
Navetan ilmanviilennys  

Jarkko Penttinen  



Jäähdytys (ilmanvaihdon lisäksi) 
 

• Vesisumutus (korkeapaine ja matalapaine)   
• Vesisuihkeet/suihkutus  
• Märän haihdunta ”tyynyn” läpi ilmaa.  
• Viilennyspuhaltimet   
• Oletuksena  ilmalämpöpumppujen 

soveltumattomuus suuren 
jäähdytystarpeen/energian kulutuksen vuoksi.   

 
• Hyvän ilmanvaihdon kanssa viilennys 6-12 

astetta.  



Jäähdytys 



Haihdunta tyynyt  

• Imevät ilmaa sisälle märkien tyynyjen lävitse ilman 
lämpötila alenee n. 2 celsius astetta 

• Toimiiko suomen olosuhteissa joissa ilman suhteellinen 
kosteus on suuri?  

• Perustuu veden jatkuvaan kierrätykseen jossa vesi 
johdetaan tyynyn lävitse ja kouru kerää ylimääräisen 
veden takaisin pumpun avulla tyynyn yläosaan.  

• Tyynyn materiaali haapakuitua tai muuta selluloosa 
valmistetta.    

• Yleensä iltapäivästä aamuun suljettuna  
• 1200m2 navettaan amerikkalaisen lähteen mukaan 

kustannus n. 37 000€ 



• Tuloilma ja poisto ilman reitti suositellaan 
navetan läpi kulkevaksi, jolloin ilma kulkee 
koko navetan halki.   



Kastelu/ suihkutus   

• Esim. Liiketunnistimella vettä selkään kun 
lehmä kävelee esim. portin lävitse tai   

   Alla olevan kuvan mukaan suositus n. 30        
sekunnista 3 minuuttiin.   

• Tutkimusten mukaan kustannustehokkain 

• Muita ongelmia ?  

  



Sumutus  

• http://www.youtube.com/watch?v=KQIjnzK5R
2I 

• Kääntyy 180 astetta. Päivänpaisteen mukaan 
voidaan varjokohtaan sumuttaa.  
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• http://www.schaeferfan.com/Photo_Gallery_
C2128.cfm 
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Erilaisia siirrettäviä versioita 

36”  37 kW 



Viilennyspuhallin  

http://www.delaval.fi/-/Product-Information1/Tyoymparisto/Tuotteet/ 
Valmistajia useita, aksial- mallisia. Puhaltimia useita eri tyyppejä mm. kanava, radial ym.  
Mitä isompi puhallin sitä vähempi on energiankulutus suhteessa ilmanmassan liikuttamiseen.  
 
2-6m/s auttaa jo.  
Puhaltimien tärkeysjärjestys.  
1. Odotusalue  
2. Lypsyalue  
3. Umpeenlaittoalue 
4. Poikimisalue 
5. Ensipoikineet 
6. Suuri tuotoksiset  
7. Pienituotoksiset  
 
1.Ruokintapöydän ylle tärkein 
2. Sitten sisäriveille 
3. Ulkoriveille 
 
Puhaltimien etäisyys pituussuunnassa enintään 10 kertaa potkurin halkaisija.  
Kulma 15-20 astetta alaspäin. Korkeus vain tarpeelliselle tasolle jotta juoksevat työt hoituu.   
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Muita viilennysjuttuja  

Eriste joka estää säteilylämmön siirtymisen  
mm. ylhäältä  



Pohdintaa  

• Jäähdytystarve suomessa eri kuin lämpimissä 
maissa, jolloin investointien kannattavuus 
erilainen.  

• Voidaanko ilma/maalämpöä hyödyntää enemmän 
tekniikan halventuessa. (porakaivosta kylmää 
vettä ym.) ? 

• Veden kanssa pelaaminen voi aiheuttaa erilaisia 
vaivoja esim. utaretulehdus ? 

• Löysin artikkelin jossa tutkitaan lammen 
soveltuvuutta viilentämiseen.  

 

 

 



• http://www.ziehl-abegg.com/fi/fans-product-
group-3.html 

• http://www.schaeferfan.com 
• http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0127.html 
• http://www.agronet.fi/mkl/20/index.htm 
• http://www.intmp.com/ 
• http://www.farmtek.com/ 
• http://edis.ifas.ufl.edu/ds172 
• http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/

PDF/FSA-4019.pdf 
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