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Resume
Resultatet af et intensivt udviklingsarbejde med mange enkeltelementer har nu set dagens lys, nemlig en kammerventilator
med høj virkningsgrad og lavt lydniveau.
EXHAUSTO har skabt et ventilatorhjul, EXstream hjulet, som er:
• optimeret efter indbygningsforholdene
• nemt at servicere
• med en virkningsgrad over 70% i et bredt kapacitetsområde.

Ventilatoren opfylder således kravene til en Spareventilatorer®
med udmærkelse!
Samtidigt har ventilatorhjulet et meget lavt lydniveau og et helt
unikt ”lydbillede”, hvor støjen er ”lagt op” i de højere frekvensbånd, som gør det nemmere og billigere at dæmpe lyden med
almindelige lydsluser.
EXstream ventilatorhjulets debut var i det nyudviklede VEX170
varmegenvindings-aggregat, og i den nærmeste fremtid indbygger EXHAUSTO hjulet i hele sin varmegenvindingsserie.

Markedskrav om energiforbrug, lyddæmpning
og fleksibilitet
Markedet udvikler sig konstant i retning af skærpede krav til
energiforbrug, og vi har senest oplevet det i forbindelse med
Energy Performance Directive - EPD, som også betyder et
revideret Bygningsreglement. Desuden er der generelt ønsker
om et lavere lydniveau for at reducere omkostningerne til lyddæmpning.

hvilket stiller krav om anvendelsen af en kammerventilator.
På denne baggrund valgte EXHAUSTO i efteråret 2003
”ventilatorhjulets geometri” som en strategisk kernekompetence
og startede derfor udviklingen af en ny kammerventilator.

En tredje vigtig faktor er de seneste års krav om et kompakt
aggregat med stor fleksibilitet specielt mht. placering af studse,

Hvad er en kammerventilator?
Ifølge De Danske Elselskabers spareventilator-kampagne er
definitionen:
”Kammerventilator (radialventilator uden spiralhus): Radialventilator uden spiralhus placeret i ventilationsaggregater,
udnytter selve kammeret i aggregatet som ”spiralhus”.

Akseleffekt

Fra 0 til og med 3 kW

Min. værdi for
maksimal virkningsgrad

65%

Der kan umiddelbart peges på følgende fordele:
• Billigere ventilator, idet spiralhuset kan undværes.
• Pladsbesparelse, idet spiralhuset fylder relativt meget i forhold
til hele ventilationsaggregatet.
Prisen man betaler er en lavere virkningsgrad, da det dynamiske
trykbidrag stort set går tabt.
Virkningsgraden for små fritblæsende ventilatorer (0 - 3 kW)
ligger typisk mellem 60 og 65 %, altså 15 - 20 % højere
end en radialventilator med spiralhus og F-hjul. Ventilatorer med høj virkningsgrad kan optages på elselskabernes
Spareventilator®liste og benævnes Spareventilatorer®.
EXHAUSTO har allerede i dag en række centrifugalventilatorer
med spiralhus af typen BESB, som er optaget på listen over
Spareventilatorer®.
For yderligere information: http://www.spareventilator.dk/
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Fig. 1: Kammerventilatoren indbygges ofte i kompakte
enhedsaggregater, fordi den giver stor fleksibilitet med
hensyn til indbygning og studsplacering.
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Udviklingsforløbet
Man har i mange år været i stand til at konstruere og fremstille
centrifugalventilatorer med spiralhus med høj virkningsgrad.
Derfor var den første tanke, at vi kunne udvikle EXstream
hjulet ved at genanvende konstruktionen fra en centrifugalventilator med spiralhus, men det viste sig hurtigt ikke at være
tilfældet.
Fig. 2: Kurven viser den opnåelige ventilatorvirkningsgrad for
centrifugalventilator med bagoverbøjede skovle i spiralhus,
ventilatortype BESB. Ventilatorens virkningsgrad beregnes som:
hv =

EXHAUSTOs udviklingsfolk anvendte fire forskellige
beregnings-/udlægningsmetoder for at vælge den
overordnede udformning af ventilatorhjulet.
Efterfølgende anvendte vi beregningsværktøjet Computational
Fluid Dynamics – CFD til optimering af hjulets udformning.
Undervejs blev også fremstillet enkelte ”rapid prototyping”
modeller ved hjælp af SLA-metoden, der er en smart metode,
som omsætter hjulets geometri direkte fra tegning til emne.

lufteffekt

akseleffekt

= qv (m3/s) x pt (Pa)
P2 (Watt)

EXstream hjulets ”anatomi”
Kammerventilatorens ydelse er i høj grad afhængig af indbygningsforholdene, og udviklingsarbejdet viste sig betydeligt
mere omfattende end først antaget. Alene for at finde den
rigtige udformning af skovlen udviklede vi en ny metode
blot til fremstilling af de mange prøver (over 30) til
udskilningsløbet.
Ventilatorskovlen
Arbejdet startede med en undersøgelse af faglitteraturen,
både nationalt og internationalt, og i specielt tysk litteratur
var hjælp at hente. Hjulets skovl er konstrueret efter en af
de kendte geometrier fra faglitteraturen.

Fig. 4: Exstream hjulets enkeltdele. 1: Ventilatorskovl, 2:
Roterende diffusor, 3: For-ring, 4: Bagplade, 5: Indløbsdyse

Fig. 3: Centrifugalhjul med roterende diffusor [1]
Den bedste løsning viste sig at være den skrå vinkel på
skovlens indløb, som vi udviklede på et tidligere ventilatorhjul.
På udløbssiden af skovlen var der mange hensyn at tage.
Når hjulet drejer rundt, dannes en trykbølge ud for hver skovl.
Når trykbølgen passerer vange/ophæng genereres støj,
svarende til en frekvens lig med hjulets omdrejninger gange
antal skovle. EXstream hjulets skovl har afrundede afslutninger, som udjævner trykbølgen, så der ikke opstår
markante eller retningsbestemte ”lydspidser”, som er
vanskelige at lyddæmpe.
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Diffusoren
Når ventilatorskovlen skal aflevere luften til kammeret, er det
meget væsentligt at genvinde så stor en del af energien som
muligt, altså omdanne den dynamiske energi til statisk energi.
I en ventilator med spiralhus, er det netop spiralhusets funktion.
Med en kammerventilator kan man lave en diffusor, der enten
drejer rundt med hjulet eller er en fast del uden for hjulet.
Vi valgte at arbejde med en roterende diffusor, altså en fast
bestanddel af ventilatorhjulet. Her skulle vi blot tage hensyn til
de specielle indbygningsforhold i et varmegenvindings-
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aggregat. Vi udførte en række forsøg med diameteren på
skovlhjulets for-ring og bagplade, og ikke overraskende viste
det sig, at den bedste løsning var at reducere bagpladens
diameter i forhold til for-ringen, så hjulet tilpasses strømningen
igennem ventilatoren og ud i kammeret.
Indløbsdysen
Ved indløbsdysen var de fleste forhold kendt fra tidligere
udvikling. Vi vil dog gerne understrege to forhold:
• at den rigtige krumningsradius på indløbsdysen er meget
vigtig, for at hele hulrummet imellem skovlene fyldes med
luft og
• at der er det nødvendige overlap imellem indløbsdysen og
det roterende hjul (for-ringen), alternativt kan nemt mistes
flere procentpoint på virkningsgraden som følge af
”lækage” igennem spalten. Derfor er det meget vigtigt
at montere hjulet korrekt, f.eks. når det har været demonteret i forbindelse med rengøring.

Produktionsproces
For at opnå den høje virkningsgrad og et lavt lydniveau var det
vigtigt at finde en produktionsproces, som ikke gav anledning
til turbulens ved uhensigtsmæssige kanter og sammenføjninger. Efter en række forsøg valgte vi at sammenføje
hjulet med lasersvejsning udført af en svejserobot.
Testen af den første serie af lasersvejste hjul viste, at ydelse og
virkningsgrad var endnu bedre end ved de afsluttende forsøg
med prototype hjulene – en sand succes historie.
Årsagen er sandsynligvis en større præcision i den egentlige
industrielle automatiserede fremstillingsproces end i den
manuelle fremstillingsproces, som blev anvendt til prototyper.

Materiale
Valget stod imellem stål og aluminium og faldt på søvandsbestandigt aluminium, fordi det har gode korrosionsmæssige
egenskaber og er et svingningsdødt materiale, som giver et
lavere støjniveau.
Ophæng
Det krævede en lang række forsøg at optimere ophænget,
før optimale lydforhold og enkel demontage ved service og
rengøring var på plads.Overvejelserne gik her på:
• rengøring af ventilatorhjulet
• skift af ventilatorhjul og motor
• eventuel fastgørelse af indløbet til ventilatorenheden
• svingningsdæmpere
• lydforhold - afstand imellem roterende og faste dele osv.

Fig. 6: Lasersvejsning af ventilatorhjulet
[1] Schlender, Fritz: Ventilatoren im Einsatz: Anwendung in
Geräten und Anlagen… Düsseldorf, VDI-Verl.,1996
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Fig. 5: Motor-/ventilatorophæng er vigtigt af hensyn
til vibrationsdæmpning og
service.

INSTITUTE

10.01 - Side 4

