jäähdytyskuormasta.

Kuvassa 70 on asennustavan A mukainen lämpöenergian jakau
tuma. Lämpöteho ylöspäin on nolla. Kuvassa 71 vastaavat jakau
tumat asennustavalle В. Kuvassa 7 2 asennustapa C: n käyrät. 
Ylöspäin suuntautuva lämpöteho asennustavassa В on saatu kuvas
ta 64. ja asennustavassa C ylöspäin suuntautuva lämpöteho on 
kuvien 64. ja 65• summa.

5.8. Säteilyn osuus vaiaisiniämmö s s ä

Edellä on laskettu valaisimen ulkopuolinen konvektiivinen 
lämmönsiirto ; kun tämä sekä poistoilmaan siirtynyt lämpöteho 
vähennetään vala" s Imen ottamasta sähkötehosta jää jäljelle sä
teily, joka koostuu pääasiassa näkyvästä valosta ja infrapuna- 
säteilystä. Kuvassa 73• on valaisimen ottamasta sähkötehosta 
vähennetty muut tekijät näkyvää valoa ja säteilyä lukuunotta
matta. Näin päädytään valo- ja infrapunasäteilytehoon 38-53 N.

Kohdasta 2.1.2. muistetaan että näkyvä valo edustaa 17,5 - 
19,4 % ja infrapunasäteily 30 - 40 % valaisimen tehonkulutuk
sesta. Yhteensä ne merkitsevät 2x65 N valaisimella n. 65 W.
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Koska tiedetään että valaisimen valontuotto paranee poistoil- 
mamäärää lisättäessä, on oletettavaa että valaisimen säteily- 
tehosta juuri infrapunasäteily muuttuu lämmöksi jo itse valai
simen rakenteissa. Oletettaessa että näkyvän valon osuus valais
tustehosta säilyy vakiona riippumatta poistoilmamäärästä, eli 
näkyvää valoa on 19 % = 29 W jää infrapunasäteilyn osuudeksi 
5,9 - 15»3 % =9 - 24 W. Muu osa infrapunasäteilystä 15 - 24 % 
— 23 - 37 W valaistustehosta muuttuu lämmöksi jo itse valaisi
messa.

5.9. Poistoreiät epäkeskeisesti

Sijoittamalla poistoreiät toisen loisteputken yläpuolelle 
tarkkailtiin putkiin mahdollisesti syntyviä värieroja. Väriero
ja tarkkailtiin silmämääräisesti. Lisäksi mitattiin loisteput
ken pintalämpötilat, koska tiedettiin putken värin riippuvan 
lämpötilasta. Katso 2.1.3«

Liitteestä 7« nähdään että yhden putken pintalämpötila 
vaihtelee välillä 100 - 62 °C, kun valaisin on ilmastoimaton. 
Kuumin paikka putkessa on katoöipäissä putken yläpinnalla ja 
kylmin kohta on keskellä putkea putken alapinnalla. Kun pois- 
toilmamäärä on 18O m^/h-valaisin on putken kuumin kohta 70 °C 

ja kylmin kohta 38 °C.

Symmetriselläkin poistolla putkien kesken on yksilöllisiä 
lämpötilaeroja aina 15°C:seen asti, samasta kohtaa mitattuna. 
Siksi mitattaessa epäsymmetrisen poiston vaikutusta vaihdettiin 
putkien paikat keskenään ja laskettiin keskimääräinen lämpötila 
putken paikalle poistoreiän alla ja kaukana poistoreiästä. Tä
ten putkien yksilöllisyys eliminoitui.

Yhdellä vakio poistoilmamäärällä 70 пг/h mitattuna saatiin 
kylmän ja kuuman paikan lämpötilaeroksi putken alapinnalla, kor
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keintaan 4,85°C. Putken yläpinnalla ao. ero oli aina pienempi 
kuin 10°C, liite 8.

Silmämääräistä värieroa ei putkissa havaittu, y1eisvalkoi- 
silla Osram L65W/25 loisteputkilla. Ottaen huomioon loisteput
kien yksilölliset erot lämpötiloissa, on epäsymmetrisen pois
ton vaikutusta pidettävä merkityksettömänä, joskin epäsymmet
rinen poisto saattaa lisätä putkien yksilöllisiä lämpötilaero
ja. Lämmönsiirtyminen huononee toisen putken kohdalla ja para
nee vastaavasti toisen putken kohdalla, joten kokona!slämmön- 
siirtymisessä ollaan samalla käyrällä kuin symmetriseHäkin 
poistoreikä si j oi tules e 11a.

Voidaan siis tarvittaessa käyttää epäsymmetristä poisto- 
ilman imua valaisinkotelosta.

5.IO. Lämmönsiirtyminen valaisimen sisällä

Lämpöä synnyttävät valaisimen sisällä loisteputket ja ku
ristimet . Helvar ilmoittaa kuristimen L 65 L-L tehohäviöksi 
11 W, tämä muuttuu lämmöksi. Kuristimesta lämpö siirtyy johtu
malla kiinnitys!asostaan valaisinlaatikkoon, säteilemäiiä ym
päröiviä metailipintoja lämmittäen ja konvektiivisesti ympäröi
vään ilmaan.

Loisteputkien lämmönluovutuksessa ei niiden kiinnitysta- 
vasta johtuen ilmene johtumista, vaan lämmönsiirto on konvek- 
tiota ja säteilyä.

5.IO.I. Johtuminen kuristimien kiinnitystasöistä

Kuristin on tutkituissa valaisimissa kiinnitetty ruuveilla 
kiinnityspalliin, joka on pistehitsattu valaisinkotelon pohjaan. 
Tällöin johtumislämpö kuristimesta valaisinkoteloon on saatu
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eliminoitua lähes kokonaan, sillä kiinnityspallin ja valaisin- 
kotelon välillä on ilmarakoa n. 5 mm, ainoat lämpösiliat ovat 
pistehitsauksesta aiheutuneet.

Lasketaan johtuminen kiinnityspallista valaisinkoteloon. 
Kuristimen kiinnityspalli oletetaan lämpötilaltaan samaksi kuin 
kuristimen pinta. Kiinnityspallin ja valaisinkotelon välille 
oletetaan 0,1 mm ilmarako.

Lämmönläpäisyluku k

= 0,1 mm ilmarako 
dg = 0,75 nun teräslevy

= 0,0256 W/m °C ilman lämmön johtavuus / 20 /
^2 = 40,7 W/m °C teräksen lämmönjohtavuus / 15 / 
k = 25,5 W/m °C

Johtumislämpö 0 saadaan kaavasta 39»

0 = k A At (39)
jossa At on lämpötilaero kuristimen pinnan ja valaisinkotelon 
seinän välillä. A =1,68-10 m lämmönsiirtopinta kuristimen 
kiinnityspallin ja valaisinkotelon välillä. At liitteestä 9., 
joka on saatu vähentämällä liitteen 10. lämpötilasta huoneläm
pötilan ja liitteen 4. lämpötilan summa. Johtumislämpö kummalle
kin kuristimelle kuvassa 74.

5.10.2. Konvektio kuristimien pinnoista / 21 /

Pakotettu konvektio kuristimen pinnoilta on laskettavissa 
jos tunnetaan virtauksen Reynoldsin luku. Reynoldsin luvun las
kemiseksi on oletettava jokin nopeus kuristimen rajakerroksen 
ulkopuolella. Oletetaan että poistoilma jakautuu tasaisesti 
kaikkien poistoreikien kesken.
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Kuva 75* Ilman oletettu jakautuma kuristimien 
jäähdytyksessä.

Kuvan 75• mukaisesti kumpaakin kuristinta jäähdyttää 2/9 koko- 
naisilmamäärästä. Oletetaan lisäksi nopeus tasaiseksi heijas
tinten takana olevassa tilassa virratessaan, kuva 76., lisäk
si oletetaan virtaus kuristimen pitkän sivun suuntaiseksi.

A = 110 cm^

Kuva 76. Kuristimia jäähdyttävän ilman virtaus- 
poikkipinta-ala.

Taulukko 10. Kuristinta jäähdyttävä virtaus

kokonaisilmamäärä/valaisin
(m"Vh)

v kuristimen 
kohdalla 
( m/ s )

Re

0 0 0
20 0,112 993
60 0,336 2960

100 0,45 3990
I80 1 8860

Reynoldsin luvussa kaava 21. L on kuristimen karakteristinen 
mitta eli pituus L = 0,l4 m, и on oletettu lämpötilassa 25°C 
U> - 15,8 -10 m/s. Prandtlin luku kuten kohdassa 5« 5* 1.
Pr = 0,712, koska O on sama kuin ao. kohdassa. Lähteessä / 21 / 
s. 38 tasolevyn lämmönsiirrolle pakotetussa konvektio s s a.

/Re = °’585Nu/ (40)



- 98 -

Taulukko 11. Lämmönsiirtymiskerroin h kuristimen
pinnalta, h
L = 0,14 m.

kaavasta 34., > = 0,0266 W/m °C,

Re Nu h (W/m2 °C)
0 0 0

993 18,4 3,5
296O 31,8 6,05
3990 36,9 7,03
8860 55 10,45

— 2 2Lämmönluovutuspinta-ala A = 2,334-10 m . Lämpötilaero At liit 
teessä 11., joka on saatu vähentämällä liitteen 10. lämpötilasta 
huonelämpötilan ja liitteen 1. lämpötilan summa. Kuristimien kon 
vektiivinen lämmönluovutus saadaan nyt kaavasta 35., kuva 77. 
Kuvassa 77• laskettu kuristimen lämmönluovutus myös silloin kun 
käytetään kuristinpallia ja ilma pääsee jäähdyttämään myös kuris 
timen alapinnan, tällöin lämmönluovutuspinta-ala A = 2,974.10""2m 

On hieman virheellistä olettaa että ilma virtaisi yhtä tehok
kaasti kuristin pallin alle jäävästä n. 5 x 30 mm raosta kuin 
kuristimen ulkopinnoilta ja siksi käyrä antaa liian edullisen 
kuvan.

5.IO.3. Konvektiivinen lämmönluovutus loisteputkista / 21 /

On tunnettava virtauksen nopeus, jotta lämmönsiirtyminen 
voitaisiin ratkaista. Oletetaan että poistoilma jakautuu tasan 
kummankin loisteputken kesken, kuva 78•

A = 0,25 x 154,5 = 38,6 cm2

Kuva 78. Loisteputkea jäähdyttävä virtaus.



99

Oletetaan lisäksi tasainen nopeusjakautuma, kun virtauspoikki-
r> rypinta-ala on pienimmillään on A = 4 x 38,6 cm1" = 0,01545 m .

Taulukko 12. Loisteputkea jäähdyttävä virtaus

kokonaisilmamää
rä/ valaisin v Re

(m3/h) (m/s)
0 0 0

20 0,36 867
60 1,08 26OO

100 1,44 3460
ISO 3,24 78OO

Reynoldsin luvussa kaava 21. d = 0,038 m on loisteputken hal
kaisija, jota on käytetty karakteristisena mittana läramönsiir- 
tymisessä. 15,8-lO-8 m1"/s kun t = +25°C, joka on arvo raja-

kerroksen ulkopuolella.
Aineominaisuudet rajakerroksen lämpötilassa

tr = (ts + tn)/2 (41)

t lämraönsiirtoninncn lämpötila ^ 100°C s "
t virtaavan ilman lämpötila -k. 32°Cn —

t = 69°C r
^ = 20•10“6 m2/s 
^ = l,01o kg/m3

Cp = 1,0095 kJ/kg °C 
= 29,1- 10~J W/m °C

Pr = 0,705 kaavasta 29
Lieriölle jonka akseli on kohtisuorassa virtausta vastaan on 
Nu lähteen / 21 / mukaan

Nu-= (0,35 + 0,34Пе°’5 + 0,15Re0,58)Pr0’3 (42)
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Taulukko 13• Loisteputken lämmönsiirtymiskerroin h 
kaavasta 34

Re Nu
0 0

86? 3,2
2600 5,66
346o 6,45
7800 10,3

h (W/m2 °C) kaavasta 34 

0

2,45
4,33
4,93
7,8

Putken keskimääräinen lämpötila saadaan liitteestä At saa
daan kun tästä vähennetään huonelämpötila. Putken lämmönluovu- 
tuspinta-ala A = 0,l842 m . Konvektiivinen lämmönluovutus kaa
vasta 35. kuva 79»

5.10.4. Lämmönsiirtyminen heijastimen pinnoista

Loisteputki lämmittää säteilyllään myös muita valaisimen 
osia kuten heijastimia ja valaisinlaatikkoa. Nämä osat puoles
taan luovuttavat lämpöä poistoilmaan pakotettuna konvektiona.

Ilma virtaa heijastimen kummaltakin puolelta, heijastin 
toimii siis lämmönsiirtopintana kaikilta osiltaan. Oletetaan 
heijastimeen kauttaaltaan tasainen lämpötila liite 12. Virta
uksen nopeus oletetaan samaksi kuin kuristimia jäähdyttänyt 
virtaus, kohta 5-Ю.2.

Taulukko l4. Heijastimien jäähdytysvirtaus

kokonaisilmamäärä/valaisin
(m3/h)

v
(m/s)

0
20
60

100
180

O
0,112
0,336
0,45

Re

0
5480

i64oo
22000
488001
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Reynoldsin luvussa on kuvan 76. virtausalan pituus L = 0,772 m, 
joka on poistoreikien väli. Tällöin virtaus on oletettu hei
jastimen pitkän sivun suuntaiseksi.

P = 15,8*10 ^ m2/s kun t = + 25°C.

Brandtiin luku saadaan taulukosta / 27 /.
Pr = 0,71 kun t = + 50°C 

Tasolevyn lämmönsiirrolle kaava 40.

Taulukko 15• Lämmönsiirtyrniskerroin h heijastimen 
pinnalta, h kaavasta Jk. A = 0,0266 W/m °C, L = 0,772 m 
eli karakteristinen pituus, joka on puolet valaisimen 
mitasta eli poistoreikien väli.

Re Nu h (W/m
0 0 0

5480 43,3 1,5
16400 75 2,58
22000 86,8 3
48800 129 4,46

Lämmönluovutuspinta-ala kahden heijastimen kaikilla pinnoilla 
A = 4 x 0,l66 x 1,476 = 0,98 m2. Lämpötilaero .At saadaan vä

hentämällä liitteen 12. arvosta huonelämpötila. Heijastimen 
lämmönluovutus saadaan kaavasta 35. kuva 80.

5.IO.5. Lämmönsiirtyminen vaiaisinkotelon sisäpinnoista

Valaisinkotelon pelteihin lämpöä siirtyy johtumalla ku
ristimien pohjista sekä säteilynä loisteputkista. Pelleistä 
lämpö siirtyy pakotettuna konvektiona poistoilmaan.

Virtausnopeudet ja virtaavan ilman ominaisuudet kuten koh
dassa 5.IO.4. Virtausnopeus on sama, koska virtauspoikkipinta 
on sama. Myös Reynoldsin luku on sama, sillä nyt lasketaan sa
man virtauspoikkipinnan toista seinämää. Tästä johtuen myös
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Nusseltin luku on sama, sillä Prandtlin luku on Pr = 0,712 
taulukosta / 2? /, kun t = + 30°C. Levyn pakotetulle konvek- 
tiolle pätee siis kaava 40.

Taulukko l6. Lämmönsiirtymiskerroin h valaisinko- 
telon sisäpinnalta poistoilmaan.
h kaavasta 34. P\= 0,0276 W/m °C kun t = + 30°C.
L = 0,772 m eli valaisimen poistoreikien väli.

silmamäärä/valaisin 
(m3/h)

Re Nu h (¥/

0 0 0 0
20 5480 4,3 1.55
60 16400 75 2,68
100 22000 86,8 3.1
l8o 48800 129 4,62

Lämmönluovutuspinta-ala valaisinkotelon sisällä A = 0,829 m2. 

Oletetaan tasainen lämpötila koko valaisinkotelossa At liit
teestä 4. Valaisinkotelon sisäpuolinen pakotettu konvektio sei
nistä poistoilmaan kaavasta 35» kuva 8l.

5.10.6. Lämmönsiirtyminen poistokanavan seinistä poistoilmaan

Mittauksissa havaittiin että poistokanavan tuloilmakana- 
vaa vasten oleva seinämä ja poistokanavan pohja ovat poisto- 
ilmaa lämpimämpiä ja toimivat siis lämmönsiirtopintoina pois- 
toilman lämmittämiseksi. Kanavan seinään lämpö siirtyy johtu
malla valaisinkotelon ruuvikiinnityksestä aiheutuneita lämpö- 
siltoja pitkin. Poistoilman ja poistokanavan seinän lämpötila
ero liitteestä 13. Reynoldsin luvun määrittämiseksi lasketaan 
keskinopeus poistokanavan loppupäässä. Reynoldsin luvussa käy
tetty kanavan pituutta valaisinta kohti L = 1,545 m ja 
1? = 15.8 10 ^ m2/s, kun t = 25°C.
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Taulukko 17. Poistokanavan sisäpintoja jäähdyttä
vä virtaus.

kokonaisilmamäärä/valaisin v Re
(m/s)

0
20
6о
100
l80

0,277
0,83
1,38

2,49

о

Prandtlin luku Pr = 0,712, kun t = + 30°C / 27 /. Nusseltin 
luku saadaan nyt kaavasta 40., joka pätee tason pakotetulle 
konvektiolie, kun Pr = 0,7«

Taulukko l8. Lämmönsiirtymiskerroin h poistoka
navan seinistä poistoilmaan, h kaavasta 34.
Л= 0,0276 W/m °C kun t = + 30°C. L = 1,545 m 
eli valaisimen pituus.

Re Nu h
0 0 0

96,2 1,72
2,98
3,84
5,12

167
215
286

ja poistokanavan seinien pakotettu konvektio poistoilmaan kaa
vasta 35• kuva 82.

5.IO.7. Kokonaislämmönsiirto valaisimen sisällä

Laskemalla yhteen kohtien 5.10.2. - 5.10.6. lämmönsiirty- 
miset poistoilmaan saadaan kuva 83. Syy siihen ettei kuva 83 

täysin vastaa kuvan 62 mitattua arvoa on virtausnopeuden
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olettaminen, todellista virtausnopeuttahan ei saatu mitattua. 
Kuitenkin kuva 83. antaa kuvan lämmönsiirtymistapojen suhteis- 
ta. Virhe ilmamäärällä 18O m "Vh on 1 W ^ 0,8 %, ilmamäärällä 
100 m3/h virhe on 8 W â 8,6 % ja ilmamäärällä 30 m3/h virhe 

on 15 W = 20,5 %• Ilmeisesti pienillä ilmamäärillä oletetut 
virtausnopeudet ovat liian suuria, eikä siis virtausnopeus ole 
suoraan verrannollinen ilmamäärään kuten laskuissa on oletet
tu.

Laskemalla yhteen heijastimen, valaisinkotelon sisäpinnan 
ja poistokanavan sisäpinnan konvektio poistoilmaan saadaan 26,8 

- l4,1 W, tähän on vielä lisättävä vaiaisinkotelon ulkopuolinen 
konvektio 10,5 - 0,8 W, täten saadaan 37,3 - 14,9 W, joka on 
loisteputken säteilystä syntynyttä valaisinkoteloa lämmittänyt
tä tehoa. Kohdassa 5•8• oli laskettu säteilystä valaisinkotelos
sa lämmöksi muuttuvan 37 - 23 W. Koska kahta eri laskutapaa 
käyttäen päästiin arvoon 37 - 23 W on tätä arvoa voitava pitää 
loisteputken säteilystä valaisimen sisällä lämmöksi muuttuvana 
osana.

5.II. Valaisimen käyttöolosuhteet

Loisteputkien edullisin ympäristön lämpötila 25°C saavu
tetaan poistoilmamäärillä, liite l4.
622 26 m "Vh umpinaiset heijastimet

51 m3/h akryylilevy ja umpiheijastimet
12 m3/h reijitetyt heijastimet
45 m3/h akryylilevy ja umpiheijastimet

621 75 m3/h normaali rakenne
60 m3/h puolipyöreät heijastimet poistettu

Loisteputken on valonjaon kannalta oltava pintalämpötilal
taan 40°c. Pintalämpötila 40°C jää saavuttamatta umpinaisilla
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heijastimilla muualla paitsi putken katodipäässä putken alapin
nalla, liite 7• Heijastimien reijittäminen auttaa pudottamaan 
koko loisteputken alapinnan lähelle 40°C:ta. Kuitenkin vasta 
ilmamäärillä yli 120 m "Vh päästään lähelle 40°C. Putken katodi- 
pään lämpötila putken yläpinnalta pysyy kuitenkin lämpötilassa 
60 - ?0°C, joka saavutetaan ilmamäärällä 40 - 80 m^/h valaisin- 

rakenteesta riippuen.
Suljetuilla valaisimilla putket pysyvät lämpimimpinä kuin 

avoimen valaisimen putket. Erityisesti reijitetyllä heijasti
mella varustettu valaisin jäähdyttää putket muita tyyppejä te
hokkaammin.

5*12. Virhearvio 
5.I2.I Tilavuusvirta

Tilavuusvirran mittauksen tarkkuus laippaputkella saadaan 
dif ferentioimalla. kuri s tus e lint en yleinen yhtälö 43 . joka on 
muotoa / 27 /•

1

V = Сг(2 Ap/g ) “ (43)

jossa C on kuristuselimelie laitekohtainen vakio, Ap on paine-
Oero kuristuselimen yli (N/m^) ja 3 on virtaavan aineen tiheys 

(kg/m-5)

mikromanometrillä mitattu paine-ero

AP = §1 g h k / 1000 (44)

jossa on manometrinesteen tiheys (kg/m ) , tarldcuus -1 kg/nr
9g maan vetovoiman kiihtyvyys ( 9,3l m/s"*) 

h manometrin lukema, tarkkuus - 1 mm
k manometrin kallistus
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Kaavoista 43 ja 44 jossa Cp sisältää vakiotekijät
1

(45)

d Ÿ _ 1 dh 1 ah 
V = 2 h + 2 Sl (46)

Tilavuusvirran tarkkuus

d V 
V

1 I 1 I
+ 2 lïïÔS’l = - 0,0087 — 0,9 %

5.12.2. Lämpötila

Lämpötilan mittaustarkkuus oli - 0,1 °C 
Poistoilmaan siirtyneen lämpötehon tarlckuus saadaan differen- 
tiqimalla kaava 27•, saadaan

d0 _ d V d At 
0 7 + At

dø
0 0,0087 + /\

(47)

0,017 1,7 %
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6. SUUTTIMEN ILMANIAON MITTAUKSET
6.1. Коe jär jestely

Kuva 84. Ileitt opit uuden mittausjärjestely
1. Puhallin Leister бОО mmvp 3200 1/min
2. Luistiventtiilit NS50
3. Laippaputlci 0 100 laipat 0 70 ja 0 30

4. Mikromanometri
5. llmastointivalaisin
6. Siirrettävä koordinaatisto
7. Kuumalanka anemometri

Fue s s 
Wallac

Sisäänpuhallussuihkun poikkileikkauksesta, keskeltä valai
sinta ja suuttimen kohdalta mitattiin kuumalanka-ane mome tri11ä 
ilman virtausnopeus 10 cm välein, kunnes nopeus oli pienempi 
kuin 0,2 m/s. Mittaukset tehtiin 5° cm välein eri poikkileikka
uksista, kunnes virtausnopeus oli pienempi kuin 0,2 m/s.

6.2. Suutinlukumäärän variaatiot

Ilman nopeuksia suuttimen heittokuviossa mitattiin kun il-



из

mastointivalaisimessa oli 4, 6, 8, 10 tai 12 suutintä, kuva 43. 

Suurin suutinlukumäärä 12 saatiin sovittamalla suuttimet tasa

jaolla valaisimeen siten että tasainen jako säilyi valaisinram- 

pissa valaisimesta toiseen siirryttäessä, valaisinten välisen 
liitoksen takia suuttimia ei mahdu enempää.

suuttimien jako suutinluku
keskeltä keskelle valaisimessa

( mm)
386 4
258 6
193 8
154 10
129 12

6.3» Ulospuhallusnopeus

Ivuumalanka anemometrillä mitattiin ulospuhallusnopeus niin

läheltä ulospuhallussuuttimen aukkoa kuin mahdollista. Mitattu

nopeus edustaa sisä änpuhallus suihkun ensimmäistä vyöhykettä, jos

sa nopeus pysyy vakiona. Vyöhykkeen pituus 2...6 D , iossa D ono o
suihkun kontraktiokohdan halkaisija / 13 / s. 13. Kuvan 85 mi

tattujen arvojen perusteella voidaan laskea suuttimen kuroutumis 
kerroin ум, kaavasta 2б, kuva 86.

Kuvasta 86 nähdään että suutinlukumääriIle 4 ja 6 keskimää

räiset kuroutumiskertoimet poikkeavat suutinlukumäärien 8, 10 ja 

12 kuroutumiskertoimien muodosta. Syy erilaiseen muotoon lienee 

suihkujen yhtyminen, joka tapahtuu vasta kauempana suihkujen 

hitaammin virtaavissa osissa, mutta vaikuttaa myös suihkun en

simmäiseen väkiопор e usvyohykke e s e en. Paras ilman sekoittuminen 

saavutetaan suurella kurouturaiskertoimella, kun suihkun läpimit

ta on suuri ja nopeus pieni, tällöin vetoriski on pienimmillään.
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6.4. Heittopituus

Mitatuista iinan virtausnopeuksista on piirretty vakiono- 
peuskayrät nopeuksille 0,35 ja 0,2 m/s, liitteet 15-lS, jotka 
koskevat suutinlukumäärää 12 kpl/valaisin. Näiden sekä muita- 
suutinlukumääriä vastaavien samanlaisten kuvien perusteella on 
piirretty kuva 87, jossa tuloilmamäärä ja heittopituus ovat li
neaarisesti riippuvia. Lineaarisuus ei kuitenkaan päde pienillä 
ilmamäärillä, säilä tällöin liikkuu sisäänpuhallussuihkun pituus 
sillä alueelle, jolla nopeus on kääntäen verrannollinen etäisyy
teen sisäänpuhallusaukosta tai tämän etäisyyden neliöjuureen 
/ 13 / s. 15. Siirtymisvyöhykkeellä, etäisyys puhallusaukosta
8...10 Dq, on nopeus kääntäen verrannollinen etäisyyden, neliö
juureen. Suihkun perusvyöhykkeellä, etäisyys puhallusaukosta 25. 
.100 Dq, on nopeus kääntäen verrannollinen etäisyyteen puhallus- 
aukosta. Suuttimellä

vakionopeusvyöhyke 2...6 D l6 - 50 mm
siirtymisvyöhyke 8...10 D 66-83 mm
perusvyöhyke 25...100 Eq 203 - 830 mm

6.5» Sisäänpuhallussuihkujen yhtyminen

Liitteistä 15 - l8 sekä muista vastaavista mittauksista 
saadaan suihkun levenemiskulma f, kuva 88, tässä on pidetty suih 
kun rajana nopeutta" 0,2 m/s. Suutinlukumäärillä 8, 10 ja 12 
kpl/valaisin suihkut kuroutuvat, pienillä ilmamäärillä enemmin 
kuin kaukana toisistaan sijaitsevat suutinlukumäärien 4 ja 6 

suihkut. Tämän vuoksi heittopituus kasvaa suhteellisesti enem
min suutinkohtaista ilmamäärää kohti, kun suuttimet ovat lähek
käin. Toisaalta suihku levenee pystysuunnassa enemmin silloin
kun suuttimet ovat lähekkäin.
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Kahden lähekkäin sijaitsevan puhallus aukon suihkun yhdis
täminen / 27 /.

L = tan (‘f/2) X (48)

jossa L on sisäänpuhallusaukkojen etäisyys, ^suihkun levenemis- 
kulma ja X heittopituus jolla yhdistyminen tapahtuu. Jos todel
linen puhallusaukko jen välimatka on pienempi kuin L/2 käytetään 
heittopituudelle rakomaisen aukon kaavaa. Taulukossa 19. Xmax

Xmax
(mm)

1450
950
475
16O
32

on heittopituus jolla suihkut yhdistyvät.

Taulukko 19• Suihkujen yhdistymisen
säänpuhallusaukosta.

etäisyys si

suuttimien lxiku puhallusaukkojen levenemis-
valaisimessa etäisyys L

(mm)
kulma ÿ9

4 386 15,5
6 2p8 15,5
8 193 22,5

10 154 6,5
12 129 5

X saatu iteroimalla kuvista З7 ja 88. Oletettiin lokin le- 
venemiskulma V ja tarkistettiin että tällä ^:n arvolla saadaan 
juuri sama tilavuusvirta suutinta kohti kuin kuvan 87 heitto- 
pituutta vastaa. Suurilla valaisinkohtaisilla suutinlukumääril- 
lä on selvää että suihkut yhtyvät lähellä ulospuhalluskohtaa, 
lisäksi levene mi skulrnan arvoa ei tunneta tarkasti, tiedetään 
vain että se on hyvin pieni. Siksi suutinlukumäärillä 10 ja 12 
on X lukuarvo epäluotettava, ja käsitettävä suuntaa antavak
si .
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6.б. Suuttimen käyttömahdollisuudet

Kuvaan 89 on painehäviön ja tilavuusvirran funktiona piir
retty heittopituus. Tästä ja kuvasta 90 on määritettävissä mak
simi ilmamäärä joka yhdestä valaisimesta voidaan vedottomasti 
puhaltaa kun tunnetaan suuttimen asennuskorkeus. Kuvassa 90 on 
piirretty korkeus jolta suihkun on lähdettävä, jotta oleskelu- 
vyöhykkeellä ei ylitettäisi virtausnopeutta 0,2 m/s, kun heit
topituus tunnetaan. Kuva 89 piirretty kuvan 8? mittaustietojen 
perusteella.
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7. PAINEHÄVIÖT
7.1. Koe j är j e s t ely

Mittaukset tehtiin lampomittausten yhteydessä samalla 
asennuksella. Mitattiin staattisen paineen ero tutkimushuoneen 
ja valaisimen kanavan keskikohdan väliltä. Täten tuli mitatulc- 
si itseasiassa suutinten ja poistoreikien painehäviö. Itse ka- 
naviston painehäviö on laskennallisesti,"Teuva 42, osoitettu hy
vin pieneksi verrattuna poistoreikien tai suuttimien painehävi- 
öön. Toisaalta tutkittavana olleella yhdellä ilmastoin!ivalai- 
simella ei kanaviston painehäviön tutkiminen ollut mahdollista
kaan.

7*2. Tulokset

Kuvissa 91 - 94 on mittaustulosten perusteella piirretyt 
käyrät, joissa staattinen paine-ero on laskettu kaavasta 44.

Ilmastointivalaisimen tiiveydestä voidaan tässä yhteydes
sä huomauttaa, että väkiorakente e s s a poistoilmareijissä käy
tettävällä ikkunatiivisteellä ei saavutettu riittävää tiive
yttä. Erityisesti keskellä valaisinta olevien poistoreikien 
ympärille jäi n. 5 mm rako, koska valaisin kiinnitetään капа- 
vis toon kummastakin päädystä ja pelti jää notkolle keskeltä. 
Tiiveyttä ei saavutettu edes 10 mm paksulla solukumitiivis
teellä . Vasta peltiruuvikiinnitys jokaisen poistoreiän lähei
syydestä sai valaisimen tiiviiksi. Kanavistoon olisi tehtävä 
useampia valaisimen kannataskohtia, jotka sijaitsisivat lähel
lä poistoreikiä ja täten kiristäisivät kanaviston ja valaisi
men välisen tiivisteen ja raon ilman pitäväksi.
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8. ÄÄNIMITTAUKSET
8.1. Koejärjestely
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Kuva 95• Äänen mittausjärjestely
1. Puhallin Suomen puhallintehdas LH3-33-3-V1 

Kierrosnopeuden portaaton tyristorisäätö
2. Ääniloukku
3. Laippaputki 0 100 laippa 0 70
4. Mikromanometri
5. Ilmastointivalaisin
6. Mittaushuone seinien pituuksien suhteet 1 : 2,6 : 3,4

tilavuus 154 nr
7. Mikrofoni Condenser Microphone Type 4l31
8. Äänentasoani 11 ari Brüel & К jaer 

Frequency analyser Type 2107
9. Oktaavi suodatin Brüel К Кjaer 

Band-pass Filter Set Type l6l2
10. Ääneni asoiviit tari Brüel 1 IC jaer

Sound Level meter Type 2203
Octave filter set Type 1613
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Mitattiin erikseen poisto- ja tuloilmapuoIen äänen paine
taso kaiuntahuoneen jälkikaiuntakentässä. Lisäksi mitattiin 
ilmastointivalaisimesta riippumaton huoneen taustaääni. Taus
ta syntyi pääasiassa puhaltirnen synnyttämän runkoäänen siirty
misenä seinien kautta mittaustilaan. Taustaääni mitattiin ilma- 
määrän funktiona tuloilmalle siten että kaikki sisäänpuhallus-

Osuuttimet oli poistettu ja vapaan aukon pinta-ala oli 340 cm ,
poistoilman taustaääni mitattiin kun 27 poistoreikää oli auki

oeli vapaa aukko o 5 cm“.
Mitattiin tuloilman äänentaso ilmamäärän funktiona kun 

suutinlukumäärä oli 4, 6, 8, 10 ja 12 kappaletta valaisinta 
kohti. Poistoilman äänentaso mitattiin ilmamäärän funktiona 
kun valaisimessa oli 4, 6, 8, 9, 12 ja 15 poistoilmareikää au
ki .

8.2. Äänen tehotaso

Mitattu painetaso on muutettava äänen tehotasoksi, jotta 
sitä voitaisiin käyttää ilmastointivalaisimen asennuslcohteen 
äänen painetason määrittämiseksi. Huoneen äänen painetaso Lp
/ 10 / s. 31.

Lp = Lw + 101g ( l/cor“ + 4/A) (49)

Liv äänen tehotaso
из avaruuskulma johon ääni säteilee (str)

OA huoneen kokonaisabsorptio (m“-sab)
r huoneen kaiuntasäde (m)

r Л/7,1 (50)

Koska äänen mittaukset on tehty diffuusissa äänikentässä
kaiuntasäteen ulkopuolelta on
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Lp = Lvv + lOlg 4/A
koska suoraan äänilähteestä tullutta painetason komponenttia 
ei tarvitse ottaa huomioon.

Huoneen absorptio saadaan Sabinen kaavasta

Ts = 0,l6V/A (51)

Ts huoneen jälkikaiunta-aika (s)
V huoneen tilavuus (m^)

Lähteen /18/ mittausten perusteella tiedettiin jälki- 
kaiuntahuoneen ominaisuuksista seuraavaa.

Tauluklco 20. Äänen mittaushuoneen ominaisuudet

taajuus Ts A r ioig 4/a
(Hz) ( s ) (m^-sab) (m) (dB)

125 3,03 8,12 0,4 + 3,1
250 2,92 8,43 0,4i + 3,26
500 2,96 8,32 0,4 + 3,2

1000 3,53 6,97 0,37 + 2,42
2000 2,98 COCJ

CO o,4 + 3,18
4000 1,94 12,72 0,5 + 5,1
8OOO 1,45 16,95 0,58 + 6,23

Taulukosta 20 voidaan laskea oktaavikaistoittain tehtävä 
korjaus mitattuun painetasoon, jotta saataisiin ilmastointiva- 
laisimen aiheuttama äänen tehotaso; korjaus sarakkeessa lOlg 
4/A. Mittaushuoneen absorptio aiheutti vaimennusta, joten te- 
hotasoon pääsemiseksi on mitattuun painetasoon lisättävä ao. 
korjaus. Mitattu dBA-arvo vastaa myös mittaushuoneen olosuh
teita, ja koska dBA-arvossa 1000 Hz kohtaa ei vaimenneta (kaik 
kia muita vaimennet aan) 011 t ehot asollisen d3A—arvon saamiseksi 
lisättävä mitattuun painetasoon taajuutta 1000 Hz vastaava kor
jaus
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8.3» Taustaäänen vaikutus

Taustaäänen vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon jos se 
on vähintään 10 dB pienempi kuin kokonaisäänitaso. / 19 / Jos 
taustan äänitaso on enintään 10 dB : n päässä mitattavan lait
teen ja taustan yhdessä aiheuttamasta äänitasosta, saadaan suu
rempi yhtaikaa vaikuttaneista äänitasoista tekemällä kokonais- 
äänitasoon taulukon 21. mukainen vähennys.

Taulukko 21. Taustan ja laitemelun erottaminen / 19 /

Pienemmän äänilähteen 
ja kokonaismelut a s on 
erotus (dB)

3
4. . . 5 
6. . .9

Kokonaismelutasosta 
vähennettävä määrä 

(dB)

3
2
1

8.4. Tulokset

Liitteistä 19-31 on oktaavikaistoittain lasketut ilmas
to intival ai s imen aiheuttamat äänen tehotasot joissa on otettu 
huomioon taustaäänen vaikutus sekä mittaushuoneen absorptio. 

Kuvissa 91-94 on painehäviö käyräsiöön piirretty äänen
OdBA arvot, jotka on muunnettu huonevaimennuksen 10 m“-sab mu

kaisiksi .
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9. SÄHKÖTEHO
9.1. Ko e л är ,i e s t e ly

Kuva 96. Sähkötehon mittausjärjestely
1. Valaisin
2. KWh-mittari Valmet Y06

Kuvan 96 mukaisesti mitattiin valaisimen kuluttama energia 
tiettynä ajanjaksona. Jakamalla käytetty energiamäärä ajanjakson 
pituudella päästiin sähkötehoon.

Luotettavien tulosten saamiseksi olisi tarvittu verkkojän
nitteen stahilaattori, jolla olisi voitu leikata mahdollinen yli- 
jännite. Tällaista ei kuitenkaan ollut käytettävissä.

9.2. Tulokset

Kuvista 97-98 nähdään, että sähköteho kasvaa poistoilmamää- 
rän funktiona, saavutetaan maksimi ilmamäärällä 40-75 m "Vh. 

Kuvien 8, 9 ja 10 mukaisesti loisteputken ympäristön- ja seinä
män lämpötilan laskiessa valontuotto paranee ja tehontarve kas
vaa. Sähkötehon kasvaminen loppuu kun loisteputki alkaa alijääh
tyä, tällöin myös valontuoton maksimi on ilmeisesti ohitettu. 
Kuvien 97-98 sähkötehon maksimia voitaneen täten pitää myös va
lontuot on maksimina, vaikkei varsinaisia valontuoton mittauksia
suoritettukaan.
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10. YHTEENVETO

Työn alkuosa käsittelee sisäilmastolle asetettuja vaatimuk 
siä tiloissa joissa integroituja ilmastointi- ja valaistusrat
kaisuja yleensä käytetään. Toimistotilojen jäähdytyskuorman pie 
nentämiseen käytettyjä integroituja kattorakenteita on esitetty 
luvussa 2. Mäntsälän Metalli Oy:n ilmastointivalaisimen rakenne 
ratkaisusta lähtien on pyritty selvittämään ilmastointivalaisi
men LVI-tekniset ominaisuudet ja on yritetty etsiä parannuksia 
rakenteeseen.

Ilmastointivalaisimen lämmönsiirtyrnistä poistoilmaan on
nistuttiin lisäämään valaisimen sisäistä virtausta järjestele
mällä, erityisesti poistoilman imemisellä loisteputkien päältä 
suoraan kanavaan saatiin läir.mönsiirtymisominaisuuksia parannet
tua. Myös valaisimen sulkeminen akryylilevyllä vähensi valaisi
mesta alaspäin tulevaa lämpökuormaa. Selvitettiin myös valaisi
men sähkötehon jakautuma eri osien lämmönluovutuksen kesken.

Sisäänpuhallussuuttimelle määriteltiin optimaalinen etäi
syys pitäen päämääränä pientä heittopituutta ja suurta ilmamää
rää .

Lisäksi selvitettiin ilmastointivalaisimen käytössä tar
vittava suunnittelumateriaali: Äänen tehotaso, painehäviö, 
heittopituus sekä lämmön jakautuma asennustavasta riippuen.
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SYM30LILUSTTEL0

A 2pinta-ala (m )
2huoneen kokonais-absorptio (m -sab)

vakio
a suorakaidekanavan sivu (m)
В vakio
b suorakaidekanavan sivu (m)
c vakio
Cp ominaislämpö (kJ/kg °C)
Во puhallussuihkun halkaisija
d halkaisija

dh hydraulihalkaisija
E vaiaistusvoimakkuus ( lx)
Gr Grashofin luku
çro maan vetovoiman kiihtyvyys (m/s )
h lämmönsiirtyrniskerröin (W/m^ °C)

jatkuvan raon korkeus (m)
manometrilukema (mm)

i poistotinaan suuntautunut osuus ylöspäin menevästä
vaiaistuslämmöstä

Kb laatan konduktanssi (V7/°C)

Klc . kanaviston konduktanssi (V;/°C)

*'"R resultoiva " "

alaslasketun kattotilan konduktanssi (W/°C)
K ^ alas lasketun katon konduktanssi (V7/°C )
ij- 1 immonxopaisyluÄU v J/ra v )

manometrin kallistus
L matka, jolla viereiset suihkut alkavat vaikuttaa

toisiinsa
puhallus aukko jen etäisyys
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karakteristinen pinnan mitta lämmönsiirtymisessä 
Lp äänen painetaso (dB)
Lw äänen tehotaso (dB)
1 virtauspinnan pituus painehäviössä 
Ib pallein paksuus (m)
lu alaslasketun katon paksuus (m)
M valaistuksen polttoailca vuorokaudessa (h)
N ISO-melukriteeriluku
Nu Nusseltin luku
n ilmanvaihtokerroin
P teho
Pr Prandtlin luku
p valaistuslämmön ylöspäin suuntautunut osuus
q valaistuslämmön kuormitus huoneeseen (¥)
qc alaslasketusta kattotilasta poistettava lämpö (W) 
q^o lämpöteho poistoilmaan (¥)
Ra Rayleighin luku
Re Reynoldsin luku
r huoneen kaiuntasäde (m)
T aika
Tg jälkikaiunta-aika (s)
t lämpötila (°C)

valaisimen kautta kulkeneen ilman lämpötila (°C)
t^ ainelämpötila vapaassa konvektiossa (°C)
tg sekoitettu lämpötila t ja t ^ (°C)
t ekvivalenttilämpötila (°C)e
^eff tehollinen lämpötila (°C) 
t virtaavan aineen lämpötila (°C) 
t^ huonelämpötila (°C)
t rajakerroksen lämpötila
t säteilylämpötila (°C)
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v
V

w

v
X
x

Z3

Др

Ät

<9

&

X

S

0
?

lämpöä siirtävän pinnan lämpötila (°C)
tuloilman lämpötila (°C)
virtaavan ilman lämpötila (°C)
ilman lämpötila huoneessa (°C)
poistokanavan ilman lämpötila (°C)
lämpötila kaukana lämmittävästä pinnasta (°C)

Otilavuus (rv )
otilavuusvirta (rv/h)

valaisimen kokonaistehon kulutus (¥)
2 2lämpöteho lattia-m" kohti (¥/m^) 

nopeus (m/s) 
heittopituus (m)
ilman absoluuttinen kosteus (g/kg)
suihkun ulospuhallusaukon etäisyys läheisestä seinästä 
puhalluskulma tasoon nähden (°) 
tilavuuden lämpötilakerroin (l/°C)

Ostaattinen paine-ero (N/m ) 
lämpötilaero (°C) 
kertavastusluku painehäviös s ä 
lämpötilaero (°C) 
tehollinen alilämpötila (°C)
suhteellinen ominaistilavuuksien ero lämmönsiirtopin
nalla ja kaukana siitä 
lämmön j oht avuus (W/m °C ) 

karkeutta kuvaava virtauspinnan vakio 
lcuroutumiskerroin

. 2 / \kinemaattinen viskositeetti (m /s)
tiheys (kg/nv)
lämpöteho (¥)
suihkun levenemiskulaa (°)

Oj avaruuskulma johon ääni säteilee (str)
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Liite
Epäkeskelnen poisto
poistoreiät toisen putken yläpuolella

putken lämpötila A ja В At kylmän ja kuuman putken ero•

a. pää
js

vasen pää 
ylös

vasen pää 
alas

keskikohta
alas

keskikohta
ylös

В А В А В А В А В
2 77,05 59 59,95 56,1 57 45,25 50,1 45,5 53,55 1

+ 0,85 +0,95 + 0,9 +4,85 + 8,05 At

55 72,75 55,35 57,25 43,3 48,45 46,95 47,55 52,3 53,75 2
+ 3,25 + 1,4 +0,15 +0,6 + 1,45 At

45 67,6 45,95 53,95 42,3 45,5 45,7 48,85 42,9 45 3
+ 6,15 + 10 + 3,2 + 3,15 + 2, l At

35 66,3 51,9 6i,05 52,9 55,8 46,3 50,55 42,55 49,5 4
+ 2,05 + 9,05 + 2,9 + 3,75 + 6,95 At

V=70,5 m3/h

1. akryylilevy ja umpinaiset heijastimet

2. umpinaiset heijastimet

3. reijitetyt heijastimet

4. akryylilevy ja reijitetyt heijastimet

A putken alla poistoreikä 

В putki jonka alla ei ole pcistoreikää

Lämpötilat laskettu keskiarvona kummankin eri paikalla olleen 

putken lämpötilasta , täten putkien yksilöllisyydestä riippuva 

eri suuri lämpötila on eliminoitu.



Liite 9



■







пэамп у v со».Liite 13







i ijQNi 1 7 V CG

И-s ‘rrrr
p—:



Liite 17



Liite io

-F-



Liite 19

•• —12Äänen tehotaso dB„ = 10 W, tuloilmalleRe *
ilmastointivalaisimessa 4 suutintä

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

«V dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
58 37 37,5 t 34-1 35 34 30-1 23.T.1... ■-JZ A.,
68 4i 41,5-2 38-1 38,5 38 35 27 22-1
80 45,5 38-3 40,5 4i 41,5 39 32,5 27

*7
aJ/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

V=68

125 250 500 1000 2000 4000 ÔC00

TAAJUUS HZ
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•• -12Äänen tehotaso dBRg = 10 W, tuloilmalle
ilmastointivalaisimessa 6 suutintä

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8OOO
100 42,5 40-2 4i 4o 39,5 36,5 28,5 24-1
80 36,5 36,5 t 36-1 35 34 29,5-1 20-3 16 t
68 34,5 36 t З6-1 32,5-1 31 26 t 17 t 16 t

|3/h t tausta vähennykset tarkoittavat
taustan vaikutusta

V=100

1000 2 000 6000 ÔCG0

TAAJUUS HZ
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•• — 12Äänen tehotaso <ffiRe = 10 W, tuloilmalle
ilmastointivalaiaimessa 8 suutintä

MELUKAYRASTO ISO N

v\Hz dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

122 42,5

CM1

o

43 40,5 39 35 26-1 21-3

100 38,5 39-2 4o 37 35,5 31-1 20,5-2 16,5 t

80 33 36 t 34-2 30,5-2 T-41

OСЛ 24,5 t 15,5 t 15 t
n3/h tausta vähennykset tarkoittavat 

taustan vaikutusta

dB

V=122

V=100

V=80
i
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.. -12Äänen tehotaso dB_. = 10 W, tuloilmalleRe ’
ilmastointivalaisimessa 10 suutinta

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

7\нГ dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
138 42,5 40-2 44 40,5 39 35-1 25,5-1 21,5-3
122 39,5 38,5 t 40,5 38 36,5 31,5-1 21-2 17 t
100 36,5 37 t 39,5-1 35-1 32,5 27-3 17 t 16 t
3r/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

dB

125 250 500 1000 2000 4000 8000

TAAJUUS HZ

v= 138
V=122
V=100
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•• -12Äänen tehotaso dB^ = 10 W, tuloilmalle
ilmastointivalaisimessa 12 suutintä

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

\hz dBA 63 125 250 500 1000 2000 4ooo 8000
I6O 44 43-I 47 4i,5 39,5 34,5-1 25-1 21-3
I38 40,5 42-1 42 39,5 37 31-2 21-2 17 t
122 37,5 40-2 40-1 37 34 29-2 18 t 16 t
on "/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

V=i60

V = 122

TAAJUUS HZ
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•• -12 Äänen tehotaso dB =10 Wrt©
kaiuntahuoneen tausta ääni, tuloilmalle

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N .

V \Hz dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 25 31 24 20 18 18 17 16

8o 30,5 35 30 25,5 21 24 17 17

138 31 36,5 33 28 24 26 18 19
3/h

dB

125 250 500 1000 2000 4000 SC0Û

TAAJUUS HZ

v=i38
v=8o
V=0
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-12Äänen tehotaso dB^ = 10 W, poistoilmalle 
ilmastointivalaisimessa 2+2 poistoreikää 
tyyppi 622 - 2KR reijitetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

V \Нг dB A 63 125 250 500 1000 2000 4ooo 8000

84 46 49 t 44,5--2 46 46,5 4i 39 36,5 3i,5
68 40,5 48,5 t in0 t 39,5-1 39,5 33,5 34,5 30 23-1

58 36 48 t 4o t 39-1 35-1 30 .. 26 19-3
Onr/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

V=84

V=6S

125 250 500 1000 2000 4000 8000

TAAJUUS HZ
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•• -12Äänen tehotaso dB^ = 10 W, poistoilmalle
ilmastointivalaisimessa 3 + 3 poistoreikää
tyyppi 622 - 2KR reijitetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

r\^ dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 47 50 t 45,5-2 47 48 42 36,5 33 30
80 40,5 50,5 t 42 t 42 4i 34 31 27 20-2

68 35,5 50 t 39,5 t 39-1 36-1 30 26-I 22-1 17 t
n "Vh t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

V=80
V=68

1000 2000 4000 8000

TAAJUUS HZ
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•• -12Äänen tehotaso dB^e = 10 W, poistoilmalle 
ilmastointivalaisimessa 4+4 poistoreikää 
tyyppi 622 - 2KR reijitetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

\Hz dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

136 53 50,5 t 48,5-1 52 54,5 49,5 42 18 31
ll4 49 51 t 46,5-1 50 50 44 37,5 32,5 28

78 37 48 t 4i t 4i-i 38,5 31-1 24,5-1 19-3 16 t
i3/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

1000 2000 4000 5000

TAAJUUS HZ

v=i36
v=ii4

v=?8
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.. -12Äänen tehotaso dBRe = 10 W, poistoilmalle
ilmastointivalaisimessa 3+3+3 poistoreikää
tyyppi 622 - 2KR reijitetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

r \Hz dB A 63 125 250 500 1000 2000 4ooo 8000

138 48,5 49 t 45,5-1 49,5 49,5 44 38 33,5 29,5

112 42 48,5 t 43-3 44 43,5 36,5 33 28 20-2

94 37 49,5 40 t 41,5-1 37,5-1 31,5 27-1 20,5-3 19-3
tx^/h t tausta vähennykset tarkoittavat

taustan vaikutusta

1000 2000 4000 8000

TAAJUUS HZ



Liite 29

•• —12Äänen tehotaso =10 W, poistoilmalle
ilmastointivalaisimessa 4+4+4 poistoreikää 
tyyppi 622 - 2KR reititetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

v\Hz dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 QOflQ
182 52,5 50 t 50-1 53 53,5 48,5 42,5-1 39 33
130 44 47,5 t 46-1 47 45,5 38 34 27 18,5 t
102 36,5 47,5 t 41,5 t 41,5-1 37-1 V) 0 1 l-ь 24-2 18 t +>

COvt

«1r/h t tausta vähennykset tarkoittavat
taustan vaikutusta

V=l82

1000 2 000 400 0 8000

TAAJUUS HZ
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•• -12Äänen tehotaso dB^ = 10 W, poistoilmalle
ilmaatointivalaisimessa 5 + 5 + 5 poistoreikää
"tyyppi 622 - 2KR reijitetyt heijastimet

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

• \H* dB A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8OOO
49 50 t 48,5-2 51,5 50 44 39-3 -22

130 39 48 t 43 t 42-1 39,5-1 32,5 29-2 23,5-1 18 t
97 32,5 49,5 t 42 t 37-2 32,5-2 25-3 22 t l6 t 17 t

rr/h t tausta vähennykset tarkoittavat
taustan vaikutusta

/

1000 2000 4000 5000

TAAJUUS HZ

v=i84
V=130
v=97



Liite 31

... -12 Äänen tehotaso dB_ =10 WRe
kaiuniahuoneen tausta ääni, poistpiimälle

MELUKÄYRÄSTÖ ISO N

\Hz dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8OOO
183 38,5 48,5 44,5 4i 37,5 33 35 26 18

100 30,5 48 4o 33,5 29 22 20 16 16

0 29 49,5 37 31 29 20 19 16 l6

,3/h

v=100

1C00 2000 4000 8C00

TAAJUUS HZ
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