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Sammendrag:

Det har i en årerekke foregått diskusjoner internt i UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig å
bruke roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg i skoler. Den inneværende rapport er
utarbeidet mht. å belyse denne problemstillingen og danne et beslutningsgrunnlag for UBF og
UDE.
I rapporten dokumenteres en undersøkelse av den generelle tilstand, den hygieniske
tilstand, mikrobiologi, lekkasje, støvkonsentrasjoner, støvsammensetning, fuktforhold,
temperaturforhold og temperaturvirkningsgrad i fem ventilasjonsanlegg med roterende
varmegjenvinner i Oslo skolene.
Rapportens hovedkonklusjoner er som følger:
• Det er behov for innskjerping og opprettelse av, oppfølgnings- og vedlikeholdsrutiner for
de trykkmessige, hygieniske og luftmengdemessige forhold i ventilasjonsanlegg.
• Det er sterke indikasjoner til generelt mangelfull montering/innjustering av
renblåsningssektorer, samt trykksetting, av aggregater med roterende gjenvinner.
• Det er behov for bedre løsninger som tar hensyn til renblåsningsmengden ved beregning
av luftmengden i anleggene,.
• Den målte temperaturvirkningsgrad er i av samme størrelsesorden som den som oppgis av
leverandør. Men forverres betydelig hvis det tas hensyn til den ubalanse som var mellom
tillufts- og fraluftsmengder i anleggene, en reduksjon på opptil 14 %.
• Det kan være vanskelig å overholde TEK07, uten å bruke roterende gjenvinnere.
• Det er ikke funnet hygienemessige forhold som snakker mot bruk av roterende
gjenvinnere i skoler.
• Lekkasjen fra avtrekk til tilluft er i anleggene bestemt til 0,2-2,4 %, idet det ses bort fra
det anlegget som har feilmontert renblåsningssone.
• Bruk av roterende gjenvinnere anbefales i alle lokaler hvor avtrekket ikke inneholder fett,
mye fukt, løsemidler, sterke lukter og særlige mengder støv.
Stikkord gruppe 1:

Roterende, gjenvinner, skole, HygMik

Stikkord gruppe 2:

Antall sider hovedrapport + bilag:

61 + 147
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1. INNLEDNING
Det lovmessige krav til bygningers innemiljø er i ”Forskrift om krav til byggverk og produkter
til byggverk (TEK)” [TEK 1997], uttrykt på følgende vis:
§ 8-3. Innemiljø
Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og
drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og
utilfredsstillende hygieniske forhold, verken for bygningens brukere eller dens naboer, når
rommene brukes som tilsiktet.
[TEK 1997]

Samtidig skal bygget og dets installasjoner overholde de forskriftsmessige krav om energibehov:
§ 8-2. Energikrav. Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov.
[TEK 1997]

Bygg utstyres med ventilasjonsanlegg i det øyemed å sørge for at brukerne får frisk luft, samt
fjerne avgassinger fra brukerne, bygget og de prosesser som forekommer i bygget. De
foreskriftsmessige krav til ventilasjon og luftkvalitet er som følger:
§ 8-32. Luftkvalitet
2. Inneluftens kvalitet
Luftkvaliteten i en bygning skal være tilfredsstillende. Inneluften skal ikke inneholde
forurensninger i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.
§ 8-34. Ventilasjon
1. Generelle krav
Bygninger skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning.
Det skal tas hensyn til romtype, innredning og utstyr, materialer og prosesser samt
belastning fra mennesker og dyr.
Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås og slik at forurensninger
fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og
helseskadelige stoffer føres ut av byggverket.
Omluft skal ikke benyttes dersom dette fører til forurensningsspredning.
Luftføring skal være fra rom med høyere til rom med lavere krav til luftkvalitet.
I oppholdsrom skal minst ett vindu eller en dør mot det fri kunne åpnes. I rom hvor
vinduer er uønsket utfra bruken, skal det være annen tilsvarende mulighet for forsert
ventilasjon.
3. Ventilasjon i yrkesbygning og publikumsbygning
Yrkesbygning og publikumsbygning skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig
inneklima for mennesker som oppholder seg i det enkelte rom. Nødvendig frisklufttilførsel
bestemmes ut fra materialbruk, antall mennesker og aktiviteter.
[TEK 1997]

Dermed skal det installeres et ventilasjonsanlegg som er i stand til å fjerne de avgassinger som
kommer fra bruk av bygget og selve bygget, samtidig med at lavt energibehov skal fremmes.
Disse to krav kan være delvis motstridende, idet det går meget energi til å oppvarme uteluft til
den ønskede innetemperatur.
Det er veldig vanlig at ventilasjonsaggregater i bygg hvor det ikke forventes farlige avgassinger,
utstyres med en roterende gjenvinner. Roterende gjenvinnere er klassifisert som regenerative
varmegjenvinnere, hvilket betyr at de overfører varme ved at varmeakkumulerende flater bringes
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på skift i kontakt med den varme avtrekksluften og den kalde friskluften. Denne type
gjenvinnere er å foretrekke fra et energiperspektiv, idet disse har spesielt høy
varmevirkningsgrad.
En roterende varmegjenvinner består av et rotorhjul som er laget av tynn aluminiums folie som
er spunnet om en aksel. Typisk benyttes to foliebånd hvor det ene er glatt og det andre buklet,
hvorved små kanaler dannes som luften strømmer gjennom. Den ene halvdel av rotorhjulet er på
avtrekksiden i aggregatet og varmes opp av luften som trekkes fra bygget, og den andre siden av
rotorhjulet er på tilluftssiden i aggregatet hvor varmen avgis til den innkommende luften.
Rotorhjulet roterer siden om sin aksel, og den mengde varme som overføres reguleres ved å
endre hjulets rotasjonshastighet. En illustrerende skisse av luftstrømmene i en roterende
varmegjenvinner fremgår av figur 1.1.

Figur 1.1

En prinsippskisse av luftstrømmene igjennom en roterende varmegjenvinner [SINTEF
Byggforsk 2002].

Det har i lengre tid foregått diskusjon om hvorvidt bruk av roterende varmegjenvinnere er
forsvarlig i skolene i Oslo. Denne diskusjonen har bl.a. omhandlet risikoen for lekkasje fra
avtrekk til tilluft, risikoen for langvarig kondens på rotorens overflate, risikoen for at
mikrobiologisk vekst(sopp- og/eller bakterievekst) kan oppstå på rotoren og om de roterende
varmegjenvinnere har i virkeligheten den høye varmeoverføringsgrad som måles i laboratorium.
I 2002/2003 foretok Undervisningsbygg og Skoleetaten (Utdanningsetaten) en gjennomgang av
roterende varmengjenvinnere. Skoleetatens arbeidsmiljøutvalg (AMU) behandlet saken i møte
03/02-2003. I møtet ble blant annet følgende vedtatt:
• Varmegjenvinnere vil bli prosjektert og benyttet i begrenset antall i skolebygg med
begrensninger i denne saken(begrensninger i fht. å betjene rom med særlig store
forurensninger mhp. lukt, fukt, støv og kjemi).
• Det foretas en oppfølging av installerte roterende varmegjenvinnere som fremlegges for
AMU.
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Bakgrunnen for dette evalueringsprosjektet er å følge opp AMU-vedtaket, ved å evaluere
roterende varmegjenvinnere installert etter 2003, med hensyn til å danne grunnlag for en
beslutning om hvorvidt det er forsvarlig at bruke roterende gjenvinnere i skoler.
Den inneværende rapport har til formål å belyse diverse forhold tilknyttet bruk av roterende
varmegjenvinnere i skolers ventilasjonsanlegg, og danne et godt bilde av de faktiske forhold
tilknyttet roterende varmegjenvinnere i skoler. Prosjektet vil belyse følgende problemstillinger:
• Er det problematiske hygieniske forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere?
• Er det overensstemmelse mellom de virkelige temperatur- og fuktvirkningsgrader og de
verdier som blir rapportert av leverandører av ventilasjonsutstyr?
• Hvor stor er lekkasjen fra avtrekk til tilluft?
Til dette formål er det valgt fem ventilasjonsaggregater med roterende varmegjenvinner som er
installert etter 2003. Disse ble valgt mht. å få aggregater av variert størrelse av forskjellige
fabrikater samtidig som det var ønskelig at disse betjente forskjellige bruksområder i byggene.
UBF valgte ut skoler som hadde aggregater med roterende gjenvinnere som var installert etter
AMU-vedtaket i 2003. Hvoretter representanter fra UBF, UDE, SINTEF og Erichsen & Horgen
foretok en befaring, for at vurderer anleggenes egnethet og mulighetene for at utføre det
måletekniske arbeid.
På bakgrunn av befaringene blev fem aggregater valgt for nærmere undersøkelser. Et av disse,
aggregat 1, blev undersøkt innledningsvis, hvorved måleprotokoller kunne avprøves og
forbedres før de andre aggregater blev undersøkt.
De valgte aggregater er som følger:
• Aggregat 1 – Furuset skole, betjener undervisningsrom, 7200 m³/h
• Aggregat 2 – Bjørnholt skole, betjener idrettshall, 15 000 m³/h
• Aggregat 3 – Bjørnholt skole, betjener undervisningsrom, 7200 m³/h
• Aggregat 4 – Jeriko skole, betjener sløyd/formingsrom, 1700 m³/h
• Aggregat 5 – Hovin skole, betjener undervisningsrom, 10 700 m³/h
Følgende undersøkelser er utført på anleggene:
• Tilstandvurdering – Den generelle tilstand av de valgte anlegg er registrert, idet dette kan
påvirke de resterende resultater.
• Hygienisk tilstandskontroll (HygMik) – Hygieniske risikofaktorer i anleggene er
kartlagt.
• Levende prøver – Det er tatt levende prøver av luften før og etter rotor, disse er siden
dyrket i laboratorium.
• Sporgassmålinger – Lekkasjen fra avtrekk til tilluft, og vise versa, er målt ved
sporgassmålinger.
• Støvmålinger – Antall partikler og deres størrelse før og etter rotor er målt ved bruk av
laser.
• Luftkvalitetsanalyse – Det er samlet opp partikler før og etter rotor, og disse er analysert i
elektromikroskop.
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• Trykkforhold – Trykkforholdene i aggregatet er registrert, idet disse er avgjørende for
hvor stor lekkasjen er fra avtrekk til tilluft.
• Fukt i måleperioden – Fuktforhold i måleperioden er registrert, med henblikk på å belyse
om kondens forekom i perioden.
• Temperatur i måleperioden – Lufttemperaturen før og etter roter er registrert i
måleperioden,
med
henblikk
på
å
bestemme
den
varmeoverføring/temperaturvirkningsgrad som var under måleperioden.
Prosjektarbeidet er gjennomført av Erichsen & Horgen A/S i samarbeid med UDE, UBF,
SINTEF Byggforsk, SINTEF Energi, CAMFIL AS og Kaare Rustad AS.
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2. TILSTANDSREGISTRERING OG HYGIENISK KARTLEGGING (HYGMIK)
Innledningsvis er anleggenes tilstand registrert ved at hele anlegget gjennomgås og en sjekkliste
utfyldes for hvert anlegg. Dessuten registreres relevante data om driftstider, temperaturer,
luftmengder, dimensjoneringsdata fra leverandør osv. Dermed dannes et grunnlag for å vurdere
resultatet av de målinger og undersøkelser som foretas.
Videre gir denne gjennomgang muligheten for å gi anleggene en hygienisk karakter basert på
anleggets tilstand. Erichsen & Horgen A/S og SINTEF Energiforskning drev et
forskningsprosjekt som hadde til formål å utvikle en metode for dokumentere og vurdere
helsetilstanden i ventilasjonsanlegg. Resultatet er dokumentert i rapporten ”HYGMIK Metode for
evaluering av hygiene og mikrobiologi i ventilasjonsanlegg” [Bryn et al. 2005].
Metoden er basert på en hygienisk og mikrobiologisk kartlegging av 46 anlegg, og viste at det
var en sammenheng mellom høy risiko for mikrobiologisk vekst og dårlig score på hygienetesten
som fremlegges i rapporten. Dessuten viste resultatene at ved god score på hygienetesten var
risikoen for mikrobiologisk vekst liten. Disse forhold er illustrert på figur 2.1, hvor
sammenhengen mellom hygienisk faktor er opptegnet som funksjon av mikrobiologisk faktor.
Vest på figuren er anlegg på Vestlandet, Øst er anlegg på Østlandet og Midt er anlegg i
Trøndelag.

Hyg. fak.

Mikrobiologi vs. hygiene
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vest
Midt
Øst

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mikrobio. fak.
Figur 2.1 En illustrasjon av den forbindelse som er funnet mellom hygiene i ventilasjonsanlegg og risikoen
for mikrobiologisk vekst [Bryn et al. 2005, s. 9].

Ytterligere viste de undersøkelser som ble foretatt i dette forskningsprosjekt at det ikke var
sammenheng mellom verken mikrobiologisk eller hygienisk faktor og den type gjenvinner som
er i anlegget, se figur 2.2.
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Hyg. fak.
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Ingen

Roterende

Kryss
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Heatpipe

Figur 2.2 Hygienisk og mikrobiologisk faktor etter hvilken type varmegjenvinner benyttes [Struksnes 2003].

Undersøkelsen viste heller ingen sammenheng mellom driftstid og den hygieniske faktor, se
figur 2.3.

Figur 2.3 Hygienisk og mikrobiologiske faktorer for 46 anlegg som funksjon av anleggenes driftstid [Bryn et
al. 2005, s. 14]. De røde stiplede linjer skiller mellom god og dårlig hygienisk/mikrobiologisk
faktor(vertikal linje) samt døgn og dagdrift (horisontal linje). Brøkdelene på grafen angir antall
punkter i hver kvadrant av grafen over totalt antal anlegg med denne driftsformen.
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2.1 Metode
Metoden bygger som førnevnt på en solid gjennomgang av anlegget, samtidig med at en
sjekkliste utfylles og bilder tas av de deler av anlegget som er av særlig interesse. De deler av
anlegget som ble undersøkt er som følger:
• Inntak
• Inntakskanal frem til filter
• Filterseksjon på tilluftssiden
• Roterende varmegjenvinner
• Viftekammer etter roterende gjenvinner på tilluftssiden
• Tilluftskanal
• Avtrekkskanal
• Filterseksjon på avtrekksiden
• Viftekammer på avtrekksiden
• Avkastkanal
• Avkast
På bakgrunn av denne gjennomgangen er anleggene gitt karakter på HYGMIK skalaen for; fukt,
porøsitet og forurensning. Disse er beregnet til en total hygienisk faktor med etterfølgende
formel:
 p+c
(2.1)
HF = m + 

 2 
Hvor
HF
m
p
c

hygienisk faktor [-]
fuktighetsfaktor [-]
porøsitetsfaktor [-]
forurensningsfaktor [-]

Det fremgår av formelen at tilstedeværelsen av fukt har dobbel så stor betydning som
tilstedeværelsen av porøsitet og forurensing. Dette har bakgrunn i at undersøkelsen metoden er
bygget på viste at det var et veldig sterkt sammenheng mellom fukt og hygieniske problemer.
Det ville sige at tilstedeværelsen av porøsitet og/eller forurensning ikke er farlig i sig selv, det
må fukt til før problemene oppstår.
Skalaen for hygienisk faktor er i Bryn et al. [2005] beskrevet som følger:

0,0 – 2,0 Svært god hygiene – svært liten sannsynlighet for uheldig mikrobiologisk
vekst
2,1 – 4,0 God hygiene – liten sannsynlighet for uheldig mikrobiologisk vekst, men det
kan likevel forekomme. Anlegget bør følges opp med gode inspeksjons- og
vedlikeholdsrutiner.
4,1 – 6,0 Middels hygiene – uheldig mikrobiologisk vekst kan forekomme og anlegget
bør derfor overvåkes ekstra grundig for en periode for å kartlegge eventuell
forverring. Dette kan kombineres med mikrobiologisk prøvetaking.
Inspeksjons- og vedlikeholds- og renholdsrutinene bør om mulig innskjerpes.
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6,1 – 8,0 Dårlig hygiene – det er fare for at anlegget har eller kan få uheldig
mikrobiologisk vekst. Anlegget bør kartlegges ved hjelp av mikrobiologisk
prøvetaking og tiltak bør vurderes i samråd med eksperter på hygiene og
mikrobiologi. Etter dette bør det tas nye prøver, samtidig som anlegget
overvåkes nøye.
8,1 – 10,0 Svært dårlig hygiene – det er stor fare for at anlegget har eller snart vil få
uheldig mikrobiologisk vekst. Anlegget bør innen rimelig tid kartlegges ved
hjelp av mikrobiologisk prøvetaking, slik tiltak mot denne utviklingen kan
iverksettes.
For ytterligere beskrivelse av HYGMIK metoden henvises til ”HYGMIK Metode for evaluering
av hygiene og mikrobiologi i ventilasjonsanlegg” [Bryn et al. 2005].
2.2 Resultater
Generelt kan det sies at den hygieniske tilstand på anleggene er god, dog med unntak av to
anlegg; anlegg 1(Furuset) og 5(Hovin). Disse to anlegg bar begge tydelig preg av at det kom
vann/snø inn i inntakskanalen, hvor den ble liggende i lengre perioder, se evt. figur 2.4.

Figur 2.4 Filterseksjonen til ventilasjonsanlegget på Hovin Skole. På figuren ses det tydelige tegn på
utvasking fra filter.

Andre anlegg hadde en akseptabel mengde forurensning, porøsitet og fukt. Dette kan for
eksempel være en del større støvkorn før filter, et fint støvlag etter filter, svake fuktmerker i
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inntakskanal eller lignende. Støv før filter er ikke faremerke, men et naturlig resultat av den
mengde ufiltrert luft som passerer kanalene. Etter filter er det ikke unormalt at finne et fint
støvlag, så lenge partikkelstørrelsen er mindre enn eden anleggets filtre klarer at fjerne. Det som
må være målet er at partikkelmengden og sammensetning i tilluften er bedre enn i uteluften,
dette er belyst i kapitel 3, 4 og 5.
De hygieniske faktorer for de anlegg som er undersøkt fremgår av tabell 2.1.
Anlegg

Skole

1
2
3
4
5

Furuset
Bjørnholt
Bjørnholt
Jeriko
Hovin

Fuktfaktor
3,5
1
0
2
5

Porøsitetsfaktor
0,5
1
1
3
4

Forurensningsfaktor
1,5
1
1
1
3

Total
hygienefaktor
4,5
2
1
4
8,5

Hygiene
Middels
Svært god
Svært god
God
Svært dårlig

Tabell 2.1 De hygieniske faktorer for anleggene som er undersøkt.

2.3 Oppsummering
Det er ingen indikasjon ut i fra denne hygieniske tilstandsvurdering, til at det er hygieniske
problemer tilknyttet bruk av roterende varmegjenvinnere i skoler. De hygieneproblemer som er
funnet er fleste i tilknytting med dårlig/feil utforming av inntak, idet det samler sig fukt i
inntakskanalen i perioder.
De problemer som er funnet ved denne gjennomgang ser ut til at ha vært tilstede i lang tid,
muligvis helt fra oppstart av anlegget. Det er derfor uheldig at disse problemer er ikke funnet til
nå, og det er sannsynligvis mange anlegg i UBF/UDE regi som har lignende problemer. Det bør
derfor opprettes kontrollrutiner for anleggenes hygiene, HYGMIK metoden kunne her
fordelsmessig benyttes, idet dette muliggjør en kvantifisering av resultatene. Denne kontrollen
kunne for eksempel utføres etter 1 års drift, og hvert tredje år deretter.
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3. MIKROBIOLOGI I ANLEGGENE
Et av de viktigste formål ventilasjonsanlegg har er å forsyne brukerne med frisk luft. Begrepet
frisk luft er ikke klart definert men brukes normalt for uteluft. Uteluft inneholder som normalt en
rekke mikrober, bl.a. bakterier og sopp. Den konsentrasjon mikrober som er å finne i uteluft
benevnes normalflora, og varierer med sted og tid.
Miljømessige forhold i aggregatene kan påvirke floraen av mikrober således at helsemessige
problemer oppstår. Avvik av denne typen må vurderes uti fra både konsentrasjon og
sammensetning, hvilket kan gjøres ved at det tas levende prøver som dyrkes i laboratorium.
Formålet med den inneværende rapport er å evaluere forhold tilknyttet bruk av roterende
varmegjenvinnere, hvorfor det er tatt prøver på følgende steder i anlegger:
• Uteluft(referanseprøve)
• Lufteprøve etter filter og før rotor på tilluftssiden
• Luftprøve etter rotor på tilluftssiden
• Luftprøve etter filter og før rotor på avtrekksiden
• Overflateprøve av rotor
3.1 Metode
Luftprøvene er tatt ved bruk av en Biotest Standard RCS Sentrifugal Air Sampler, hvor i et
næringsagar plasseres. Viften suger siden 40 l/min og slynger dette på næringsagaret, se evt.
figur 3.1. I denne undersøkelsen er det benyttet to forskjellige typer næringsagar:
• Tryptic Soy Agar (TSA) – for bestemmelse av totalt antall mikrober (bakterier og sopp) i
luften
• Rose Bengal Agar (RBA) – for seleksjon av mugg- og gjærsopp.

Figur 3.1 Vifte slynger luft mot et næringsager. Effektiv luftmengde er 40 l/min, i denne undersøkelsen er
prøvetiden 8 min, hvilket gir et prøvevolum på 320 liter.

Overflateprøvene er tatt ved at et lite hull lages i rotorhjulet med en steril bomullspinne som
roteres siden i hullet, hvoretter den gnubbes mot rotoroverflaten.
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I laboratoriet deles agarstripsene i to, forsegles og de to deler innkuberes ved henholdsvis 22 °C
og 37 °C. Disse to innkuberings temperaturer gir mulighet for å skille mellom muggsopp som
vokser ved romtemperatur (mesofile) og de som vokser ved kroppstemperatur (termotolerante).
Etter innkubering i en uke analyseres prøvene ved en visuell betraktning, resultatet av dette er en
kvalitativ analyse (tilstedeværelse og mengde av enkelte typer mikrober) og semikvantativ
vurdering (ingen vekst/normalflora/dominans av enkelte arter/spesifikk markør). Et eksempel på
mikrobiologiske prøver etter dyrking fremgår av figur 3.2. For ytterligere beskrivelse av
metoden henvises til Bryn et al. [2005].

Figur 3.2 De mikrobiologiske prøver fra anlegg 1(Furuset Skole) etter dyrking.

3.2 Resultater/Oppsummering
Samtlige referanseprøver av uteluften viste en normal sammensatt mikrobeflora.
Det er påvist en normal sammensatt mikrobeflora i alle luftprøver som er tatt i de fem anlegg
som inngår denne undersøkelsen. Med unntakelse av fraluft i anlegg 4(Jeriko Skole) hvor en
moderat dominans av en muggsoppart som er fuktmarkør er påvist. Dette anlegget var tilkoblet
sløyd/formingsrom, hvorved det er mulig at veksten har oppstått i støv derfra.
Det ble ikke påvist vekst i de åtte støvprøver som er tatt av rotoroverflaten i de fem anlegg.
De mikrobiologiske undersøkelser som er utført på disse fem anlegg, gir ingen indikasjon til
problematiske forhold tilknyttet bruk av roterende varmegjenvinner.
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4. PARTIKKELMÅLINGER
En måte at kvantifisere forurensning i luften er den mengde partikler som finnes per volumenhet.
Luftens partikkelinnhold kan kartlegges på to måter: (a) gravimetrisk ved å veie massen av
partikler av en bestemt størrelsesspenn [µg/m³], eller (b) telle antall partikler av en bestemt
størrelsesspenn per volumenhet [partikler/cm³]. Sistnevne gir en bedre korrelasjon med
helserisiko og her derfor blitt benyttet i dette prosjektet.
Figur 4.1 viser typiske partikkelstørrelser fra forskjellige kilder, samt effekten av forskjellige
luftfiltrer.

Figur 4.1

Egenskaper ved forskjellige partikkelstørrelser [SINTEF 2005].

Bakgrunnen for at det skjelnes mellom partikler etter størrelse er bl.a. at menneskekroppens evne
til at filtrere ut partiklene avhenger av partikkelstørrelsen, se evt. figur 4.2. Det fremgår av
figuren at åndedrettsorganene er minst effektive til å skille ut partikler med ca. 0,1–1,0 µm
størrelse. Helsemessig sett er partikler mindre enn 1 µm de farligste, blant annet på grunn av stor
reaksjonsoverflate, og fordi de følger med langt ned i bronkiene. Summen av alle partikler
mindre enn 1,0 µm betegnes som PM1 (Particulate Matter ≤1µm). Partikler større enn ca 3 µm
fanges effektivt i de øvre luftveiene og selv om de ikke utgjør så stor helserisiko kan de irritere
slimhinnene og føre til at luften oppleves som værende tørr.
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PM10
PM2.5
PM1.0
Figur 4.2 Utskilling av partikler i luftveiene. Luftveienes rensemekanisme er minst effektiv for partikler med
størrelse mellom 0,1 og 1 µm, dvs. størrelsesklasse ”PM1” [SINTEF 2005].

Det finnes ikke tallfestede krav når det gjelder partikkelkonsentrasjon [partikler/cm³]. Men
Tabell 4.1 gir noen erfaringstall basert på flere studier utført av SINTEF Byggforsk og ISS
Inneklimaservice.
Partikkelstørrelse
[µm]
0.3 ≤
0.5 ≤

3.0 ≤

Beskrivelse av luftkvalitet
Tilfredsstillende. kontorer
Dårlig luft. Rom med røyking
Like etter tilluftsfilter, best practice
Veldig god inneluft
Tilfredsstillende inneluft
Veldig god inneluft
God inneluft
Tilfredsstillende inneluft

Antall partikler
[pt/cm³]
40.00
700.00
0.35
1.76
10.50
0.02
0.05
0.08

Tabell 4.1 Erfaringstall for partikkelantall avhengig av partikkelstørrelse og luftkvalitet i bygninger med
balansert ventilasjon. [Nilsen et al. 2001; Nilsen, 2005]

4.1 Metoden
Tre laser partikkeltellere ble benyttet i feltmålingene (Figur 4.3). To av dem (P-trak og Grimm)
ble benyttet for å måle på opp til åtte punkter i ventilasjonssystemet, mens den siste blev brukt
som referansemåling, dvs. den stod på samme sted under alle målingene. Instrumentenes
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måleområder utfyller hverandre slik at vi kartlagte partikler med størrelse 0,02 ≤ D ≤ 20 µm delt
inn i seksten størrelsesklasser. Se kapittel B for en detaljert beskrivelse av målemetoden.

Figur 4.3 Tre forskjellige partikkeltellere som ble benyttet i feltmålingene. Venstre: TSI P-trak; Midten:
MetOne, Høyre: Grimm (15 parttikkelstørrelser over 0,3 µm).

Målepunkernes plassering fremgår av figur 4.4, og disse er navngitt etter følgende konvensjon:
1= uteluft, 2=tilluft, 3=avtrekk, 4=avkast; k=kanal; r=rotor; t=terminal (dvs. ventil).

ute

1k

avkast

4k

1r

Dosering B

∆T4

4r

varmeveksler

aggregat
2r

3r

∆T2

2k

3k
Dosering A

2t

3t

tilluft

avtrekk

Figur 4.4 Plassering av målepunktene.

4.2 Resultater
Figur 4.5 til Figur 4.8 oppsummerer måleresultatene for fire forskjellige partikkelstørrelser målt
ved seks målepunkter i hvert aggregat. Figurene viser målt standardavvik over måleperioden.
Standardavviket er stort ved målepunkter som ble målt over lengre perioder eller i flere
omganger. Standardavviket er derfor misvisende lite ved de øvrige målepunkter som ble målt
over bare en kort periode (5 minutter).
Vi har følgende observasjoner:
• Antall respirable partikler innendørs (målt i avtrekkskanal) er akseptabel i alle skoler bortsett
for Hovin. Også i Bjørnholt A er innholdet av ultrafine partikler litt høyt.
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•
•

•

Antall ikke-respirable partikler innendørs (målt i avtrekkskanal) litt høyere enn normal på to
skoler, Furuset og Hovin.
Luftfiltrering er et effektivt tiltak i alle skolene. Forskjellen mellom de røde og gule stolpene
i figurene skyldes uteluftfilter, og forskjellen mellom de lysblå og mørkblå stolpene i
figurene skyldes avtrekksfilter.
I alle skolene bortsett for Furuset er det ikke nødvendigvis en statistisk signifikant forskjellig
partikkelinnhold i tilluftstrømmen før og etter rotoren (dvs. forskjell mellom gul og grønn
stolper i figurene). Vi har merket følgende forklaringer for de observerte forskjellene:
− På Furuset skole er tilluftens partikkelinnhold så lavt fordi det er montert
kullfilter/finfilter i tilluftkanal etter aggregatet. Målepunktet ’2r/k’ var i tilluftskanalen
like etter kullfilteret.
− I de øvrige skolene, spesielt Bjørnholt, er det observert en systematisk tendens med litt
lavere partikkelinnhold i tilluften enn både filtrert uteluft og filtrert avtrekksluft, når det
gjelder respirable partikler målt med Grimm partikkeltelleren (Figur 4.6 og Figur 4.7).
Dette kan muligens skyldes systematisk måleavvik forårsaket av vanskeligheten med å
suge inn partikler i den turbulente luftstrømmen i viftemodulen. De sanne verdiene for
tilluften, målt med Grimm-instrumentet, er sannsynligvis litt høyere, og mer lik filtrert
uteluften. Det bemerkes dessuten at standardavvik-intervallet vist i figurene er
sannsynligvis underestimert pga. begrenset måleperiode.

PM1 (0.02µm ≤ D ≤ 1µm) målt med P-trak UFP partikkelteller
[p/cm³]

100000

1k
1r
2r/k
3k
3r
4r/k

10000

Figur 4.5

4831
911
745
15510
519
479

4442
1167
688
4196
363
390

5462
756
984
5002
277
276

9840
863
891
1878
535
378

100

18776
1861
362
1088
303
303

1000

Furuset

Bjørnholt A

Bjørnholt C

Jeriko

Hovin

Ultrafine partikler (PM1, 0,02 µm ≤ D ≤ 1,0 µm) målt med P-trak UFP partikkelteller, ved 6
målepunkter i hvert aggregat.
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1.960
0.406
0.151
0.712
0.064
0.078

1.623
0.385
0.310
0.399
0.057
0.117

16.083
0.675
0.643
2.971
0.499
0.495

0.010

4.027
0.679
0.392
0.372
0.223
0.174

Figur 4.6
89.61
29.08
8.92
17.10
8.84
7.82
27.23
15.41
4.55
5.95
1.59
2.40
17.92
6.67
5.94
5.54
1.63
2.14
286.87
29.03
25.47
55.21
17.64
16.74

Antall partikler (0.3µm ≤ D ≤ 20µm) målt med Grimm partikkelteller
[p/cm³]

12.06
2.61
0.66
3.07
2.38
2.38

0.10

2.939
0.409
0.061
1.173
0.585
0.585

Antall partikler (0.5µm ≤ D ≤ 20µm) målt med Grimm partikkelteller
[p/cm³]
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1000.00

100.00

1k
1r
2r/k
3k
3r
4r/k

10.00

1.00

Furuset
Bjørnholt A
Bjørnholt C
Jeriko
Hovin

Respirable partikler (D ≥ 0,3 µm) målt med Grimm partikkelteller, ved 6 målepunkter i hvert
aggregat.

100.000

10.000

1k
1r
2r/k
3k
3r
4r/k

1.000

0.100

Furuset

Bjørnholt A

Bjørnholt C

Jeriko

Hovin

Respirable partikler (D ≥ 0,5 µm) målt med Grimm partikkelteller, ved 6 målepunkter i hvert
aggregat.
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1r
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0.1000

0.0100

Furuset

Figur 4.8

Bjørnholt A

Bjørnholt C

Jeriko

0.0131
0.1043
0.0001
0.0004

0.2038

0.0007

0.0082

0.0205

0.0502
0.0004
0.0009
0.0533

0.0004
0.0006

0.0098

0.0327

0.0001

0.1048
#N/A
#N/A

0.0010

0.0641

Antall partikler (3µm ≤ D ≤ 20µm) målt med Grimm partikkelteller
[p/cm³]

1k

Hovin

Ikke respirable partikler (D ≥ 3,0 µm) målt med Grimm partikkelteller, ved 6 målepunkter i
hvert aggregat.

4.3 Oppsummering
Partikkelmålingene viser tilfredsstillende filtrering av tilluften uavhengig av partikkelstørrelsen
(de røde stolper på diagrammene).
Partikkelkonsentrasjon i innendørs luft (målt i avtrekkskanal) er normal og tilfredsstillende ved
alle skolene bortsett for anlegget på Jeriko som betjener sløyd. Sløydrommene har et mye
partikkelproduserende aktiviteter og gjenstander.
Målingene tyder på at resirkulasjon av partikler i ventilasjonsanlegg med roterende
varmegjenvinnere er ikke større enn det som ble målt ved sporgass.
Filtrert avtrekksluft inneholder færre partikler enn filtrert uteluft; derfor kan ikke eventuell intern
lekkasje/resirkulsjon føre til økt partikkelinnhold i tilluften, gjerne tvert imot. Dette er illustrert
av målingene fra Jeriko skole, som har feilmontert renblåsningssone, og som ikke har signifikant
høyere partikkelinnhold i tilluften enn filtrert uteluft (iallfall Grimm målingene). Det er viktig at
avtrekksfilter er en finfilter, i likhet med tilluftsfilter.
Kullfilter (som ekstra filter) fungerer godt både på Furuset og Hovin. Men filteret på Furuset
fungerer bedre fordi den er plassert som siste element i tilluftskanal. På Hovin er den plassert
mellom grovfilter og rotor i uteluftstrømmen, og filtrerer derfor ikke eventuell resirkulert luft i
aggregat.
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5. LUFTKVALITETSANALYSE
Støvmålingene som rapportert i kapitel 4 gir informasjon om mengde og størrelse av de partikler
som er i luftstrømmen, men gir ingen informasjon om hva støvet består av. Dermed kan
undersøkelsen ikke gi informasjon om partikkelsammensetningen i aggregatet, eller om denne
endres ved den behandling som foregår i aggregatet.
Det er derfor tatt prøver av støvet i luftstrømmen, som siden er analysert i elektromikroskop, og
utvalgte partikler er dessuten analysert mht. å bestemme hva de består av.
5.1 Metode
Støvpartiklene samles på membraner, som innsettes i luftstrømmen. Membranene er perforert
med laser som laver hull som er 0,6 µm i diameter, og luftbårne artikler suges til membranen,
ved at pumper kobles til membranens bakside.
Prøvene belegges siden med et tynt lag gull, for å gjøre prøven ledende. Deretter studeres
prøvene ved forskjellig forstørrelser for å bedømme antall, form og størrelse av partiklene.
Bilder tas siden av et representativt område av prøven, samt de partikler som er av spesiell
interesse. Et eksempel på hvorledes en støvprøve fremstår ved forstørring fremgår av figur 5.1.

Figur 5.1

Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen på anlegg 1(Furuset Skole), ved to forskjellige
forstørrelser.

Utvalgte prøver analyseres også mht. å bestemme hvilke grunnstoffer partiklene består av,
hvorved en ledetråd gis til hvor partiklene stammer fra. Et vanlig eksempel på dette er at
analysen kan fortelle om en partikkel stammer er isoleringsmateriale, sement eller andre
byggematerialer. Analysen er velegnet for analyse av uorganiske partikler, som har tilstrekkelig
størrelse, dvs. større enn 1 µm i diameter. Et eksempel resultat herpå fremgår av figur 5.2, hvor
grunnstoffsammensetningen av en prøve tatt etter filter og rotor i tilluften på anlegg 2 avbildes.

Figur 5.2

Resultatet av en røntgen analyse av en korrosjonsspartikke(rust)l i prøven fra tilluften etter
filter og rotor på anlegg 2(Bjørnholt Skole). C = Kol, O = oksygen, Au = Gull, Fe = Jern, Cu =
Kopper.
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Det bør bemerkes at det brukes kun et målepunkt i hver plassering, hvilket medfører at resultatet
ikke er nødvendigvis representativt for hele luftstrømmen. Dette må tas hensyn til ved evaluering
av resultatene.
Det er tatt fire prøver i alle anlegg utenom anlegg 1, hvor det er tatt en ekstra prøve etter
anleggets kullfilter. Skisser av målepunktsplasseringer fremgår av det bilag hvor resultatene for
hvert anlegg rapporteres.
5.2 Resultater

5.2.1

Anlegg 1 – Furuset Skole

Utelufts- og tilluftsprøven etter filter inneholder begge et høyt antall små partikler og et moderat
antall store partikler. De små partikler er hovedsakelig forbrenningspartikler, som stammer mest
sannsynligvis fra motorveien, og de store partikler er sand-/gruskorn og korrosjonspartikler.
Reduksjonen over filtret er iht. til filterklassen(F7). Tilluften etter rotor inneholder et moderat
antall partikler, både store og små. Tilluften etter kullfilter inneholder et lite antall partikler, idet
bare enkelte forbrenningspartikler finns igjen i prøven, denne reduksjon er iht.
filtreklassifiseringen. Avtrekksluften inneholder lave mengder partikler, hovedsakelig
forbrenningspartikler samt enkelte kalsiumrike partikler(byggestøv/sement eller lignende). Det
er et lite antall vanlige innendørspartikler, tekstilfiber og hudflak.
Det er ingen indikasjon på at partikler tilføres tilluften eller genereres i ventilasjonsaggregatet,
og filtrering er i henhold til filtreringsklasse.

5.2.2

Anlegg 2 – Bjørnholt Skole – Idrettshall

De støvprøver som er tatt i anlegget inneholder en normalflora av partikler. Det finnes et
moderat antall forbrenningspartikler i alle prøver, samt små grus/sand partikler. Dessuten fantes
korrosjonspartikler etter rotor, som ikke finnes før rotor på tilluftsiden eller i avtrekk, og et
mindre antall fiber i avtrekkluft etter filter som ser ut til å stamme fra filtret.
Dersom støvprøven tatt etter rotor på tilluftssiden inneholder litt flere partikler enn
tilluftsprøven, kan dette tyde på smitte mellom avtrekk og tilluft. Men denne forskjel kan også
være forårsaket av at støvet ikke er jevnfordelt over aggregatets tverrsnitt. Det er derfor
vanskelig å trekke klare konklusjoner om lekkasje på basis av denne prøven. Filtrering er iht.
filterklassifisering.

5.2.3

Anlegg 3 – Bjørnholt Skole - Undervisning

Utelufts- og tilluftsprøven etter rotor inneholder begge et høyt antall partikler, disse består
primært av forbrenningspartikler og grus-/sandkorn. Partikkelmengdens reduksjon ved passering
av filtret er i overensstemmelse med filterklassen(F7). Tilluftsprøven etter rotor inneholder en
del tekstilfiber og hudflak, disse partikler finnes ikke i de andre prøver, hvilket indikerer at
prøven er kontaminert. Avtrekksprøven inneholder en lav mengde partikler, lavere enn i alle de
andre prøver.
Det er ingen indikasjon på at partikler tilføres tilluften eller genereres i ventilasjonsaggregatet,
og filtrering er i henhold til filtreringsklasse.
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5.2.4

Anlegg 4 – Jeriko Skole

Uteluftsprøven inneholder en moderat mengde partikler, og disse er som før primært
forbrenningspartikler og sand-/gruskorn. Tilluftsprøven etter filter har en lav mengde partikler,
selv om enkelte forbrenningspartikler er registrert, men dette er som forventet iht.
filterklasse(F7). Tilluftsprøven etter rotor har en moderat, men større enn i den forrige prøve,
mengde partikler, hvilket kan indikere at et mindre antall partikler smitter fra avtrekksluften til
tilluften. Prøven i avtrekksluften har en moderat mengde partikler, flere enn i tilluft etter rotor og
mindre en tilluft før rotor. Dessuten fantes enkelte større partikler som inneholder kalsium,
hvilket er vanlig i byggematerialer.
Prøvene kan indikere at det er smitte fra avtrekk til tilluft, ellers er det ingen indikasjon på at
partikler genereres i ventilasjonsaggregatet, og filtrering er i henhold til filtreringsklasse.

5.2.5

Anlegg 5 – Hovin Skole

Tilluftsprøven etter filter inneholder en lav mengde partikler, som er primært
forbrenningspartikler og sand-/gruskorn. Tilluftsprøven etter rotor inneholder en høyere, men
stadig moderat, mengde forbrenningspartikler som har et annet utseende enn de som er i uteluftsog tilluftsprøven. Avtrekksprøven inneholder en moderat mengde partikler; det finnes klaser av
forbrenningspartikler og enkelte separat stående forbrenningspartikler. Disse har et annet
utseende enn de i uteluften, hvilket kan innebære at de produseres inne bygget ved matlagning,
levende lys eller lignende, evt. kan dette være utslipp fra trafikk i nærområdet som kommer inn
gjennom vinduer. Partiklene i avtrekksluften har samme utseende som de i tilluften etter rotor,
hvilket indikerer at det er en partikkelsmitte fra avtrekk til tilluft.
Prøvene kan indikere at det er smitte fra avtrekk til tilluft, ellers er det ingen indikasjon på at
partikler genereres i ventilasjonsaggregatet, og filtrering er i henhold til filtreringsklasse.
5.3 Oppsummering
Disse målinger indikerer at partikkelmengden i tilluften er betydelig mindre i tilluft etter
aggregat enn i både uteluft og avtrekk før aggregat, hvilket innebærer at aggregatet har en
forbedrende effekt på partikkelmengden i den innadgående luftstrømmen.
Alle prøver inneholder et antall forbrenningspartikler, som stammer mest sannsynligvis fra
trafikk eller fyring ved forbrenning. Antall forbrenningspartikler ble redusert ved passering av
filtre, iht. filterklassifiseringen til den grad at det var kun enkelte forbrenningspartikler i tilluften
hvor kullfilter var installert. Ytterligere var det ingen indikasjon på lekkasje forbi filtermodulene.
Denne undersøkelsen indikerer at det kan være en smitte fra avtrekk til tilluft over
varmegjenvinneren på anlegg 4, og denne har som tidligere nevnt feil montert renblåsningssone.
Det kan derfor konkluderes at partikkelmengdene i de innadgående luftstrømmer er lav, og i alle
tilfeller lavere enn den i den utadgående luftstrøm.
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6. TRYKKFORHOLD
Det er en selvfølge at det ikke er mulig at helt unngå lekkasje fra avkast til tilluft, når man har et
legeme som roterer fra den ene luftstrømmen til den andre. Lekkasjen er forsøkt minsket ved
installasjon av en renblåsningssektor. Dennes plassering fremgår av figur 6.1 og tenkte
luftstrømmer i renblåsningssektoren er illustrert på figur 6.2.

Figur 6.1 Roterende varmegjenvinner [Ståbi 2001, s. 279].

Figur 6.2 Skisse av luftstrømmer i en dobbel renblåsningssektor renblåsningssektoren [Ståbi 2001, s. 281].

Den tenkte funksjon av renblåsningssektoren er, som fremgår av figur 6.2, at en del av uteluften
som er på vei igjennom aggregatet brukes til å blåse en sektor i rotoren ren av avtrekksluft.
Dermed styres lekkasjen i rotoren fra friskluft til avkast, til tilluftens fordel.
•

To vesentlige forhold avgjør størrelsen av uønsket resirkulert luftmengde i et aggregat.
− Intern lekkasje: Det oppstår uønsket lekkasje av avtrekksluft til tilluftstrømmen hvis
undertrykket i kammeret mellom rotoren og tilluftsviften (målepunkt 2r) er lavere enn
trykket i avtrekksluftstrømmen (målepunkt 3r). Børstene som tetter spalten mellom
rotoren og skilleveggen mellom luftstrømmene kan være et vesentlig lekkasjepunkt
(Figur 6.3). Børster blir gradvis slitt og må derfor kunne inspiseres jevnlig og skiftes ut
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−

Figur 6.3

Figur 6.4

etter behov. De fabrikanter rapportforfatterne har været i kontakt med har ingen rutiner
for utskiftning av børster, de har nye børster ikke på lager og vet ikke om de kan
bestilles.
Carry-over: Dette er betegnelsen på at rotoren tar med seg et luftvolum når den roterer
fra en luftstrøm til den motsatte luftstrømmen. Mengden øker med rotasjonshastighet og
rotordybde. En renblåsningssektor hindrer at dette skaper resirkulasjon av avtrekksluft
til tilluftsstrømmen (Figur 6.4). Det finnes to hovedtyper renblåsningssektor: enkel og
dobbel. Trykkdifferansen over renblåsningssektoren må være tilstrekkelig stor for å
sikre effektiv renspyling med uteluft. Doble renblåsningssektorer er mer effektive, men
trenger dobbel så stor trykkfall.

Konvensjonell børste som skal hindre lekkasje mellom skilleveggen og rotoren.

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

(a)
Enkel renblåsningssektor for renblåsning
fra uteluft (1) til avtrekk (3).
Trykkdifferensen bør være minst 200 Pa
ved 6° sektor (eller 95 Pa ved 10° sektor).
Renblåsningen er ufullstendig under ca
125~150 Pa.

(b)
Alternativ plassering av enkel
renblåsningssektor for renblåsning fra
uteluft (1) til avtrekk (3)

(c)
Dobbel renblåsningssektor for renblåsning
fra uteluft (1) til avkast (4). Dette er den
mest effektive type renblåsning, men
trenger dobbel så stor trykkfall for å
fungere, minst 500~600 Pa ved 2×3=6°
sektor (eller 200 Pa ved 2×5=10° sektor).
Jeriko skole har denne type.

Forskjellige plasseringer og typer renblåsningssektor.

Korrekte trykkforhold over rotoren er en forutsetning for at renblåsningssektoren fungerer som
tenkt. De korrekte trykkforhold er således at det er undertrykk på avtrekksiden og uteluften
strømmer dit.
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6.1 Metoden
Målepunktene for trykkforhold i aggregatet fremgår av figur 6.5.
•

Figur 6.5 Målepunkter for trykkforhold i aggregatet.

•

Et mikromanometer (DPM) ble benyttet for å måle statisk differensiell lufttrykk mellom
teknisk rom og forskjellige målepunkter i ventilasjonsaggregatet. Manometeret ble tilkoblet
en smal (ca 1 mm) hard fleksibel slange som ble plassert mellom dørene/dørkarm til
aggregatmodulene. Dørene har en gummilist som sikrer god tetting. Målingene ble utført når
aggregatet var i normal drift.

6.2 Resultater
Figur 6.6 oppsummerer alle trykkmålingene i aggregatene. Figuren viser gunstige
trykkdifferanser som mer positive. Figuren viser tre trykkforhold som avgjør størrelsen av
uønsket resirkulert luftmengde i et aggregat.
• Trykkdifferansen 2→3 (blå stolper): Et undertrykk betyr risiko for intern lekkasje fra avtrekk
(3) til tilluft (2).
• Trykkdifferansen 1→3 (røde stolper) viser trykkdifferansen over en eventuell enkel
renblåsningssektor. Verdien bør være minst +100 Pa for tilfredsstillende renblåsning
• Trykkdifferansen 1→4 (gule stolper) viser trykkdifferansen over en eventuell dobbel
renblåsningssektor. Verdien bør være minst +200 Pa for tilfredsstillende renblåsning
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2→3 (tilluft→avtrekk)
1→3 (uteluft→avtrekk)
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Figur 6.6

•
•
•

•

•

1→3 (uteluft→avtrekk)
2→3 (tilluft→avtrekk)

Furuset
Hovin
A360.01

Jeriko
360.05

Oppsummering av trykkmålingene. De fire anleggene med enkel renblåsningssektor er vist med
hvit prikk på den relevante trykkdifferansen over renblåsningssektoren. Anlegget med dobbel
renblåsningssektor (Jeriko) er vist med svart prikk på den aktuelle trykkdifferansen.

Det ble avdekket uheldige forhold i samtlige aggregater.
3 av de 5 aggregatene har utilstrekkelig trykkdifferanse mellom uteluft og avtrekk (dvs.
kammer 1r og 3r) for å skape tilfredsstillende luftstrømning gjennom renblåsningssektoren.
1 av de 5 aggregatene (Bjørnholt +A360.01) har veldig høy trykkdifferanse mellom uteluft
og avtrekk som, i kombinasjon med feiljustert renblåsningssektor, trolig forårsaker
unødvendig høy resirkulasjon av luft fra uteluft til avkast. Dette medfører ubalanse i
luftstrømmene og dårlig virkningsgrad på varmegjenvinning.
1 av de 5 aggregatene (Jeriko 360.05) har en feilmontert renblåsningssone som fører til
resirkulasjon av luft fra avtrekk til tilluft (dvs. fra kammer 3k til 2k). Heldigvis har
aggregatet lavere trykkdifferanser enn man normalt krever for en renblåsningssone.
4 av de 5 aggregatene hadde en ugunstig trykkdifferanse mellom avtrekk og tilluft (dvs.
kammer 3r og 2r) som kan forårsake lekkasje gjennom børstene rundt rotoren. Aggregatet på
Furuset skole har den mest ugunstige trykkdifferansen; det ble likevel målt en beskjeden
resirkulasjon av sporgass i aggregatet (R13 = 1.4%; se Tabell C.3 på side 86). Dette skyldes
trolig måleavvik.

6.3 Oppsummering
Måling av trykk er en veldig enkel og effektiv måte å kontrollere et aggregat for intern lekkasje
og renblåsningsfunksjon. Bortsett for sporgassmålinger, er trykkmålingene kanskje den eneste
alternative måten å oppdage uønsket resirkulasjon.
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Resultatene tyder på generelt mangelfull montering av og/eller innjustering av renblåsningssoner
tilpasset de rådende trykkforhold i aggregatet.
En dobbel renblåsningssektor vil trolig fungere bedre enn en enkel sektor, ved de gjeldende
trykkdifferensene i alle aggregatene. Undervisningsbygg bør derfor vurdere å kreve dobbel
renblåsning i nye ventilasjonsanlegg. Dette har dog den ulempe at denne type renblåsningssektor
krever en høyere trykkdifferans, hvorved trykkforholdene må være en prioritering ved
prosjektering av anlegget.
Aggregater med behovsstyrt luftmengde vil ha varierende trykkforhold som kan påvirke effekten
av renblåsningssonen – dette ble ikke undersøkt i målingene.
En av de viktigste forutsetningene for lave lekkasjetall fra avtrekk til tilluft er de interne
trykkforhold, og disse er nøye kontrollert ved måling av aggregatene i laboratorium. Denne
undersøkelse har vist at dette er ikke alltid tilfellet in situ. Det er derfor nærliggende å anbefale
at det etableres en kontrollrutine for både trykkforhold i aggregatet og om renblåsningsektorene
er rett installert. Dette kunne med fordel kombineres med en periodisk hygienisk
tilstandskontroll, som beskrevet i kapitel 2.
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7. LUFTMENGDE, RESIRKULASJON OG LEKKASJE
En roterende varmegjenvinner består av et hjul som roteres fra den ene luftstrøm til den andre,
en lekkasje vil derfor alltid forekomme. Størrelsen på lekkasjen kan med rett utformet
renblåsningssone og rette trykkforhold reduseres til under 1 % [Byggforsk 2002, s. 2]. På den
andre siden har feltmålinger vist at en lekkaje på 15-20 % ikke er ualmindelig [Stampe 2000, s.
177].
Stor lekkasje fra avtrekk til tilluft har konsekvenser for både varmeoverføring og overføring av
partikler og lignende fra avtrekk til tilluft. Lekkasjen er målt primært for at få viten om den, og
sekundært til å kunne sammenholde denne med den varmeoverføring varmegjenvinnerne oppnår
ved måling, se evt. kapitel 8.
7.1 Metode
Luftmengden ble målt med to alternative metoder:
• Sporgassmetoden, hvor luftmengden (massestrøm) beregnes ut i fra målt konsentrasjon og
doseringsrate (Figur 7.1, Figur 7.2). Metoden kan samtidig måle resirkulasjon mellom bl.a.
avtrekk og tilluft. Den største ulempen med denne metoden er at nøyaktigheten avhenger av
jevn blanding av doseringsgass ved målepunktene. Med god blanding er måleusikkerheten
for luftmengden ca. ±8 %. Se kapittel B for mer detaljer.
• På grunn av den usikre nøyaktigheten av sporgassmålinger under ikke-ideelle forhold, ble
det bestemt å samtidig måle luftmengden med SINTEF Byggforsks kalibrerte filterkassetter
(Figur 7.3). Måleusikkerheten er ca. ±5 %. Denne metoden har tre ulemper:
− kassettene passer bare i aggregater med standard 600x600 eller 300x600 filtermoduler
− trykkfallet er ikke akkurat lik filtrene i aggregatet
− lufttemperatur og fuktighet må samtidig måles for å korrigere luftmengden for sann
lufttetthet. Sistnevnte ulempe kan korrigeres for ved å bruke filterkassettene til å
kalibrere viftedysen (men dette forutsetter at aggregatet har ingen intern lekkasje).
Luftmengden kan deretter måles med vanlige filtrer installert, basert på målt
trykkdifferanse over den kalibrerte viftedysen.

Figur 7.1

Sporgassutstyr. Gassylinderet er bakgrunnen.
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Figur 7.2

Jevn dosering av sporgass i uteluftkanal med spesiallagde perforerte kobberrør.

Figur 7.3

Venstre: Filterkassetter for luftmengdemåling. Kassettene består av 3 lag med perforert aluplate, og har cirka samme trykkfall som vanlige filter. Høyre: kassettene i bruk.

−
Figur 7.4 illustrerer målepunkter samt kretsløpene for massestrøm i ventilasjonssystemet,
inkludert resirkulasjon i aggregatet, kortslutning mellom avkast og luftinntak utenfor bygningen,
og infiltrasjon (ev. eksfiltrasjon).
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infiltrasjon

dosering



mexfil,AHU

tilluft

m12

Tilluft-side

dosering

d3
c3k

m32,AHU

m2

c2k

Avtrekk-side

c3r

m3


Rom

uteluft

Vent.kanaler

m1

c1r

cute

c1k

m41
m4

m34

avtrekk

d1



m14

eksfiltrasjon

avkast

c4k



Ventilasjonsaggregat
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Bygningskropp

Figur 7.4

Illustrasjon av massestrøm-balansen i aggregatet og bygningen.

Metoden bygger på følgende forutsetninger:
• ekstern
lekkasje
gjennom
aggregatkassen
er
neglisjerbar
i
forhold
til
resirkulasjonsluftmengdene.
• kanallekkasjen er neglisjerbar mellom sporgass doseringspunktet og aggregatet.
• fullstendig blanding av sporgass nedstrøms fra doseringspunktet
• jevn konsentrasjon av sporgass i strømningstverrsnittet ved hvert målepunkt (i alle fall ved
de målepunktene som benyttes i regresjonsanalysen).
• Figur 7.4 viser infiltrasjon/eksfiltrasjon som er forårsaket av ubalanse i aggregatet (dvs.
differansen mellom m12 og m34). Infiltrasjon forårsaket av andre trykkforhold (vind,
skorsteinseffekt) kommer i tillegg til dette og kan ikke måles med dette måleoppsett, og
påvirker ikke måleresultatene.
•
Følgende definisjoner av massestrømmene er benyttet:
m& 41
m& 12 + m& 14
m& 14
R14,aggr =
m& 34 + m& 14
m& 32
R32,aggr =
m& 12 + m& 32
m& + m& 41 m& 12 /( m& 12 + m& 14 )
R32,tot ≈ 32
m& 12 + m& 32
R41,ute =

Kortslutning ute, mellom avkast og luftinntak
Resirkulasjon i aggregatet mellom uteluft og avkastluft
Resirkulasjon i aggregatet mellom avtrekksluft og tilluft
Total resirkulasjon mellom avtrekksluft og tilluft
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hvor:

m& 12
m& 34
m& 32

m& 14
m& 41
mnetto

netto tilluftsmengde gjennom aggregatet (ikke korrigert for andel kortsluttet luft mellom
avkast og luftinntak) [kg/h]
netto avtrekksluftsmengde gjennom aggregatet [kg/h]
resirkulert luftmengde i aggregatet mellom avtrekk og tilluft. Dette skyldes normalt
carry-over i rotoren og lekkasjer gjennom børstene på rotoren [kg/h]
resirkulert luftmengde i aggregatet mellom uteluftinntak og avkastluft. Dette skyldes
normalt carry-over og bevisst resirkulasjon gjennom renblåsningssonen i rotoren [kg/h]
resirkulert luftmengde ved kortslutning utenfor bygningen, mellom avkast og luftinntak
[kg/h]
Netto nyttig ventilasjon er største verdi av m12 og m34. Dette er ikke korrigert for ekstern
kortslutning [kg/h]

Følgende utfordringer ble møtt på flere av anleggene ved bruk av sporgassmetoden:
• Korte kanalstrekk mellom doseringspunkt og målepunkt. Dette gjelder spesielt
uteluftskanaler
• Flere kanaler er koblet til aggregatet via kort plenumskammer. Dette gjorde det vanskelig å
oppnå jevn dosering og konsentrasjon i alle kanalene. Det ble også observert ujevn fordeling
av sporgass mellom tilluftskanaler fra et aggregat med kort plenumskammer for fordeling av
tilluft.
• Målepunktet for sporgasskonsentrasjon i avtrekksluften (pkt 3r) ble plassert i kammeret
mellom luftfilter og rotoren. Det viste seg i ettertid at målepunkt ’3r’ ble påvirket av
resirkulert luft fra renblåsningssektoren. Vi ser nå at målpunktet burde ha vært plassert før
filtrene.
−
For å overkomme de ovennevnte utfordringer ble sporgassmålingene bearbeidet med en
regresjonsmodellen for å kunne beregne massestrømmene i aggregatet uten å ha kjennskap til
sporgasskonsentrasjon ved alle målepunktene. En nærmere beskrivelse av modellen er at finne i
bilag H.
7.2 Resultater
Målte luftmengder og resirkulasjon/ubalanse i aggregatene er oppsummert i hhv. Figur 7.5 og
Figur 7.6.
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Figur 7.5

Bjørnholt
A360.01

Bjørnholt
C360.04

Jeriko
360.05

Hovin
A360.01

Oppsummering av målte luftmengder. Netto nyttig ventilasjon er ikke nedjustert for ekstern
kortslutning fra luftavkast til inntak.

Med unntak av anleggene på Bjørnholt skole var det akseptabel overensstemmelse mellom
dimensjonert luftmengde og målt luftmengde. Denne uoverenstemmelsen på Bjørnholt er
forårsaket av at anlegget ikke kjørte med maksimal luftmengde under måleperioden, idet
anlegget er VAV-styrt.
Netto nyttig luftmengde er ikke det samme som luftmengden gjennom viftene.
Resirkulert luftmengde er større enn aggregatprodusentene dokumenterer, og skyldes følgende
forhold:
• Overtrykk mellom avtrekkssiden og tilluftssiden av aggregatet: Dette medfører lekkasje
uavhengig av hvor effektiv renblåsningssektoren er. Dette bidro til observert resirkulasjon på
alle skolene (med unntak av Bjørnholt A360.01 som hadde en gunstig trykkdifferanse)
• Kortslutning mellom avkast og luftinntak bidro til observert resirkulasjon på Furuset, Hovin
og Jeriko. Luftavkast/inntaket på Jeriko er spesielt uheldig.
• Utilstrekkelig trykkfall over renblåsningssektoren. Dette kan bidra til observert resirkulasjon
på Furuset, Hovin og Bjørnholt C360.04
• Feilmontert renblåsningssone på Jeriko skole.
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Oppsummering av målt resirkulasjon og ubalanse i aggregatet (som skaper
infiltrasjon/eksfiltrasjon gjennom bygningskroppen).

7.3 Oppsummering
Fire av de fem aggregater som er undersøkt her har for lav trykkforskjell fra tilluftssiden til
avtrekkssiden, og ett aggregat har veldig høy trykkforskjell. Dette korresponderer med at de fire
aggregater har høyere resirkulasjon enn oppgitt av leverandører, og det siste har veldig lav
resirkulasjon. Dette indikerer at resirkulasjonen er sterkt avhengig av det trykkfallet som er over
renblåsningssonen og tettebørstene.
Luftmengdemålingene viser også at det er ubalanse mellom tilluft og avtrekk i flere av
aggregatene. Dette er med til å drive luftstrømme over klimaskjermen(infiltrasjon/eksfiltrasjon),
og øke byggets energibruk til oppvarming. Dette kan muligvis skyldes den metode anlegget
bruker for å regulere luftmengden. Mer spesifikt det at renblåsningsmengden kan være inkludert
i avtrekksmengden. Hvis denne balanseres mot tilluftsmengden, vil det være overtrykk i bygget,
og det vil forekomme eksfiltrasjon(utover den som drives av naturkrefter) av samme
størrelsesorden som renblåsningsmengden.
Ytterligere et resultat er at kortslutningen mellom avkast og inntak er betydelig i flere av
aggregatene, og er høyest på Jeriko skole hvor den er 8,3 %.
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8. TEMPERATURVIRKNINGSGRAD
Et av de viktigste argumenter for å benytte roterende varmegjenvinner fremfor andre gjenvinnere
i ventilasjonsaggregater er den høye varmegjenvinning den byr på. De verdier som angis av
produsenter og leverandører er målt ved et standardisert laboratorium oppsett, hvorved det har
været diskutert om disse virkningsgrader kunne oppnås i virkeligheten.
Temperaturvirkningsgraden er derfor bestemt for alle fem aggregater ved at temperaturen måles
i løpet av et helt døgn, og på bakgrunn av dette beregnes virkningsgraden og korrigeres for evt.
ubalanse i luftstrømmene.
8.1 Metode
Temperaturmålingene ble utført iht. måleprotokollen (Kapittel B.2). Målepunktene er illustrert i
Kapittel I. Målingene på den første skolen (Furuset) viste at det var nødvendig å doble antall
målepunkter i aggregatet fra 8 til 16, for å kunne beregne gjennomsnittstemperturen i
luftstrømmen etter rotoren med tilfredsstillende nøyaktighet.

Figur 8.1

Plassering av 6 stk termoelementer med jevn avstand rundt vifteinnløp (Jeriko).

Hovedmålsetningen med temperaturmålingene var å kunne beregne aggregatenes virkningsgrad.
Figur 8.2 illustrerer målepunktene og kretsløpene i massestrøm i ventilasjonssystemet, som er
utgangspunktet for beregning av korrigert virkningsgrad for varmegjenvinning.
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Figur 8.2

Illustrasjon av målepunktene og massestrøm balansen som er utgangspunktet for beregning av
korrigert virkningsgrad.

Følgende definisjoner av virkningsgrader er benyttet:
• Temperaturvirkningsgrad for rotoren (før viftene), kan beregnes med følgende formel. Dette
er normalt registrert på SD-anlegget for store ventilasjonsaggregater.
tilluft
avtrekk
T −T
T −T
ηT 2,rotor − apparent = 2 r 1k
,
ηT 4,rotor − apparent = 3k 4 r
(8.2)
T3k − T1k
T3k − T1k
•

•

Temperaturvirkningsgrad for hele ventilasjonsaggregatet (inkludert temperaturløft gjennom
viftene). Dette er ofte registrert på kontrollpanel for små (bolig-) ventilasjonsaggregater
T −T
T −T
ηT 2, AHU − apparent = 2 k 1k
,
ηT 4, AHU −apparent = 3k 4 k
(8.3)
T3k − T1k
T3k − T1k
Varmevekslerens sann virkningsgrad, dvs. tørrvarme virkningsgrad korrigert for ubalanse og
intern resirkulasjon i ventilasjonsaggregatet. I prinsipp skal ηh2,rotor-true og ηh4,rotor-true være like
dersom målingene er nøyaktige og det ikke forekommer kondens i rotoren.
m12 (h2′ − h1k )
m34 (h3k − h4′ )
η h 2, rotor −true =
,
η h 4,rotor −true =
(8.4)
min[m12 , m34 ] (h3k − h1k )
min[m12 , m34 ] (h3k − h1k )
hvor

h2′ = h2 k +
•

m32
(h2k − h3k )
m12

,

h4′ = h4 k +

m14
(h4k − h1k )
m34

(8.5)

Aggregatets netto virkningsgrad, dvs. tørrvarme virkningsgrad korrigert for ubalanse og
intern resirkulasjon i ventilasjonsaggregatet, samt energitap pga. infiltrasjon/eksfiltrasjon
gjennom bygningskroppen forårsaket av ubalanse i aggregatet. Dette tall skal benyttes i
vanlige energirammeberegninger (NS 3031:2007)
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η h 2, AHU − net =
−

m12 (h2′ − h1k )
max[m12 , m34 ] (h3k − h1k )

Tørr-entalpi (sensible enthalpy)
h = (c p ,tørrluft + w ⋅ c p ,vanndamp )⋅ T ≈ (1006 + w ⋅1805) ⋅ T

(8.6)

(8.7)

hvor:
T
h
w
Cp

Tørrkule lufttemperatur [°C]
tørr-entalpi (sensible enthalpy). [J/kg tørr luft]
absolutt fuktighet [kg/kg tørr luft]
spesifikk varmekapasitet (funksjon av tempertur) [J/kgK]

8.2 Resultater
•
•
•

•

•
•

Figur 8.3 oppsummerer alle temperaturmålingene:
ηT2,rotor-apparent (blå stolper): Dette er temperaturvirkningsgraden på selve rotoren, og er
verdien som normalt er registrert på SD-anlegget.
ηT2,AHU-apparent (gule stolper): Dette er temperaturvirkningsgraden på hele aggregatet, og
inkluderer temperaturløft over tilluftsviften (dvs. motorvarmen). Dette tall er ofte
dokumentert og målt på små (bolig-) ventilasjonsaggregater.
ηh2,rotor-true (grønne stolper): Dette er den sanne virkningsgraden på selve rotoren, korrigert for
intern resirkulasjon og ubalanse. Disse verdier skal være sammenlignbar med
laboratoriemålinger av rotoren under ideelle forhold (balanserte luftstrømmer og med
neglisjerbar resirkulasjon).
ηh2,prdusent (lysblå stolper): Dette er den virkningsgraden som oppgis av leverandøren.
ηh2,AHU-true (svarte stolper): Dette er den sanne virkningsgraden for aggregatet, korrigert for
intern resirkulasjon, ubalanse, og varmetap pga. infiltrasjon gjennom bygningskroppen
forårsaket av ubalansen i aggregatet.
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Sammenstilling av målt virkningsgrad for alle aggregatene.

8.3 Oppsummering
Den massekorrigerte virkningsgrad for rotoren (ηh2,rotor-true) er det som normalt omtales som
temperaturvirkningsgrad og er analog med den som produsentene oppgir, og dermed det som
brukes i energibenergingsprogrammer. Denne er i forsøkene alltid større enn virkningsgraden
produsenten oppgir, dog med unntakelse av Hovin men dette skyldes at gjenvinneren ikke kjørte
med full hastighet under forsøket.
Målt virkningsgrad for aggregatet (ηh2,AHU-true) er lavere enn aggregatprodusentene normalt
dokumenterer. Dette skyldes hovedsakelig infiltrasjon forårsaket av ubalansen i aggregatene.
Det kan derfor konkluderes at roterende varmegjenvinnere har en høy varmeoverføringsevne
(temperaturvirkningsgrad) in situ, hvis luftstrømmene i aggregatene er balansert. Men samtidig
er det klart at roterende gjenvinnere er mer følsomme for feil regulering av luftstrømmene.
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9. FUKTFORHOLD I ANLEGGENE
Osloskolenes hovedverneombud har rapportert at han har flere gange funnet fuktighet på
roterende gjenvinnere i skoler. Dette vekker spørsmål om hvor ofte dette forekommer og i
hvilken mengde, samt om dette kan påvirke de hygieniske forhold rundt rotoren.
9.1 Metode
To metoder ble benyttet for fuktmåling i aggregatene:
• Nøyaktige korttidsmålinger: Fuktforholdene i aggregatet er registrert under
sporgassforsøkene, med samme ustyr som registrerer sporgass og dermed i samme punkter
som beskrevet i kapitel 7. Målingen er mer nøyaktig enn for konvensjonelle RF følere, og er
spesielt nøyaktig ved beregning av forskjeller mellom to målepunkter, fordi alle
målepunktene måles sekvensielt med samme sensor.
• Mindre nøyaktige langtidsmålinger med små 2-kanals loggere (temperatur og RF) for å måle
alle fire luftstrømmene inn og ut av aggregatet. Loggerne ble plassert i hvert aggregat i
februar/april, og hentet i slutten av mai/juni. Nøyaktigheten er innenfor ca ±1 g/kg.
Dessuten ble fuktforholdene simulert med FuktVent som er et program utviklet av SINTEF
Byggforsk til dette formålet.
9.2 Resultater

9.2.1

Fuktforhold registrert under sporgassforsøk

Vi har følgene observasjoner ut i fra måleresultatene (se figurene i bilag B-F):
• Målingene viser at relativ fuktighet i den kaldeste delen av avkaststrømmen gjennom rotoren
var over 90 % på Hovin skole og Bjørnholt. De øvrige skolene hadde ikke risiko for
kondens.
• Det ble ikke observert tydelig økning i tilluftens fuktinnhold gjennom rotoren. På Furuset
skole ble det faktisk observert en senkning i tiluftens fuktinnholt, med tilsvarende økning i
avkastluftens fuktinnhold. Det er ikke funnet en entydig forklaring på dette fenomenet.

9.2.2

Fuktforhold registrert med langtidsloggere

Vi har følgene observasjoner ut i fra måleresultatene (se figurene i bilag B-F):
• Målingene viser ikke tydelige tegn på kondens i måleperioden (dvs. økt fuktinnhold i tilluft
når den passerer rotoren).
• Det er ikke observert ugunstige fuktforhold når aggregatet er avslått. Temperaturen på
filtrene (spesielt uteluftfilter) stabiliserer på romtemperatur, og relativ fuktighet stabiliserer
på et lavt nivå.
• Det er ikke observert høyt fuktbelastning i tilluften i de første minuttene etter oppstart av
anlegg som har vært avslått om natten.
• Det er observert veldig høy relativ fuktighet i uteluften i alle aggregatene. Dette er i
overensstemmelse med bl.a. fuktmerkene ved rotoren på Furuset Skole, se evt. avsnitt
C.1.2.4
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9.2.3

Simulering av kondens

Risikoen for kondensering på den rotende gjenvinner i en skole i Oslo området er beregnet ved
hjelp av simuleringsprogrammet FuktVent med følgende inndata:
• Luftmengde 20 (m³/h)/m², redusert til 2 (m³/h)/m² om natten. Det er også gjort en worst-case
scenario med 10 (m³/h)/m² i driftstid.
• Representativ persontetthet (2,15 m²/pers.), dvs. 28 personer på 60 m² klasserom med
1.2 kg/døgn fuktproduksjon per person. Forutsatt en luftmengde på 20 (m³/h)/m², vil et
mellomstort aggregat på 7200 m³/h i teori betjene 360 m² og 167 personer, med en total
fuktproduksjon på 8,4 liter/time.
• Temperaturvirkningsgrad 77,5 % ved maksimal rotasjonshastighet.
• Rotoren er av kondenserende type. Fuktvirkningsgrad varierer mellom 0 % til ca 70 %
avhengig av rotasjonshastighet, fukt- og temperaturforhold. Simuleringsverktøyet FuktVent
har en detaljert numerisk varmeveksler-modell som deler veksleren opp i minst 10
beregningsceller (finite-volume). Hver beregningscelle modellerer en lengdeandel av
varmeveksleren, dvs. luft- varme- og fukttransport i begge luftstrømmene og skilleveggen
mellom dem. Modellen kan dermed estimere fuktvirkningsgrad og kondensutblåsning med
akseptabel nøyaktighet. Beregning av fuktvirkningsgrad og kondensutblåsning er validert
mot Eurovent-sertifisert programvare fra produsenten Hoval (gjennomsnittlig 6% tilfeldig
avvik på fuktvirkningsgrad og 20% systematisk avvik på kondensutblåsning).
• Klimadata (timesverdier) fra Blindern de siste 6 år.
Det beregnede fuktforløp, fukt- og temperaturvirkningsgrader samt varighetskurver over
kondens i gjenvinneren, er vist i figur 9.1 til figur 9.6.
Resultatet herav er at kondensering forekommer bare 3 timer i året (figur 9.4) i
avtrekksluftstrømmen i rotoren, for et aggregat dimensjonert med luftmengde 20 (m³/h)/m². Men
hvis luftmengden er halvert til 10 (m³/h)/m² forekommer kondensering mye oftere, generelt når
Tute < 10 °C i skoletid, dvs. ca. 8~9 % av tiden i året (figur 9.5). Brorparten av kondensen blir
gjenvunnet som vanndamp i tilluftsstrømmen; bare en liten andel (gjennomsnittlig 1%) blir blåst
ut i væskeform i avkastluften (se forskjellen mellom rød og blå linjer i figur 9.5).
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Tidsserie for beregnet relativ fuktighet ved et luftmengde på 20 (m³/h)/m².
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Figur 9.2
Figur 9.3

Fukt- og temperaturvirkningsgraden som funksjon av utetemperaturen, når luftmengden
er 20 (m³/h)/m². Beregnet med FuktVent.
Fukt- og temperaturvirkningsgraden som funksjon av utetemperaturen, når luftmengden er
halvert til 10 (m³/h)/m². Beregnet med FuktVent. [SINTEF]
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Varighetskurve over kondens i gjenvinneren på årsbasis, når luftmengden er 20 (m³/h)/m².
Beregnet med FuktVent.
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Figur 9.5

Varighetskurve over kondens i gjenvinneren på årsbasis, når luftmengden er halvert til
10 (m³/h)/m². Beregnet med FuktVent.
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Figur 9.6

Varighetskurve over arealandel av rotorens indre flater som er dekket av kondens på årsbasis,
når luftmengden er 10 (m³/h)/m². Beregnet med FuktVent.

Worst-case scenariet (dvs. fulle klasserom med luftmengde 10 (m³/h)/m²)) som er vist her i figur
9.5 & figur 9.6 har likevel relativt sjeldne og små mengder kondensvann. Dessuten forekommer
kondensen bare lokalt, i området hvor den kalde rotoren roterer fra inntaket inn i det varme
avtrekk fra bygget. Den mest belastede perioden i dette scenariet (dvs. 99,5 %-persentilen eller
< 44 timer/året) har ca. 31 liter/time kondens i et aggregat på 7200 m³/h. Størsteparten av denne
blir gjenvunnet som vanndamp, og resten 1,0 liter/time blir blåst ut som kondens. Dette utgjør
bare 16 mℓ/minutt, som vil fort fordampe fra gulvet i aggregatet.
9.3 Oppsummering
Målingene viser ikke tydelige tegn på kondens i måleperioden, dvs. økt fuktinnhold i tilluft når
den passerer rotoren.
Det er observert veldig høy relativ fuktighet i uteluften i alle aggregatene, som kunne muligvis
forklare fuktmerkene ved rotoren på Furuset skole, og de tilfeller hvor Oslo skolenes
hovedverneombud har kommet til anlegg hvor rotoren er fuktig.
Simulering ved FuktVent indikerer at rotorer er stort sett tørre. Kondens forekommer ikke i
rotorer som er dimensjonert for høye luftmengder, men kan forekomme i deler av året i anlegg
med lavt luftmengde og høy personbelastning — 99% av denne kondensen fordamper kort tid
etterpå når den rotorer til tilluftsstrømmen.
Det bør bemerkes at tilstedeværelsen av fukt i anlegget, behøver ikke medføre hygieniske
problemer selv om den prinsipielt er uønsket. Kondens i korte perioder, på begrensede områder
av rotoren vil mest sannsynligvis ikke medføre gunstige vekstbetingelser for mikrober. Dette er
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grunnet i at det tar tid for veksten at oppstå, og denne ville bli forstyrret av den konstante tørke
og kondens syklus som rotoren gjennomgår i normal drift. Dette er ytterligere bekreftet av
resultatet av de mikrobiologiske prøver som er foretatt på disse fem anlegg, og rapportert
tidligere i rapporten.
Hovedkonklusjonen angående fuktforhold ved bruk av roterende gjenvinnere er derfor at
kondens vil kunne forekomme i korte perioder, men at dette medfører ikke betydelig økt risiko
for mikrobiologisk vekst.
En økt overføring av vannoppløselige gasser må forventes i disse perioder av kondensering,
effekten av dette er vanskelig at bestemme idet dette skjer i så korte perioder. Men risikoen
herfra vurderes til at være liten, så lenge avtrekksluften ikke er sterkt forurenset med
helseskadelige stoffer.
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10. ENERGIBETRAKTNINGER
Et av de krav som myndighetene stiller til byggverk, er som før nevnt, at de skal utformes slik at
det fremmer lavt energibehov. Etterfølgende behandles to aspekter tilknyttet bruk av
varmegjenvinnere som kan ha stort utslag på energibehovet til bygg.
10.1 Temperaturgjenvinningsgrad og energibehov
Et veldig viktig tiltak mht. å redusere bygningers energibehov er å gjenvinne energien i den
utadgående luftstrøm i ventilasjonsaggregatet. Det har derfor vært stor fokus på
varmegjenvinnere til ventilasjonsaggregater, og det finnes etterhånden ganske mange typer, se
tabell 10.1 hvorav de mest vanlige typer varmegjenvinnere samt deres virkningsgrader fremgår.
Gjenvinnerens varmeoverføringsytelse utrykkes typisk ved to forskjellige virkningsgrader:
• Temperaturvirkningsgraden – forholdet mellom oppnådd temperaturhevning over
varmegjenvinneren og den maksimalt oppnåelige temperaturhevning. Denne kan måles
momentant, og endres fra driftstilstand til driftstilstand. Det finnes standardiserte
laboratorieoppsett for måling av denne, som brukes av leverandører ved utarbeidelse av
spesifikasjoner.
• Årsvarmevirkningsgraden – forholdet mellom gjenvunnet energi og den nødvendige
energi til oppvarming av ventilasjonsluften uten varmegjenvinner.
Årsvarmevirkningsgraden tar hensyn til de aktuelle drifts- og klimaforhold; temperaturer,
luftfuktighet, luftmengde, energi til frostsikring m.m. Og er derfor på mange måter et
bedre mål på varmegjenvinnerens virkelige nytte, men er derimot vanskeligere å
bestemme.
Det fremgår av tabell 10.1 at roterende gjenvinnere har høyere temperatur- og
årsvarmevirkningsgrad enn de andre typer gjenvinnere, og er derfor fra et energimessig
synspunkt å foretrekke.
Dette er belyst ytterligere ved at energibehovet til et skolebygg er beregnet iht. NS 3031:2007.
Skolebygget som benyttes er på 5000 m², de interne laster, personlaster, belysning, driftstider
osv. er hentet fra NS 3031. Andre forutsetninger er som prosjektert på nåværende stadium.
Beregningen er foretatt med programmet SIMIEN 4.003, som er utviklet av Programbyggerne
AS og validert iht. NS-EN 15265.
Energibehovet til skolen er på figur 10.1 avbildet som funksjon av luftmengden for to
forskjellige temperaturvirkningsgrader, idet tilluftstemperaturen er satt til 19 °C. Det fremgår av
figuren at energibehovet avhenger sterkt av både luftmengden og varmegjenvinnerens
temperaturvirkningsgrad. Forskjellen på 60 og 80 % temperaturvirkningsgrad ved 16 (m³/h)/m²,
som er en vanlig dimensjonerende luftmengde i Oslo skolene, er 50 kWh/m². Ytterligere kan det
ses at det er vanskelig å overholde energikravene i TEK 07 på dette konkrete skolebygg, hvis
temperaturvirkningsgraden går mot 60 %.
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Type

Roterende

Illustrasjon

TemperaturÅrsvarmevirkningsgrad virkningsgrad
[%]
[%]
70-85
50-70

Plate

50-70

45-60

Væskekoblet

50-70

45-55

Fordampings

55-70

50-55

Varmepumpe

60-80

40-60

Tabell 10.1Vanlige typer varmegjenvinnere og deres virkningsgrader [Ståbi 2001] [SINTEF Byggforsk 2002].
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Figur 10.1 Energibehovet til en skolebygning, som funksjon av luftmengden, ved to temperaturvirkningsgrader. Energibehovet er beregnet iht. NS 3031:2007, og tilluftstemperaturen er satt til 19 °C.

En annen viktig parameter for energibehovet er tilluftstemperaturen. Energibehovet som
funksjon av denne er avbildet på figur 10.2 for de samme temperaturvirkningsgrader som før,
idet det benyttes 16 (m³/h)/m². Herav kan det konkluderes at forskjellen på energibehovet ved de
to temperaturvirkningsgrader er, naturlig nok, minst ved lave tilluftstemperaturer men stiger ved
høyere temperaturer. Ytterligere kan det ses at det er mest energiøkonomisk å drifte anleggene
med en tilluftstemperatur i området mellom 18 og 20 °C.
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Figur 10.2 Energibehovet til en skolebygning, som funksjon av tilluftstemperaturen, ved to temperaturvirkningsgrader. Luftmengden er fastsatt til 16 (m³/h)/m². Energibehovet er beregnet iht. NS
3031:2007.

Det bør nevnes at flere av de scenarioer som er inkludert i figurene her ovenfor overholder ikke
de krav som stilles til innetemperaturen i skolebygg. Det frarådes derfor å redusere luftmengden,
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for å kompensere for at det velges en dårlig varmegjenvinner.
Det er en selvfølge at denne forskjel i energibehov som fremgår av figur 10.1 og figur 10.2, blir
også uttrykket i byggets energiomkostninger. Dette er avbildet på figur 10.3 og figur 10.4, idet
det forutsettes at energiprisen for både fjernvarme og strøm er 70 ører per kWh. Hvis det tas
utgangspunkt i figur 10.3 og 16 (m³/h)/m², så blir forskjellen i energiutgifter 34 (kr/m²)/år, eller
150 kr/år for den 5000 m² skole som er beregnet her. Undervisningsbygg forvalter ca. 1,3
millioner m², hvis denne forskjell i energiutgifter påføres 0,8 million m² fåes det en
besparelse/ekstrautgift på ca. 27 millioner per år.
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Figur 10.3 Energikostnader til en skolebygning, som funksjon av luftmengden, ved to temperaturvirkningsgrader, idet det forutsettes at energiprisen er 70 ører per kWh. Energibehovet er beregnet iht.
NS 3031:2007.
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Figur 10.4 Energikostnader til en skolebygning, som funksjon av tilluftstemperaturen, ved to temperaturvirkningsgrader. Luftmengden er fastsatt til 16 (m³/h)/m², og det forutsettes at energiprisen er
70 ører per kWh. Energibehovet er beregnet iht. NS 3031:2007.
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10.2 Eksfiltrasjon og infiltrasjon
I alle bygg forekommer det utilsiktede luftstrømmer over klimaskjermen som går forbi
varmegjenvinner, disse drives typisk av naturlige drivkrefter som vindtrykk og
temperaturforskjeller og benevnes infiltrasjon og eksfiltrasjon. Denne utilsiktede luftstrømming
er forsøkt begrenset ved en tetning av klimaskjermen, bl.a. kan det nevnes at et krav til tetthet er
for første gang introdusert i TEK97 av 2007.
Det er ved befaringer og målinger registrert at flere av ventilasjonsanleggene som er undersøkt
ikke er balansert, dvs. at det tilføres ikke samme mengde luft som det trekkes ut av bygget. Dette
på tross av at SD-anlegget oppga at luftmengden var balansert. Dette kan bl.a. være forårsaket av
at en del av den luftmengde som blir registrert ved avtrekksviften stammer ikke fra innsiden av
bygget, men kortslutter fra inntakssiden. Dette er angitt som massestrøm m32 på Figur 10.5.
Dermed kan ventilasjonsanlegget bidra til å drive luftstrømme over klimaskjermen, forårsake økt
eksfiltrasjon eller infiltrasjon, og dermed øke byggets energibehov til oppvarming.
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Figur 10.5 Illustrasjon av massestrøm-balansen i aggregatet og bygningen.

Det økte energibehov som kan forårsakes av feil regulert anlegg, er belyst ved at det samme
bygg som før beregnes med en tilluftstemperatur på 19 °C og nominell luftmengde på 16
(m³/h)/m². Det er siden foretatt fire ytterligere simuleringer hvor bygget utsettes for et over- eller
undertrykk. Resultatet av simuleringene er avbildet på figur 10.6, hvorav det kan ses at
ventilasjonsdreven infiltrasjon eller eksfiltrasjon kan bidra til en økning i energibehovet på opptil
30 % for 80 % temperaturvirkningsgrad og 23 % for 60 % temperaturvirkningsgrad.
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Figur 10.6Energibehovet til en skolebygning som funksjon av avvik fra balansert luftmengde, dvs.
ventilasjonsdreven in-/eksfiltrasjon. Energibehovet er beregnet iht. NS 3031:2007.

Denne type feil regulering av ventilasjonsanlegget vil ha samme, eller veldig lik, effekt uanset
hvilken type gjenvinner velges, men det er en større risiko for ubalanse ved bruk av roterende
gjenvinnere, pga. renblåsning og lekkasje over rotor, idet den resirkulert luftmengden er ukjent.
Det skulle dog være mulig å inkludere dette i anleggets kalibreringskurver, i det interne SDanlegg.
Det er vist her at effekten av dårlig balansert anlegg på byggets energibruk kan være betydelig,
det er derfor nærliggende å anbefale at det etableres kontrollrutiner for dette. Men det er
vanskelig å kvantifisere størrelsen på den luftstrøm som går inn hvis det ikke er mulig å stole på
SD-anlegget. En del kontroll av dette vil dog fås ved å kontrollere trykkforholdene, mht. å sikre
at trykket er høyt nok imellom avtrekk og tilluft, men ikke så stort at unødvendig mye luft
kommer over rotoren. Ytterligere kunne det stilles krav til leverandører at de virkelige
luftmengder kan avleses, uavhengig av den interne lekkasje i aggregatet.
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11. KONKLUSJON
Det har i en årerekke foregått diskusjoner internt i UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig å
bruke roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg i skoler. Den inneværende rapport er
utarbeidet mht. å belyse denne problemstillingen og danne et beslutningsgrunnlag for UBF og
UDE.
De faktiske forhold tilknyttet ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner i fem skoler
som hører under UBF og UDE er registrert ved at en rekke undersøkelser og målinger er utført
på anleggene. Følgende aspekter er undersøkt; generell tilstand, hygienisk tilstand, mikrobiologi
i anlegget, lekkasje, støvkonsentrasjoner, støvsammensetning, fuktforhold, temperaturforhold,
virkningsgrad.
Nedenfor oppsummeres resultatene fra hver type undersøkelse, hvor etter de problemstillinger
som var rapportens utgangspunkt gjennomgås mht. resultatene. Avslutningsvis avrundes det med
anbefalinger til UBF/UDE.
11.1 Undersøkelser og resultater
Følgende undersøkelser er utført på anleggene:
• Tilstandvurdering og hygienisk tilstandskontroll (HygMik) – Anleggene er generelt i
god tilstand, med unntakelse av at to av anleggene er merket av langvarende
tilstedeværelse av fukt i inntakskanalen. Dette anses for å være en risikofaktor ut fra et
mikrobiologisk synspunkt, og må utberedes. Det er ikke funnet bemerkelsesverdige
forhold tilknyttet bruk av roterende varmegjenvinnere.
• Levende prøver – Det er påvist en normal mikrobeflora, eller ingen vekst, i alle prøver
som er tatt i anleggene. Med unntak av en prøve tatt i avtrekk fra
sløyden/formingsrommet på Jeriko Skole hvor det er konstatert en muggsoppart i avtrekk
fra sløyd/formingsrom, denne finnes ikke i den innadgående luftstrøm. De
mikrobiologiske undersøkelser gir ingen indikasjon til problematiske forhold tilknyttet
bruk av roterende varmegjenvinnere.
• Sporgassmålinger – Resultatet av sporgassmålingen er at lekkasjen fra avtrekk til tilluft i
disse fem anlegg er større enn det som oppgis av leverandørene. Dette skyldes feil
trykksetting av aggregatene. Ytterligere var det korslutning mellom avkast og inntak i
flere av aggregatene. Undersøkelsen påviste videre at det er ubalanse mellom tilluft- og
avtrekksmengde i flere av aggregatene. Dette medvirker til å øke byggets
infiltrasjon/eksfiltrasjon, og dermed byggets energibruk til oppvarming. Denne ubalansen
kan skyldes den metode SD-anlegget bruker til å bestemme luftstrømmene.
• Partikkelmålinger – Målingene viste en tilfredsstillende filtrering av tilluften og den var
iht. filterklassifiseringen. Partikkelkonsentrasjon i avtrekkskanal var normal i alle
skolene bortsett fra det ene anlegget som betjener sløyd/formingsrom. Målingene
indikerer at resirkulasjon av partikler er av lignende størrelsesorden som resirkulasjonen
målt ved sporgassmålingene. Det er ingen indikasjon til at en roterende varmegjenvinner
øker partikkelinnholdet merkeverdig.
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• Luftkvalitetsanalyse – Prøvene viser at filtrering i alle anlegg er iht. filterklassen, og at
partikkelmengden i den innadgående luftstrøm er mindre enn i både avtrekk og uteluft.
Det er ikke funnet partikler som stammer fra rotoren, eller at rotoren har ugunstig
påvirkning på partikkelmengden.
• Trykkforhold – Målingene viser at fire av fem anlegg er feil trykksatt. Dette vil bl.a.
medføre at lekkasjen mellom avtrekk og tilluft er større enn nødvendig. Resultatene tyder
på generelt mangelfull montering/innjustering av renblåsningssektorer ved rotoren. Det
er indikasjon på at en dobbel renblåsningssektor vil fungere bedre enn en enkel sektor,
ved de gjeldende trykkdifferensene i alle aggregatene. Undervisningsbygg bør derfor
vurdere å kreve dobbel renblåsning i nye ventilasjonsanlegg, samt at overvåke
trykkforholdene i aggregatene via SD-anlegget.
• Fukt i måleperioden – Det er ikke registrert kondens i måleperioden, selv om det er
registrert høye fuktmengder i uteluften. Ved beregning er det vist at den kan forekomme
kondens på rotoren, men at dette vil forekomme sjelden og vannmengden vil være liten.
• Temperaturvirkningsgrad i måleperioden – Rotorens temperaturvirkningsgrad korrigert
for massestrøm var i forsøksperioden høyere enn oppgitt av leverandører, for fire av fem
anlegg. Dette var ikke lenger tilfellet hvis den aggregat drevne eksfiltrasjon/infiltrasjon
tas med i beregningen. Det er derfor viktig at få bukt med dette problemet ved å sikre at
det er balanse mellom netto tillufts- og avtrekksmengden.
• Energibetraktninger – Det er ved beregning iht. NS 3031 vist det er mye energi, og
dermed CO2 utslipp, å spare på å benytte gjenvinnere med høy varmevirkningsgrad.
Samtidig med at den kan være vanskelig at oppfylle TEK07, uten at bruke gjenvinnere
med en årsvarmevirkningsgrad på 80 %. Ytterligere er det ved beregning belyst hvor
meget økt energibehov en ubalanse i mellom tillufts- og avtrekksmengden vil medføre.
11.2 Problemstillinger
Følgende problemstillinger er belyst i rapporten:
• Er det problematiske hygieniske forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere?
Det er ikke funnet hygiene og/eller helsemessige forhold som
snakker mot bruk av roterende gjenvinnere i skoler.
• Er det overensstemmelse mellom de virkelige temperatur- og fuktvirkningsgrader og de
verdier som blir rapportert av leverandører av ventilasjonsutstyr?
Det har ikke været mulig å bestemme fuktoverføringsgraden, idet
de fuktprosesser som foregår i aggregatet er ytterst komplekse.
Med hensyn til temperaturvirkningsgraden er den målte
temperaturvirkningsgrad i fire av fem tilfeller høyre enn den som
oppgis av leverandør, hvis luftstrømmene i aggregatet er
balansert.
• Hvor stor er lekkasjen fra avtrekk til tilluft?
Den interne lekkasjen i aggregatet var i fire av fem tilfeller(de
med rett installert renblåsningssone) under 2 %. På tross av at
tre av disse var feil trykksatt. Det ene aggregat som hadde rett,
men ekstrem, trykksetting hadde en lekkasje på 0,2 %.
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11.3 Ytterligere resultater
Andre konklusjoner er som følger:
• Det er behov for innskjerping av, og opprettelse av, oppfølgnings- og vedlikeholdsrutiner
for de trykkmessige, hygieniske og luftmengdemessige forhold i ventilasjonsanlegg.
• Det er behov for bedre mekanismer for å balansere luftmengden i anleggene.
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12. ANBEFALINGER
12.1 Anbefalinger til UBF og UDE
Det er rapportens anbefaling at roterende varmegjenvinner brukes i så vidt omfang som mulig i
skolebygg. Det er rapportforfatternes oppfattning at roterende varmegjenvinnere er godt egnet til
bruk i alle rom som ikke har spesielt forurensende prosesser. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til, følgende typer rom:
• Klasserom
• Spisearealer (hvor det ikke laves mat)
• Gymsaler
• Kontorlokaler
• Gang og trappearealer
Bruk av roterende gjenvinnere frarådes hvor det kan forventes:
• Mye fukt
• Løsemidler
• Sterk lukt
• Støv(sløyd osv.)
Denne anbefaling er begrunnet i det at det er ikke konstatert hygienemessige problemer med
bruk av roterende varmegjenvinnere, på tross av omfattende undersøkelser av fem anlegg.
Ytterligere er det vist at varmegjenvinningsgraden er høy, så lenge det er balanse mellom tilluft
og avtrekk, hvilket har konsekvenser for driftsomkostninger og miljøpåvirkninger fra byggene.
Det er klart ut fra de undersøkelser som er foretatt at er risiko for at aggregater har feil
trykkforhold og at dette kan medvirke til at øke luftstrømme over klimaskjermen. Det foreslås
derfor at overvåke trykkforholdene rundt rotor kontinuerlig via SD anlegget. Teknikken til dette
finnes allerede, idet lignende utstyr benyttes til filterovervåkning.
Ytterligere foreslås at Undervisningsbygg stiller krav til at de aggregater som leveres til skoler
reguleres etter den virkelige tillufts- og avtrekksluftmengde, eller i det minste at det korrigeres
for forventet renblåsningsmengde avhengig av trykkforholdene i aggregatet.
Videre anbefales at det opprettes/utarbeides kontrollrutiner for ventilasjonsanleggs generelle og
hygieniske tilstand, trykkforhold og utforming av renblåsningssone. Denne kontrollen kunne for
eksempel gjentas periodisk hvert tredje år, slik at det kan sikres at anleggene fungerer som de
skal gjennom hele sin levetid.
Avslutningsvis anbefales det at UBF stiller krav til at de roterende gjenvinnere som leveres i
skoler, er Eurovent sertifisert.
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12.2 Anbefalinger til VVS-bransjen
De undersøkelser som er dokumentert i rapporten gir underlag til følgende anbefalinger til
leverandører av aggregater, serviceteknikere, entreprenører og rådgivere:
• At det laves sjekklister for aggregater, hvor trykkforhold og rett montering av
renblåsningssone følges opp før overlevering.
• At serviceteknikere tilbyr trykkovervåkning av aggregatet.
• At serviceteknikere tilbyr hygienisk tilstandskontroll av ventilasjonsanlegg.
• At utførelse av inntak forbedres, slik at mindre fukt kommer inn til aggregat. Herunder at
alle inntakskanaler skal ha brutt avløp.
• At plassering av inntak i forhold til plassering av avkast settes høyere på dagsordenen.
• At leverandører av aggregater utarbeider bedre metoder for at balansere tilluft vs.
avtrekk, hvor det tas hensyn til renblåsning av rotoren. Dette kunne for eksempel gjøres
ved at utarbeide kalibreringskurver av måledysene hvor det tas hensyn til de interne
trykkforhold og luftmengder, alternativt ved at sette en måleblende etter aggregatet.
• At rådgivere stiller krav til at det utstyr som leveres, er i stand til at måle den virkelige
tilluftsmengde, ikke tilluft + renblåsning, og balansere denne mot avtrekk.
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13. FORSLAG TIL VIDERE ARBEIDER
Formålet med den inneværende rapport er primært at bidra til, og danne beslutningsgrunnlag for,
den interne diskusjon mellom UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig at benytte roterende
gjenvinner i skoler. Sekundært at bidra til den allmenne viten om roterende gjenvinnere in situ.
Ambisjonsnivået for rapporten var høyt, og det er foretatt mange typer undersøkelser som har
belyst mange av de problemstillinger som var oppe i prosjektets preparasjonsfase. Følgende
emner som er av interesse mht. bruk av roterende gjenvinnere i skoler kan trekkes fram som ikke
er arbeidet med i denne rapporten, eller ikke besvart på tilfredsstillende måte:
• Fukt – De fuktmålinger som er foretatt har ikke kunnet belyse hvor ofte kondensering
forekommer på rotoren, eller hvor store væskemengder kan forekomme. Dette er
forårsaket av at det måleoppsett som er benyttet ikke var velegnet til dette formål,
samtidig med at målingene er foretatt i vår halvåret, hvorved risikoen for kondens er
liten. Det ville derfor være relevant at foreta langtidsmålinger på aggregater, med
flere følere i den rotorsone hvor kondens er mest sannsynlig.
• Temperaturvirkningsgrad for andre gjenvinnertyper – Den inneværende rapport
har fokus på roterende gjenvinnere. Det ville derfor være interessant at følge opp med
et prosjekt hvor temperaturvirkningsgradene til andre typer gjenvinnere blev bestemt
in situ.

Oslo, 17. desember 2008
Erichsen & Horgen A/S

Ida Hedvig Bryn

Arnkell Jónas Petersen
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B. TESTPROTOKOLL
B.1

Langtidsmålinger

Type måling
Langtidsmålinger:
temperatur / fukt i samtlige
aggregater under befaring
(også de som ikke er omfattet
av detaljmålinger)

Langtidsmålinger:
driftsdata fra SD-anlegg

Langtidsmålinger:
uteklima

Metode
Måleutstyr: TinyTag loggere (e.l.) med temperatur &
fukt.
Metode: 4 stk. loggere pr aggregat frem til
fellesferien, plasseres i aggregatet (helst henges i
luftstrømmen): avtrekkskanal, tilluftskanal;
uteluftskanal, og avkastluftkanal. Loggeinterval så
kort som mulig slik at minne er fult innen fellesferien.
Bearbeiding: Varighetskurver for perioder med
kondensasjon, ev. temperaturvirkningsgrad
Utfordringer:
● Alle loggere bør samkalibreres, fordi vi skal
beregne differansen mellom loggere
● Trenger pålitelig driftsdata (perioder med redusert
luftmengde/rotorhastighet osv.)
● Målingene er ikke nøyaktig nok for pålitelig
beregning av fuktvirkningsgrad, men perioder med
kondens beregnes ved å sammenligne tempertur
med duggpunktstemperatur (cf. eKlima data og RF i
avtrekk)
● Beregnet temperaturvirkningsgrad er ikke pålitelig
pga. ujevn temperaturfordeling i luftstrømmen.
Skaffe registrert driftsdata fra for hvert aggregat som
har SD-anlegget som lagrer historikk:
● vifter start/stopp
● luftmengder (tidsskjema)
● rotorhastighet (ev. beskrivelse av automatikken,
f.eks. settpunkt for tilluft)
● tilstedeværelse i klasserommene
Kilder: vaktmester, aggregat-styrepanel osv.
Utfordringer: Alle skolene har SD anlegg, hvorfra
denne informasjon skal kunne hentes. Vi må ha
assistanse fra driftsansvarlig ved innhentning av
disse data. Vanskelig å få logg av endringer i drift,
tilstedetid i klasserommene.
Bruk eKlima data (Blindern, Alna); mer påleitelig enn
TinyTag logger i uteluftskanal. Relativ fuktighet (UU),
lufttemperatur (TA), lufttrykk (PO)

Ansvar
Kalibrering: Byggforsk.
Utplassering: E&H
Avlesing: Byggforsk
loggere.
Bearbeiding/psychrometri:
Byggforsk

E&H

Byggforsk
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B.2

Korttidsmålinger

Type måling
Korttidsmålinger:
partikkeltelling

Korttidsmålinger:
støv

Korttidsmålinger:
Trykkforhold
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Metode
Måleutstyr: 3 stk partikkeltellere for å dekke bred spektrum av
partikkelstørrelser:
● Grimm 1.108 partikkelteller med PC logging: 15 klasser mellom
0,3 µm - 20 µm (PM1, PM2,5 og PM10); maks 2000 p/cm³.
Isokinetisk målehode rettes mot luftstrømmen
● P-trak UFP (Ultra Fine Partikler) partikkelteller: 0,02 µm - 1 µm;
maks 500000 p/cm³
● En tredje innleid instrument, f.eks. MetOne 237, for kontinuerlig
logging ved et av målepunktene.
Metode:
● Tidsgjennomsnitt av partikkelinnhold følgende steder:
- uteluft ved luftinntak
- i tilluft før rotor Θ2
- i tilluft etter rotor Θ2’*
- i avtrekk før rotor Θ3
- i avtrekk etter rotor Θ4
- utløp fra tilluftsventil på klasserom *
- innløp til avtrekksventil på klasserom
● Måleperiode 5 minutter på hvert punkt (5x1 minutters målinger).
Ta maks 5 runder (dvs. maks 5 omganger på 5 minutter ved hvert
målepunkt, dvs. totalt 175 minutter med målinger pr anlegg).
● Forskjellene mellom målepunktene gir indikasjon av bl.a. mengde
støv som smittes fra avtrekk tilbake til tilluft, og hva som skjer i
kanalene og luftfilter.
* En tredje partikkelteller plasseres permanent på en av
målepunktene for å fungere som en ”referanse”-måling. Den logger
kontinuerlig slik at endringer i støvbelastning blir registrert.
● Disse målinger gjøres før de andre målingene for å unngå
forstyrrelse/støvproduksjon?
Utfordringer:
● Må måles uten andre forstyrrelser med aggregat-dørene lukket.
Ikke nødvendigvis lett å montere måleutstyret i aggregatet med
aggregat-dør lukket.
● Vi skal måle forskjeller mellom målingene før/etter rotor. Kan ikke
garantere driftsendringer
● Prøvetaking bør være isokinetisk med proben rettet mot
luftstrømmen. Vi bør derfor først måle lufthastighet (med
anemometer), og velg riktig probe & retning.
Måling av partikkelstørrelse og sammensetning ved at partikler
suges til en membran, som siden sendes til analyse hos Camfil.
Formålet er at belyse hvilken type støv er i anlegget, målinger
foretas i avtrekkskanal (like før rotor) Θ3, tilluftskanal (like etter
rotor) Θ2; uteluft (like før rotor) Θ1.
Måleutstyr: DPM mikromanometer
Metode:
Måle trykkdifferanse mellom kamrene i aggregatet for å kartlegge
eventuelle ugunstige trykkdifferanser som kan forårsake
resirkulasjon i rotoren. Måles under vanlig driftssituasjon.

Ansvar
Målinger: Byggforsk
Analyse (medisinsk
konsekvens):
Byggforsk (Steinar K.
Nilsen/ Knut
Skulberg)

Målinger: E&H.
Analyse: Kåre Rustad
v/Camfil

Byggforsk

Erichsen & Horgen A/S
Korttidsmålinger:
Luftmengde og
resirkulert
luftmengde

Korttidsmålinger:
Temperatur / fukt

Andre muligheter

Måleutstyr:
● Byggforsks målekassetter i filtermodulene
● Mikromanometer (DMM) med beregning av tidsgjennomsnitt
differensiell trykk; slanger med T-stykker parallelt koblet til
trykkselle for viftestyring
● Sporgassusstyr (Innova) med PC, SF6 gassylinder og ev.
nøyaktig mengdemåler (rotameter). Logge både CO2 og SF6
samtidig fordi CO2 produsert av elevene kan også tjene som
sporgass.
Metode:
(1) ta ut filter fra aggregat og erstatt med kalibrerte målekassetter
(2) kjør aggregat på bestemt(e) luftmengder (register på
kontrollpanel/frekvensomformer) og måle samtidig ∆P over
viftedyse. Deretter beregn ny k-faktor for viften
(3) putt vanlige filtre tilbake.
(4) sporgassmåling (konstant dosering): måle konsentrasjon
samtidig i 6 kanaler
- uteluft langt før aggregat (før dosering B)
- tilluft før rotor (dvs. etter dosering B)
- tilluftskanal langt etter aggregat
- avtrekkskanal langt før aggregat (før dosering A)
- avtrekk før rotor (dvs. etter dosering A)
- avkastkanal langt etter aggregat
To doseringspunkter for å måle luftmengde i tilluft/avtrekk:
(A) dosering i avtrekkskanal langt fra aggregat
(B) dosering i uteluftskanal langt fra aggregat
Alternative doseringspunkter (som utnytter blanding gjennom
viftene, men som ikke forteller noe om resirkulert luftmengde):
(A) mellom rotor og avtrekksvifte Avtrekksviften vil da blande
sporgassen. (Alternativ metode: dosering i avtrekkskanal)
(B) mellom rotor og tilliftsvifte. Tilluftsviften vil da blande
sporgassen godt (Alternativ metode: dosering i avtrekkskanal)
Utfordringer:
● Må stenge kanaler til aggregater som er koblet til samme
uteluftskanal / avkastkanal, og slå av disse aggregatene
● Nøyaktigheten av sporgassmåling er avhengig av jevn dosering
(må lage spesiell perforert doseringsrør) og mengdemåling av
sporgass. Disse må lages og testes i lab på Byggforsk før første
skole.
Måleutstyr: Intab logger med PC (8 eller 16 kanaler) med kalibrerte
termoelementer og Vaisala RF-følere:
Metode: Samtidig logging av temperatur og fuktighet i følgende
plasser:
● uteluft før rotor (1 termoelement og 1 RF) – homogen temperatur
● tilluft mellom rotor og vifte (1 RF og grid av termoelementer)
● avtrekk før rotor (1 termoelement, 1 RF) - homogen temperatur
● ev. avkast etter rotor (grid av termoelementer) – ikke helt
nødvendig
● samtidig registrering av luftmengde fra kontrollpanel ev. direkte
fra viftedysen.
Utfordringer:
Temperatur og hastigheter vil kunne variere kraftig i tverrsnittet, det
må kartlegges hvorvidt dette påvirker de målte verdier.
Følgende målemetoder ble vurdert uaktuell: Ozon, ev. annet
kjemisk analyse av tilluften (med GCMS)?
Luktpanel?

Byggforsk:
Bearbeiding delvis i
felten på måle-dagen
og delvis på labben
etterpå

Byggforsk
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B.3

Øvrig inspeksjon/dokumentasjon

Type måling
Kontroll av
ventilasjonsanleggets
generelle tilstand
HYG-MIK

Levende prøve

Dokumentasjon av
anleggets planlagde ytelse

B.4
•

Metode
Ventilasjonsanleggets generelle tilstand dokumenteres ved utfylling
sjekkliste om anleggets tilstand samt fotografering av
enkeltkomponenter.
Med utgangspunkt i sjekklisten og dokumentasjon av anleggets
tilstand utfylles HYG-MIK kontrollblad og anleggets hygieniske
faktor beregnes.
Det tas følgende levende prøver:
•
Uteluft (ved inntaksrist hvis dette er mulig)
•
Prøve av luft før rotor
•
Prøve av luft etter rotor
•
Prøve av rotoroverflaten
Det dreier seg om å ta frem FDV dokumentasjon av type, størrelse
og kapasitet på vifte, forventet kapasitet på anlegget, type, størrelse
og kapasitet på gjenvinner, forventet virkningsgrad med
dokumentasjon iht. tester(EU) og beregninger, plantegninger av
anlegget samt opplysninger om planlagd drift.
Utfordringer:
● Det kan være problematisk at få fat i disse data, hvis FDV
dokumentasjonen ikke er komplett.

Ansvar
E&H

E&H

Prøvetakning:
E&H
Analyse:
SINTEF

E&H

Utstyrsliste ved korttidsmålingene (SINTEF Byggforsk)
Tinytag loggere for RF og lufttemperatur (4 stk. pr aggregat)
− Innova Photoacoustic Multigas Analyzer type 1312, med Multipoint Sampler and Doser
type 1303; PC med programvare dongle
− Slanger (både nylon og PTFE) og koblinger for bruk med sporgassutstyr. Alle endene
kuttes rett med spesialkutter fra Byggforsk lab.
− SF6 sylinder. Gassen veies i forkant for å sikre at vi har nok gass.
− Gasstralle
− 3 stk. spesiallaget perforerte kobberrør for dosering/måling av sporgass. Med
hurtigkobling tilpasset slangene til Innova sporgassutstyr
− Tape (både plasttape og alutape) for å tildekke hull i perforert rør
− Partikkeltellere:
Grimm
1.108
partikkelteller
med
RS232
kabel
TSI
P-trak
partikkelteller,
RS232
kabel
og
programvare
- Innleid partikkelteller (MetOne 237)
− Isokinetiske sondehoder for partikkelteller (for måling i kanal)
− Anemometer (Swema hetetrådsanemometer) for bestemmelse av hastighet i kanal
− Stativ for plassering av partikkelteller målesonde i aggregat.
− Intab logger med 16 kanaler og logger-PC med RS232 kabel.
− Filterkassetter (2 stk. 600x600 og 1 stk. 300x600) for luftmengdemåling
− 2 stk. DPM (mikromanometer), nye modeller med midling over tid
− 4 stk små kobberrør for bruk ved trykkmåling i aggregatet
− Slanger og T-stykker for kobling til stusser for trykkstyring.
− Drill & borsett (4, 10, 11, 13 mm), gjerne en batteridrill og en drill ledning for nettstrøm
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Propper som passer til størrelsen på drill.
Plastelina (dekke rundt hull i kanal ved dosering)
Gardintrapp
Digital kamera
Arbeidsklær / hansker / vernesko / briller / hørselvern
Førstehjelpsskrinn (i bilen)
Bruksanvisning for aggregat/SD-anlegg
Wire & snor (for ev. å henge/feste ting)
Skjøteledninger
3-fase effektmåler (måling av sann RMS effekt med 50 overharmoniske på ubalanserte
last)
Lommelykt
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C. ANLEGG 1 – FURUSET SKOLE – UNDERVISNINGSROM
Ventilasjonstekniske målinger ble utført av Schild & Ruud v/ SINTEF Byggforsk i perioden
2008-02-28 til 2008-02-29.

C.1 Tekniske spesifikasjoner

Figur C.1 En skisse som viser anleggets oppbygning.

Vifte
Fabrikat
Type

Aggregat

Produsent
Type
År
Dimensjon
Luftmengde, dimensjonert
Luftmengde, ifølge SD
Inntaksluft kanal
Tilkoplingsstørrelse
Kanalstørrelse

Inspeksjonsmulighet
Avtrekkskanal
Tilkoplingsstørrelse
Kanalstørrelse

Inspeksjonsmulighet

PM-Luft
GOLD-31
2003
2000x2000
7200
7416

1200*600
Ø630
via
filterseksjon

PM-Luft
GOLD-31

[mm]
[m³/h]
[m³/h]

SD
Driftstid
07.00-16:00
Settpunkttemperatur 19 °C

[mm]
[mm]

Tilluftskanal
Tilkoplingsstørrelse
Kanalstørrelse

1200*600
Ø800 + Ø250

Inspeksjonsmulighet

via kullfilter

1200*600
[mm]
Ø800 + Ø200 [mm]
via
filterseksjon

Avkastkanal
Tilkoplingsstørrelse
Kanalstørrelse

Inspeksjonsmulighet

1200*600
Ø630
via
viftekammer

[mm]
[mm]

[mm]
[mm]

Filter
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Antal filtermoduler
Avstand fra filter til inntak
Horisontal avstand fra
inntak
Filterskifte 1.
Filterskifte 2.

Gjenvinner
Fabrikat
Type
Ikke Hygroskopisk
Oppgitt virkningsgrad

•

3 [stk]
3,5 [m]
0,6 [m]
05.02.2008
25.09.2007
30.,03.2007
07.05.2006

Filtertype
Fabrikat

Pose
Camfil

Klasse
Betegnelse

F7
City-Flo

Antall per retning
Mål

3 [stk]
592*592*635 [mm]

Kullfilter
Fabrikat
Type

PM-Luft
GOLD-31

Camfil
City-Flo
AF2S-F7

81 [%]

Rotordybde 200 mm. Rotasjonshastigheten ble ikke sjekket men var trolig 100% under
målingene.
Vinkelen på renblåsningssektoren ble ikke registrert.

•

82,6
Leverandørdata
Lineær tilnærming
82,4

Temperaturvirkningsgrad [%]

82,2

82

81,8

81,6

81,4

81,2

81

80,8
5500

6000

6500

7000

7500

8000

Luftmengde [m³/h]

Figur C.2 Anleggets virkningsgrad som funksjon av luftmengde. Data oppgitt av leverandør.
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C.1.1 Beskrivelse
Luftbehandlingsanlegget
betjener undervisningsog
lærerrom
i
paviljongen, bygg D, på
Furuset skole. Anlegget
er dimensjonert for en
luftmengde på 7200
m³/h og leverer omtrent
7400 m³/h. Aggregatet
består av inntaks- og
avkastspjeld, 2 stk.
filterseksjoner, 2 stk.
viftekammer, roterende
varmegjenvinner,
elektronisk varmebatteri
og kullfilter.
Det tekniske rom
er lyst, rent og romslig.

C.1.2 Ventilasjonsanleggets delkomponenter
C.1.2.1 Inntak/Avkast
Anleggets inntak og avkast er
plassert i en kombinert hette på
taket direkte ovenpå det tekniske
rom.
Inntaket er plassert ca, 60 cm
over takflaten. Det er i litteraturen
dokumentert at lav høyde over en
horisontal flate gir økt risiko for
hygieniske problemer [Bryn et al.
2005, s. 13].
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Anleggets avkast er utstyrt med
blafrespjeld som faller for åpningen når
anlegget ikke kjører. Det er ingen tegn
til at fukt trenger inn om avkastdelen av
hetten, spesielt bør det bemerkes at den
ubehandlede ved som ses på bildet her
ingen fuktmerker.

Luftinntaksdelen av hetten er utstyrt
med en ikke innsektssikker netting.
Lufthastigheten forbi hettens kanter er
beregnet til 3,17 m/s. Det er en fare for
at snø og regn trekkes inn med luften,
både grunnet lufthastigheten og
nærheten til en horisontal flate.

C.1.2.2 Inntakskanal

Den
vertikale
inntakskanal
fra
inntaksristen ned til aggregatet er
omtrent 5 m lang, og ser ren og fin ut.
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Den vertikale inntakskanal
slutter i en horisontal kanal
som ligger direkte under
inntaket. Denne del av kanalen
har tydelige fuktmerker, som
indikerer at det ligger vann i
bunnen av kanalen i lengre
perioder.
Det er klart at langvarig
tilstedeværelse av fukt i
kanalen medfører en betydelig
risiko for danning av en
uheldig mikrobiologisk vekst.

C.1.2.3 Filterseksjon
Den første del av
aggregatet,
filterseksjonen
har
tydelige merker etter
fuktighet i området før
filtret. I denne del lå det
også en 10-15 bier, i et
av aggregatets hjørner.
Dette er i seg selv ikke
farlig, men indikerer at
det kan være en del
fuktighet i anlegget i
perioder, og at anlegget
ikke er insektsikret.
Fuktigheten har startet å
tære på den galvaniserte
overflaten i anlegget,
som er etter hvert blitt
rimelig porøs. Dette er
ikke
uvanlig
i
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ventilasjonsanlegg, men
er uønsket idet den
porøse overflate kan
sammen med fukt skape
gode
mikrobiologiske
vekstforhold.
Det fantes ingen
merker til kortslutning
forbi filtret.

Etter filtret er det
derimot
veldig
lite
merker
etter
fukt,
utenom et par flekker,
som kan stamme fra
byggeperioden.

Filterseksjonen
på
avtrekksiden bærer klare
tegn på at den har vært
dekket med et fint
støvlag, som er for det
meste rengjort ved siste
filterskifte. Dette er
kjennetegnet ved at
mesteparten
av
seksjonen er ren, mens
seksjoner
uten
for
filtermontørens
rekkevidde er dekket
med et fint støvlag.
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C.1.2.4 Gjenvinner

Den
roterende
gjenvinner fremstod
under befaringen som
ren, hvilket stod i
motsetning
til
erfaringen fra den
tidligere befaring den
31/01-2008.
Dette
skyldes
mest
sannsynligvis at den
er
rengjort
ved
filterskifte. Det kan
derfor ikke trekkes en
konklusjon
om
hvorvidt en roterende
gjenvinner
samler
støv under drift.
På inntakssiden av
gjenvinneren var det
tydelige fuktmerker
og startende rust,
hvilket indikerer at
det er fukt foran
gjenvinneren
i
perioder. Det er ingen
klare merker for hvor
fukten stammer fra.
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Gjenvinnerseksjonen er den eneste del i
aggregatet som har remdrift. Det fantes en
del sort støv fra remmene i seksjonens bunn.
Det bør bemerkes at dette er i et område
som verken tilluft eller avtrekk passerer.
Dette påvirker derfor ikke anleggets
hygieniske tilstand, så lenge forurensningen
er moderat og tettelistene forblir rimelig
tette.

C.1.2.5 Viftekammer

Anleggets viftekammer fremstod
under befaringen som rent og tørt,
med unntakelse av de områder som
ikke er rengjort ved siste filterskifte.
Disse flater var dekket av et fint
støvlag, se evt. medfølgende bilder
som illustrerer det støv Knut Myhre
fant i viftekammeret, samt støvlaget
på selve viften.
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C.1.2.6 Varmebatteri
Ventilasjonsluften
ettervarmes med et
elektrisk varmebatteri,
som er plassert etter
viftekammeret og før
finfilterseksjonen.
Seksjonen var ren og
tørr under befaringen og
det var ingen tegn til
fukt.

C.1.2.7

Finfilterseksjon

Dette anlegg er det
eneste i den planlagde
forsøksserie som har en
finfilter plassert etter
varmebatteriet. Det er en
liten mengde grovt sort
støv i selve seksjonen,
mest sannsynligvis fra
selve filtret. Ellers er
seksjonen ren, og det er
ingen indikasjon til
kortslutning
forbi
filtrene.

Side 79 / 207

Roterende gjenvinnere i skoler

C.1.2.8 Tilluftskanal

Tilluftskanalen
etter
finfilterseksjonen
fremstår som ren. I
kanalens bunn er det et
veldig fint støvlag, samt
merker etter sko, disse
mest sannsynligvis fra
byggeperioden.

C.1.3 Service
Undervisningsbygg har en service avtale med Luftkvalitet AS som besøker skolen hvert vår og
høst. Et servicebesøk består av følgende tjenester:
• Filterskifte
• Generell gjennomgang av anlegget og funksjonstest av utvalgte komponenter
• Registrering av:
o trykkfall over filtre
o temperaturer i kanaler
o motorfrekvens
• Rengjøring av anlegget:
o Støvsuging av aggregatets bunn
o Støvsuging av rotor
o Rengjøring av overflater med våtserviett
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Luftkvalitet AS var sist på servicebesøk på Furuset skole 05/02-2008, eller 22 dager før de
undersøkelser som er rapportert her ble foretatt. Ved denne service ble filtrene skiftet, anlegget
ble støvsugd og utvalgte overflater ble vasket med våtserviett.

C.1.4 HygMik karakter
Anlegget har generelt god hygienisk tilstand, med unntak av inntakskanalen som viser klare tegn
på fuktinntrengning i lengre perioder. Dette medfører en risiko for mikrobiologisk vekst i
området, hvilket ville føre til en forverring av byggets inneklima.
Ellers er det under gjennomsnitt med støv og smuss i anlegget, som kan muligvis skyldes at
filtrene ble skiftet og anlegget rengjort 21 dager før tilstandskontrollen. Det finnes områder i
anlegget som ikke er rengjort, og på disse steder ligger et fint heldekkende støvlag.
På bakgrunn av denne vurderingen gis anlegget følgende tallkarakter iht. HygMik metoden:
Fuktfaktor
Porøsitetsfaktor
Forurensningsfaktor
Hygienisk faktor

3,5
0,5
1,5
2,5+(1+3)/2 = 4,5

Tydelig/Omfattende fuktinntrengning
Ingen/Liten andel porøse flater
Avgrenset moderat/stor mengde forurensning
Middels hygiene

C.1.5 Oppsummering
Dermed kan det konkluderes at uheldig mikrobiologisk vekst kan forekomme og anlegget bør
derfor overvåkes ekstra grundig for en periode for å kartlegge eventuell forverring. Dette kan
kombineres med mikrobiologisk prøvetaking. Inspeksjons- og vedlikeholds- og renholdsrutinene
bør om mulig innskjerpes.
Ytterligere anbefales det at anleggets inntakskanal vaskes grundig og utstyres med drenering,
samt at luftinntaket forbedres således at den mengde vann og snø som kommer inn i inntaket kan
reduseres. Alternativt kunne inntaket med fordel plasseres i yttervegg, istedenfor å føre det opp
på tak. Dette ville øke avstanden til en horisontal flate, minske vanninntrengning og forbedre
kvaliteten av friskluften.
C.2 Mikrobiologiske prøver

C.2.1 Målepunkter
Målinger er foretatt på seks forskjellige steder i anlegget:
I
Uteluft
II
Tilluft før gjenvinner
IIIA Overflateprøve av rotorens avtrekkside
IIIB Overflateprøve av rotorens friskluftsside
IV Tilluft etter gjenvinner
V
Fraluft før gjenvinner
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V
IIIB

I

IIIA
II

IV

Figur C.3 En skisse som illustrerer hvor de mikrobiologiske prøver er tatt.

C.2.2 Resultater
De mikrobiologiske prøver etter dyrking fremgår av figur c.4, og resultatet av dyrkingen er at:
• Samtlige luftprøver som inngikk i undersøkelsen viste en normal sammensatt
mikrobiologiskflora
• Materialeprøvene fra rotorens overflate viste ingen vekst
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IV

1

V

1

1

Sterilt mycel

Mucor

Cladosp

gjærsopp,
Rhodot

2
1

div.muggsopp

I
II
III
A
III
B

Pen

Bakt

Prøve

Figur C.4 De mikrobiologiske prøver etter dyrking.

1

1

Termotolerant m.sopp
Asp

A. fum

Sterilt
mycel

Tabell C.1Kvalitativ vurdering av prøvene etter dyrking.
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Prøve

Støvprøve Vurdering

Luftprøve

I
II
III A
III B

Uteluft v/inntakksrist
tilluft før rotor

IV

tilluft etter rotor

Normalflora

V

fraluft før rotor

Normalflora

støv
støv

Normalflora
Normalflora
Ingen vekst
Normalflora

Tabell C.2 Semikvantativ vurdering av resultatene.

C.3 Sporgassmålinger

C.3.1 Målepunkter
Målepunkernes plassering fremgår av figur c.5, og disse er navngitt etter følgende konvensjon:
1= uteluft, 2=tilluft, 3=avtrekk, 4=avkast; k=kanal; r=rotor; t=terminal (dvs. ventil).

1r

ute

avkast

−201 pa

4k

+96.3 pa

∆T4

4r
−502 pa

Figur C.5

varmeveksler

aggregat
2r
−598
pa

3r

∆T2

2k
+297 pa

tilluft
~0 pa

avtrekk

−207 pa

Plassering av målepunktene for sporgassmåling, samt målte trykkforhold. Renblåsningssonen
er også vist (type: 1r→3r)

C.3.2 Resultater
Måleresultatene fra sporgasstestene er vist i Figur C.6, figuren viser tidsserien for målingene
(venstre fig.) og rekonstruerte sporgasskonsentrasjoner fra regresjonsmodellen (høyre fig.).
Tallverdiene er gitt i Tabell G.3.
To sporgassmålinger ble utført, med hhv. dosering i avtrekkskanal og uteluftskanal. Det viste seg
i ettertid at målepunkt “3r” ble påvirket av resirkulert luft fra renblåsningssektoren. Dette gjorde
det vanskelig å beregne nøyaktig luftmengde i avtrekkskanalen. Derfor ble en regresjonsmodell
benyttet for å kunne beregne massestrømsbalansen for aggregatet uten å ha kjennskap til
sporgasskonsentrasjon ved det målepunktet (se Kapittel H).
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Corrected measurements

Simulation results

100

100

10

10

1

c_1k mg/m³

c_1k mg/m³

c_1r mg/m³

c_1r mg/m³

c_2k mg/m³

c_2k mg/m³

c_3k mg/m³

c_3k mg/m³

c_3r mg/m³

c_3r mg/m³

c_4k mg/m³

c_4k mg/m³

1
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Figur C.6

Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen.
Regresjonen korrigerte målepunktet ’c_3r’ fordi sporgasen var utilstrekkelig blandet ved
målepunktet.

air flow rate, m³/h (normalised to air density 1.2 kg/m³)
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Figur C.7

2. supply fan

3. extract air filters

4. exhaust fan

Luftmengder målt 4 steder i aggregatet med sporgassmetoden, Furuset skole
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Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell C.3

m³/h
7628
7080
8774
9322
8673
8630

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Infiltrasjon inn gjennom bygningskropp (% av brutto)
Infiltrasjon inn gjennom bygningskropp (% av netto)

R
0,7%
1,4%
2,0%
7,0%
19,5%
19,6%

(σ)
0,1%
0,2%
2,1%
-

Oppsummering av resultatene fra sporgasstest, Furuset skole

I konklusjon er tilluften bare marginalt forurenset med avtrekksluft og renblåsningssonen ser ut
til å fungere som forutsatt.
C.4 Alternativer til sporgass
Luftstrømmene i aggregatet er i det forrige kapitel bestemt ved at en, eller flere, gassarter
doseres i en kontrollert mengde inn i anlegget. Hvoretter kan luftmengden beregnes utefra
konsentrasjonen i de forskjellige delstrømmer. Et alternativ til dette ville være å bruke de kilder
for målbare avgassinger som forefinnes i kanalsystemet som sporgass. Luftstrømmene i
ventilasjonssystemet er derfor forsøkt bestemt ved å benytte brukernes egen CO2-avgivelse og
den avgivelse av flyktige organiske forbindelser som er i bygget i stedet for å tilføre sporgass.
Hvis denne metode viser sig å være praktisk brukbar, er den et veldig interessant alternativ, idet
den har en rekke fordeler, som for eksempel:
• Det er stor sandsynlighet for at brukernes avgassinger er fult oppblandet i luftstrømmen
når den kommer til aggregatet
• Det introduseres ingen gassarter til bygget
• Krever ikke like stor adgang til kanalsystemet
• Den som utfører målingen behøver mindre utstyr

C.4.1 CO2 fra byggets brukere som sporgass
CO2 avgivelse brukes som sporgass istedenfor en kontrollert dosering av en annen gassart. CO2
fra brukerne egner seg bare som sporgass for beregning av Rs,rot (resirkulasjon mellom avtrekk
og tilluft via rotor).
CO2 konsentrasjonen i under måleperioden fremgår av figur c.8, og middelverdien i løpet av
undervisningstimene den 29. februar var Rs,rot = 1,9%, som er litt høyere enn sporgassmålingen.
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Figur C.8 CO2 konsentrasjon tidsserie.

C.4.2 Flyktige organiske forbindelser (VOC) som sporgass
Det er en ikke triviell øvelse å måle flyktige organiske forbindelser, hvorfor Toluene brukes som
referanse, dvs. at det forutsettes at konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser er en
funksjon av konsentrasjonen av Toluene.
Konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser under måleperioden fremgår av figur c.9.
Det fremgår av figuren at konsentrasjonen var noenlunde lik i alle kanalene (ca 3 mg/m³). Dette
skyldes at innendørs emisjoner av Toluene på skolen er lavt i forhold til utendørs
bakgrunnskonsentrasjon. Toluene er en vanlig avgassing fra kjøretøy.
Bemerk at konsentrasjonen økes om natten når anlegget ikke er i drift, hvilket kan skyldes at
luftfiltrene avgir VOC, eller at VOC avgis inne i bygget. Dette ville forklare hvorfor
konsentrasjonen øker, når bygget ikke er i bruk og ventilasjonssystemet kjører. Det bør i denne
forbindelse nevnes at bygget hvor i aggregatet står i er et midlertidig skolebygg av eldre dato, og
at det er tydelig lukt fra organiske prosesser i bygget.
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Figur C.9 Tidsserie for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser, idet Toluene brukes som referanse.

C.5 Støvmålinger
Antall partikler per cm³ og deres størrelse er målt med aggregatet i drift for hver av de 10
målepunkter som fremgår av figur c.5, med unntak av punktene i avkastet.

C.5.1 Resultater
Antall partikler mht. deres størrelse er avbildet på figur c.10, hvorav følgende konklusjoner kan
trekkes:
• Uteluft var litt mer forurenset enn innendørs luft (flere partikler mindre enn 2 µm).
• Det var marginal forskjell i partikkelbelastning mellom filtrert uteluft og filtrert avtrekk.
For partikler mindre enn 2 µm er målt partikkelinnhold i tilluft (like etter rotor) litt lavere
enn både uteluft og avtrekkluft like før rotor. Dette gjør at det er umulig å kvantifisere
smitteeffekten av partikler mellom avtrekk og tilluft.
• Det er marginalt mindre store partikler i luften før rotor enn etter rotor, og omvendt er det
marginalt flere små partikler etter rotor enn før rotor.
• Marginal utfelling av partikler i kanalene (men mengden kan være betydelig over lang tid).
• Kullfilteret reduserer tilluftens partikkelinnhold med ca. 80 % (uansett partikkelstørrelse).
Det er ingen anbefalte grenser for partikkelantall pr volumenhet [p/cm³], men forskjellige
standarder oppgir gravimetriske grenser [µg/m³], f.eks. for uteluftkvalitet. Likevel kan det
konkluderes at støvmengden i tilluftskanalen er tilfredsstillende lav.
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Figur C.10 Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra støvkonsentrasjon. Målepunktenes
plassering fremgår av figur c.5.
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C.6 Luftkvalitetsanalyse

Figur C.11 En skisse som viser hvor støvprøvene er tatt.

Figur C.12 Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 1)
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Figur C.13 Bilder av støvprøve tatt etter filter og før rotor på tilluftssiden, ved to forskjellige forstørrelser.
(Prøve 2)

Figur C.14 Bilder av støvprøve tatt etter rotor og ventilator og før varmebatteri på tilluftssiden, ved to
forskjellige forstørrelser. (Prøve 3)

Figur C.15 Bilder av støvprøve tatt i tilluftskanalen etter kullfilteret, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve
5)
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Figur C.16 Bilder av støvprøve tatt etter filter på avtrekkssiden, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 4)

Figur C.17 Resultatet av en røntgen analyse av en støvpartikkel i prøven fra avtrekken etter filter. C = Kol,
O = oksygen, Al = Aluminium, Si = Kisel, Au = Gull, K = Kalium, Ca = Kalsium, Fe = Jern.
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C.7 Trykkforhold
Trykkforholdene er avgjørende for hvor meget resirkulasjon det er i aggregater med roterende
gjenvinnere, idet et av virkemidlene til å redusere denne er å skape et undertrykk på
avtrekksiden. Således reduseres lekkasjen fra avtrekk til tilluft på bekostning av lekkasjen fra
friskluft til avkast.
•
Figur C.5 (side 84) viser målt trykk i aggregatet (i forhold til atmosfærisk trykk i teknisk rom).
Målingene viser symmetriske trykkforhold, som er til det egnet å redusere lekkasjen fra avtrekk
til tilluft.
Observasjoner:
• Swegon Gold aggregatet har en enkel type renblåsningssone som skal renblåse fra kammer
1r til 3r. Denne type renblåsningssone forutsetter et trykkfall på minst 200 Pa mellom 1r og
3r, forutsatt 6° vinkel på renblåsningssonen. Trykkdifferansen (1r-3r = 6 Pa) er ikke
tilstrekkelig for at renblåsningssonen i dette aggregatet skal kunne fungere som forutsatt.
• Dessuten er det en ugunstig trykkdifferanse mellom kammer 3r og 2r som kan forårsake
lekkasje gjennom børstene.
• Ut i fra ovennevnte observasjoner vil man ha forventet at sporgasmålingene vil vise en stor
resirkulasjon fra avtrekk (3r) til tilluft (2r). Vi er usikre på hvorfor dette ikke ble observert i
sporgasmålingene. Det kan for eksempel skyldes måleavvik i en av trykkmålingene.
• Swegon’s større aggregater er normalt levert (’factory preset’) med maksimal innstillbar
vinkel på renblåsningssektorer.

C.8 Fukt i måleperioden

C.8.1 Resultater fra korttidsmålingene
Den relative luftfuktighet som ble registrert i løpet av det førnevnte døgn er avbildet på
Figur C.20. Det fremgår av figuren at den høyeste relative luftfuktighet som forekommer er ca.
77 %, derfor kan det konkluderes at kondensering har ikke forekommet i løpet av måleperioden.
•

Figur C.18 viser tidsserien for målt vanndampinnhold i seks målepunkter. Selv om det ikke
forekommer kondens, er vanndampen uegnet som ”sporgass” for å beregne resirkulert
luftmengde i rotoren. Dette er bl.a. fordi vanndamp kan absorberes og fordamper fra
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overflater i aggregatet (for eksempel filter).
Figur C.20 viser målt relativ fuktighet ved de samme målepunktene. Figuren viser at
kondensasjon ikke har forekommet i måleperioden.

•
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Figur C.18
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Figur C.19 Målt vanndamp konsentrasjon i løpet av undervisningstimer (kveldsdrift og nattdrift fjernet fra
datasett) [mg vanndamp / m³ luft v/ 1.2 kg/m³]
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Figur C.20

Målt relativ fuktighet. Kurven i magenta (4r_maxRH) viser estimert høyest relativ fuktighet
avkastluften, ved utløpet fra det kaldeste punktet i rotoren. Kurven i rødt (4r_%RH) viser
middels fuktighet ved utløpet.
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C.8.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur C.21

Målt relativ fuktighet i uteluft før rotor (ved luftfilter) som funksjon av tid på dagen (00-24 h)
og driftsstatus. Fridager er vist som timer 24-48. Måledata fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere.
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Figur C.22

Målt relativ fuktighet i avkastluft like etter rotor, som funksjon av tid på dagen (00-24 h) og
driftsstatus. Fridager er vist i time (24-48). Måledata fra langtidsmålingene med TinyTag
logger.
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Figur C.23

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom avtrekksluft og uteluft, som funksjon av tid på
dagen (fridager er 24-48). Avtrekksluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra
eKlima.
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Figur C.24

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av tid på dagen
(fridager er 24-48). Begge punktene er målt med TinyTag loggere

Side 97 / 207

Roterende gjenvinnere i skoler
0.005
∆w_21 kg/kg (Fridag)
∆w_21 kg/kg (Avslått)

0.004

∆w_21 kg/kg (Redusert drift)
Humidity ratio [kg moisture/kg dry air]

0.003

∆w_21 kg/kg (Normal drift)

0.002
0.001
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-0.001
-0.002
-0.003
-0.004
-0.005
Outdoor air temperature [°C]

Figur C.25

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av utetemperatur.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere

C.8.3 Oppsummering
Den fuktoverføring som forekom under måleperioden var liten, idet kondensering ikke forekom.
Et resultat herav er at fuktvirkningsgraden beregnet til et tidspunkt på basis av øyeblikkelige
fuktmålinger vil i stor grad bli forstyrret av absorpsjon i aggregatets komponenter, rotor, filter
osv. Det har derfor ikke været mulig å bestemme fuktvirkningsgraden, men det forstås at denne
er liten så lenge kondens ikke forekommer.
C.9 Temperaturer i måleperioden
Temperaturvirkningsgraden er beregnet for både tillufts- og avtrekkssiden. Det er vanlig at
varmevekslere har ujevn temperaturfordeling. Dette gjør at man må benytte mange
termoelementer for å måle gjennomsnittstemperatur i luftstrømmen etter rotoren (dvs. både
målepunkt 2r og 4r). SINTEF Byggforsk plasserte bare 3 stk. termoelementer i hver luftstrøm
(jevnt plassert over strømningstverrsnittet).

C.9.1 Resultater fra korttidsmålingene
•
•

Figur C.26 viser tidsserien for temperaturmålingene. Figuren viser at SD-anlegget slår av
aggregatet mellom kl.22:00 og 07:00,
Temperaturvirkningsgraden er beregnet for både tillufts- og avtrekkssiden. Virkningsgraden
er ikke korrigert for ev. ulik massestrøm i de to luftstrømmene. Det er vanlig at
varmevekslere har ujevn temperaturfordeling. Dette gjør at man må benytte mange
termoelementer for å måle gjennomsnittstemperatur i luftstrømmen etter rotoren (dvs. både
målepunkt 2r og 4r). Vi har plassert bare 3 stk termoelementer i hver luftstrøm (jevnt plassert
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•

•

over strømningstverrsnittet). Følgende definisjon av temperaturvirkningsgrad er benyttet:
− ηtilluft = (T2r−T1r)/(T3r−T1r) hvor T2r er middelverdi for flere termoelementer i
tverrsnittet
− ηavkast = (T3r−T4r)/(T3r−T1r) hvor T4r er middelverdi for flere termoelementer i
tverrsnittet
Beregnet middels temperaturvirkningsgrad i vanlig driftsperiode er:
− ηtilluft ≈ 86,2% (min 74.1%, maks 93.6%),
− ηavkast ≈ 70,9% (min 64.4%, maks 81.7%)
Figur C.27 viser tidsserien for beregnet temperaturvirkningsgrad. Perioder med driftsstans er
naturligvis tomme. Vi har følgende observasjoner:
− Siden vi ikke kan garantere nøyaktig beregnet middeltemperatur i målepunktene 2r og
4r, viser Figur C.27 også sannsynlig maksimal og minimal verdi for virkningsgrad
basert på maks og min temperatur blant termoelementene på disse to målepunktene.
− Temperaturvirkningsgraden på avkastsiden er naturligvis lavere enn tilluftssiden pga.
renblåsningssonen som fører til redusert avkasttemperatur.
− Virkningsgraden øker om kvelden (16:00−22:00), sannsynligvis pga. redusert
luftmengde under kveldsdrift.
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Figur C.26 Målt temperatur ved 8 termoelementene i aggregatet, 28. & 29. februar. Figuren viser langvarig
driftsstans om natten (22:00-07:00) og når Byggforsk slo av aggregatet i en kort periode ca. kl.
11:00 den 29.februar for instrumentering.
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Figur C.27 Målt temperaturvirkningsgrad for hhv tilluft (ηT2-rotor) og avkast (ηT2-rotor).
Temperaturvirkningsgraden inkluderer ikke temperaturløft gjennom viftene.
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Figur C.28 Beregnet virkningsgrad på varmeveksleren, dvs. temperaturvirkningsgrad korrigert for ubalanse
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og resirkulasjon (”rotor-true”), og også for infiltrasjon (”AHU-true”). I prinsipp skal ηT2-rotor-true
og ηT2-rotor-true være like dersom målingene er nøyaktige og det ikke forekommer kondens i
rotoren.

Det bør bemerkes at det ikke er mulig å si hvor stor en luftstrøm passerer med hver temperatur,
hvorved det ikke er mulig å fastlegge hvor i intervallet min-maks den rette
gjennomsnittsvirkningsgrad ligger.

Figur C.29 Målepunktenes plassering i luftstrømmen.

C.9.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur C.30

Forholdet mellom utetemperatur og tilluftstemperatur (fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere). Målingene under normal drift på dagtid er rød. Tilluftens settpunkt-temperatur er ca.
19°C.
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Figur C.31

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app) som funksjon av utetemperatur (fra langtidsmålingene
med TinyTag loggere)

C.9.3 Oppsummering
Det kan ikke garanteres at den beregnede middeltemperatur i målepunktene 2r og 4r, er riktig
idet det haves ikke viden om hvor meget luft har passert hvert målepunkt. Derfor viser
beregningen en sannsynlig maksimal og minimal verdi for virkningsgrad basert på maks og min
temperatur blant termoelementene på disse to målepunktene.

Side 102 / 207

Erichsen & Horgen A/S
D. ANLEGG 2 – BJØRNHOLTSKOLE – GYMSAL
Ventilasjonstekniske målinger ble utført av Schild & Stumper v/ SINTEF Byggforsk i perioden
2008-04-10 til 2008-04-15.
D.1 Tekniske spesifikasjoner

Figur D.1

En skisse som viser anleggets oppbygning.

• Rotordybde 200 mm. Rotasjonshastigheten ble ikke sjekket men var trolig 100% under
målingene.
• Vinkelen på renblåsningssektoren ble ikke registrert.
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Figur D.2

Anleggets virkningsgrad som funksjon av luftmengde. Data oppgitt av leverandør.

D.2 Hygienisk tilstandskontroll

D.2.1 Beskrivelse
Luftbehandlingsanlegget
er ett av tre det anlegg
som
betjener
Idtrettshallen
på
Bjørnholt skole. Og er
dimensjonert for 15 000
m³/h. Aggregatet består
av
inntaksog
avkastspjeld, 2 stk.
filterseksjoner, 2 stk.
viftekammer, roterende
varmegjenvinner
og
varmebatteri
for
vannbåren varme.
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D.2.2 Ventilasjonsanleggets delkomponenter
D.2.2.1 Inntak/Avkast

Inntaket er plassert på veggen i en
høyde på ca. 4 m, og ligger
skjermet til.

D.2.2.2 Inntakskanal
Det er tydelige merker til fukt i
begrensede områder i inntakskanelen
og mindre opphobning av støv i denne.
Det er drenering i kanalen, men denne
er teipet over med duct tape.
Disse fuktmerkene fortsetter inn mot
aggregatet, så langt det kan ses fra
inntakskammeret. Men ved selve
aggregatet er det ikke tegn på fukt.
Derimot er spjeldet ved aggregatet
ganske støvet.
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D.2.2.3 Avkast

De tre aggregater som deler det
tekniske rommet, er utstyrt med like
avkast-jethetter som er plassert på taket
til det tekniske rommet.
Flaten jethettene står på er utformet slik
at den samler vann i perioder.
Jethettene er ikke utstyrt med netting i
toppen, hvilket de studerende har
benyttet sig av og kastet søppel opp i
inntaket.
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D.2.2.4 Filterseksjon

Filterseksjonen
på
tilluftssiden
er
forholdsvis ren.
Det er et fint støvlag i
seksjonen, og enkelte
større støvkorn, som kan
muligvis stamme fra
filterskifte.

D.2.2.5 Gjenvinner
Anlegget
har
en
roterende gjenvinner,
som
var
ved
befaringen ren og tørr.
Det var ingen merker
til
fukt
ved
gjenvinneren.
I bildets forgrunn ses
en av de temperatur
og fuktmålere som er
satt ut i anlegget.
D.2.2.6 Viftekammer

Viftekammeret er i al hovedsak rent
og fint, dog ses det et veldig fint
støvlag på de horisontale flater i
seksjonen.
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D.2.2.7 Tilluftskanal

De håndverkermessige arbeider ved
tilkobling til hoved-tilluftskanalen, er av
lav kvalitet. Idet begge påstikk til
kanalen er utette. Dette er enkelt å
utberede, men har ingen stor betydning
for anleggets funksjon.
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D.2.2.8 Avtrekkskanal og filterseksjon
Anleggets
avtrekkskanal
er
forholdsvis støvet, og det kan trekkes
klare linjer i støvet med fingrene.
Støvet ser ut til at bli redusert over
filtret iht. filterklassen.

D.2.2.9 Teknisk rom
Det tekniske rom er lyst og renslig.
Med unntakelse av følgende forhold:
• Det er tegn til at vann har stått
i lengre perioder på gulvet
• Det er tegn til at dette vannet
kommer ovenfra, muligvis
med avkastkanalene
• Denne lekkasjen har medført
korrosjon på deler av
sprinkler anlegget og det er
tegn til begynnende rust på
elefantristene som danner
gulv til mellometasjene.
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Denne lekkasjen og skaden herav,
har på nåværende stadium ikke
effekt
på
ventilasjonsanleggets
tilstand. Men kan på sikt forårsake
vannlekkasje fra sprinkler, det er
derfor grunn til å utberede lekkasjen.
Og undersøke om det finnes skader
som ikke er funnet ved denne
gjennomgang av teknisk rom.

D.2.3 HygMik karakter
Anlegget har generelt god hygienisk tilstand, med unntak av at det er tegn til at det er fukt i
inntakskanalen i perioder. Ellers er det gjennomsnittlig med støv og smuss i anlegget. Områdene
før filter på avtrekks- og inntakssiden har et heldekkende støvlag.
På bakgrunn av denne vurderingen gis anlegget følgende tallkarakter iht. HygMik metoden:
Fuktfaktor
Porøsitetsfaktor
Forurensningsfaktor
Hygienisk faktor

1
1
1
1+(1+1)/2 = 2

Avgrenset fuktinntrengning
Liten andel porøse flater
Avgrenset, moderat mengde forurensning
Svært god hygiene

D.2.4 Oppsummering
Dermed kan det konkluderes at risikoen for at uheldig mikrobiologisk vekst forekommer er liten,
men kan stadig forekomme. Anlegget bør følges opp med gode inspeksjons- og
vedlikeholdsrutiner, således at en mulig forverring av anleggets tilstand registreres.
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Det er klare tegn til fukt i det tekniske rom, som har medført korrosjon på sprinkleranlegget i
rommet. Det kan ta det lang tid før korrosjonen årsaker store skader på sprinkleranlegget, men
det anbefales at årsaken til fukten bestemmes, og at fuktinntrengningen stanses.
D.3 Mikrobiologiske prøver

Figur D.3

En skisse som illustrerer hvor de mikrobiologiske prøver er tatt.
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Tabell D.1

I
II
III
IV

1
1

V

2

1
1

gjærsopp,
Rhodot

div.muggsopp

Sterilt mycel

Mucor

Cladosp

Pen

Bakt

De mikrobiologiske prøver etter dyrking.

Prøve

Figur D.4

Termotolerant m.sopp
Asp

1

A. fum

Sterilt
mycel

[1]

1

Kvalitativ vurdering av prøvene etter dyrking.
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Prøve
I
II

Støvprøve Vurdering Kommentar
Normalflora
Normalflora

Luftprøve
Uteluft
tilluft før rotor

Kun
støv

III

Tabell D.2

Ingen vekst

IV

tilluft etter rotor

Normalflora

V

fraluft før rotor

Normalflora

soppmedium

Semikvantativ vurdering av resultatene.

D.4 Sporgassmålinger
Figur D.16 (side 122) viser plassering av målepunktene og renblåsningssonen. Måleresultatene
fra sporgasstestene er vist i figur d.5. Tallverdiene er gitt i tabell g.3.
Raw measurement data

Corrected measurements

1000

1000

100

100

10

10
c_1k mg/m³

c_1k mg/m³

c_1r mg/m³

c_1r mg/m³

c_2k mg/m³

c_2k mg/m³

c_3k mg/m³

c_3k mg/m³

c_3r mg/m³

c_3r mg/m³

c_4k mg/m³
1

c_4k mg/m³
1

0
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0

0.1

0.1
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0.01

Figur D.5
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100

Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen
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7000

air flow rate, m³/h (normalised to air density 1.2 kg/m³)

6000

5000

exfiltration out through facade
R14: recirculated to exhaust in AHU

4000

R32: recirculated to supply in AHU
R32: short-circuit outside building

3000

net flow through AHU

2000

1000

0
1. fresh air filters

Figur D.6

3. extract air filters

4. exhaust fan

Luftmengder målt 4 steder i aggregatet med sporgassmetoden, Bjørnholt skole +A360.01

Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell D.3

2. supply fan

m³/h
5654
3952
2616
4318
3944
3942

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av brutto)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av netto)

R
0,1%
0,2%
0,3%
39,6%
33,9%
33,9%

(σ)
0,0%
0,1%
0,7%
-

Oppsummering av resultatene fra sporgasstest, Bjørnholt skole +A360.01

D.4.1 Lokal avgassninger
•

CO2 målingene viser at andel resirkulert CO2 er i veldig god overensstemmelse med
observasjonene fra sporgassmålingene. Usikkerheten (standardavviket) i målt andel
resirkulasjon er større for CO2 målingene pga høy bakgrunnskonsentrasjon ute.
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Figur D.7

CO2 konsentrasjon tidsserie [ppmv]

D.5 Støvmålinger
• Målingene ble utført i perioden 10:30~13:00 den 29. februar, som var en litt vindfull dag.
Støvmålingene ble utført mens undervisningsrommene var i bruk. Punkt 3t var i et
klasserom som nylig hadde blitt tømt for elever. Alle filtrene i aggregatet var helt nye.
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Figur D.8

Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra støvkonsentrasjon.

D.6 Luftkvalitetsanalyse
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Figur D.9

En skisse som illustrerer hvor støv prøvene er tatt.

Figur D.10

Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 1)

Figur D.11

Bilder av støvprøve tatt etter filter og før rotor på tilluftssiden, ved to forskjellige forstørrelser.
(Prøve 2)
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Figur D.12

Bilder av støvprøve tatt etter rotor, etter varme- og kjølebatterier og før ventilator på
tilluftssiden, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 3)
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Figur D.13 Bilder av støvprøve tatt etter filter på avtrekkssiden, ved seks forskjellige forstørrelser. (Prøve 4)
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Figur D.14

Resultatet av en røntgen analyse av en korrosjonspartikkel (rust) i prøven fra tilluften etter
filter og rotor. C = Kol, O = oksygen, Au = Gull, Fe = Jern, Cu = Kopper.

Figur D.15

Resultatet av en røntgen analyse av en grus-/sandpartikkel i prøven fra tilluften etter filter og
rotor. C = Kol, O = oksygen, Si = Kisel, Au = Gull, Cu = Kopper.
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D.7 Trykkforhold
•

•

•

Følgende trykk ble målt i aggregatet (i forhold til atmosfærisk trykk i teknisk rom).
Målingene viser lavt trykkfall over rotoren (pga. lavere luftmengde enn dimensjonert) men
stor trykkforskjell mellom luftstrømmene. Disse trykkforholdene er i en gunstig retning slik
at de motvirker uønsket lekkasje fra avtrekk til tilluft.
Fläkt Woods aggregatet har en enkel type renblåsningssone som skal renblåse fra kammer 1r
til 3r. Vinkelen på renblåsningssonen må, i følge produsenten, justeres for å tilpasse den til
trykkdifferansen. Dette er for å unngå problemer knyttet til for lite eller for mye renblåsning.
For er trykkfall på 559 Pa mellom 1r og 3r , bør renblåsningssektoren være 3°~4°.
Renblåsningssektorer er ofte stilt inn på 6°. Hvis så er tilfelle i dette aggregatet, fører den til
unødvendig høy luftmengde gjennom renblåsningssektoren.
I følge Fläkt Woods’ dokumentasjon er aggregater er normalt levert (’factory preset’) med
minimum innstillbar vinkel (dvs. 0°) på renblåsningssoner.

1r

ute

avkast

−64 pa

4k

+23 pa

∆T4

4r
−683 pa

Figur D.16

varmeveksler

aggregat
2r

+

−225 pa

∆T2

2k
+556 pa

tilluft

−107 pa
~0 pa

3r

avtrekk

−623 pa

Trykkforhold i aggregat Bjørnholt +A360.01. Figuren viser også plassering av målepunktene
for sporgassmåling, samt plassering av renblåsningssonen (type: 1r→3r)
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D.8 Fukt i måleperioden

D.8.1 Resultater fra korttidsmålingene
0.0055

0.0053

Humidity ratio [kg/kg]

0.0051

0.0049
blindern_H2O
1r_H2O
2k1_H2O
2k2_H2O
3k_H2O
4k_H2O

0.0047

0.0045

0.0043

0.0041

0.0039

0.0037
2008-04-14 17:00

Målt vanndamp konsentrasjon [kg vanndamp / kg tørr luft]

Type gass
% Resirkulasjon (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirkulasjon avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirkulasjon luftinntak→avkast (renblåsning)

Tabell D.4

2008-04-14 16:00

2008-04-14 15:00

2008-04-14 14:00

2008-04-14 13:00

2008-04-14 12:00

Figur D.17

vanndamp
R
(σ)
?
?
8.7% 4.5%
>8.7%
?
46,7% 3.7%

sporgass
R
(σ)
0,1% 0,0%
0,2% 0,1%
0,2%
48,3% 0,7%

Oppsummering av målt resirkulasjon av vanndamp og sporgass, Bjørnholt skole +A360.01
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Figur D.18

Målt relativ fuktighet. Kurven i magenta (4r_maxRH) viser estimert høyest relativ fuktighet
avkastluften, ved utløpet fra det kaldeste punktet i rotoren. Kurven i rødt (4r_%RH) viser
middels fuktighet ved utløpet.

D.8.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Time of day [h]

Figur D.19

Målt relativ fuktighet i uteluft før rotor (ved luftfilter) som funksjon av tid på dagen (00-24 h)
og driftsstatus. Måledata fra langtidsmålingene med TinyTag loggere.
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Figur D.20

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom avtrekksluft og uteluft, som funksjon av tid på
dagen. Avtrekksluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra eKlima.
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Figur D.21

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av tid på dagen.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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Figur D.22

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av utetemperatur.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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D.9 Temperaturer i måleperioden

D.9.1 Korttidsmålingene
25

Temperature [°C]

20

1K
15

2R
2K
3K
4R
4K

10

5

0
2008-04-15 19:12
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2008-04-15 09:36

2008-04-15 04:48

2008-04-15 00:00

2008-04-14 19:12

2008-04-14 14:24

2008-04-14 09:36

Figur D.23

Målt temperatur ved alle 16 termoelementene i aggregatet, 14-15.april. Aggregatet ble overstyrt
for å kjøre om natten. Figuren viser et par perioder den 15.april hvor Byggforsk åpnet dørene
for å instrumentere.
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25

Temperature [°C]
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Figur D.24

Måleperioden som ble benyttet til beregning av virkningsgrad. Punktene 2r og 4r er begge
beregnede middelverdier for 6 termoelementer montert rundt vifteinnløp
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Temperature [°C]
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2008-04-15 00:00

2008-04-14 18:00

Figur D.25

Målt temperaturløft over tillufts- og avtrekksvifte. Figuren viser også estimert temperaturløft
basert på målt vifteeffekt og massestrøm.
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Figur D.26

Målt temperaturvirkningsgrad for hhv tilluft (ηT2) og avkast (ηT2). To kurver er vist for hver
luftstrøm: ”rotor-apparent” er en måling for selve rotoren, mens .”AHU-apparent” inkluderer
temperaturløft gjennom viften.
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Figur D.27

Beregnet virkningsgrad på varmeveksleren, dvs. temperaturvirkningsgrad korrigert for
ubalanse og resirkulasjon (”rotor-true”), og også for infiltrasjon (”AHU-true”). I prinsipp skal
ηT2-rotor-true og ηT2-rotor-true være like dersom målingene er nøyaktige og det ikke forekommer
kondens i rotoren.
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D.9.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur D.28

Tilluftstemperatur i løpet av hele måleperioden. Settpunktet ble tydeligvis endret av vaktmester
medio april i forbindelse med at Byggforsk ba ham tvangskjøre rotorhastigheten på 100%.
Sporgassmålingen ble utført 15. april.
25
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Figur D.29

Forholdet mellom utetemperatur og tilluftstemperatur (fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere). Målingene under normal drift på dagtid er rød. Tilluftens settpunkt-temperatur er
normalt ca 18°C. Settpunktet var redusert til 11°C i en kort periode medio april, trolig pga.
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Figur D.30

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app) som funksjon av utetemperatur (fra langtidsmålingene
med TinyTag loggere). Virkningsgraden overskrider 100% i første halvdel av måleperioden
sannsynligvis fordi tilluftsmengden var lavere enn avtrekksluftmengden i samme periode.
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Figur D.31

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app). Driften av aggregatet ble endret av vaktmester medio
april i forbindelse med Byggforsks målinger. Virkningsgraden overskrider 100% i første
halvdel av måleperioden sannsynligvis fordi tilluftsmengden var lavere enn avtrekk.
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E. ANLEGG 3 – BJØRNHOLTSKOLE – UNDERVISNINGSROM
Ventilasjonstekniske målinger ble utført av Schild & Stumper v/ SINTEF Byggforsk i perioden
2008-04-10 til 2008-04-18
E.1 Tekniske spesifikasjoner

Figur E.1 En skisse som viser anleggets oppbygning.
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Figur E.2

Anleggets virkningsgrad som funksjon av luftmengde. Data oppgitt av leverandør.

E.2 Tilstandsvurdering av ventilasjonsanlegget

E.2.1 Beskrivelse

Luftbehandlingsanlegget
er
plassert på 2. etasje på Bjørnholt
skole
og
betjener
undervisningsrom på 2 og 3
etasje. Anlegger er dimensjonert
for 7 200 m³/h. Aggregatet består
av inntaks- og avkastspjeld, 2 stk.
filterseksjoner,
2
stk.
viftekammer,
roterende
varmegjenvinner og vannbårne
varme- og kjølebatteri.

Side 133 / 207

Roterende gjenvinnere i skoler

E.2.2 Ventilasjonsanleggets delkomponenter
E.2.2.1 Inntak
Inntaksristen er felles for de 3 anlegg som
er i det tekniske rom og er plassert i en ca.
4 meter høyde over bakken. Risten er
skjermet for direkte vind, idet den har
både overheng samtidig med at denne
siden av bygget skjermes av omgivelsene.
Inntaket er romslig uten tegn til
fuktinntrengning, det er drenering i
inntaket men denne er ikke plassert
således at den vil kunne drenere hele
inntaket i tilfelle av at vann samler sig.
Dessuten er dreneringen teipet over.
Inntaket har et tynt støvlag på alle
horisontale flater og større opphobninger
av insekter og tresponer i inntakets
hjørner.
Tresponene
stammer
sannsynligvis
fra
skolens
tømrerutdannelse som bygget hytter og
lignende tett på inntaket.
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E.2.2.2 Inntakskanal

Det er ingen merker til fukt i selve
inntakskanalen men det er et tydelig
støvlag i hele kanalen.
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E.2.2.3 Filterseksjon og gjenvinner

Filterseksjonen er ren og tørr,
med unntakelse av et tynt fint
støvlag
som
dekker
alle
horisontale flater.

E.2.2.4 Viftekammer

Viftekammeret etter gjenvinner har
tilsvarende tilstand til seksjonen før
gjenvinner, idet det er et fint tynt
støvlag på alle horisontale flater. Det
er vanskelig å gi en konkret vurdering
av dette, men det er en anelse mer
støv etter gjenvinner enn før.
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E.2.2.5 Avtrekkskanal
Avtrekkskanalen er veldig
støvet, idet den er dekket av et
tykt støvlag som ser ut til å
stamme fra byggmaterialer.
Dessuten er det enkelte større
partikler,
som
stammer
sannsynligvis
fra
byggeperioden.
Det er et tydelig støvlag på alle
horisontale flater i bygget, og
det er ikke så uforventet at
dette
kommer
inn
i
avtrekkskanalen. Det er dog
ingen indikasjon til dette
støvet etter filter.
Ytterligere bør det nevnes at
det brukes en ukonvensjonell
form for reguleringsspjeld i
avtrekkskanalen,
idet
en
endedel for et ventilasjonsrør
brukes til å øke trykkfallet i
den ene kanalen som kobles på
avtrekkskanalen. Dette tyder
på
at
det
har
været
problematisk
å
regulere
anlegget.
Denne
hjemmesnekrede løsning har
kommet istedenfor å installere
et ytterligere spjeld.
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E.2.3 HygMik karakter
Anlegget har god hygienisk tilstand, idet det ikke er funnet fukt indikatorer i anlegget eller store
støvkonsentrasjoner etter filter. Dog ganske meget støv og en del større partikler i
avtrekkskanalen som også har en noget uvanlig form for innreguleringsmekanisme.
På bakgrunn av denne vurderingen gis anlegget følgende tallkarakter iht. HygMik metoden:
Fuktfaktor
Porøsitetsfaktor
Forurensningsfaktor
Hygienisk faktor

0
1
1
0+(1+)/2 = 1

Ingen fuktinntrengning
Liten andel porøse flater
Avgrenset, moderat mengde forurensning
Svært god hygiene

E.2.4 Oppsummering
Dette anlegget har en god tilstand, hvis det tas hensyn til de store støvmengder som er at finne m
i bygget. Den visuelle inspeksjon indikerer at anleggets filtre klarer at holde selve aggregatet
rent, og at inntaket samt inntakskanalen ser ut til at være tørt hele året. Detta kan delvis skyldes
at inntaket er plassert på en vegg i god høyde over en horisontal flate, med overheng og skånes
for direkte vind av omgivelsene, se evt. figur e.3.
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Figur E.3

Inntaket til anlegget kan ses på veggen under broen ut til branntrappen.

E.3 Mikrobiologiske prøver

Figur E.4

En skisse som illustrerer hvor de mikrobiologiske prøver er tatt.
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Tabell E.1

I
II
III
A
III
B

1
1

IV

1

V

2

gjærsopp,
Rhodot

div.muggsopp

Sterilt mycel

Mucor

Cladosp

Pen
[1]
[1]

Termotolerant
m. sopp
Asp.

A.fum

Sterilt
mycel

1

[1]
[1]

Kvalitativ vurdering av prøvene etter dyrking.
Prøve

Tabell E.2

Bakt

De mikrobiologiske prøver etter dyrking.

Prøve

Figur E.5

Luftprøve

Støvprøve Vurdering

I
II
III A
III B
IV

Uteluft v/inntakksrist
tilluft før rotor

tilluft etter rotor

Normalflora
Normalflora
Normalflora
Ingen vekst Kun soppmedium
Normalflora

V

fraluft før rotor

Normalflora

støv
støv

Semikvantativ vurdering av resultatene.
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E.4 Sporgassmålinger
•
•

Figur E.16 (side 148) viser plassering av målepunktene og renblåsningssonen.
Måleresultatene fra sporgasstestene er vist i Figur E.6. Tallverdiene er gitt i Tabell E.3.
Aggregatet er koblet til 4 tilluftskanaler. Avstanden fra aggregatet og plenumsboksen som
fordeler luften til de 4 kanaler er for kort for å sikre fullstendig blanding av forurensninger i
tillufluften. Konsentrasjonen av sporgass i de to tilluftskanalene var forskjellig — den ene
kanalen 150% av konsentrasjonen i den andre.
Corrected measurements

Simulation results

100

100

10

10

c_1k mg/m³

c_1k mg/m³

c_1r mg/m³
c_2k mg/m³

1
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

c_3k mg/m³

c_1r mg/m³
c_2k mg/m³

1
1

c_3r mg/m³

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

c_4k mg/m³

c_3r mg/m³
c_4k mg/m³

0.1

0.1

0.01

0.01

Figur E.6

c_3k mg/m³

Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen
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8000

air flow rate, m³/h (normalised to air density 1.2 kg/m³)

7000
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exfiltration out through facade
R14: recirculated to exhaust in AHU
R32: recirculated to supply in AHU
R32: short-circuit outside building
net flow through AHU

4000

3000

2000

1000

0
1. fresh air filters

Figur E.7

2. supply fan

4. exhaust fan

Luftmengder målt 4 steder i aggregatet med sporgassmetoden, Bjørnholt skole C360.04

Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell E.3

3. extract air filters

m³/h
6597
5012
4426
6010
4914
4913

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av brutto)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av netto)

R
0,0%
2,0%
2,0%
28,0%
11,9%
11.9%

(σ)
0,0%
0,1%
3,6%
-

Oppsummering av resultatene fra sporgasstest, Bjørnholt skole +C360.04

E.4.1 Lokale avgassninger
• Aggregatet er koblet til 2 avtrekkskanaler. Slangen for målepunkt 3k ble plassert i en av de
2 avtrekkskanaler, oppstroms fra doseringspunktet. Denne kanalen var tilfeldigvis fra
rom som hadde lavere personbelastning enn den andre avtrekkskanalen, ved
måletidspunktet. Ved bruk av regresjonsmodellen i Vedlegg H er det likevel mulig å
beregne resirkulert luftmengde og regne seg tilbake til gjennomsnittlig CO2
konsentrasjon (ca 652 ppmv) for begge i avtrekkskanalene til aggregatet.
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Figur E.8

CO2 konsentrasjon tidsserie [ppmv].

E.5 Støvmålinger
•

Støvmålinger ble utført to ganger, på forskjellige dager (2008-04-10 og 2008-04-16).
Målingene ble gjentatt pga. tap av måledata. Resultatene er vist i hhv. Figur E.9 og
Figur E.10. I viser vektet gjennomsnitt av begge målesettene.
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Figur E.9

Målinger fra 2008-04-10, Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra
støvkonsentrasjon. Måledata for punktene 2r, 2k (> 0,1µm) og 3t mangler.
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Figur E.10

Målinger fra 2008-04-16. Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra
støvkonsentrasjon.
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Figur E.11

Gjennomsnitt av målingene fra 2008-04-10 og 2008-04-16. Log-log kurver av partikkelstørrelse
(kumulativ) kontra støvkonsentrasjon.
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E.6 Luftkvalitetsanalyse

Figur E.12

En skisse som illustrerer hvor støv prøvene er tatt.

Figur E.13

Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 1)

Figur E.14

Bilder av støvprøve tatt etter filter og før rotor på tilluftssiden, ved to forskjellige forstørrelser.
(Prøve 2)
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Figur E.15

Bilder av støvprøve tatt etter filter på avtrekkssiden, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 4)

E.7 Trykkforhold
•
•

Følgende trykk ble målt i aggregatet (i forhold til atmosfærisk trykk i teknisk rom).
Målingene viser usymmetrisk trykkfall over rotoren, og kan skyldes målefeil i pkt 4r.
Fläkt Woods aggregatet har en enkel type renblåsningssone som skal renblåse fra kammer 1r
til 3r. Trykkdifferansen på 73 Pa mellom 1r og 3r tilsier at en veldig bred renblåsningssone
er nødvendig (over 10°), og at man uansett ikke vil kunne oppnå effektiv renblåsning.
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•

Dessuten er det en ugunstig trykkdifferanse mellom kammer 3r og 2r som kan forårsake
lekkasje gjennom børstene.

1r

ute

avkast

varmeveksler

aggregat

−89 pa

4k

+60 pa

∆T4

4r
−990 pa

Figur E.16

2r
−206 pa

+

−

−1180
pa

∆T2

2k
+160 pa

tilluft
~0 pa

3r

avtrekk

−162 pa

Trykkforhold i aggregatet Bjørnholt +C360.04. Figuren viser også plassering av målepunktene
for sporgassmåling, samt plassering av renblåsningssonen (type: 1r→3r)

E.8 Fukt i måleperioden

E.8.1 Resultater fra korttidsmålingene
0.0043

0.0041

Humidity ratio [kg/kg]

0.0039

0.0037
blindern_H2O
1r_H2O
2k1_H2O
2k2_H2O
3k_H2O
4k_H2O

0.0035

0.0033
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0.0025

Målt vanndamp konsentrasjon [kg vanndamp / kg tørr luft]
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Figur E.17
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50 %

45 %

Relative humidity [%]

40 %

35 %
1r_%RH
2k_%RH
3k_%RH
4k_%RH
4r_maxRH

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %
2008-04-18 14:00

Målt relativ fuktighet. Kurven i magenta (4r_maxRH) viser estimert høyest relativ fuktighet
avkastluften, ved utløpet fra det kaldeste punktet i rotoren. Kurven i rødt (4r_%RH) viser
middels fuktighet ved utløpet.

Type gass
% Resirkulasjon (med standard avvik)

R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirkulasjon avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirkulasjon luftinntak→avkast (renblåsning)

Tabell E.4

2008-04-18 13:00

2008-04-18 12:00

2008-04-18 11:00

2008-04-18 10:00

Figur E.18

vanndamp R (σ)
kanal
kanal
2k1
2k2
?
?
84% (22%) 7,4% (6%)
>84%
?
37% (13%) 36% (12%)

sporgass
R

(σ)

0,0%
2,0%
2,0%
28,4%

(0,0%)
(0,1%)
(3.6%)

Oppsummering av målt resirkulasjon av vanndamp og sporgass, Bjørnholt skole +A360.01.
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E.8.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur E.19

Målt relativ fuktighet i uteluft før rotor (ved luftfilter) som funksjon av tid på dagen (00-24 h)
og driftsstatus. Måledata fra langtidsmålingene med TinyTag loggere.
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Figur E.20

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom avtrekksluft og uteluft, som funksjon av tid på
dagen. Avtrekksluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra eKlima.
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Figur E.21

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av tid på dagen.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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Figur E.22

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av utetemperatur.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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E.9 Temperaturer i måleperioden

E.9.1 Resultater fra korttidsmålingene
25
C1
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20

Temperature [°C]
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0
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2008-04-18 00:00

2008-04-17 12:00

2008-04-17 00:00

2008-04-16 12:00

Figur E.23

Målt temperatur ved alle 16 termoelementene i aggregatet, 16-18.april. Perioden 17.april 13:00
– 21:00 har redusert virkningsgrad pga. automatisk styrt tilluftstemperatur. Dette ble overstyrt
den 18.april.
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Figur E.24

Måleperioden som ble benyttet til beregning av virkningsgrad. Punktene 2r og 4r er begge
beregnede middelverdier for 6 termoelementer montert rundt vifteinnløp
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Figur E.25

Målt temperaturløft over tillufts- og avtrekksvifte. Figuren viser også estimert temperaturløft
basert på målt vifteeffekt og massestrøm. En ukjent driftsendring skjer etter kl. 11:00; viftene
er fortsatt i gang.
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Figur E.26

Målt temperaturvirkningsgrad for hhv tilluft (ηT2) og avkast (ηT2). To kurver er vist for hver
luftstrøm: ”rotor-apparent” er en måling for selve rotoren, mens ”AHU-apparent” inkluderer
temperaturløft gjennom viften.
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Figur E.27

Beregnet virkningsgrad på varmeveksleren, dvs. temperaturvirkningsgrad korrigert for
ubalanse og resirkulasjon (”rotor-true”), og også for infiltrasjon (”AHU-true”). I prinsipp skal
ηT2-rotor-true og ηT2-rotor-true være like dersom målingene er nøyaktige og det ikke forekommer
kondens i rotoren.
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E.9.2 Resultater fra langtidsmålingene
25

Temperature [°C]
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Figur E.28

Forholdet mellom utetemperatur og tilluftstemperatur (fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere). Målingene under normal drift på dagtid er rød. Tilluftens settpunkt-temperatur er
normalt ca 18°C.
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Figur E.29

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app) som funksjon av utetemperatur (fra langtidsmålingene
med TinyTag loggere).

Side 155 / 207

Roterende gjenvinnere i skoler

Side 156 / 207

Erichsen & Horgen A/S
F. ANLEGG 4 – JERIKO SKOLE - FORMINGSROM/SLØYD
F.1 Tekniske spesifikasjoner

Figur F.1

En skisse som viser anleggets oppbygning.
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Figur F.2

Anleggets virkningsgrad som funksjon av luftmengde. Data oppgitt av leverandør.
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F.2 Hygienisk tilstandskontroll

F.2.1 Beskrivelse
Luftbehandlingsanlegget
er
plassert i kjelleren på Jeriko
Skole
og
betjener
sløyd/formingsrom som ligger i
kjelleren.
Anlegget
er
dimensjonert for 1800 m³/h.
Aggregatet består av inntaks- og
avkastspjeld,
2
stk.
filterseksjoner,
2
stk.
viftekammer,
roterende
varmegjenvinner og et elektrisk
varmebatteri.
Det tekniske rom benyttes til
lagring av diverse utstyr, men
aggregatene i rommet er stadig
lett tilgjengelige. Vaktmester er
pålagt
å
finne
en
ny
lagringsplass, men har hatt
problemer med dette.

F.2.2 Ventilasjonsanleggets delkomponenter
F.2.2.1 Inntak/Avkast
Anlegget har en kombinert inntaks og
avkasthette som det deler med et annet
ventilasjonsaggregat som er plassert i
samme rom.
Det var vann på tak under befaringen, og
vaktmester opplyste at det var planlagt
tiltak mot dette til sommer. Men at det var
uvisst hvorvidt langvarig tilstedeværelse
av vann kunne hindres.
De håndverkermessige arbeider på
avkastsiden av hetten er manglende, idet
det
er
ingen
tetting
mellom
ventilasjonskanal og hette. Det er ikke
mulig å konstatere om det er kommet fukt
inn i takkonstruksjonen, eller om den
samme utførelsen er å finne på inntaket.
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F.2.2.2 Inntakskanal
Det går en felles kanal til begge
aggregater fra hetten, og disse deles like
under taket i rommet.
Det er ikke mulig å undersøke
inntakskanalen til det aktuelle aggregat
på dette stedet, men inntakskanalen til
det andre aggregat er avbildet her til
venstre. På bildet kan det ses at det er
åpen isolering i inntakskanalen, litt
byggmaterialer og tegn på fukt i bunn
av kanalen.
Inntakskanalen til det aktuelle aggregat
er derimot isolert utvendig. Det er
tydelige tegn på at det er fukt/vann her i
perioder og det er et tykt støvdekke.
Vaktmester har fortalt at det kommer i
perioder så meget snø inn i aggregatene
at filtrene blir tilstoppet. Dermed må
aggregatene slukkes og filtrene fjernes
så at snøen kan smelte fra dem.
På bildet ses også en av de loggere som
er satt ut for å registrere både fukt og
temperatur i aggregatet.
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F.2.2.3 Filterseksjon og gjenvinner

Det er renslig i filterseksjonene
og
rundt
den
roterende
gjenvinner.
Og
ingen
fuktmerker
på
tross
av
fuktmerkene i inntakskanalen.
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F.2.2.4 Avtrekkskanal

I avtrekkskanalen er det et tykt
støvlag, hvilket er å forvente i en
kanal
som
trekker
luft
fra
sløyd/formingsrom.
Det er ingen indikasjon til at støvet
kommer
forbi
filtret
inn
i
filtersekjonen.

F.2.3 HygMik karakter
Anlegget har god hygienisk tilstand, idet det ikke er funnet fukt indikatorer i selve aggregatet
eller store støvkonsentrasjoner etter filter. Dog var det ganske meget støv i avtrekkskanalen og
inntaket kunne med fordel utberedes.
På bakgrunn av denne vurderingen gis anlegget følgende tallkarakter iht. HygMik metoden:
Fuktfaktor
Porøsitetsfaktor
Forurensningsfaktor
Hygienisk faktor

2
3
1
2+(3+1)/2 = 4

Moderat fuktinntrengning
Moderat andel porøse flater
Avgrenset, moderat mengde forurensning
God hygiene

F.2.4 Oppsummering
Det er lite sannsynlighet for uheldig mikrobiologisk vekst i anlegget, men det kan likevel
forekomme. Anlegget bør følges opp, spesielt med hensyn til fukt i inntakskanalen. I forbindelse
med takarbeider kunne en utskifting av inntaket vurderes.
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F.3 Mikrobiologiske prøver

Figur F.3

En skisse som illustrerer hvor de mikrobiologiske prøver er tatt.

Figur F.4

De mikrobiologiske prøver etter dyrking.
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Tabell F.1

2
1

1

1

[1]

V

1

2

gjærsopp,
Rhodot

div.muggsopp

Sterilt mycel

Mucor

Cladosp

Pen

I
II
III
IV

Termotolerant
m. sopp
Asp.

A.fum

Sterilt
mycel

[1]

1

Kvalitativ vurdering av prøvene etter dyrking.

Prøve
I
II
III

Tabell F.2

Bakt.

Prøve

Erichsen & Horgen A/S

Luftprøve
Uteluft
tilluft før rotor

Støvprøve Vurdering Kommentar
Normalflora
Normalflora
støv
Ingen vekst Kun soppmedium

IV

tilluft etter rotor

Normalflora

V

fraluft før rotor

Normalflora

Semikvantativ vurdering av resultatene.

F.4 Sporgassmålinger
•
•
•

Figur F.15 (side 171) viser plassering av målepunktene og renblåsningssonen.
Det ble ikke målt CO2 eller TVOC på skolen. Dette var for å øke frekvensen på
sporgassmålingene.
Måleresultatene fra sporgasstestene er vist i figur f.5 til figur f.8. Tallverdiene er gitt i
tabell f.3 og tabell f.4.
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Corrected measurements

Simulation results
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Figur F.5

Målinger med rotoren i 100% hastighet. Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er
log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen
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Figur F.6
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Sporgasstest med rotoren stoppet. Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen
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air flow rate, m³/h (normalised to air density 1.2 kg/m³)
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R14: recirculated to exhaust in AHU
R32: recirculated to supply in AHU
R32: short-circuit outside building
net flow through AHU

1000
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0
1. fresh air filters

Figur F.7

2. supply fan

3. extract air filters

4. exhaust fan

Jeriko skole 360.05; med maks rotasjonshastighet på varmegjenvinneren. Luftmengder målt 4
steder i aggregatet med sporgassmetoden

air flow rate, m³/h (normalised to air density 1.2 kg/m³)
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R32 recirculated to supply in AHU
R14 recirculated to exhaust in AHU
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net flow through AHU
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0
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Figur F.8

2. supply fan

3. extract air filters

4. exhaust fan

Jeriko skole 360.05; med statisk rotor. Luftmengder målt 4 steder i aggregatet med
sporgassmetoden
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Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell F.3

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av brutto)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av netto)

R
8,3%
6,5%
13,3%
11,8%
7,4%
8,0%

(σ)
0,7%
3,0%
3,7%
-

Jeriko skole 360.05; med maks rotasjonshastighet på varmegjenvinneren Oppsummering av
resultatene fra sporgasstest.

Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell F.4

m³/h
1794
1707
1589
1676
1597
1479

m³/h
1784
1872
1773
1685
1784
1649

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av brutto)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av netto)

R
7,6%
4,7%
11,9%
0,0%
5,5%
6,0%

(σ)
0,4%
1,0%
2,4%
-

Jeriko skole 360.05; med statisk rotor. Oppsummering av resultatene fra sporgasstest.

F.5 Støvmålinger
•

Målingene ble utført i perioden 10:30~13:00 den 29. februar, som var en litt vindfull dag.
Støvmålingene ble utført mens undervisningsrommene var i bruk. Punkt 3t var i et klasserom
som nylig hadde blitt tømt for elever. Alle filtrene i aggregatet var helt nye.
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Figur F.9

Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra støvkonsentrasjon.
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F.6 Luftkvalitetsanalyse

Figur F.10

En skisse som illustrerer hvor støv prøvene er tatt.

Figur F.11

Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 1)

Figur F.12

Bilder av støvprøve tatt etter filter og før rotor på tilluftssiden, ved to forskjellige forstørrelser.
(Prøve 2)
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Figur F.13

Bilder av støvprøve tatt etter rotor, etter ventilator og før varmebatteri på tilluftssiden, ved to
forskjellige forstørrelser. (Prøve 3)

Figur F.14

Bilder av støvprøve tatt etter filter på avtrekkssiden, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 4)
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F.7 Trykkforhold
•
•

•

•

Følgende trykk ble målt i aggregatet (i forhold til atmosfærisk trykk i teknisk rom).
Målingene viser symmetriske trykkforhold over rotoren.
Systemair aggregatet har en dobbel renblåsningssone som normalt monteres slik at den
renblåser fra kammer 1r til 4r. Renblåsningssonen i dette aggregatet er utvilsomt feilmontert
slik at den forårsaker økt resirkulasjon fra avtrekk til tilluft. I samme teknisk rom er det et
annet ventilasjonsaggregat (360.03) fra Systemair hvor renblåsningssonen er korrekt plassert.
Denne type renblåsningssone forutsetter et trykkfall på ca 500 Pa mellom 1r og 4r hvis
vinkelen er 6°, eller 200 Pa hvis vinkelen er 10°. Heldigvis er trykkdifferansen (1r-4r = 89
Pa) i dette aggregatet for lite for å skape vesentlig luftstrømning gjennom renblåsningssonen.
Dessuten er det en ugunstig trykkdifferanse mellom kammer 3r og 2r som kan forårsake
lekkasje gjennom børstene.
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Figur F.15

Trykkforhold i aggregat Jeriko skole 360.05. Figuren viser også plassering av målepunktene for
sporgassmåling, samt plassering av feilmontert renblåsningssone (luftretning 3r→2r)

Figur F.16

Rotoren i sett fra uteluft kammer (1r); Feilmontert renblåsningssone til høyre. Rotoren roterer
med klokken [Jeriko skole, 360.05]
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Figur F.17

Feilmontert renblåsningssone sett fra avkast kammer (4r). Rotoren roterer med klokken

F.8 Fukt i måleperioden

F.8.1 Resultater fra korttidsmålingene
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Målt vanndamp konsentrasjon [kg vanndamp / kg tørr luft]
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Figur F.18

Erichsen & Horgen A/S
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Figur F.19

Målt relativ fuktighet. Kurven i magenta (4r_maxRH) viser estimert høyest relativ fuktighet
avkastluften, ved utløpet fra det kaldeste punktet i rotoren. Kurven i rødt (4r_%RH) viser
middels fuktighet ved utløpet.

F.8.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur F.20

Målt relativ fuktighet i uteluft før rotor (ved luftfilter) som funksjon av tid på dagen (00-24 h)
og driftsstatus. Fridager er vist i time (24-48). Måledata fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere.
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Figur F.21

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom avtrekksluft og uteluft, som funksjon av tid på
dagen (fridager er 24-48). Avtrekksluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra
eKlima.
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Figur F.22

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av tid på dagen
(fridager er 24-48). Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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Figur F.23

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av utetemperatur.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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F.9 Temperaturer i måleperioden

F.9.1 Korttidsmålingene
25

Temperature [°C]
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Figur F.24

Målt temperatur ved alle 16 termoelementene i aggregatet, 24-25.april. Aggregatet blir
automatisk avslått i perioden 17:30 – 07:00. Figuren viser to par perioder den 25.april hvor
Byggforsk stoppet rotoren under sporgassmålingene.
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Figur F.25

Måleperiodene som ble benyttet til beregning av virkningsgrad. Punktene 2r og 4r er begge
beregnede middelverdier for 6 termoelementer montert rundt vifteinnløp
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Figur F.26

Målt temperaturløft over tillufts- og avtrekksvifte. Figuren viser også estimert temperaturløft
basert på målt vifteeffekt og massestrøm.
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Figur F.27

Målt temperaturvirkningsgrad for hhv tilluft (ηT2) og avkast (ηT2). To kurver er vist for hver
luftstrøm: ”rotor-apparent” er en måling for selve rotoren, mens ”AHU-apparent” inkluderer
temperaturløft gjennom viften.
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Figur F.28

Beregnet virkningsgrad på varmeveksleren, dvs. temperaturvirkningsgrad korrigert for
ubalanse og resirkulasjon (”rotor-true”), og også for infiltrasjon (”AHU-true”).
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F.9.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur F.29

Forholdet mellom utetemperatur og tilluftstemperatur (fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere). Målingene under normal drift på dagtid er rød. Tilluftens settpunkt-temperatur er
normalt ca 17°C.
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Figur F.30

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app) som funksjon av utetemperatur (fra langtidsmålingene
med TinyTag loggere).
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G. ANLEGG 5 – HOVIN SKOLE – UNDERVISNINGSROM
Ventilasjonstekniske målinger ble utført av Schild & Stumper v/ SINTEF Byggforsk i perioden
2008-04-03 til 2008-04-07
Automatikken på aggregatet ble overstyrt for å sikre konstante driftsforhold med maksimal
rotasjonshastighet på rotoren. Viftene ble kjørt med normal turtall, men frekvensomformeren ble
låst på fast verdi. Ettervarmebatteriet ble utkoblet.
G.1 Tekniske spesifikasjoner

Figur G.1

En skisse som viser anleggets oppbygning.
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Figur G.2

Anleggets virkningsgrad som funksjon av luftmengde. Data oppgitt av leverandør.

G.2 Hygienisk tilstandskontroll

G.2.1 Beskrivelse
Luftbehandlingsanlegget er
plassert i kjelleren og
betjener undervisningsrom
på
de
øvre
etasjene.
Aggregatet er dimensjonert
for en luftmengde på 9710
m³/h.
Det tekniske rom ligger ved
siden av et herre toalett, og
ved første befaring var det en
kraftig lukt av urin, grunnet
uttørking i nedløp.
Det tekniske rom er lavt,
men romslig og forholdsvis
ryddig.

Side 182 / 207

10500

Erichsen & Horgen A/S

G.2.2 Ventilasjonsanleggets delkomponenter
G.2.2.1 Inntak

Inntaket er plassert på tak i en ca. høyde
på 12 m. Inntaksristen er horisontal, og ser
forholdsvis liten ut mht. den luftmengde
som anlegget trekker.
Det er ikke mulig at inspisere inntaket
uten utstyr til takklatring, eller en lift.
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G.2.2.2 Inntakskanal

Inntakskanalen er innvendig isolert, og
det er tydelige merker til fukt.

G.2.2.3 Forfilterseksjon

Inntaket etterfølges tett av en
forfilterseksjon.
Forfilterseksjonen har tydelige
fuktmerker, og utvasking fra
filtrene.
Fra forfiltersesjonen går det en
innvendig isolert kanal mot
aggregatet.
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G.2.2.4 Filterseksjon og gjenvinner

Filterseksjonen
i
selve
aggregatet er utstyrt med
kullfilter av fabrikatet CAMFIL
CityCarb. Etter dette filtret
finnes det lite av urenheter, kun
et lag veldig fint støv, se bilde.
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G.2.2.5 Avtrekkskanal

Anleggets
avtrekkskanal
er
forholdsvis meget støvet, men det er
ikke tydelige merker til støv etter
avtrekksfiltret.

G.2.2.6 Tilluftskanal
Det var ikke mulig at få tilgang til tilluftskanalen, grunnet varmebatteriets plassering.

G.2.3 HygMik karakter
Anlegget har dårlig hygienisk tilstand, idet det er funnet merker etter omfattende
fuktinntrengning og utvasking fra filtre samtidig med at deler av inntakskanalen er isolert
innvendig. Anlegget er i slik tilstand at det er en svært god grobunn for sopp og bakterier.
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På bakgrunn av denne vurderingen gis anlegget følgende tallkarakter iht. HygMik metoden:
Fuktfaktor
Porøsitetsfaktor
Forurensningsfaktor
Hygienisk faktor

5
4
3
5+(4+3)/2 = 8.5

Svært omfattende fuktinntrengning
Stor andel porøse flater
Moderat mengde forurensning
Svært dårlig hygiene

G.2.4 Oppsummering
Det er stor risiko for at det oppstår uheldig mikrobiologisk vekst i anlegget, primært grunnet
fuktinntrenging. Anlegget bør utberedes snarest, slik at tiltak mot denne utviklingen kan
iverksettes.
G.3 Mikrobiologiske prøver

Figur G.3

En skisse som illustrerer hvor de mikrobiologiske prøver er tatt.
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I
II
III
A
III
B

2
1

1
1

1
1

1

gjærsopp,
Rhodot

div.muggsopp

Sterilt mycel

Mucor

Cladosp

Pen

Bakt.

De mikrobiologiske prøver etter dyrking.

Prøve

Figur G.4

Termotolerant
m. sopp
Asp.

A.fum

Sterilt
mycel

1
1

1

IV
V

Tabell G.1

Kvalitativ vurdering av prøvene etter dyrking.
Prøve
I
II
III A
III B
IV
V

Tabell G.2

1

Luftprøve

Støvprøve Vurdering

Uteluft v/inntaksrist
tilluft mellom grovfilter og finfilter
tilluft før rotor
støv
støv
tilluft etter rotor

Kommentar

Normalflora
Normalflora
Normalflora
Ingen vekst Kun soppmedium
Ingen vekst Kun soppmedium
Normalflora

Semikvantativ vurdering av resultatene.
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G.4 Sporgassmålinger
Figur G.15 (side 196) viser plassering av målepunktene og renblåsningssonen. Måleresultatene
fra sporgasstestene er vist i Figur G.5. Tallverdiene er gitt i Tabell G.3.
Corrected measurements

Simulation results
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c_1r mg/m³

c_1r mg/m³
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c_3k mg/m³

c_3k mg/m³

c_3r mg/m³

c_3r mg/m³

c_4k mg/m³

c_4k mg/m³

1
0

20

40

0.1

Figur G.5

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

0.1

Tidsserie for SF6 gasskonsentrasjon. y-aksen er log(mg/m³).
Venstre: måleresultater; Høyre simulert konsentrasjon beregnet i regresjonsmodellen.

Side 190 / 207

Erichsen & Horgen A/S

14000
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R32: short-circuit outside building
net flow through AHU

8000

6000

4000

2000

0
1. fresh air filters

Figur G.6

2. supply fan

4. exhaust fan

Luftmengder målt 4 steder i aggregatet med sporgassmetoden, Hovin skole A360.01

Luftmengder
1. Uteluft, luftfilter
2. Tilluft, vifte
3. Avtrekk, luftfilter
4. Avkast, vifte
Brutto nyttig (+ ekst. kortslutning)
Netto nyttig (– ekst. kortslutning)

Tabell G.3

3. extract air filters

m³/h
11751
11536
10793
11008
11481
11289

% Resirkulasjon / lekkasje (med standard avvik)
R41ute, Kortslutning avkast→luftinntak
R32aggr, Resirkulasjon avtrekk→tilluft i aggregatet
R32tot, Total resirk. avtrekk→tilluft (R32aggr & R41ute)
R14aggr, Resirk. luftinntak→avkast (renblåsning)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av brutto)
Eksfiltrasjon ut gjennom bygningskropp (% av netto)

R
1,7%
0,5%
2,1%
2,4%
6,5%
6,6%

(σ)
0,1%
0,4%
1,7%
-

Oppsummering av resultatene fra sporgasstest, Hovin skole A360.01

• Høyest målt CO2 konsentrasjon i den ene avtrekkskanalen var 886 ppmv.
• Målt resirkulasjon av CO2 konsentrasjon er i akseptabel overensstemmelse med
sporgassmålingene, med R32 estimert til 1.1% (σ =1.4%).
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Figur G.7

CO2 konsentrasjon tidsserie [ppmv].
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TVOC concentration (ref. Toluene) [mg/m³]
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Figur G.8

TVOC (Total Volatile Organic Compounds) konsentrasjon tidsserie [mg/m³]. Målingene er tatt
med PTFE (teflon) slanger.
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G.5 Støvmålinger
• Målingene ble utført i perioden 10:30~13:00 den 29. februar, som var en litt vindfull dag.
Støvmålingene ble utført mens undervisningsrommene var i bruk. Punkt 3t var i et
klasserom som nylig hadde blitt tømt for elever. Alle filtrene i aggregatet var helt nye.
10000
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100

particles / cm³
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1k1
1k2
1r
2k

1
0.01

0.1

1

10

100

3k
3r

0.1
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0.001

0.0001

minimum particle size [µm]

Figur G.9

Log-log kurver av partikkelstørrelse (kumulativ) kontra støvkonsentrasjon. Hovin skole, anlegg
A360.01
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G.6 Luftkvalitetsanalyse

Figur G.10

En skisse som illustrerer hvor støv prøvene er tatt.

Figur G.11

Bilder av støvprøve tatt i inntakskanalen etter grovfilteret, ved to forskjellige forstørrelser.
(Prøve 1)

Figur G.12

Bilder av støvprøve tatt etter kullfilter og før rotor på tilluftssiden, ved to forskjellige
forstørrelser. (Prøve 2)
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Figur G.13

Bilder av støvprøve tatt etter rotor, før varmebatteriet og før ventilator på tilluftssiden, ved to
forskjellige forstørrelser. (Prøve 3)

Figur G.14

Bilder av støvprøve tatt etter filter på avtrekkssiden, ved to forskjellige forstørrelser. (Prøve 4)
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G.7 Trykkforhold
• Følgende trykk ble målt i aggregatet (i forhold til atmosfærisk trykk i teknisk rom). ).
Målingene viser forholdsvis symmetriske trykkforhold.
• Swegon Gold aggregatet har en enkel type renblåsningssone som skal renblåse fra kammer
1r til 3r. Denne type renblåsningssone forutsetter et trykkfall på minst 200 Pa mellom 1r
og 3r ved en vinkel på 6°. Trykkdifferansen (1r-3r = 16 Pa) er ikke tilstrekkelig for at
renblåsningssonen i dette aggregatet skal kunne fungere som forutsatt.
• Dessuten er det en ugunstig trykkdifferanse mellom kammer 3r og 2r som kan forårsake
lekkasje gjennom børstene.

1r

ute

avkast

−514 pa

4k

+349 pa

∆T4

4r
−696 pa

Figur G.15

varmeveksler

aggregat
2r
−698 pa

∆T2

+413
pa

+

2k

tilluft
~0 pa

3r

avtrekk

−530 pa

Trykkforhold i aggregat Hovin skole A360.01. Figuren viser også plassering av målepunktene
for sporgassmåling, samt plassering av renblåsningssonen (type: 1r→3r)
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G.8 Fukt i måleperioden

G.8.1 Resultater fra korttidsmålingene
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Figur G.16

Målt vanndamp konsentrasjon [kg vanndamp / kg tørr luft].
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Figur G.17

Målt relativ fuktighet. Kurven i magenta (4r_maxRH) viser estimert høyest relativ fuktighet
avkastluften, ved utløpet fra det kaldeste punktet i rotoren. Kurven i rødt (4r_%RH) viser
middels fuktighet ved utløpet.

G.8.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur G.18

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom avtrekksluft og uteluft, som funksjon av tid på
dagen (fridager er 24-48). Avtrekksluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra
eKlima.
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Figur G.19

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av tid på dagen
(fridager er 24-48). Tilluft er målt med TinyTag logger; uteluftens fuktighet er fra eKlima.
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Figur G.20

Forskjell i absolutt fuktighet [kg/kg] mellom tilluft og uteluft, som funksjon av utetemperatur.
Begge punktene er målt med TinyTag loggere
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G.9 Temperaturer i måleperioden

G.9.1 Resultater fra korttidsmålingene
25
23
21

Temperature [°C]

19
1K
17

2R
2K

15

3K
4R

13

4K

11
9
7
5
2008-04-04 17:00

2008-04-04 16:00

2008-04-04 15:00

2008-04-04 14:00

2008-04-04 13:00

2008-04-04 12:00

Figur G.21

Måleperioden som ble benyttet til beregning av virkningsgrad. Punktene 2r og 4r er begge
beregnede middelverdier for 6 termoelementer montert rundt vifteinnløp
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Figur G.22

Målt temperaturvirkningsgrad for hhv tilluft (ηT2) og avkast (ηT2). To kurver er vist for hver
luftstrøm: ”rotor-apparent” er en måling for selve rotoren, mens ”AHU-apparent” inkluderer
temperaturløft gjennom viften.

Side 200 / 207

Erichsen & Horgen A/S
2.5

Temperature [°C]

2

1.5

∆T_fan2_true
∆T_fan2_estimated
∆T_fan4_true
∆T_fan4_estimated

1

0.5

0
2008-04-04 16:00

2008-04-04 15:00

Figur G.23

Målt temperaturløft over tillufts- og avtrekksvifte. Figuren viser også estimert temperaturløft
basert på målt vifteeffekt og massestrøm.
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Figur G.24

Beregnet virkningsgrad på varmeveksleren, dvs. temperaturvirkningsgrad korrigert for
ubalanse og resirkulasjon (”rotor-true”), og også for infiltrasjon (”AHU-true”). I prinsipp skal
ηT2-rotor-true og ηT2-rotor-true være like dersom målingene er nøyaktige og det ikke forekommer
kondens i rotoren.
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G.9.2 Resultater fra langtidsmålingene
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Figur G.25

Forholdet mellom utetemperatur og tilluftstemperatur (fra langtidsmålingene med TinyTag
loggere). Målingene under normal drift på dagtid er rød. Tilluftens settpunkttemperatur er ca.
14.5°C.
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Figur G.26

Temperaturvirkningsgrad (ηT2-rotor-app) som funksjon av utetemperatur (fra langtidsmålingene
med TinyTag loggere)
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H. REGRESJONSMODELLEN FOR BEARBEIDING AV SPORGASSMÅLINGER
Figur H.1 illustrerer kretsløpene for massestrøm i ventilasjonssystemet, inkludert resirkulasjon i
aggregatet, kortslutning mellom avkast og luftinntak utenfor bygningen, og infiltrasjon (ev.
eksfiltrasjon).
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Figur H.1

Illustrasjon av massestrøm-balansen i aggregatet og bygningen. [SINTEF]

H.1 Forutsetninger
•
•
•
•
•

ev. ekstern lekkasje gjennom aggregatkassen er neglisjerbar i forhold til
resirkulasjonsluftmengdene.
kanallekkasjen er neglisjerbar i avtrekkskanal og uteluftskanal, mellom sporgass
doseringspunktet og aggregatet.
fullstendig blanding av sporgass nedstrøms fra doseringspunktet
jevn konsentrasjon av sporgass i strømningstverrsnittet ved hvert målepunkt (i alle fall ved
de målepunktene som benyttes i regresjonsanalysen).
Figur H.1 viser infiltrasjon/eksfiltrasjon som er forårsaket av ubalanse i aggregatet (dvs.
differansen mellom m12 og m34). Infiltrasjon forårsaket av andre trykkforhold (vind,
skorsteinseffekt) kommer i tillegg til dette og kan ikke måles med denne måleoppsett. Disse
forhold påvirker ikke måleresultatene.

•
H.2 Nomenklatur
co
c1a

ekstern konsentrasjon langt fra bygningen (bakgrunnskonsentrasjon). Dette måles med
bakgrunnsmålinger før dosering av sporgass.
konsentrasjon i uteluft kanal like etter luftinntak (oppstrøms fra doseringspunkt d1)
[mg/kg]
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c1b

konsentrasjon i uteluftskanal like ved aggregatet (nedstrøms fra doseringspunkt d1)
[mg/kg]
konsentrasjon i tilluftskanal langt fra aggregatet [mg/kg]
c2
c3a
konsentrasjon i avtrekkskanal langt fra aggregatet (oppstrøms fra doseringspunkt d3)
[mg/kg]
konsentrasjon i avtrekkskanal like ved aggregatet (nedstrøms fra doseringspunkt d3)
c3b
[mg/kg]
c4
konsentrasjon i avkastluft kanal langt fra aggregatet [mg/kg]
doseringsrate i uteluftskanal [mg/h]
d1
d3
doseringsrate i avtrekkskanal [mg/h]
m& 12
netto tilluftsmengde gjennom aggregatet (ikke korrigert for andel kortsluttet luft mellom
avkast og luftinntak) [kg/h]
&
m34
netto avtrekksluftsmengde gjennom aggregatet (ikke korrigert for andel kortsluttet luft
mellom [kg/h]
m& 32,aggr resirkulert luftmengde avtrekk→tilluft i aggregatet. Dette skyldes normalt carry-over i

m& 32,ute

rotoren og lekkasjer gjennom børstene ved rotoren [kg/h]
resirkulert luftmengde avtrekk→tilluft via ekstern kortslutning mellom avkast og

m& 32,tot

luftinntak. Dette er en andel av m41 (resten av m41 blir resirkulert tilbake til avkast)
total resirkulert luftmengde avtrekk→tilluft, dvs. summen av intern resirkulasjon i

aggregatet og ekstern kortslutning mellom avkast og luftinntak [kg/h]
m& 14
resirkulert luftmengde i aggregatet uteluftinntak→avkastluft. Dette skyldes normalt
carry-over og bevisst resirkulasjon gjennom renblåsningssonen i rotoren [kg/h]
m& 41
resirkulert luftmengde avkast→luftinntak ved kortslutning utenfor bygningen [kg/h]
mnetto,aggr
Netto nyttig ventilasjon er største verdi av m12 og m34. Dette er ikke korrigert for
ekstern kortslutning. Infiltrasjon blir betraktet som nyttig luftskifte
mnetto,tot
Netto nyttig ventilasjon korrigert for uønsket ekstern kortslutning = mnetto,aggr – m32,ute
Infiltrasjon blir betraktet som nyttig luftskifte

H.3 Definisjoner på resirkulerte brøk-massestrøm
Resirkulasjon i aggregatet mellom uteluft og avkastluft (via renblåsningssektor og lekkasjer)

c4 − c3b
m& 14
=
(H.8)
c1b − c3b m& 34 + m& 14
Kortslutning ute, mellom avkast og luftinntak
c −c
m& 41
R41,ute = 1 o =
(H.9)
c4 − co m& 12 + m& 14
Kortslutning ute, mellom avtrekk og tilluft (dette er en del av ovennevnte kortslutning)
m& 32,ute
R32,ute =
(H.10)
m& 12 + m& 32,aggr
R14,aggr =

•

•

hvor andelen av den eksterne kortslutningen (m41) som fører avtrekksluft tilbake til tilluft er

m& 32,ute =

m& 41
m& 14
(m& 12 + m& 34 − m& 41 + m& 14 )
1+
m& 12 m& 34

(H.11)

Resirkulasjon i aggregatet mellom avtrekksluft og tilluft

R32, aggr =

m& 32,aggr
c2 − c1b
=
c3b − c1b m& 12 + m& 32,aggr

(H.12)

Total resirkulasjon mellom avtrekksluft og tilluft (dvs. både i aggregatet og ekstern kortslutning)
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R32,tot =

c2 − co m& 32,aggr + m& 32,ute
=
c3b − co
m& 12 + m& 32, aggr

(H.13)

H.4 Ligninger for regresjonsmodellen for beregning av massestrømmene
•

•

•

Ligningene under ble benyttet i en iterasjonsprosess som finner optimale verdier for de 5
massestrømmene vist i Figur H.1. Iterasjonsprosessen finner massestrømmene som gir beste
overensstemmelse mellom de beregnede og målte verdier for sporgasskonsentrasjon.
Verktøyet ”Solver” i Microsoft Excel ble benyttet til dette, med formål om å redusere avvikfunksjonen i Ligning (H.24). Iterasjonsprosessen starter med gjettede verdier for de 5
massestrømmene.
I avvik-funksjonen benytter kan vi benytte bare et utvalg av sporgassmålepunktene (bare de
mest pålitelige). Beregningene vi derfor samtidig gjenskape korrekte konsentrasjoner ved
alle målepunktene (også de hvor vi mangler gode målinger).
m& 41
A=
(H.14)
m& 12 + m& 14
m& 14
B=
(H.15)
m& 34 + m& 14
d&
c3b ,i ,calc = c3a ,i ,true + 3,i ,true
(H.16)
m& 34 + m& 32
m& c
+ m& 41 d&1 /( m& 12 + m& 14 )
Ei = 34 3b,i ,calc
(H.17)
m& 34 + m& 14

 m& + m& 14 − m& 41 

Fi = co ,i ,true  12
&
&
m
+
m

12
14

Fi + A ⋅ Ei
c1a ,i ,calc =
1− A⋅ B
d&1
c1b ,i ,calc = c1a ,i ,calc +
m& 12 + m& 14
+ m& 32 c3b,i ,calc
m& c
c2,i ,calc = 12 1b ,i ,calc
m& 12 + m& 32
d&3
c3b ,i ,calc = c3a ,i ,true +
m& 34 + m& 32
m& c
+ m& 14 c1b,i ,calc
c41,i ,calc = 34 3b ,i ,calc
m& 34 + m& 14

(H.18)
(H.19)
(H.20)
(H.21)
(H.22)
(H.23)

N
 4

0.25
err = ∑ ∑ ABS ck0,.25
i ,true − ck ,i ,calc ⋅ (c3b ,i ,true − c1b ,i ,true ) 
i =1  k =1


{

(

)

}

(H.24)
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