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VTT Clean Air Solutions: Research Areas
Airborne Contamination Control
• IAQ and building protection
• Fine particle exposure control
• Air filtration

• Mechanical and electrical air filtration
techniques
• Automotive cabin air filtration
• Power plant combustion air filtration

• Flow Simulations (CFD)
• Particle and gas measurement and
monitoring technologies



Elin- ja työympäristöjen altisteiden aiheuttama
kuolleisuus Suomessa

Pekkanen et al. 2010
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Typical business operating costs
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Sisäilman hiukkaset - suodatuksen mahdollisuudet

Koneellinen
ilmanvaihto



Suodattimien kenttämittausjärjestelmä
koulurakennuksen ilmanvaihtokoneella



Sisä- ja ulkoilman hiukkaspitoisuudet
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Sisä/ulko -suhde ja suodattimen läpäisy
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Hiukkassuodatintekniikat
 Kuitusuodatin

• Kuitumateriaalista valmistettu suodatin
• Tyypillisesti lasikuitu- tai
selluloosamateriaalista valmistettu
• Erottaa hiukkaset pelkästään mekaanisten
vaikutusten avulla

 "Sähköisesti aktivoitu" kuitusuodatin
• Polymeerikuiduista valmistettu suodatin
• Kuiduilla sähköinen varaus, mikä lisää
merkittävästi erotuskykyä

 Sähkösuodatin
• Hiukkasten erottaminen yksinomaan
sähkökentän avulla
• Avoin rakenne - pieni virtausvastus

Kuitusuodatinmateriaali





Kuitusuodattimen hiukkaskokoluokittainen erotusaste



Sähkösuodattimen virtausnopeuden
vaikutus erotusasteeseen



Karmiventtiilisuodattimien erotusasteita



Korvausilmaventtiilisuodattimien erotusasteita



Sähköisten varausten pysyvyys



Suositeltu vähimmäissuodatusteho
tuloilmalle SFS-EN 16798-3:2017 mukaan
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Suodatusluokka standardin EN 779 mukaan
Lähde: Eurovent (European
Industry Assosiation) 2017



Luokitusten vertailu
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Lähde: Jalkanen et al. 2017Lähde: Eurovent 2017
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Sisäilman puhdistimen puhtaan ilman tuotto



Ilmanpuhdistimen mitoitusesimerkki
Room: Room size 60 m2

Room height 2,5 m
Room volume 150 m3
Ventilation rate 0,5 1/h
Supply air flow 75 m3/h
Supply air flow 20,8 l/s

Cleaner: Targeted concentration level 10 %
Ratio (q/q0) 9
CADR needed 166,7 l/s
Filter efficiency 95 %
Air flow needed 175,4 l/s
Air flow needed 631,6 m3/h



Room air cleaner ON/OFF

• Re-circulating room air
cleaner can reduce
indoor concentration
originating from both
indoor and outdoor
sources

• CADR (Clean Air
Delivery Rate) of the
room air cleaner must
be properly
dimensioned in
relation to the size and
air exchange rate of
the room



Mikä on tärkeää ilmanpuhdistimissa?

 Mitä puhdistetaan, hiukkaset/kaasut
 Ilmavirta
 Erotusaste
 Puhtaan ilman tuotto    CADR
 Markkerin poistaminen ei auta
 Tuottaako laite otsonia?
 Tehonkulutus, lämpötilan nousu
 Terminen viihtyvyys, vetoriski
 Ääniteho, äänenpainetaso
 Miten varmistetaan että laite on käynnissä?
 Hinta per puhdistettu ilmatila



Hiukkaspitoisuuden alentaminen sisätiloissa
 Rakennusten suojaustehokkuutta ulkoilman hiukkasia vastaan kuvataan

sisä-ulko-suhteella (I/O suhde), jolla tarkoitetaan sisäilman
hiukkaspitoisuuden suhdetta ulkoilman vastaavaan hiukkaspitoisuuteen
 Korkealuokkainen tuloilman suodatus on tehokkain tapa estää ulkoilman

hiukkasten kulkeutuminen sisätiloihin
 Koneellinen ilmanvaihto tarjoaa parhaat mahdollisuudet kontrolloida

tuloilman reittejä ja poistaa niiden sisältämät epäpuhtaudet suodattamalla
 Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen tuloilman suodatin

voidaan asentaa iv-koneelle tai raitisilmaventtiileihin
 Sisäilman hiukkaspitoisuutta voidaan alentaa myös kierrättävien

huoneilmapuhdistimien avulla
 Rakennuksen vaipan tulee olla riittävän tiivis jotta vuotoilman mukana ei

kulkeudu hiukkasia sisäilmaan


