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DEPI-\CERANDE OCH
OMBLANDANDE

VENTILATION

Avsikten med denna artikel är följande:

- Påvisa både skillnader och likhe"
ter i funktionssätt mellan deplacerande
och omblandande ventilation.

- Kortfattat beskriva en modell för
deplacerande ventilation och visa re-
sultat.

- Visa att vid bedömning av venti-
lationssystems förmåga att transportera
bort föroreningar måste man beakta
föroreningsutsläppets varaktighet i ti-
den.

Av Mats Sandberg och Svante lindström,
Statens lnstitut för Byggnadsforskning,
Gävle.
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tillbaka ne.d mot vistelsezonen.
Pâ så sått fâr vi en front med
förorenad luft som rör sig ned-
åt i rummet.

Om vi ej har några andra
konvekti¡cnsströmmar än dem
som genereras av förorenings-
källan stannar fronten pa den
nivå där luftflödet i konvek-
tionsströmmen år lika med
ventilationsluftflõdet. På sá

sätt får vi en indelning i rum-
met i tvá zoner: En undre zon
d2ir all förorening är begränsad
till den up¡itgående konvek-
tionsströmmen och en övre
zon där en ornblandning sker
kontinuerligt.

Beskrivning av modellen
Modellen har utvecklats
fråimst med syftet att str¡dera
deplacerande ventilation. Då¡.

Matr Sandberg

för förutsätts tilluftsdonet all
tid ligga vid golvnivá. Från-
luftsdonet ü¡enw¡. kan fuga
pá ar godtycklig nivå.

Mode/len öerãknar den u p g
åtrtígande luftströmmen, ge-

nererad av o{ika värmekãllq.
För detta årrdarnál finns i da-
toçrogrammet ett bibliotek
med olika vårmekällor

VirJare redovisar modellen
hur den nedåtgáende fronten
utvecklas och ver der¡ så smà
ningom stannar. Vid till exem-
pel ett förorcningsutslåpp be
råkna¡ föroreningskoncettr{ts
tionen pá olika nivåer ì rummet
báde i konvektionsst¡Ömmên
och utanför denna.

Vidaæ beråknas medelvllr-
det av koncerrt¡âtioften övei
hela wllrsnittet på varie nivå.
¡\¡lodellen beråknar hela det

Resultaten som redovisas har
erhállits f rån en beråkningsmo
dell som håller på att utvecklas
vid Laboratoriet för uppvärm-
nings- och ventilationsteknik
vid Statens lnstitut för Bygg-
nadsforskning.

5kíllnaden mellan deplace
rande och omblandande venti-
latiron överdrivs nágot äv mô
dellberákningarnâ. Det är mo"
tiverat ur pedagogisk synpunkt
i detta fall eftersorn vi vill för-
klara det principiel la förloppêt.

Principicll
syrtcmfunktlon
E.r ide¿lt omblandande syster4
ár ett sygte rn rom i varje punkt i

ruffÌfüet gêf s¿¡fnffla koncentra
tlon, Detta thr idag i alfrnänhet
véntilatioñstekníkerns "ñù

dellsystem" vid dimensione-
ring av ventilationssystem.

Det ideala deplacerande
systemets funktion framgår av
figur 1. töroreningen hálls hår
isolerad och stiger upp genom
rummet i en konvektionsstrôm.
Luftflódet i den uppâtgående
luftströmmen ökar successivt
gerìom att den hela tiden dra¡
med sig omgivande luft.

Når konvektionsstrómmen
når taket år luftflÖdet i denna i

allmånhet störe ¿in ventil+
tioñsluftflödêt. Hela luftf lödet
I konvektions$trömrnen kân
dårfór ¡ntd evåkuerås stðrre än
vüntilátioneluftf lödet, Hela
luftflödet I konvektionsstrÖm-
meñ kan dårfôf iñte evakuéfås
genom frånluft¡doner, den
återstâende delen cirkulerar
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tidsberoende förloPPet f rån

starten av fÖroreningsgenere-
ringen tills det att de stationära
koncentrationsnivåerna har

uppnátts.
I nuvarande version tas

ingen hänsyn till luftströmmar
långs viiggar och fönster. I den
slutgiltiga versionen kommer
detta naturligtvis att göras.

Beräkningsexempel
Beräkningarna har genomförts
för ett rum med volYmen 50 ml
och med rumshölden 2,5 me
ter. Ventilationsluf tf lödet uPP
gick till 50 m3/timme. Eftersom

den nominella tidskonstanten
definieras som kvoten mellan
rummets volym och ventila-
tionsutflödet blir den nominel-
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dande ventilation. I figur 2 ges

medelkoncentrationen över
hela tvärsnittet På olika nivåer
som funktion av tiden medan
figur 3 redovìsar medelkon-
centrationen i enbart konvek-
tionsströmmen.

Tidsangivelser inom paren-

tes anger kvoten mellan den
aktuella tiden och den nomi-
nella tidskonstanten som är li-
ka med sextio (60) minuter. Da-

torberäkningarna visar att för
det deplacerande systemet tar
det cirka 30 minuter för förore
ningen att komma ned till den
stationåra frontnivån som blir
ungefär 1,7 meter.

Större medel-
koncentration
Vi ser f rân f igur 2 att på nivåer
över den stationära frontniván
är, för motsvarande tider, me-

delkoncentrationen större med
det deplacerande systemet. Fi-

gur 3 visar att inom själva kon-
vektionsströmmen är koncent-
rationen ännu högre. lnom
konvektionsströmmen under
den stationära nivån blir kon-
centrationen mycket hög bero
ende pä att inte så mycket av
omgivande luft har hunnit dras
in i luftströmmen.

Det omblandande systemet
ger visserl igen lägre koncentra-
tioner men har nackdelen att
föroreningen sprids till hela
rummet. Den stationära förore
ningskoncentrationen bl ir med

det omblandande systemet i
varje punkt i rummet lika med
1, dvs lika med koncentratio
nen i frånluftsdonet.

Figur 2 och 3 visar att med
det deplacerande systemet
blir, för niváer ovan den statio
nära frontens nivâ, koncentra-
tionen báde utanför och innan-
för konvektionsströmmarna li-
ka med ett. I den smala kon-
vektionsströmmen under den
stationâra nivån blir koncent-
rationen mycket högre

Sammanfattningsvis visar
beräkningarna föl jande

- | den tidsberoende fasen
ger det deplacerande systemet
högre koncentrationer inom
det område föroreningen har
hunnit spridas till.

- Den stationära koncent-
rationen blir densamma för bå-

da systemen inom området
ovanför den stationära f rontni'
vån, Med det deplacerande
systemet blir koncentrationen
inom konvektionsströmmen
under den stationära frontens
nivá mycket hög.

Tidens betydelse
Cenerering av en del förore
ningar pågår kontinuerligt. I

kom fortventilationssamman-
hang gäller detta framförallt
för föroreningar som emitteras
från byggnadsmaterial. Mäng-
den föroreningar som härrör
f rán processer och människans
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Koncentrqtion

Fig 2. Medelkoncentrct¡onen över hela tväßnitteL

övre figur: Deplacerande system

IJ ndre tigur: Fullständig omblandning
2,5

la tidskonstanten i detta fall li-
ka med-l timme.

Den kombinerade förore-
nings- och värmekällan utgjor-
des av en punktformad källa
belägen på nivån 1 meter över
golvet. Våirmekällan utveckla-
de en konvektiv effekt, dvs ef-
fekt som överförs till luftrörel-
ser, av'100 watt. Mängden pro
ducerad förorening per tidsen-
het valdes så att den stationära
koncentrationen i fránluftska-
nalen blir lika med ett,

Föroreningsutsläppet påbör-
jas vid tiden noll och resultatet
redovisas i Íigur 2. Den Õvre f i-

gurhalvan redovisar resultatet
med deplacerande system me
dan den nedre figurhalvan re
dovisar resultatet med omblan-
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Fig 3. Medelkoncentrationen i den uppàtgàende
konvektionsströmmen.
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aktiviteter varierar däremot i ti-
den.

Tobaksrök är en av de vanli-
gaste föroreningar som kom-
fortventilationssystem skall ta
hand om. Att röka en cigarrett
tar kortare tid än '10 minuter,
men låt oss anta att det tar 10
m¡nuter. Figur 2 visar att med
det omblandande systemet är
efter 10 minuter koncentratio
nen endast 15 procent av kon-
centrationen som skulle ha
uppnåtts efter ett långvarigt
(f lera timmars) kontinuerligt
"rökande".

ïittar vi på resultatet för det
deplacerande systemet ser v¡
att tobaksröken ej kommit ned
i vistelsezonen. Det vill säga:
För båda systemen är det helt
felaktigt att utgå frân att kon-
centrat¡onen är lika med den
stationära koncentrationsni-
vân.

Vad som avgör om ett föro
reningsutsläpp, med tanke på

NORDISKT

ventilationssystemets f unk-
tion, skall betraktas som konti.
nuerligt eller kortvarigt är ut-
släppets varaktighet i förhål-
lande till den nominella tids-
konstanien. Är utsläppstiden
mycket längre (2 à 4 ggr) än den
nominella tidskonstanten har
vi ett kontinuerligt förorenings-
utsläpp och de stationära föro
reningsniváerna hinner upg
nås.

Däremot, om utsläppstiden
är betydligt kortare ån den no
minella tidskonstanten, har vi
att göra med ett kortvarigt för-
oreníngsutsläpp. I detta fall år
aktuel la föroreningskoncentra-
tioner betydligt lägre än de sta-
tionåra nivåerna. I komfortven-
tilationssammanhang är den
nominella tidskonstanten av
storleksordningen 1 till 2 tim-
mar.

I andra samriranhang kan
den vara betydligt kortare, itill
exempel operationsrum kan

TEMA

den vara ned till cirka 5 minu-
ter. Detta innebår att ett och
samma föroren ingsutsläpp kan
antingen, beroende pá stor-
leksordningen av den nominel-
la tidskonstanten, vara ett kon-
tinuerligt eller kortvarigt ut-
slãpp. Det åir därför viktigt att
som en faktor vid bedömning
av systems prestanda ta hån-
syn till föroreningsutsläppets
varaktighet.

Sammanfattning
Modellberäkningarna visar föl-
jande.

- I den tidsberoende fasen,
innan stationära koncentra-
tionsnivåer hunnit uppnás, ger
det deplacerande systemet
högre koncentrationer inom
det område föroreningen har
hunnit spridas till.

- Den stationära koncent-
rationen blir densamma för bå-
da systemen inom området
ovanför f rontens stationära ni-

vá. Koncentrationen blir dãr lF
ka med koncentrationen i från-
luf tsdonet. Under den stationä-
ra f rontniván blir, med det deg
lacerande systemet, koncent-
rationen inom konvektions-
strömmen högre.

I verklighetens system blir
skillnaden mellan omblandar
de och deplacerande system
mindre. Det omblandande sys-
temet ger inte pelekt
omblandning. 5törningar gör
att man med deplacerande sys-
tem inte alltid får en klar indel-
ning av rummet i tvá zoner.

Till sist visar beràkningarna
att det, vid utvârdering av sys-
tems prestanda, är viktigt att
beakta utsläppets varaktighet.
Den relevanta storheten att re
latera utsläppets varaktighet
til I åir ventilationssystemets no-
minella tidskonstant. I

TRE FORSKARE
FÂR STIPENDIER
Cunnar Engströms ASEA-
stif telse har beslutat utdela
1986 års sti ier till docent
Johan Claesson, Avdelningen
för
Lunds Tekniska Högskola, de
cent Claes-Cöran Cranqvist
och docent Silas Custafsson,
båda oå Fvsi institutionen
vid Chalmers Tekniska Hög-
skola.

Det gemensamma hos årets
stipendiater år att de i sin forsk-
ning behandlar problem som är
förknippade med transport av
vårme och som år väsentliga i

hushål lningen av energi.
Johan Claesson får stipen-

diet fOr sina insatser rörande
grundläggande teorier för dy-
namiska temperaturförlopp i

fast mark - ett arbete av bety-
delse för konstruktionen av
markvärmesystem. Claes-
Cöran Cranqvist har i sin
ning studerat de optiska
skaper hos

år av betydelse f ör dimensione
ring av vårme och ljustran-
sport genom fönster. Silds Cus-
tafsson får stipendiet för ut-
vecklingen av den s k THS-
metoden som gár ut pá att be

a ett materials termiska

STOR SATSN
rÂ r¡Ärusrr-
EXPORT
lnom svenska myndigheter,
organisationer och företag
f inns ett stort kunnande om hur

tagit initiativet till en stor sats-
ning på tjåinsteexport till Latin-
amerika genom ett svenskt del-

tagande på den nu pågående
bostadsmässan Expovivienda
86 (14-30 november) i

Buenos Aires. Hår presenterar
myndigheter och företag sitt
kunnande om bostadsplane
ring och bostadsbyggande

rangerar Bostadssty
nom sin enhet tjånste
export, Swed seminan-
er om
nrng,

mm

säljer utrustning för ventilation
och värmeåtervinning i enfa-
miljshus, medan Fläkts dotter-
bolag, VlM, specialiseratsig på

mt
för flerfa-

kompletteheterna
nik vid egen Metoden är av be mm

tydelse
isolerm

ing av nya I anslutning till m
rar varandra och Fläkt får ge-

nom förvärvet en omsåttning i

Frankrike pâ ca 100 MSEK en-
bart för bostadsventilation.
Flåkt Bostadsventilation i

Holmsund ansvarar för sam-
ordningen av denna verksam-
het.

ene lning, trä-

TAR OVER
man effektivt planerar FRAN VENTI-
bygger bostäder i både TATIONS ETAG
liten skala. 5ådant
saknas i flertalet I i ngs- franska

länder. H¡ir f i goda möjlig- förvåi

heter för tjänsteexport. i det

En viktig marknad sedan

för export är Latinameri- godkännande erhállits från
svenska och franska mvndig-
heter.

Aeroplast har ca 100 anställ-
da och en omsättning pá 60
MSEK. Företaget tillverkar och

Bostadsstyrelsen har därför
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