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Nødvendigt
paradigmeskift i
vores ventilationspraksis
Et paradigmeskifte i vores ventilationspraksis er nødvendigt. Vi bør gå fra
rumfokuseret design til menneskefokuseret design. Ventilation bør fokusere
på kildekontrol og et sundt og behageligt mikroklima for alle personer i et
rum. Dette vil være en ”win-win” situation for alle

EOLO gaskalorifere
EOLO gaskalorifere/
kondenserende
Strålevarme
Gasradiator

Rustfri flexslanger
Figur 1. Eksponering som funktion af afstanden mellem inficerede og udsatte personer (Ai and Melikov 2018, Melikov 2020).
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Debatten om, hvorvidt transmissionen af covid-19 kan være
luftbåren, fortsætter. Ny forskning understøtter, at denne
transmission er mulig (Morawska, Milton et al. 2020; van Doremalen; Park et al., 2020).
Denne overførselsvej er anerkendt i Danmark og overvejes
nu af WHO, CDC, ECDC og af
sundhedsmyndigheder i mange
andre lande.

Tidligt i en infektion er der
høje virale patogenbelastninger (covid-19) i de øvre luftveje. Vejrtrækning, tale, sang,
osv. genererer kræfter på
grund af hurtige forskydningsstrømninger, stemmebåndets bevægelse samt åbning og lukning af terminalluftveje. Som et resultat udsendes partikler af forskellig
størrelse (0,05×10-6 m ÷
500×10-6 m) fyldt med vira,
især af asymptomatiske og
præ-symptomatiske, inficerede personer.
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Partiklernes størrelse er
afgørende
Luftbevægelsen omkring en inficeret person transporterer
partiklerne videre. Partiklernes størrelse er afgørende for
den distance, partiklerne vil
bevæge sig væk fra personen.
Derudover afhænger distancen
af partiklernes inerti (respiratorisk aktivitet), position af
personens krop og hoved, der
genererer partiklerne, styrke
(hastighed), strømningsform
(turbulent eller laminar), retning, temperatur og fugtighed
®
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CradleVent® - fremtidssikret
ventilationsløsning.

Hvorfor vælge tekstilbaseret
ventilation?

KE Fibertecs CradleVent®
tekstilkanal er fremstillet af Cradle
to Cradle-godkendte materialer
og er et fremtidssikret og
bæredygtigt produkt til luftfordeling
i kontorlokaler, skoler, restauranter,
laboratorier, fitnesscentre, offentlige
bygninger og andre komfortmiljøer.

•

Fleksible og kundetilpassede
løsninger

•

Effektiv og trækfri luftfordeling

•

Lette tekstilkanaler - kan
monteres i alle loftstyper

•

Brandgodkendte materialer

•

Unikke materialer og farver

•

Hygiejniske og lette at vaske

•

Hurtig installation og
indregulering

Tekstilkanaler giver en markant
forbedring af luftkvaliteten uden
trækgener.
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Figur 2. Renheden af indåndet luft og termisk komfort for de to personer afhænger af samspillet mellem luftstrømme, som er vanskeligt at kontrollere i rum med opblandingsventilation (Melikov 2016).

Nødvendig...

Fortsat

af den omgivende luft, individuelle forskelle mellem mennesker med hensyn til åndedrætsaktiviteter, osv.
I en vis afstand lander de større
partikler på rummets eller øvrige personers overflader. De
små partikler forbliver luftbårne i relativt lang tid - op til flere timer. De luftbårne partikler
kan indåndes af andre mennesker og til sidst overføre infektion. Infektionsrisikoen afhænger af den inhalerede dosis af
virusinficerede partikler og
eksponeringstiden. Afstanden
mellem en inficeret og udsat
person kan defineres som kort,
når modtageren eksponeres for
både store og små partikler og
lang, når eksponeringen hovedsageligt omfatter små, luftbårne partikler.
Resultaterne af forskellige undersøgelser afslører, at under
typiske indendørs forhold vil
den korte eksponeringsafstand
være op til 1,5 meter mellem
inficerede og udsatte personer,
figur 1, side 12. Over 1,5-2 meters afstand er eksponering
over lang afstand dominerende.
Eksponeringsrisikoen over kort
afstand er meget højere end
over lang afstand.
Ventilation er anerkendt som
en effektiv metode til at reducere luftbåren smitte (Li et al.
2007, Ai and Melikov 2018). I
Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen god ventilation for at
minimere risikoen for smitte
14

med covid-19. Øget ventilation
kan væsentligt reducere eksponeringen på lang afstand, men
er mindre effektiv over kort afstand (Ai & Melikov 2018).
Den positive effekt af øget udelufttilførsel opstår især, når der
er god opblanding af luften i
rummet. Temperatur, lufthastighed og fordeling af forurening er et resultat af samspillet
mellem momentinducerede
strømninger (luftstråler) og
termiske strømninger genereret af mennesker, belysning og
kolde eller varme overflader,
figur 2. I nogle situationer kan
dette samspil have negativ indvirkning på menneskets termiske komfort og luftkvalitet, såvel som på personernes eksponering for luftbårne patogener.
Forskning viser, at øget ventilation i nogle tilfælde ligefrem
kan føre til øget risiko for luftbåren smitte (Bolashikov et al.
2012, Pantelic og Tham 2013).
Eksponering over kort afstand
afhænger således af det komplekse samspil mellem luftstrømme i nærheden af de inficerede og udsatte personer,
herunder respirationsstrøm, fri
konvektionsstrømning omkring personer og luftstrømmene fra ventilationen (Ai et al.
2019). Samspillet afhænger af
flere faktorer, såsom positionering af de inficerede og udsatte
personer, vejrtrækningstilstand, åndedrætscyklus osv.
Derfor er det vanskeligt at kontrollere og reducere eksponeringen over kort afstand med
de nuværende principper til
fordeling af ventilationsluft.

Eksponeringstiden og således
både den kortvarige og langvarige eksponering, har indflydelse på risikoen for smitte.

Nuværende ventilation er
ikke effektiv
De nyligt opdaterede retningslinjer for reduktion af risikoen
for luftbåren smitte med covid-19 anbefaler en betydelig
forøgelse af ventilationen, dvs.
en stigning i mængden af ren
udeluft, der tilføres til rum
(Ashrae, 2020; Rehva, 2020
m.fl.). Imidlertid er eksisterende ventilationssystemer i
bygninger designet til at håndtere varme- og forureningsbelastninger under normale forhold, dvs. når der ikke er pandemi. Aggregater, kanaler og
indblæsnings- og udsugningsarmaturer er dimensioneret til
at være økonomiske og energieffektive og tillader således
kun en lille stigning i ventilationen.
Hvis fremtidens ventilationssystemer i stedet designes til at
levere en stor mængde udeluft
under en pandemi, vil de til
gengæld ikke fungere økonomisk under normale forhold
uden pandemi og med stærkt
reduceret ventilation. Desuden
vil de ikke være mulige på
grund af den betydelige investering forbundet med store aggregater og store og voluminøse
kanalsystemer. Udelufttilførslen kan øges ved at installere
yderligere enheder, såsom vinduesventilatorer eller indeluften kan renses via små fritstående luftbehandlingsenheder.
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Derudover kan mobile decentrale luftrensere baseret på højeffektive filtre og ultraviolette,
bakteriedræbende bestrålingsenheder (UVGI), der er installeret i rum eller i kanaler, bruges til at forsyne rum med ren
og virafri luft.

Fremtidens ventilation behov for paradigmeskift
Ventilation er primært beregnet til at give mennesker ren
luft til vejrtrækning. Ofte er
ventilationsluften konditioneret til en temperatur og fugtighed i behagelige intervaller. De
vigtigste principper, der skal
følges under ventilationsdesign, er: fjern/reducer luftforurening (varme og forurenende
stoffer), tilfør ren luft hvor og
hvornår det er nødvendigt,
kontrollér luftfordeling og involvér hver person i rummet for
at få et optimalt nærmiljø (Melikov 2011, 2016). For at reducere luftbåren smitte skal forurenet luft udåndet af mennesker fjernes, før den blandes
med den omgivende rumluft og
ren luft skal tilføres til vejrtrækningszonen omkring hver
person i rummet.
Nuværende typiske ventilationsprincipper, hovedsageligt
opblandingsventilation, lever
ikke op til dette paradigme.
Det er energi-ineffektivt, fordi
hele rummet ventileres ved tilførsel af enorme mængder konditioneret luft. Den rene luft,
der tilføres langt fra menneskets åndedrætszone, blandes
med rumluften og er derfor
forurenet og varm, når den
HVAC 11 · 2020
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System-integreret overstrømsbeskyttelse med EtherCAT interface
Ekstrem pladsbesparende og let anvendelig

www.beckhoff.dk/overcurrent-protection
I EtherCAT-terminalerne fra EL922x-serien integrerer Beckhoff overstrømsbeskyttelsen til sikring af 24 V DC
systemer – inklusiv EtherCAT interface – i en kompakt 12 mm enhed. En overskuelig overvågning af installationen er dermed integreret direkte. EL922x kan benytte både interne klemmer og eksterne forbruger. Næsten
alle typiske krav kan opfyldes gennem de individuelle indstillinger. Sortimentet består af i alt 19 forskellige
standard og high-line terminaler med et særdeles stort antal analysemuligheder.

Direkte integration af overstrømsbeskyttelse
i I/O-systemet

SPAR PÅ ENERGIEN MED PROJEKTTILPASSET LUFTTÆPPE

Nødvendig...

Fortsat

indåndes. Det er vanskeligt,
næsten umuligt, at styre fordelingen af luft i opholdszonen.

Fremtidigt design af
ventilation
Derfor er det nødvendigt med
et paradigmeskift for fremtidigt design af ventilation. Fokus vil være på individ og ikke
bygning eller rum. Systemer,
der overholder de ovenfor definerede hovedprincipper for
ventilationsdesign, skal udvikles. Ventilationssystemer baseret på kildekontrol og avanceret
luftfordeling vil gøre det muligt
at forbedre kvaliteten af indeklimaet, tilfredsstille flere
mennesker og minimere energiforbruget.
Små systemer, der kræver mindre plads til kanaler og aggregater vil kunne imødekomme
behovet. Risikoen for kort- og
langvarig eksponering over
kort og lang afstand reduceres,
der kan være flere personer
samlet i rum, fordi afstandskravet kan blive slækket, osv.
Paradigmeskiftet kræver en
opgradering af den nuværende
tradition med total-volumenventilation til avancerede ventilationsløsninger tilpasset den
enkelte anvendelse.
Personlig ventilation, der er installeret på en arbejdsstation,
er et eksempel på avanceret
luftfordeling (Melikov 2004).
Her tilføres ren luft direkte til
brugerens åndedrætszone. Med
godt designet personlig ventilation kan risikoen for luftbåren
transmission af vira reduceres
væsentligt med meget mindre
ventilationsluft sammenlignet
med opblandingsventilation
(Cermak og Melikov 2007).
Figur 3 viser et eksempel på

avanceret ventilation, der kan
anvendes i rum, hvor mennesker holder sig tæt på hinanden
(teater, biograf osv.). Op til 90
procent af luften, der indåndes
af personen, er ren luft, der tilføres uden træk fra dyser integreret i siderne af nakkestøtten
(Bolashikov et al. 2010, Melikov
et al. 2012).

Figur 3. Sædeintegreret personlig ventilation (Bolashikov et al. 2010, Melikov
et al. 2012).

Figur 4 viser en anden ventilationsløsning baseret på kildekontrol. Et opadgående luftgardin, der genereres imellem to
personer af en ventilator installeret i bordet, fanger og transporterer udåndet luft mod loftet, hvor den fjernes inden opblanding med rumluft. Vores
eksperimenter dokumenterer
en betydelig bortskaffelse af
luft fra udånding og host, som
kan være inficeret. Således er
risikoen for luftbåren transmission af vira væsentligt re-

Figur 4. Fjernelse af luft fra udånding
og host med et luftgardin.
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duceret. Princippet kan anvendes i mødelokaler, konsultationsrum, osv.
I løbet af de sidste 20 år har vi
haft Sars, Mers og covid-19. Det
står nu klart, at sådanne nye
vira ikke er en imaginær trussel. Mens vi afventer en vaccine, vil en storstilet pandemi
være vanskelig at kontrollere
uden at tage hensyn til luftbåren smitte. Ventilationens rolle
er således afgørende. Et paradigmeskift i ventilationspraksis er bydende nødvendigt for
at afværge truslen fra kommende pandemier.
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