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KOSTEUS LÄMPÖTILA



Leikkaustoiminta asettaa olosuhdevaatimukset

• Erikoisaloilla omat vaatimuksensa olosuhteille

Erikoistilat - kosteus ja lämpötilat.pdf


Mitoittavat ulko-olosuhteet

• Ilmasto muuttuu, mihin pitää varautua?

• 25 °C / 55 kJ/kg k.i.                                                    Ylittyy keskimäärin 13 h/a * (169 h/a**)

• 27 °C / 60 kJ/kg k.i.                                    Ylittyy keskimäärin alle 1 h/a * (52 h/a**)

• 27 °C / 65 kJ/kg k.i.                         Ei ylity * (ei ylity**)

* vuosien 2014-2017 Pirkkalan säätiedot

** vuoden 2018 Pirkkalan säätiedot



Kosteuskuormat

• Kosteuskuormaa tulee lähinnä ulkoilmasta, sisäiset 

kosteuskuormat pieniä

• Henkilökuorma 60 g/h,hlö vs 500 l/s make-up –ilmaa 

• Sisäiset kuormat

• Salissa 10 hlö → Kuivaustarve 0,6 kg/h 

• Vuotoilma salista ulos → Ei kosteuskuormaa

• Ilman liike avonaisten ovien kautta

• Ympäröivien tilojen kosteus?

• Ulkoiset kuormat

• Ulkoilma 27 °C / 65 %RH / 14,9 g/kg k.i.

• sali 18 °C / 45 %RH / 5,8 g/kg k.i.

• Kuivaustarve ~20 kg/h 



Kosteuden ja lämpötilan hallinta kesällä

Vaihtoehtoiset kuivaustavat

1. Make-up –ilman jäähdytyskuivaus make-up –koneella

• Ei salikohtaista kosteudensäätömahdollisuutta

2. Kiertoilman jäähdytyskuivaus salin kiertoilmakoneella

• Esikuivaus make-up -koneella

• Koko kiertoilmavirta jäähdytettävä kastepisteeseen

• Salikohtainen kosteudenhallinta

3. Make-up –ilman lisäkuivaus salikohtaisella jälkikäsittely-yksiköllä

• Esikuivaus make-up -koneella

• Salikohtainen kosteudenhallinta



Lähtötilanne – Pelkkä kaukojäähdytys



Kosteudenhallinta kesällä kaukojäähdytyksellä

Ulkona 27 °C / 65 kJ/kg k.i.

Salin tavoiteolosuhteet

18…24 °C / 45…60 %RH

Kesä 18 °C / 45 %RH

Talvi 24 °C / 45 %RH

Kastepiste + 14 °C

Jäähdytysvesi +9,5 °C

Salissa 22,5 °C / 60 %RH



Kosteudenhallinta kesällä kuivauskylmällä

Kastepiste + 5 °C

Jäähdytysliuos -1 °C

Ulkona 27 °C / 65 kJ/kg k.i.

Salin tavoiteolosuhteet

18…24 °C / 45…60 %RH

Kesä 18 °C / 45 %RH

Talvi 24 °C / 45 %RH



Lopputilanne - Kuivauskylmä

4°C, 100 %RH

27°C

65 kJ/kg k.i.

66 %RH

1) Esijäähdytys iv-jäähdytysverkolla 

LTO-pattereilla (kaukojäähdytys)

2) Kuivaus erilliskylmäpattereilla

JJP FG

18 °C (1

98 %RH
4 °C (2

100 %RH

JJP FG



Lopputilanne – erillinen kuivauskylmäjärjestelmä



Lopputilanne – erillinen kuivauskylmäjärjestelmä

• Kuivauskylmäenergia ostetaan palveluna

• Tuotettavan liuoksen lämpötila -2 °C

• Lauhdutus konvektorijäähdytysverkostoon



Lopputilanne – erillinen kuivauskylmäjärjestelmä



Jäähdytyskuivauspatterit

• Kondenssiveden poisto patterista ja konelohkosta

• Otsapintanopeus vs pisaranerotin

• Ei liian syviä pattereita

• Riittävän suuri lamelliväli

• Vähintään 3 mm

• Mieluummin 4 mm

• Viemäröinnin toimivuus

• Materiaalit – kupari/kupari

Kuva ekocoil.fi



Yhteenveto

• Olosuhteet määräytyvät toiminnan vaatimusten mukaan

• Sydänkirurgiassa salin olosuhdevaatimus +18 °C / 45 %RH

• Kaukojäähdytyksen veden lämpötilat eivät riitä merkittävään kuivaukseen

• Tarvitaan erilliskylmää kuivausta varten

• Liuoksen lämpötilataso -1…+1 °C

• Kuivaukseen käytettävien jäähdytyspatterien vedenpoisto suunniteltava huolella



Kiitos!

Sasu Karkiainen

Toimialajohtaja
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