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Optimistinen
automaatiojärjestelmä
Toimistorakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää otetaan käyttöön. Rakennusautomaatiojärjestelmä näyttää ilmanvaihtokoneen vastavirtasiirtimellä varustetun lämmöntalteenoton
tuloilman entalpiasuhteeksi arvoa 2,01. Konetta käytetään vakioilmavirralla. Koneen ilmavirrat on tarkastettu huonepäästä
ja koneen tuloilmavirraksi on saatu 2,2 m3/s ja poistoilmavirraksi 2,3 m3/s. Mittaushetkellä tuloilman lämpötila ennen LTO:ta
(sama kuin ulkoilman lämpötila) on rakennusautomaatiojärjestelmän mukaan 4 °C ja tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen 22
°C. Poistoilman lämpötila ennen LTO:ta on rakennusautomaatiojärjestelmän mukaan 18 °C. Tulo- ja poistoilmavirtoja ei ole
rakennusautomaatiossa näkyvissä, mutta tulopuolen mittarenkaan paine-eromittaus antaa arvon 56 Pa ja poistopuolen 61 Pa.
Mittarenkaan k-arvona rakennusautomaatiossa on tulopuolella
käytetty arvoa 294 ja poistopuolella arvoa 180. Lämmönsiirtimessä ei tapahdu kondenssia mittaushetkellä. Voiko raken-

∆𝑝𝑝𝑝𝑝 =

nusautomaation näyttämä tilanne pitää paikkansa? Jos ei, niin
miten korjaisit tilanteen ja mikä tuloilman entalpiasuhde olisi
korjauksen jälkeen?
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Edelliskerran tehtävänä oli laskea, millainen paine-ero kuusikerroksisen asuinkerrostalon 18 m korkean porrashuoneen yläja alaosan välille muodostuu ulko- ja sisäilman lämpötilaerosta
johtuen, jos ulkolämpötila on -20 °C, 0 °C ja 20 °C? Sisälämpötilan oletetaan olevan 21 °C. Tuulen vaikutusta ei oteta tehtävässä
huomioon ja lisäksi oletetaan, että ulkovaipan ilmavuoto on tasaisesti jakautunut koko vaipan alalle. Kun ulkoilman lämpötila
on -20 °C Ilman lämpötilaerojen synnyttämä paine-ero saadaan
laskettua kaavalla

(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢 )
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𝑚𝑚𝑚𝑚
�21 °𝐶𝐶𝐶𝐶 − (−20 °𝐶𝐶𝐶𝐶)�
× 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑔𝑔𝑔𝑔 × ℎ =
× 1,2 3 × 9,81 2 × 18𝑚𝑚𝑚𝑚 = 34,6 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
−20°𝐶𝐶𝐶𝐶 + 271°𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠

Vastaavasti ulkoilman lämpötilalla 0 °C paineroksi saadaan 16,4
Pa ja ulkoilman lämpötilalla 20 °C 0,3 Pa.
Asuinkerrostalon yläkerran asunnossa oli valitettu, että ykköskerroksen Virtasen rouvan paistaessa norsseja, tulevat hajut
yläkerrankin asuntoon. Ilmanvaihto on puhdistettu ja ilmavirrat
on säädetty suunnitelmien mukaiseksi. Valitukset hajuista ovat
kuitenkin säädönkin jälkeen jatkuneet. Ilmanvaihto aiheuttaa
huoneistoihin 5 Pa alipaineen ulkoilmaan verrattuna. Alakerran
Virtasen rouvan huoneiston postiluukku on 1 metrin korkeudella
lattiasta. Tehtävänä oli selvittää miten paljon ilmaa virtaa postiluukusta ja mihin suuntaan, kun ilman virtausaukon koko postiluukussa on 10 cm2 ja postiluukun kertavastuksena voi käyttää

arvoa 4. Jotta ilmavirran voi selvittää pitää ensin määrittää mikä
on paine-ero huoneiston ulko-oven yli rappukäytävään. Lämpötilaero aiheuttaa porraskäytävän yläosaan ylipaineen ja alaosaan
alipaineen. Koska ilmavuotojen oletettiin jakautuvan tasaisesti
koko vaipan alalle, muodostuu paineelle neutraaliakseli porraskäytävän puoliväliin, 9 m korkeudelle. Koska Virtasen rouvan
postiluukku on 1 metrin korkeudella porraskäytävän lattiasta
muodostuu postiluukun korkeudelle porraskäytävään 15,4 Pa
alipaine ulkoilmaan verrattuna, kun ulkoilman lämpötila on -20
°C. Kun otetaan huomioon myös ilmanvaihdon aiheuttama alipaine, Virtasen Rouvan postiluukun yli on siis 10,4 Pa paine-ero
ja ilman virtaussuunta on porraskäytävän suuntaan. Ilmavirta
saadaan laskettua kaavalla.
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= 2,1
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𝜉𝜉𝜉𝜉 × 0,5 × 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖
4 × 0,5 × 1,2 3
𝑚𝑚𝑚𝑚

Vastaavasti lämpötilalla 0 °C paine-eroksi postiluukun yli saadaan neistoon. Norssit kannattaakin paistaa tuoreena, eikä pakastaa
2,3 Pa ilmavirraksi 1,0 dm3/s porraskäytävään ja ulkoilman lämpö- talvikäyttöä varten.
tilalla 20 °C -4,6 Pa ja ilmavirraksi 1,4 dm3/s Virtasen rouvan huo-
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