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The purpose of this thesis was to assess what should be taken into account in
the calculations when examining the profitability of exchanging the heat transfer
fluid of a heat recovery system for the summer months.
For this study, a spreadsheet program was created to determine the length of the
exchange period, and to estimate the energy savings between two fluids by using
energy calculation test years.
As a result of the thesis, it was found that the length of the exchange period is
the predominant variable in the energy saving and financial profit calculations.
It was discovered that the calculations are individual for each system. Furthermore, it was noticed that the effect of the fluid exchange on the pumping costs
during the exchange period was insignificant. The calculation methods presented
in the thesis were able to determine with sufficient accuracy whether the change
of circulating fluid seasonally is financially profitable or not.
Further studies are required concerning different circulating fluids and systems to
demonstrate the boundary conditions for the profitability of the fluid exchange. Air
and liquid properties should be measured in two identical heat recovery systems
with different heat transfer fluids during the exchange period to increase the accuracy of the estimated energy recovery.
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1 JOHDANTO

Nestekiertoisten LTO -järjestelmien hyötysuhde on pyöriviä- ja ristivirtalämmöntalteenottojärjestelmiä heikompi. Näin ollen erilaisten innovaatioiden ja kehittämisen kautta muodostuvan energiansäästöpotentiaalin koetaan olevan nestekiertoisissa lämmöntalteenottojärjestelmissä suuri. Nesteiden valmistusta ja
vaihtoa tarjoavat yritykset ovat kiinnostuneita siitä, onko nesteen kausittainen
vaihtaminen taloudellisesti kannattavaa.
Lämmönsiirtonesteen ominaisuudet mitoitetaan nesteen jäätymislämpötilan mukaan. Suuremman sekoitussuhteen nesteillä on suurempi viskositeetti, joka johtaa suurempaan nestepuolen painehäviöön ja edelleen suurempiin pumppauskustannuksiin, jonka lisäksi nesteen heikommat lämmönsiirto-ominaisuudet heikentävät järjestelmän lämpötilahyötysuhdetta. Kesällä, ulkoilman lämpötilan ollessa korkeampi, voidaan kiertoneste vaihtaa jäätymislämpötilaltaan korkeampaan, mutta lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan parempaan ja pienemmän viskositeetin omaavaan nesteeseen. Näin voidaan säästää pumppaukseen käytettävää energiaa ja parantaa järjestelmän hyötysuhdetta.
Työn tavoitteena on selvittää, mitä asioita nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän lämmönsiirtonesteen kausittaisen vaihtamisen kannattavuuden laskennassa tulisi huomioida.
Selvitystyötä varten laadittiin taulukkolaskentaohjelma, jonka avulla pyrittiin
määrittämään vaihtojakson pituus, talteen saatavan energian määrä jakson aikana, sekä jakson aikaiset pumppauskustannukset. Laskentaohjelman avulla
pyrittiin osoittamaan, miten ilman ja nesteen aineominaisuudet vaikuttavat järjestelmän painehäviöön ja lämmönsiirtokykyyn, vaihtokauden pituuteen ja siitä
edelleen pumppauskustannuksiin ja talteen saatavasta energiasta koituviin
säästöihin.
Työn alussa käsitellään nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän toimintaa, jonka jälkeen käsitellään energiansäästöön liittyviä tekijöitä. Teoriaosuuden
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jälkeen opinnäytetyössä käsitellään esimerkkijärjestelmää ja lasketaan nesteenvaihdon kannattavuutta esimerkkijärjestelmän avulla. Lopuksi tuloksia analysoidaan ja pohditaan lämmönsiirtonesteen kausittaisen vaihtamisen kannattavuutta.
Toimeksianto työlle tuli Insinööritoimisto AX-LVI Oy:ltä. LVI-suunnittelija Urpo
Koivula (dipl.ins.) ohjasi työn. Asiantuntijan apua saatiin lisäksi KL-lämpö Oy:n
Pirkanmaan aluepäällikkö Ari Saarilahdelta (dipl.ins.).
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2 NESTEKIERTOISEN LTO:N TOIMINTA

Nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien suunnittelun vaatimukset ovat
muuttuneet usein, jonka lisäksi järjestelmien rakenteita on voitu jälkikäteen
muuttaa. Muuttamisen pyrkimyksenä on voinut olla mm. säädettävyyden parantaminen. Tämän takia eri LTO-järjestelmien rakenteet voivat erota toisistaan,
mutta lämmönsiirtoperiaate on kaikissa järjestelmissä sama.
Nestekiertoisen lämmöntalteenottolaitteen toiminta perustuu pattereiden välillä
kierrätettävän nesteen kykyyn sitoa ja luovuttaa lämpöenergiaa kahden patterin
välillä.
Ilmavirtojen ollessa samansuuruiset, järjestelmässä ilmapuolen nesteeseen luovuttama teho voidaan laskea kaavalla 1
𝛷

=𝑐 ,𝜌𝑞

,

𝑇 −𝑇 ɳ ,

(1)

jossa
Φlto on ilmapuolen nesteeseen luovuttama teho (kW),
cp,i on ilman ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa (kJ/kg°C),
ρi on ilman tiheys (kg/m³),
qv,i on tilavuusvirta (m³/s),
Tp on poistoilman lämpötila (°C),
Tu on ulkoilman lämpötila (°C) ja
ɳp on järjestelmän lämpötilahyötysuhde
Järjestelmän tehoa säädetään kiertonesteen virtaamaa muuttamalla.
Yleensä tämä tapahtuu kuristussäädöllä, joka on energiataloudellisesti huonoin
vaihtoehto. Kuristussäätö tapahtuu sulkemalla venttiiliä, joka lisää virtauspiiriin
vastusta. Tämä muuttaa verkoston ominaiskäyrää, virtaus pienenee, mutta
yleensä myös hyötysuhde kärsii (Seppänen 2001, 240).
Nesteen mitoitusvirtaama voidaan laske kaavalla (2)
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𝑞

,

=

𝑐

,

𝛷
𝜌 ∆𝑇

=

𝑐 , 𝜌𝑞 , 𝑇 −𝑇
,
𝑐 , 𝜌 ∆𝑇

(2)

jossa
qv,kn on nesteen mitoitusvirtaama (m³/s),
Φ on järjestelmän mitoitusteho (kW),
cp,kn on kiertonesteen ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa (kJ/kg°C)
ρkn on kiertonesteen tiheys (kg/m³) ja
∆Tkn on poistoilmapatterille menevän ja sieltä palaavan nesteen lämpötilaero (°C).
Usein kuristus on toteutettu kaksi- tai kolmitieventtiilillä. Lisäksi on olemassa
kaksi- ja kolmitiesäätöisiä järjestelmiä, joissa vakiovirtauspumppu on korvattu
taajuusohjatulla pumpulla säätöominaisuuksien parantamiseksi. Kuvassa 1 on
esitetty järjestelmäkaavio järjestelmälle, jossa virtaamaa säädetään kaksitieventtiilillä.

KUVA1. LTO-järjestelmän kaksitiekytkentä
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Lämmöntalteenoton tehoa halutaan säätää kahdesta syystä. Talvella säädöllä
estetään poistopuolenpatterin huurtuminen ja kesällä tuloilman halutaan olevan
viileämpää kuin tuloilma, jota parhaalla hyötysuhteella toimiva lämmöntalteenottojärjestelmä tuottaa. (Mäkinen ym. 2016, 184).
Poistoilmapatterin huurtuminen tapahtuu tilanteessa, jossa kiertonesteen lämpötila ennen poistoilmapatteria on alhainen ja poistoilmasta nesteeseen siirrettävä
lämpöenergia niin suuri, että poistoilman lämpötila laskee lähelle poistoilmapatterin pintalämpötilaa. Poistoilman suhteellisen kosteuden noustessa korkeaksi
siitä erottuva vesihöyry huurtuu poistoilmapatterissa kylmille lämmönsiirtopinnoille. Tämä aiheuttaa ilmapuolelle lisävastusta nostaen painehäviötä ja pienentäen ilmamäärää lämmönsiirtimen läpi. Ilmamäärän pienentyessä lämmön siirtyminen ilmasta nesteeseen on heikompaa ja kiertonesteen keskilämpötila laskee.
Huurtuminen voidaan havaita mittaamalla paine-eroa poistoilmapatterin yli. Korkeaksi nouseva paine-ero näkyy automaatiojärjestelmässä liian korkeana lämpötilahyötysuhteena, jolloin lämmön talteenottoa rajoittamalla voidaan poistoilmapatterille tulevan nesteen lämpötilaa säätää ja näin pitää patterin lämmönsiirtopintojen lämpötila huurtumisen estämiseen tarvittavassa lämpötilassa.
Laakson (n.d.) mukaan huurtumiseneston automatiikan ylimääräinen käyttö tai
huurtumisen epävarma tunnistettavuus voi johtaa liian tiheään sulatukseen, joka
heikentää lämmöntalteenottolaitteiston vuosihyötysuhdetta samalla nostaen
kiinteistön lämmityskustannuksia. Huurtuminen voi kuitenkin pahimmillaan johtaa LTO-laitteiston jäätymiseen ja jopa rikkoutumiseen (Laakso. n.d.).
Tilanteessa, jossa ulkolämpötila nousee lähelle tuloilman lämpötilaa, lämmöntalteenoton rajoittamisella voidaan estää tuloilman ylilämpeneminen. Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän hyvä säädettävyys on tärkeää järjestelmän toiminnan takaamiseksi.
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3 ENERGIANSÄÄSTÖÖN VAIKUTTAVAT AINEOMINAISUUDET

Lämmönsiirtonesteiden ominaisuuksien muutos lämpötilan suhteen on keskeistä
energiateknisissä tarkasteluissa, koska kaikki ominaisuudet eivät muutu lineaarisesti ja niiden avulla päästään käsitykseen siitä, mitkä ominaisuuden muutokset
ovat merkittäviä tarkastelun kannalta.
3.1 Nesteen ominaisuudet
Nesteen jäätymislämpötila on keskeinen aineominaisuus vaihtojakson pituuden
määrittelyssä. Vaihtojakson pituutta ja sen määrittelyä on käsitelty kappaleessa 9.
Nesteelle ilmoitettava jäätymispiste ei ole lämpötila, jossa neste välittömästi jähmettyy, vaan lämmönsiirtonesteiden yhteydessä sillä tarkoitetaan lämpötilaa,
jossa liuoksen kiteytyminen alkaa (Suomen Kylmäyhdistys 2019, 13).
Tiheys, jonka tunnus on ρ (rhoo) ja yksikkö kg/m³, vaikuttaa lämmöntalteenotto
järjestelmän nestepuolella pumpun paineenkorotuksen tarpeeseen. Nesteen
lämpötilan kasvaessa sen tiheys pienenee. Tiheyden pienentyessä myös pumpun paineenkorotuksen tarve pienenee. Lämmöntalteenottojärjestelmässä lämmönsiirtonesteen lämpötila vaihtelee tulo- ja poistoilmavirtojen lämpötilojen vaihdellessa. Luvussa 6 käsitellään LTO-järjestelmän nestevirtojen lämpötiloja.
Ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, jonka tunnus on cp ja yksikkö
kJ/kg°C, kuvaa, kuinka paljon lämpöenergiaa tarvitaan nesteen lämpötilan muuttamiseen sen painoyksikköä kohden. Toisin sanoen ominaislämpökapasiteetti
kertoo sen kyvystä sitoa lämpöenergiaa. Neste, jonka ominaislämpökapasiteetti
on pienempi, sitoo vähemmän lämpöenergiaa ja näin ollen siirtää pienemmän
määrän tehoa virtaaman pysyessä vakiona. Nesteen lämpötila vaikuttaa sen ominaislämpökapasiteettiin siten, että lämpötilan noustessa ominaislämpökapasiteetti kasvaa.
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Kinemaattinen viskositeetti, jonka tunnus on ν ja yksikkö mm²/s, on nesteen ominaisuus, joka kuvaa nesteen juoksevuutta, tai toisin sanoen nesteen kykyä vastustaa virtausta. Painehäviöitä laskettaessa käytetään kinemaattista viskositeettia, joka ottaa huomioon nesteen tiheyden. Suurempi nesteen kinemaattinen viskositeetti johtaa järjestelmässä suurempaan nestepuolen painehäviöön ja suurempaan pumpun paineenkorotustarpeeseen. Nestelämpötilan laskiessa kinemaattinen viskositeetti pienenee.
3.2 Verkoston ominaisuudet
LTO -verkostossa pattereiden nestepuolen painehäviöiden summa on suurin yksittäinen muuttuja kiertonesteen vaihdossa tapahtuvan painehäviön muutoksen
laskennassa. Muiden putkiosien ja toimilaitteiden painehäviöiden laskennan tarpeellisuus täytyy arvioida järjestelmäkohtaisesti. Mikäli lämmönsiirtopatterit ovat
kaukana toisistaan tai järjestelmässä on muita painehäviötä merkittävästi kasvattavia toimilaitteita, on kiertonesteen vaihtamisessa otettava huomioon viskositeetin muutos, joka johtaa kitkavastuskertoimen muuttumiseen ja tätä kautta virtauksen laatuun ja verkoston putkiosuuden painehäviön muuttumiseen.
Verkoston painehäviön laskentaan liittyvät kaavat on esitetty kappaleessa 4.
Verkoston osien painehäviön muutoksen vaikutus pumppauskustannuksiin voidaan arvioida tarkastelemalla kokonaispainehäviön muutosta kahden nesteen
välillä. Tällöin on järkevää tarkastella myös, millainen vaikutus verkoston osien
painehäviön väärin arvioinnilla on pumppauskustannuksiin.

3.3 Ilman ominaisuudet
Monissa psykrometrisissä ongelmissa tehdään oletus, että ilman tiheyden lisäksi
myös ominaislämpökapasiteetti lämpötilan funktiona, pysyy vakiona läpi prosessin käyttölämpötila-alueen. Tämä johtuu siitä, että kuivan ilman ja vesihöyryn
ominaislämpökapasiteetin vaihtelu -40 °C…+65 °C lämpötila-alueella on niin
pieni, että sillä ei ole laskennan kannalta vaikutusta lopputulokseen.
Kuivan ilman ominaislämpökapasiteettina voidaan siis pitää arvoa 1,006 kJ/kg°C
ja tiheytenä 1,2 kg/m³.
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Ilman tiheys kuitenkin muuttuu siihen sitoutuneen kosteuden eli absoluuttisen
kosteuden ja lämpötilan mukaan. Riippuen tarkkuudesta, jolla laskentaa halutaan
suorittaa, on syytä pohtia, onko ilman tiheyden laskeminen lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden funktiona tarpeellista. Näitä syitä on pohdittu esimerkkilaskennan yhteydessä, kappaleessa 9.
Ilman absoluuttisen kosteuden selvittämiseksi, täytyy selvittää vesihöyryn paine.
Gatleyn (2019, 25) mukaan kylläisen vesihöyryn paine lämpötilavälillä
- 40 °C…+50 °C voidaan laskea riittävällä tarkkuudella kaavalla 3
𝑝

= 𝑒(

,

,

/(

,

)

,

(3)

jossa
pwvs on kylläisen vesihöyryn paine (Pa) ja e on Neperin luku.
Ilman absoluuttinen kosketus voidaan laskea kaavalla 4
𝑝
0,62198 · 𝑅𝐻 · 100
𝑥=
,
𝑝
𝑝𝐵𝑎𝑟 − 𝑅𝐻 · 100
jossa
x on ilman absoluuttinen kosteus (kg/kg),
RH on ilman suhteellinen kosteus (%),
pwvs kylläisen höyryn paine ja
pBar on ilmakehän paine (Pa) (Donald Gatley, 2013, 150).

(4)
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Absoluuttisen kosteuden ollessa tiedossa voidaan laskea ilman ominaistilavuus
ѵ (m³/kg) kaavalla 5

ѵ=

287,042 · 𝑇 · (1 + 1,608 · 𝑥)
,
𝑝𝐵𝑎𝑟

(5)

jossa
ѵ on ilman ominaistilavuus (m³/kg),
Ti on ilman lämpötila (°C) ja
pBar on ilman paine (Pa) (Donald Gatley, 2013, 145).
Ilman tiheys ρi (kg/m³) voidaan laskea kaavalla 6

𝜌 =

1
.
ѵ

(6)

3.4 Lämmönsiirtonesteet ja niiden ominaisuudet
Lämmönsiirtonesteinä käytetään useita eri liuoksia ja liuospitoisuuksia. Yllä mainittujen energiatehokkuuteen vaikuttavien ominaisuuksien lisäksi, järjestelmän
mitoitukseen vaikuttaa lämmönsiirtonesteen jäätymislämpötila.
Pakkasen kestävyys on mitoittava tekijä liuospitoisuuden valinnassa, mutta lämmönsiirtonesteen valintaan vaikuttaa sen sopivuus piirin ja lämmönsiirtopatterin
materiaalien kanssa, sekä järjestelmän käyttötarkoitus. Liuoksen pakkasen kestävyys pyritään mitoittamaan siten, että liuos ei pääse jäätyessään rikkomaan
putkistoa. Liian suuri liuospitoisuus huonontaa lämmönsiirtonesteen energiatehokkuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja sitä kautta lisää käyttökustannuksia ja
pienentää talteen otetun energian määrää (KL-Lämpö n.d.).
Liuospitoisuudella tarkoitetaan kahden nesteen, kuten veden ja glykolin seossuhdetta. Suhde ilmoitetaan prosenttilukuna, joka kuvaa pakkasen kestävyyttä
parantavan nesteen osuutta seoksessa. Osuus voidaan ilmoittaa tilavuuden (tilavuus-%) tai painon (paino-%) suhteen. Tässä opinnäytetyössä käytetään
paino-% sen soveltuessa paremmin työssä tehtävään laskentaan. Esimerkiksi
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30%:ssa glykolivesiseoksessa glykolin osuus on 30 paino-%. Suomen kylmäyhdistys ry:n Välilliset jäähdytysjärjestelmät -oppaaseen on kerätty kattavasti käytössä olevien nesteiden aineominaisuuksien, ominaistilavuuden muutostaulukoiden ja putkimitoitustaulukoiden lisäksi aneominaisuussovitteita, jotka soveltuvat
tarkkuudeltaan riittävän hyvin osaksi tehtävää tarkastelua.
Liuosten korroosio-ominaisuudet vaihtelevat liuoksien mukaan ja ovat suuressa
roolissa otettaessa huomioon järjestelmän sujuva toiminta ja käyttöikä.
Liuoksen viskositeetti ja tiheys vaikuttavat järjestelmän painehäviöön. Lisäksi tiheys ja ominaislämpö vaikuttavat lämmönkuljetuskykyyn (Suomen Kylmäyhdistys 2019, 114-220). Ominaislämpö on lämpömäärä, joka tarvitaan nostamaan
tietyn massayksikön suuruinen ainemäärän lämpötilaa yhdellä asteella.
Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi lämmönsiirtonesteillä on ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, kuten toksisuus, biologinen hajoavuus, nesteen kyky liikkua maaperässä vuodon sattuessa, kulkeutuminen ympäristöön, stabiilisuus ja reaktiivisuus (Suomen Kylmäyhdistys 2019,
11-13). Ominaisuuksia on pohdittava käyttökohteittain ja niillä on vaikutusta
lämmönsiirtonesteen hintaan.
3.4.1 Vesi
Lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan vesi on erinomainen lämmönsiirtoneste, mutta
sen pakkasen kestävyys on heikko. Lisäksi vedelle ominaista on sen tiheyden
muuttuminen lämpötilan muuttuessa. Toisin sanoen veden tilavuus kasvaa sen
jäätyessä. Jäätyessään vesi voi rikkoa piirin osia, joten se ei sellaisenaan sovellu
ilmanvaihdon nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän ympärivuotiseksi
lämmönsiirtonesteeksi. Alle +3°C käyttölämpötiloissa veteen joudutaan lisäämään jäätymisenestoaineita, joita ovat mm. erilaiset epäorgaaniset ja orgaaniset
nesteet ja suola (Suomen Kylmäyhdistys 2019, 11).
Kuvassa 3 on esitetty veden tilaavuuden muutos lämpötilan kasvaessa.
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KUVA 3. Veden tiheyden muutos lämpötilan funktiona
Siitä voidaan huomata, että veden tiheyden muutos ±0°C…+20°C:een välillä ei
ole kovinkaan suurta, mutta jos muutos halutaan ottaa huomioon, voidaan se
Suomen kylmäyhdistyksen (2019, 205) Välilliset jäähdytyslaitokset- oppaan mukaan riittävällä tarkkuudella tehdä kaavalla 7
𝜌 = −1288 + 25,704(𝑇 + 273,15) − 0,10688(𝑇 + 273,15) +
0,00019725(𝑇 + 273,15) − 1,3986014 · 10

(

,

)

,

(7)

jossa ρv on veden tiheys (kg/m³) ja T on veden lämpötila (°C).
Yleisesti veden tiheytenä voidaan käyttää 997 kg/m³, mutta tällöin ei järjestelmän
putkistonosien ja toimilaitteiden painehäviön muutosta ei voida tarkastella tuntisella tasolla.
Veden hyviin lämmönsiirto-ominaisuuksiin luetaan sen korkea ominaislämpökapasiteetti. Myös veden ominaislämpökapasiteetti muuttuu sen lämpötilan muuttuessa. Kuvassa 4 on esitetty veden ominaislämpökapasiteetin muutos lämpötilan funktiona. Siitä voidaan huomata, että veden ominaislämpökapasiteetti laskee vain hieman 0 – 20 °C:een nestelämpötilan välillä.
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KUVA 4. Veden ominaislämpökapasiteetin muutos veden lämpötilan funktiona
Mikäli ominaislämpökapasiteetin muutos lämpötilan mukaan halutaan ottaa laskennassa huomioon, voidaan se tehdä kaavalla 8

𝑐

,

= 17,661 − 0,14794(𝑇 + 273,15) + 6,0862 · 10
1,1186 · 10

(

,

)

+ 7,803 · 10

(

(
,

,
)

)

−

(8)

,

jossa
cp,v on veden ominaislämpökapasiteetti (kJ/kg°C) ja
Tv on veden lämpötila (°C) (Suomen kylmäyhdistys 2019, 205).
Veden kinemaattinen viskositeetti muuttuu nestelämpötilan muuttuessa. Kuvassa 5 on esitetty veden kinemaattisen viskositeetin muutos sen lämpötilan
funktiona. Siitä voidaan huomata, että kinemaattinen viskositeetti nousee 78%
nestelämpötilan laskiessa 20°C:ta 0°C:een. Mikäli kinemaattisen viskositeetin
muutosta lämpötilan suhteen ei oteta huomioon, ei voida tehdä tarkastelua verkoston osien ja toimilaitteiden painehäviön muutoksen vaikutuksesta pumppauskustannuksiin tuntisella tasolla.
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KUVA 5. Veden kinemaattisen viskositeetin muutos veden lämpötilan funktiona
Jos kinemaattisen viskositeetin muutos lämpötilan mukaan halutaan ottaa huomioon, täytyy selvittää veden dynaaminen viskositeetti. Veden dynaaminen viskositeetti vdyn (Pas) nestelämpötilan ollessa alle 77°C voidaan laskea kaavalla 9

v

= 10

·𝑒

.

.

.

.

(

.

)

(9)

ja sen avulla kinemaattinen viskositeetti nestelämpötilan ollessa alle 77°C kaavalla 10

v

jossa

vkin

on

kinemaattinen

=

v
𝜌

,

viskositeetti

(10)

(m²/s) (Suomen

kylmäyhdistys

2019, 219).
3.4.2 Etyleeniglykoli
Etyleeniglykoli on yleisesti käytössä oleva lämmönsiirtoneste. Glykolin tarkoituksena seoksessa on lisätä lämmönsiirtonesteen pakkasenkestävyyttä. KL-lämmön tekemän tutkimuksen mukaan n.30-prosenttinen glykoli ei jähmettyessään
riko putkistoa (KL-Lämpö n.d.).
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Välilliset jäähdytysjärjestelmät -oppaan mukaan (2019, 210) etyleeniglykolin
jäätymislämpötila Teg,jää voidaan laskea kaavalla 11.
𝑇 ,

ää =

−0,86028 − 17,819

− 75,193

− 59,367

,

(11)

jossa
Teg,jää on seoksen jäätymislämpötila (°C) ja
xeg on glykolin osuus painoprosentteina välillä 14 %-56,1 %.
Kaavaa voidaan käyttää, jos halutaan tehdä optimointitarkastelua vaihtojakson
aikana veden ja laimean vesi-etyleeniglykoli -seoksen välillä. Vaihtojaksolla tarkoitetaan aikajaksoa vuodessa, jonka aikana vaihdettavaa lämmönsiirtonestettä
voidaan hyödyntää järjestelmässä turvallisesti. Vaihtojakson pituuteen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty kappaleessa 9.
3.4.3 Suoja-aineet
Korroosio aiheuttaa lämmöntalteenottojärjestelmän tukkeutumista ja aiheuttaa
veden kiertoon häiriöitä jumiuttamalla toimilaitteita ja estämällä järjestelmän tehokkaan säädön. Happikorroosio on yleistä lämmönsiirtojärjestelmissä, joiden
osat sisältävät hiiliterästä. Pistemäinen korroosio voi aiheuttaa pahimmillaan
vuotoja järjestelmään. Korroosiotuotteiden ja veden kovuustekijöiden kerrostuminen lämmönsiirtopinnoille heikentävästi merkittävästi järjestelmän lämmönsiirtokykyä (KL-lämpö 2008, 3).
Korrodoivaan nesteeseen on siis lisättävä suoja-aine estämään järjestelmän
metalliosien korroosion hidastamiseksi. Suoja-aineen eli inhibiittorin valinta tehdään piirissä käytettyjen metallien perusteella.
Orgaanisten suolaliuosten ongelmana pidetään alumiinin ja sinkkiliuosten korkeaa pH -arvo. Niiden etuina pidetään kuitenkin pH:n puskuriominaisuuksia,
sekä sitä, että niiden hajoamistuotteet eivät ole syövyttäviä, kuten glykoli- ja alkoholiliuoksilla. Tätä hajoamista tapahtuu glykoli- ja alkoholiliuoksissa kuitenkin
yleensä vasta korkeissa lämpötiloissa (Suomen Kylmäyhdistys 2019, 23).
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4 VERKOSTON PAINEHÄVIÖ JA PUMPPAUS

Nesteen tiheyden ja viskositeetin muutos vaikuttavat verkoston painehäviöön.
Verkoston painehäviön tarkka määrittely jakson aikana on haastavaa, koska
nesteen tiheys ja viskositeetti muuttuvat sen lämpötilan muuttuessa. Lämmönsiirtopattereiden valmistajien laskentaohjelmista saadaan usein yksilöllisen patterin painehäviö tietyissä olosuhteissa. Opinnäytetyön kannalta tyydyttävään
lopputulokseen päästään tarkastelemalla nesteiden ominaisuuksia niiden vaihtojakson aikaisessa keskilämpötilassa.
Nesteen tiheyden muutos vaikuttaa pumpun massavirtaan, siitä edelleen pumpun tehoon ja tätä kautta pumppauskustannuksiin vaihtojakson aikana. Tämän
lisäksi pumpun tehoon vaikuttaa pumpun hyötysuhde. Tilavuusvirran muuttuessa pumpun toimintapiste muuttuu, jonka seurauksena myös pumpun hyötysuhde muuttuu.
4.1 Verkoston painehäviö
Kinemaattinen viskositeetti vaikuttaa virtauksen luonteeseen, jota kuvataan Reynoldsin luvulla. Tämän dimensiottoman luvun tunnus on Re. Reynoldsin yhtälö
on esitetty kaavassa 12

𝑅𝑒 =

𝑣𝑑
,
ν

(12)

jossa
v on nesteen virtausnopeus (m/s),
d on putkihalkaisija (m) ja
ν nesteen kinemaattinen viskositeetti.
Siitä voidaan nähdä, että nesteen nopeuden sekä putken halkaisijan pysyessä
vakiona ja viskositeetin kasvaessa, Reynoldsin luku pienenee.
Toisaalta kaavasta 3 nähdään myös, että virtausnopeuden muutokset vaikuttavat
myös virtauksen luonteeseen ja tätä kautta järjestelmän painehäviöön.
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Nesteen virtausnopeus v (m/s) voidaan laskea virtaaman ja putken sisähalkaisijan avulla kaavasta 4

𝑣=

4𝑞 ,
.
𝜋𝑑

(13)

Virtaus muuttuu laminaariseksi, kun Re ≤ 2320 ja on turbulenttista, kun Re >
3000. Näiden kahden rajapinnan välistä aluetta (2320 ≤ Re > 3000) kutsutaan
ylimenovyöhykkeeksi.
Virtauksen ollessa turbulenttista, voidaan Reynoldsin luvun ja putkimateriaalin
suhteellisen karheuden ε avulla määrittää putkivirtauksen kitkakerroin λ kuvassa
2 esitettyä Moodin diagrammia käyttäen (Seppänen 2001, 138).
Eri putkimateriaalien suhteellisia karheuksia on runsaasti saatavilla eri kirjallisuuslähteissä, sekä valmistajien tuoteselosteissa.

KUVA 2. Moodin diagrammi (Seppänen 2001, 138)
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Putkiston painehäviö pituusyksikköä kohden R (Pa/m) voidaan määrittää kaavalla 14

𝑅=

𝜆 8𝜌 𝑞
·
𝑑
𝜋 𝑑

,

(14)

ja se voidaan johtaa muotoon

𝑅=

𝑘 𝜌 𝑣
·
.
𝑑
2

Putkiosille on määritetty omat häviökertoimensa, koska virtauksen suunnan ja
nopeuden muuttuessa painehäviö on putkiosuudella suurin. Osien painehäviö
voidaan laskea kaavalla 15

𝑅=𝜉

𝜌 𝑣
.
2

(15)

Putkiosien häviökertoimia löytyy runsaasti kirjallisuudesta ja valmistajien tuotetiedoista.
Kaavalla 16 voidaan selvittää koko putkiston painehäviö Δp (Pa)

𝛥𝑝 =

𝜆𝐿
+ξ
𝑑

𝜌𝑣
,
2

(16)

jossa,
L on putkien kokonaispituus (m) ja
ξkok putkiosien häviökertoimien summa (Seppänen 2001, 139,142).

4.2 Affiniteettilait
Affiniteettiyhtälöiden avulla voidaan laskea tiheyden muutoksen vaikutus pumpun hydrauliseen tehoon. Teho, yhdessä vaihtojakson pituuden kanssa, vaikuttaa pumppauskustannuksiin vaihtojakson aikana.
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Affiniteettiyhtälöiden, mukaan massavirta kasvaa suoraan verrannollisena pumpun pyörimisnopeuden kasvaessa. Yhtälö on esitetty kaavassa 17
𝑞
𝑞

=

𝑞

=

𝑞

𝑛
𝑛

.

(17)

Yhtälö voidaan johtaa muotoon

𝑞

=

𝑛
𝑛

𝑞

,

jossa
qvkn1 on pumpun tuottama tilavuusvirta (m³/s) mitoitetulla kiertonesteellä,
qvkn2 on tilavuusvirta (m³/s) vaihdettavalla kiertonesteellä,
qmkn1 on massavirta (kg/s) järjestelmään mitoitetulla kiertonesteellä,
qmkn2 on massavirta (kg/s) vaihdettavalla kiertonesteellä (Seppänen 2001, 234).
4.3 Pumppaus
Pumpun ominaiskäyrä kertoo yleensä pumpun nostokorkeuden ja tilavuus- tai
massavirran välisestä yhteydestä. Kuvassa 6 on esitetty periaate kuva pumpun
tyypillisestä ominaiskäyrästä.

KUVA 6. Pumpulle tyypillinen ominaiskäyrä (Seppänen 2001, 235)
Siitä voidaan havaita, että pumpun tilavuusvirran muuttuessa, pumpun hyötysuhde muuttuu.
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Mikäli pumpun valmistaja ei ilmoita pumpun akselitehoa, voidaan pumpun tarvitsema akseliteho Pa (W) laskea kaavalla 18

𝑃 =

𝑞 𝛥𝑝
[W],
𝜂

(18)

jossa
qv on tilavuusvirta (m³/s),
Δp on kokonaispaine (Pa) ja
ηp on pumpun hyötysuhde
Pumpun ottoteho Po (W) voidaan laskea kaavalla 19

𝑃 =

𝑃
,
𝜂

(19)

jossa
η on pumpun kokonaishyötysuhde (Seppänen 2001, 234).
Pumpun energiankulutus vaihtojakson aikana muodostuu pumpun vaatiman sähkötehon ja vaihtojakson pituuden tulona. Vaihtojakson aikaiset kustannukset
muodostuvat energian hinnan ja energiankulutuksen tulona.
Kaavan 20 avulla voidaan laskea vaihtojakson aikaset pumppauskustannukset
euroina, kun tiedetään vaihtojakson pituus t tunteina, pumpun vaatima sähköteho
P kilowattitunteina ja sähköenergian hinta.

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑝𝑎𝑢𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 = 𝑃 · 𝑡 · 𝑠äℎ𝑘ö𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (€/kWh),

(20)

Sähköenergian hinta riippuu kiinteistön omistajan ja sähköntuottajan välisestä sopimuksesta.
Tilastokeskuksen (2001) mukaan vuonna 2021 sähköenergian hinta keskisuuressa teollisuudessa oli n. 9 snt/kWh. Hintaan on sisällytetty sähköenergia, siirtomaksu ja verot.
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5 LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE

Järjestelmän hyötysuhde kertoo järjestelmästä kyvystä siirtää lämpöenergiaa ja
vaikuttaa oleellisesti laskennan lopputulokseen. Lämmöntalteenottolaitteiden valmistajat ilmoittavat usein järjestelmälle vuosihyötysuhteen ja lämpötilahyötysuhteen. Nesteen vaihto aiheuttaa järjestelmässä hyötysuhteen muutoksen.
Tuloilman lämpötilahyötysuhde voidaan laskea yhtälön (21) mukaisesti
𝜂 =

(𝑇 − 𝑇 )
𝑇 −𝑇

(21)

jossa Tlto on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen, Tu on ulkoilman lämpötila ja Tp on
poistoilman lämpötila.
Poistoilman lämpötilahyötysuhde pystytään laskemaan yhtälöllä (22)

𝜂 =

𝑇 −𝑇
(𝑇 − 𝑇

(22)
)

jossa Tj on poistoilman lämpötila LTO:n jälkeen.
Poisto- ja tuloilman hyötysuhteet voidaan olettaa samansuuruisiksi seuraavin ehdoin:
1. Poisto- ja tuloilmavirrat ovat samansuuruiset
2. Poisto- ja tuloilman tiheys ja ominaislämpökapasiteetti oletetaan samaksi
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6 NESTEVIRTOJEN LÄMPÖTILAT

Ulkoilma jäähdyttää lämmönsiirtonesteen tuloilmapatterissa. Nesteen lämpötila
on alimmillaan tuloilmapatterissa ja näin ollen nesteen jäätymisriski on tuloilmapatterin rakenteesta riippuen suurimmillaan jossain sen osassa. Tämän pisteen
laskenta on ilman valmistajan ilmoittamia tietoja hyvin vaikeaa.
Lähimmäksi nestevirran lämpötiloja päästään, kun tiedetään ulkoilman lämpötila, tuloilman lämpötila LTO-patterin jälkeen, poistoilman lämpötila ja jäteilman
lämpötila, sekä oletetaan että poisto- ja tuloilmapattereiden konduktanssit ovat
yhtä suuret, nesteen ja ilman lämpökapasiteettivirtaamat ovat samat ja lämpöhäviöt järjestelmässä ovat mitättömän pienet, voidaan kiertonesteen tuloilmapatterille menevä lämpötila Tkn1 ja tuloilmapatterilta palaava lämpötila Tkn2 laskea yhtälöillä 23 ja 24.

𝑇

= (𝑇

− 𝑇 )/2

𝑇

= (𝑇 − 𝑇 )/2

(23)

(24)
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7 ENERGIALASKENNAN TESTIVUODET

2020

Ilmatieteenlaitos

julkaisi

energialaskennan

testivuodet

TRY2020,

TRY2030, TRY2050 ja TRY2100, joista TRY2020 kuvaa nykyistä ilmastoa ja
TRY2030, TRY2050 sekä TRT2100 tulevaisuuden ilmastoa. Testivuosi aineistot
sisältävät säätietoja, jotka on rakennettu kuvaamaan neljän energialaskennan
lämpötilavyöhykkeen tulevaisuuden olosuhteita. TRY2020 on laadittu vuosien
1989 - 2018 olosuhteiden pohjalta ja tarkasteltavat paikat (Vantaa, Jokioinen, Jyväskylä ja Sodankylä) edustavat kukin yhtä lämpötilavyöhykettä (Ilmatieteenlaitos n.d.).
TRY2020 perustuu aiemmin laadittuun testivuoteen TRY2012, mutta tästä poiketen se koostuu lämpötilavyöhykkeestä riippuen 7 – 11 uudesta tyyppikuukaudesta. Testivuosi TRY2020 on 0,17 °C - 0,36 °C testivuotta TRY2012 lämpimämpi. Sen yksittäiset kuukaudet voivat kuitenkin olla kylmempiä kuin TRY2012
ja säteilymäärät poikkeavat toisistaan merkittävästi (Jylhä, Ruosteenoja, Böök,
Herman, Lindfors, Anders, Pirttinen, Laapas & Mäkelä 2020, Nykyisen ja tulevan
ilmaston säätietoja rakennusfysikaalisia laskelmia ja energialaskennan testivuotta 2020 varten). TRY2012 on kehitetty ensisijaisesti rakennusten energiakulutuslaskelmia ja taloteknisten järjestelmien suunnittelua varten. Testivuosien tarkoitus on kuvata olosuhteita ”tyypillisenä” vuotena ja ne eivät sisällä harvinaisia
tai poikkeuksellisia säätilanteita (Ilmatieteenlaitos 2011).
Tässä opinnäytetyössä testivuotta TRY2020 käytettiin määrittämään lämmönsiirtonesteen teoreettinen vaihtojakson pituus ja vaihtojakson aikainen energiankulutus, sekä vaihtokaudella poistoilmasta talteen saatavan lämpöenergian määrä
kahdella eri lämmönsiirtonesteellä.
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8 ESIMERKKIJÄRJESTELMÄ

Teoreettiseen tarkasteluun otettiin kuvitteellinen nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä ja tilanne, jonka lähtötiedot on esitetty alla olevassa taulukossa 1.
TAULUKKO 1. Tarkastelun lähtötiedot
Ilmavirta

6 m³/s

Poistoilman lämpötila

21 °C

Tuloilman lämpötila

19 °C

Nestepuolen pumppu

Vakionopeus

Ilmastovyöhyke

Vyöhyke II

Vaihtojakson kiertoneste

Vesi

Energian hinta

90 €/MWh

Näiden lähtötietojen perusteella voitiin tehdä tarkasteltavan lämmöntalteenottojärjestelmän valinta. Tarkasteltava järjestelmä valittiin mitoittamalla ilmanvaihtokone FläktGroup Finland Oy:n ACON -mitoitusohjelmaa käyttäen. Mitoituksen ja
järjestelmän tietoja on esitetty taulukossa 2.
Tarkasteluun haluttiin valita järjestelmä, joka voisi olla esimerkiksi suurehkossa
teollisuuskiinteistössä. Se mitoitettiin 30 % etyleeniglykoliseokselle. Lämpötilahyötysuhteet eivät vastaa nykystandardeja, mutta voisivat vastata olemassa
olevan järjestelmän lämpötilahyötysuhteita.
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TAULUKKO 2. Lämmöntalteenottojärjestelmän mitoitustietoja ja ominaisuuksia
Tuotekoodi
Poistoilmalämmönsiirrin
Poistoilmalämmönsiirtimen nestepuolen
painehäviö
Tuotekoodi
Tuloilmalämmönsiirrin
Tuloilmalämmönsiirtimen nestepuolen
painehäviö
Poistoilmalämmönsiirtimen nestetilavuus
Tuloilmalämmönsiirtimen nestetilavuus

EQRF-079-2-5-1-1-22-01-0-1-2-1
55,6 kPa
EQRF-079-1-5-1-1-22-01-0-1-1-1
55,6 kPa
154 L
154 L

Lämpötilahyötysuhde
0°C ulkolämpötilassa

64,1%

(30% etyleeniglykoli)
Lämpötilahyötysuhde
0°C ulkolämpötilassa

66,2%

(vesi)
Vesivirta

2,59 l/s

Teho

142 kW

Konekoko

079

Pumppu valittiin käyttämällä Kolmeks Oy:n Pumpselector -mitoitusohjelmaa. Putkipiirin painehäviönä käytettiin lämmönsiirtimien painehäviöiden summaa, johon
lisättiin 2 kPa kuvaamaan järjestelmän osien painehäviötä. Lämmönsiirtonesteen
lämpötilana käytettiin 5 °C:ta, nesteen tiheytenä 1037 kg/m³ ja viskositeettina
2,741 mm2/s.
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Mitoituksen tuloksena ohjelma suosittelee järjestelmään pumppua, jonka tämän
opinnäytetyön tarkastelun kannalta oleelliset ominaisuudet on kootusti esitetty
taulukossa 3. Tarkemmat mitoitustiedot, sekä ominaiskäyrä on esitetty liitteessä
3.
TAULUKKO 3. Esimerkkijärjestelmälle mitoitetun pumpun ominaisuudet
Valmistaja ja pumpputyyppi

Kolmeks, L-32A/2

Virtaama, qv,

2,6 l/s

Hyötysuhde, ηp

59,8%

Akseliteho, Pa

0,55 kW

Nostokorkeus, Δp

12,22m = n.122,2kPa

Kierrosnopeus, nkn1

3000 1/min
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9 ESIMERKKILASKENTA

Kiertonesteen vaihtamisen kannattavuuden laskennassa lähdettiin liikkeelle järjestelmän aineominaisuuksien ja niiden muutosten selvittämisestä. Tämä on laskennassa suoritettavien vaiheiden suuren määrän takia järkevintä tehdä tuomalla
sääolosuhteiden tuntiset tiedot taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkolaskentaohjelmien etuna on myös, että laskennassa voidaan käyttää tilannekohtaisia vaihtoehtokaavoja ja mallintaa yksinkertaista automatiikkaa. Esimerkiksi LTO rajoittamisesta koituvat hukkatehot ja ilmanvaihtokoneen mahdolliset aikaohjelmat
voidaan ottaa laskennassa huomioon.
Laskennan lähtökohtana ei ollut selvittää koko vuoden aikana talteen otettua
energiamäärää ja pumppauskustannuksia, vaan määritellyn vaihtojakson aikaiset pumppausenergian ja talteen otetun energian määrä kahdelle kiertonesteelle,
verrata tuloksia toisiinsa ja laskea vaihdosta mahdollisesti koituva taloudellinen
säästö, sekä verrata tätä säästöä kiertonesteen vaihtamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tarkastelu on kuitenkin tehtävä koko vuodelle molemmilla kiertonesteillä vaihtojakson pituuden selvittämiseksi.
9.1 Ilman olosuhteet
Kuvassa 7 on esitetty ote ilmapuolen aineominaisuuksien laskennasta tuntisella
tasolla, kun lämmönsiirtonesteenä käytetään vettä. Samanlainen taulukko tehtiin
myös tilanteeseen, jossa lämmönsiirtonesteenä käytettiin etyleeniglykolia.
Laskentaohjelmaan luotiin ominaisuus, jonka avulla voitiin valita, laskeeko ohjelma ilman tiheyden huomioiden sen lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden, vai
käyttääkö ohjelma tiheyden arvona 1,2 kg/m³.
Ilman tiheyden tarkemmalle laskemiselle järjestelmän eri vaiheissa ei selvitystyön kannalta, ollut tarvetta, koska sen avulla ei päästä merkittävästi tarkempiin
lopputuloksiin. Tarve voi ilmetä myöhemmässä vaiheessa mm. seuraavista
syistä:
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1. Toteutuneen vaihtoprosessin jälkeen on havaittu ongelma, jota pyritään
selvittämään laskennallisesti. Tällöin käytössä voi olla myös vaihtojaksolta mitattu säädata, sekä vaihtojaksolta mitattuja aineominaisuuksia
järjestelmän eri osista, jotka mahdollistavat tarkemman analysoinnin.
2. Tulevaisuuteen ennustava säädata tarkentuu pisteeseen, jossa tarkempien laskelmien laatimisesta saadaan hyötyä vaihtojakson pituuden määrittämiseen.

KUVA 7. Ote ilman aineominaisuuksien laskentataulukosta
Poistoilman lämpötila voi vaihdella riippuen kiinteistön lämpökuormien suuruudesta, lämmitysjärjestelmän tarkkuudesta ja lämmityksen ohjaamisesta. Jos
näitä tekijöitä voidaan ennakoida, ne voidaan ottaa laskentaohjelmassa huomioon tuntisella tasolla. Tietojen saaminen vaatii suunnittelijalta perehtymistä kiinteistön lämmitys-, jäähdytys ja ilmanvaihtojärjestelmien lisäksi kiinteistössä tapahtuvaan toimintaan, henkilömääriin ja prosesseihin.
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Esimerkkilaskennassa poistoilman lämpötilan oletettiin pysyvän 21 °C:na läpi
vuoden.
Usein myös tulo- ja poistoilman määrää halutaan ohjata kiinteistössä mm. kiinteistön käytön tai olosuhdehallinnan seurauksena. Jos näitä muutoksia voidaan
ennustaa, ne voidaan ottaa huomioon laskentaohjelmassa tuntisella tasolla.
Esimerkkilaskennassa tulo- ja poistoilman suuruus oletettiin pysyvän 6 m³/s koko
vaihtojakson ajan.
Koska tarkempaa tietoa järjestelmän hyötysuhteen muuttumisesta lämpötilan
funktiona ei ollut saatavilla, LTO:n hyötysuhteena käytettiin valmistajan ilmoittamaa lämpötilahyötysuhdetta, kun ulkoilman lämpötila on 0 °C. Laskennassa ei
huomioitu lämmöntalteenottopintojen likaantumisesta aiheutuvaa hyötysuhteen
laskua, sen vaikean ennustettavuuden takia.
Edellä mainittujen tietojen avulla poistoilmasta tuloilmaan siirrettävä lämpöteho
laskettiin kaavalla 1.
𝛷

=𝑐 𝜌𝑞

,

𝑇 −𝑇 𝜂 ,

Ohjelma laski tehon kaavalla 1 vuoden jokaiselle tunnille, jos ulkoilman lämpötila ei ylitä LTO rajoituksen ylärajalämpötilaa 19 °C, jota ylemmässä ulkoilman
lämpötilassa ohjelma asettaa tehon arvoksi 0 kW.
Koska tulo- ja poistoilmavirrat ovat samansuuruiset ja termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan energia säilyy, kaava 1 voidaan johtaa muotoon
𝛷

=𝑐 𝜌𝑞

,

𝑇 −𝑇

ja jäteilman lämpötila voitiin laskea johtamalla kaava 1 edelleen muotoon

𝑇 = 𝑇 −

𝛷
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.
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Hyötysuhteen, sekä ulko- ja poistoilman lämpötilojen avulla voitiin selvittää tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen – ennen lämmityspatteria, johtamalla kaava 21
muotoon
𝑇

=𝜂 𝑇 −𝑇

+𝑇 .

9.2 Nesteen olosuhteet
Kuvassa 8 on esitetty ote ilmapuolen aineominaisuuksien laskentataulukosta,
kun lämmönsiirtonesteenä on vesi.
Laskentaohjelmasta voidaan valita, laskeeko taulukko veden tiheyden huomioiden sen keskilämpötilan järjestelmässä, vai käyttääkö ohjelma kiertonesteen arvona 997 kg/m³. Lisäksi ohjelmasta voidaan valita, laskeeko ohjelma veden ominaislämpökapasiteetin huomioiden sen keskilämpötilan järjestelmässä, vai käyttääkö ohjelma veden ominaislämpökapasiteettina arvoa 4,2 kJ/kg°C.
Tämän tarkastelun kannalta nesteen tarkempien aineominaisuuksien määrittämistä ei pidetty tarpeellisena, koska se ei olisi oleellisesti lisännyt laskennan tarkkuutta.
Jos järjestelmän rakenne olisi ollut tiedossa, olisi tarkempien ominaisuuksien
kautta voitu laskea nesteen kinemaattinen viskositeetti ja tarkastella sen muutoksen vaikutusta järjestelmän painehäviöön. Pumppauskustannusten tarkastelulla
kuitenkin todettiin, ettei tällä olisi ollut suurta merkitystä pumppauskustannuksiin.
Tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä suuret, voitiin tuloilmasiirtimelle menevän
veden lämpötila laskea kaavalla 23 ja tuloilmasiirtimeltä palaavan nesteen lämpötila laskea kaavalla 24.
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,

,
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KUVA 8. Ote kiertonesteen aineominaisuuksien laskentataulukosta

9.3 Vaihtojakson pituus

Koska kiertonesteen kausittaisen vaihtamisen kannattavuutta ei ole tiedettävästi
koskaan tarkasteltu, eikä näin ollen vaihtojakson pituutta ole koskaan määritelty,
oli tätä tarkastelua varten luotava tapa, jolla vaihtojakson pituutta pyrittiin arvioimaan.
Vaihtojakson pituus pyrittiin määrittämään vaihdettavan nesteen jäätymislämpötilan ja käytettävien säätietojen avulla. Teoreettisessa tarkastelussa vaihtovälin
jakson pituus selvitettiin laskemalla tuloilmapatterilta palaavan veden lämpötilat,
kun ulkoilman lämpötila oli sidottuna energialaskennan testivuoteen.
Tätä tarkastelua varten luotiin taulukkolaskentatyökalu, johon syötettiin lähtötietoina poistoilman lämpötila, lämmönsiirtonesteen jäätymislämpötila ja lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde 0°C ulkolämpötilassa. Laskentaohjelma esittää
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lämpötilakäyrästön ja osoittaa vaihtojakson pituuden janalla lämmönsiirtonesteen
lämpötilan alarajan mukaan.
Ohjelma laskee hyötysuhteen avulla kiertonesteen tuntiset lämpötilat ja etsii pisimmän yhtämittaisen jakson, jonka aikana vaihdettavan nesteen jäätymislämpötila ei alitu. Vaikka virtaava neste ei välittömästi jäädy tässä lämpötilassa, on
otettava huomioon riski pumpun rikkoontumisesta aiheutuville ongelmille näissä
olosuhteissa. Pumpun vikatilanteessa tai rikkoutuessa nestevirta ei pidä enää
lämmönsiirtonestettä sulana. Lisäksi on huomioitava, että kiertonesteen lämpötila on usein alimmillaan tuloilmapatterissa, harvoin sen jälkeen.
Teoreettinen vaihtoväli on siis suuntaa antava eikä näin ollen sovellu käytännön
toteutukseen, vaan käytännössä jakson pituutta täytyisi lyhentää siten, että liian
aikaisin tai liian myöhään piiriin vaihdettu neste ei aiheuta jäätymisvaaraa järjestelmässä. Vaihtoehtoisesti nestepiiriin vaihdettavan nesteenä voidaan käyttää,
jotain muuta kuin vettä. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että lämmönsiirtonesteen lämmönsiirto-ominaisuudet heikkenevät. Tältä osin vaihtovälin pituuden
määrittäminen on optimointia nesteen ominaisuuksien heikkenemisestä johtuvien säästöjen menetyksen ja vaihtovälin jakson pituudesta saatavien hyötyjen
välillä.
Liitteessä 1 on esitetty vaihtojakson teoreettinen pituus vyöhykkeellä 2, kun lämmönsiirtonesteen jäätymislämpötilan tilalle on asetettu +3 °C, jota on käytetty
kiertonesteenä käytettävän veden lämpötilan alarajana jäätymisriskin pienentämiseksi. Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde on 66,2 %. Siitä käy ilmi, että
teoreettinen jaksonpituus on 3403 tuntia, joka on 39% vuodesta, eli noin 142 päivää.
Liitteessä 2 on esitetty vaihtojakson teoreettinen pituus, kun edellä mainitusta tilanteesta poiketen lämmönsiirtonesteen lämpötilan alarajana käytetään sen jäätymislämpötilaa ±0 °C.
Siitä käy ilmi, että teoreettisen jakson pituus kasvaa 4441 tuntiin, joka on 51 %
vuodesta, eli noin 185 päivää.
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Vaihtojaksoin pituus voi siis teoriassa olla huomattavasti pidempi, jos ollaan valmiita ottamaan riski siitä, että ulkolämpötila ei laske riittävän alas aiheuttaakseen
lämmönsiirtonesteen jäätymisen.
Pumpun vikatilanne huomioitaessa +3 °C ulkolämpötilaa voidaan kuitenkin pitää
ehdottomana alarajana, kun vaihtojakson teoreettista maksimi pituutta määritetään vedelle. Tämä käy ilmi kuvasta 9, jossa pisin yhtenäinen väli, jonka aikana
ulkoilman lämpötila ylittää ±0 °C. Pystyviivojen välin ulkopuolella on pumpun vikaantuessa riski lämmönsiirtonesteenä käytettävän veden jäätymiselle. Pumpun
vikautuessa neste pyrkii ulkoilman lämpötilaan. Ulkoilman ollessa alle ±0 °C veden todellinen jäätymislämpötila alittuu.

KUVA 9. Nestelämpötilarajan yhteys ulkoilman lämpötilaan
Datasta määritellyt jaksot sijoittuvat ajallisesti kesäkuukausille, jolloin jäätymisen esto ei muuta lämmöntalteenottoprosessia, mutta ulkolämpötila ylittää paikoin tuloilman lämpötilan, jolloin LTO:n toimintaa halutaan rajoittaa. Tämä vaikuttaa jakson pituuteen ja saatiin selville laskemalla yhteen tunnit, jotka ylittävät
rajalämpötilan jakson aikana ja jakamalla summa jakson kokonaispituudella.
Jos LTO -järjestelmän rajoituksen ylärajalämpötilaksi asetetaan 19 °C, on järjestelmä vyöhykkeellä 2 pois käytöstä noin 10,2 % vaihtojakson pituudesta. Ku-
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vassa 10 on esitetty LTO:n rajoituksen ylälämpötilan vaikutus vaihtojakson pituuteen, kun nesteen jäätymislämpötila on ±0 °C ja LTO:n rajoittamisen ylälämpötilaa lasketaan.

KUVA 10. LTO:n rajoittamisen ylälämpötilan vaikutus vaihtojakson pituuteen
Vettä voidaan käyttää, kun nestelämpötila ei milloinkaan alita järjestelmässä
+3 °C:n lämpötilaa. Vaihtonesteen alalämpötilarajan ja LTO:n rajoittamisen ylälämpötilan vaikutus vaihtojakson teoreettiseen maksimipituuteen vyöhykkeellä 2,
kun vaihtonesteen käytetään vettä ja ulkolämpötila on sidottu TRY2020 energialaskennan testivuoteen on esitetty kuvassa 11.
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KUVA 11. Kiertonesteen lämpötilan alarajan ja LTO:n rajoittamisen
ylälämpötilarajan vaikutus vaihtojakson pituuteen vyöhykkeellä 2
Siitä voidaan havaita, että vaihtojakson pituus lyhenee merkittävästi +3°C...+4°C
välillä, kun +2°C…+3°C välillä teoreettinen maksimipituus pysyy lähes samana.
Tämä johtuu siitä, että nestelämpötilan alarajan kasvaessa tuntien määrä, joiden
aikana nestelämpötila on asetettua raja-arvoa korkeampi ja LTO:ta ei haluta rajoittaa, laskee energialaskennan testivuoteen sidottujen nestelämpötilalaskujen
perusteella merkittävästi. Käyrät eivät näin ollen ole lineaarisia johtuen testivuoden säätietojen epäsäännöllisyydestä.
Vaihtojakson pituutta määritettäessä on huomioitava, että tunnin tarkkuudella
määritetty vaihtoajankohta ei ole absoluuttinen, vaan sen toteutumiseen liittyy
myös mm. seuraavia seikkoja:
1. Kiertonesteiden vaihtojakso määrittyy ajalle, jolloin kiinteistöön ei ole pääsyä tai se muutoin rajoittaa kiinteistössä tapahtuvaa toimintaa.
2. Kiertonesteen vaihto voidaan tilata vasta, kun varmistutaan siitä, että ulkolämpötila pysyy tarpeeksi korkealla läpi vaihtojakson.
3. Vuorokautinen lämpötilavaihtelu on niin suurta, että jäätymisriskiä ei haluta ottaa.
4. Sääennusteiden toteutumisen luotettavuus.
Näin ollen tehtiin olettamus, että vaihtoajankohdat sijoittuvat luultavimmin teoreettisten vaihtoajankohdan turvalliselle puolelle. Vaihtoajankohdan osumatarkkuudeksi arvioitiin noin 500 tuntia.
Näin ollen vyöhykkeellä 2 ja LTO:n rajoituksen ylälämpötilarajan ollessa 19 °C,
saatiin kiertonesteenä käytettävälle vedelle arvioiduksi vaihtojakson pituudeksi
n. 2300 tuntia.
Vaihtoajankohdan tarkkuuden vaikutusta talteen saadun energian määrän on käsitelty laskennan myöhemmässä vaiheessa.
9.4 Pumppauskustannukset
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Nestepuolen painehäviön muutos saatiin valmistajan laskentaohjelmasta käyttämällä kesän mitoitustietona vaihtojakson aikaista keskilämpötilaa ja suhteellista
kosteutta. Liitteessä 5 on esitetty otteita valmistajan mitoitusohjelmasta, kun talven mitoitusolosuhteina on käytetty ulkolämpötilana -29 °C ja suhteellisena kosteutena 90 % ja kesän mitoitusolosuhteina on käytetty 13 °C ja suhteellisena kosteutena 73%. Siitä voidaan nähdä, että edellä manituissa kesäolosuhteissa etyleeniglykolia käytettäessä lämmönsiirtimien yhteenlaskettu painehäviö on
14,6 kPa suurempi kuin vedellä samoissa olosuhteissa. Jos nestepuolen verkoston muiden osien aiheuttamat painehäviöt arvioidaan olevan etyleeniglykolilla
2 kPa ja vedellä 1,7 kPa, voidaan nestepuolen keskimääräisenä painehäviönä
käyttää etyleeniglykolille 111 kPa ja vedelle 96,1 kPa. Liitteestä 4 voidaan nähdä
pumppuvalmistajan ilmoittamat ottotehot, kun lämmönsiirtonesteenä käytetään
etyleeniglykolia ja vettä.
Vaihtojakson pituutta voitiin käyttää selvitettäessä kiertonesteen vaihdosta saatavaa taloudellista hyötyä. Liitteessä 4 on esitetty valmistajan pumpulle ilmoittamat pumppukäyrät ja pumpun toimintapisteet. Nesteiden lämpötilana on käytetty
17,4 °C, joka on kiertonesteiden laskennallinen keskilämpötila jakson aikana. Liitteestä 4 on nähtävissä, kuinka pumpun kokonaishyötysuhde paranee ja ottoteho
pienenee.
Valmistajan mukaan pumpun ottoteho on 553 W, kun kiertonesteenä on etyleeniglykoli ja 507 W kun nesteenä käytetään vettä. Vaihtojakson aikana pumppauksesta saatavat säästöt voitiin laskea soveltamalla kaavaa 20
𝑦 = (0,539 kW − 0,522 kW) · 2300h · 0,09 €/kWh = 3,52 €,
jossa y on pumppauskustannuksista saatavat säästöt (€).
Voitiin siis todeta, että pumppauskustannuksista saatavat säästöt eivät merkittävästi tuota kiertonesteen vaihdolle kannattavuutta. Koska pumppauskustannuksista saatavat säästöt ovat niin pienet, voidaan myös verkoston osien painehäviön muutoksen vaikutus pumppauskustannuksiin todeta olevan niin vähäinen,
ettei sillä ole merkittävää vaikutusta kiertonesteen vaihdon kannattavuuteen.
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9.5 Talteen otettu lämpöenergia
Talteen otettu lämpöenergia saatiin laskentataulukosta, laskemalla yhteen jokaisen tunnin tehot arvioidun vaihtojakson ajalta. Arvioitu vaihtojakso perustuu vaihtoajankohdan toteutumisen tarkkuuteen, jolla on suuri vaikutus talteen otettavan
energian määrään. Vaihtoajankohdan toteutumisen tarkkuuden ollessa 500 tuntia ja teoreettisen vaihtojakson alun sijoittuessa energialaskennan testivuoden
tunnille 3029, arvioidun vaihtojakson aluksi määritettiin tunti 3530. Vaihtojakson
ollessa 2300 tuntia pitkä, vaihtojakson lopuksi määritettiin tunti 5830. Kuvassa 12
on esitetty vaihtojakson arvioitu pituus ja laskennallinen maksimi pituus.

Kuva 12. Vaihtojakson arvioitu pituus ja laskennallinen maksimipituus
Laskentataulukosta voitiin selvittää, että teoreettisella vaihtojaksolla, poistoilmasta voitiin ottaa talteen noin 120,7 MWh, kun lämmönsiirtonesteenä käytettiin
vettä ja noin 116,9 MWh, kun lämmönsiirtonesteenä käytettiin etyleeniglykolia.
Hyötyä saatiin näin ollen noin 3,8 MWh eli noin 228 €, kun lämmitysenergian hintana käytettiin 60 €/MWh.
Arvioidulla vaihtojaksolla poistoilmasta voitiin ottaa talteen noin 69,7 MWh, kun
lämmönsiirtonesteenä käytettiin vettä ja noin 67,4 MWh kun lämmönsiirtonesteenä käytettiin etyleeniglykolia. Näin ollen hyötyä saatiin noin 2,3 MWh eli noin
138 €.
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Kuvasta 11 on pääteltävissä, että arvioidun vaihtojakson siirtyminen lähemmäksi
teoreettisen vaihtojakson alkua tai loppua voi kasvattaa talteen saatavan energian määrää, mikäli osa tunneista, joiden aikana LTO:n toimintaa halutaan rajoittaa, jää arvioidun vaihtojakson ulkopuolelle.
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10 LÄMMÖNSIIRTONESTEEN VAIHDON KUSTANNUSKET

Lämmönsiirtonesteiden vaihdon kustannuksiin liittyen haastateltiin 19.4.2021 KLlämmön Pirkanmaan aluepäällikkö Ari Saarilahtea (DI). Haastattelua ei litteroitu.
Saarilahden mukaan lämmönsiirtonesteen vaihdon kustannuksiin vaikuttavat
mm. käytettävien lämmönsiirtonesteiden ominaisuudet ja järjestelmän nestetilavuus, joka vaikuttaa myös työn kestoon ja tätä kautta vaihdon kustannuksiin.
Saarilahden (2021) mukaan kustannukset määräytyvät seuraavasti:
Verkosto tulee tyhjentää ja käytössä oleva etyleeniglykoli tulee asianmukaisesti
hävittää tai kierrättää.
Kierrättämiseksi lämmönsiirtonesteen epäpuhtauksien määrä ei saa olla liian
suuri ja liuospitoisuuden täytyy olla vähintään 20%. Lisäksi käytetty lämmönsiirtoneste ei saa sisältää öljyä. (KL-lämpö, 2014)
Hinta nesteen hävittämiselle Saarilahden mukaan on 0,50€/kg.
Esimerkkijärjestelmän lämmönsiirtopattereiden vesitilavuuden ollessa 154 L per
lämmönsiirtopatteri, voitiin järjestelmän nestetilavuus arvioida olevan noin 400 L.
Kierrätysglykolin massa on n.420 kg ja hinnaksi tulee näin ollen 210€.
Tämän jälkeen verkosto on puhdistettava. Verkostoon lisätään veden ja pesuaineen seos, jossa pesuaineena voidaan käyttää mm. PEITTEX TO puhdistus kemikaalia. Maksimi määrä puhdistuskemikaalia seoksessa on 5 %, joka on esimerkkijärjestelmän nestetilavuudella laskettuna n.20 litraa. Tuotetta myydään
23 kg kanisterissa ja sen hinta on 289,80 €/kanisteri.
Esimerkkijärjestelmän tapauksessa tulisi Saarilahden mukaan verkostoon tämän
jälkeen lisätä 3 L suoja-ainetta. Suoja-aineen hinnaksi Saarilahti arvioi 41 €/L
eli n. 123 €.
Tämän jälkeen järjestelmä voidaan täyttää halutulla vedellä.
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Työn hinnaksi Saarilahti arvioi n. 500 €. Hinta sisältää tarvittavat vesianalyysit,
joista voidaan todeta lämmönsiirtonesteiden kunto.
Arvioidun vaihtojakson lopussa vesi tulee vaihtaa etyleeniglykoliin. Prosessi on
Saarilahden mukaan sama, mutta suoja-aineen sijasta verkostoon lisätään raaka
glykoli.

Määrä määräytyy halutun seossuhteen mukaan. Esimerkkijärjestel-

mässä 400 L nestetilavuudesta 30 % on 120 L ja sen massa on glykolin tiheys
huomioituna n.133 kg. Glykolin hinta Saarilahden mukaan on 2,60 €/kg. Näin ollen glykolin hinnaksi tulisi n. 345,80 €, jonka lisäksi valmista lämmönsiirtonestettä
tulisi olla varalta täyttöastian läheisyydessä. 2 kanisteria valmista lämmönsiirtonestettä maksaa n. 60,90 €.
Lämmönsiirtonesteiden vaihtaminen tulisi siis esimerkkijärjestelmän tapauksessa maksamaan n. 2530 €/vuosi. Vaihtojakson ajalta saatu hyöty kattaa kustannuksista vain 5,5 %.
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11 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tavoitteen oli selvittää, mitä asioita nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän lämmönsiirtonesteen kausittaisen vaihtamisen kannattavuuden laskennassa tulisi huomioida.
Työssä tarkasteltiin vaihtojakson pituuteen ja määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä.
Tarkastelun pohjalta voitiin todeta, että vaihtojakson pituuden määrittämisessä
on useita muuttujia, joilla on jakson pituuteen lyhentävä vaikutus. Historiaan pohjaavat säätiedot ovat laskennan keskeisin, mutta myös epätarkin osa.
Laskennan tarkkuutta heikentävät myös sen pohjautuminen valmistajien järjestelmälle 0 °C lämpötilassa ilmoittamalle hyötysuhteelle. Laskennan tarkkuus paranisi, mikäli käytössä olisi riittävä määrä mittausdataa järjestelmän toiminnasta
eri ulkoilmaolosuhteissa.
Todellisen kannattavuuden laskemiseksi tulisi määritellyn vaihtojakson ajan mitata ilman ja kiertonesteen olosuhteita kahdessa järjestelmässä, jotka erottavat
toisistaan vain niissä käytetyn kiertonesteen osalta. Lisäksi järjestelmien tulisi toimia samoissa olosuhteissa.
Nesteenvaihdossa tapahtuvalla viskositeetin muutoksella ei herkkyystarkastelun
mukaan ollut merkittävää vaikutusta pumppauskustannuksiin, kun lämmönsiirtoneste vaihdettiin etyleeniglykolista veteen. Sen huomioinnin tarve laskennassa
todettiin kuitenkin riippuvan halutusta laskentatarkkuudesta.
Säätietojen aiheuttamasta epätarkkuudesta huolimatta opinnäytetyössä esitetyillä menetelmillä päästään riittävän tarkkaan lopputulokseen kannattavuuden
arvioinnissa. Sen avulla pystytään määrittämään realistinen vaihtojakson pituus
ja osoittamaan lämmönsiirtonesteen kausittaisesta vaihtamisesta saatu hyöty.
Esimerkkijärjestelmän tapauksessa saatu hyöty ei ylittänyt lämmönsiirtonesteen
vaihdosta ja nesteen käsittelystä koituvia kustannuksia. Vaikka olemassa on
laaja kirjo erilaisia lämmönsiirtonesteitä, joiden ominaisuudet voivat pidentää
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vaihtojakson pituutta merkittävästi, on vaikea nähdä, että kiertonesteen kausittainen vaihtaminen olisi kannattavaa johtuen lämmönsiirtonesteen vaihdon kustannuksista. Esimerkkijärjestelmässä vaihdettavana kiertonesteenä käytettävän veden hintaa ei huomioitu kustannuksissa ja on todennäköistä, että mikäli vaihdettavana lämmönsiirtonesteenä käytettäisiin matalamman jäätymislämpötilan
omaavaa nestettä, tulisi vaihdon kannattavuus, johtuen lisääntyvistä kustannuksista, entisestään laskemaan. Mikäli käytössä oleva kiertonesteen glykolipitoisuus olisi korkeampi, kasvaisi vaihdosta saatava hyöty.
Mikäli järjestelmä ja sen nestetilavuus olisi esimerkkijärjestelmää pienempi, olisivat hankittavan lämmönsiirtonesteen ja pumppaamisesta aiheutuvat kustannukset pienemmät. Tällöin on kuitenkin oletettava tulo- ja poistoilmamäärien olevan
myös esimerkkijärjestelmää pienemmät, joka pienentää talteen otettavan energian määrää.
Poistoilman lämpötilan ollessa yli +21 °C, nesteen keskilämpötila nousisi ja vaihtojakson teoreettinen maksimi pituus pitenisi, mutta huomioitaessa pumpun pysähtymisestä aiheutuva jäätymisriski ulkoilman ollessa alhainen, ei vaihtojakson
pituutta voida riskittömästi pidentää. Korkeammalla poistoilman lämpötilalla saadaan vaihtojakson aikana kuitenkin hyöty talteen otetun energian määrässä.
Mikäli järjestelmän tulo- ja poistoilmavirtoja pienennetään esimerkiksi aikaohjelman mukaan, vaikuttaa tämä järjestelmän kannattavuuteen sitä heikentävällä tavalla. Tämä johtuu siitä, että järjestelmästä talteen saatavan energian määrä pienenee tilavuusvirran pienentyessä. Lisäksi lämmöntalteenoton hyötysuhde heikkenee.
Käytettävissä olevien testivuosimateriaalien, lämmönsiirto nesteiden, lämmönsiirtonesteen vaihtokustannusten, lämmöntalteenottolaitteiden ja tilan olosuhdehallinnan myötä variaatioiden määrä on suuri. Variaatioiden määrän vuoksi ei
voida olettaa, että esimerkkilaskennan tapaus edustasi niitä kaikkia.
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Vaikka lämmönsiirtonesteen kausittainen vaihtaminen saataisiin laskennallisesti
kannattavaksi, tulisi jokaisen järjestelmän kohdalla miettiä, ylittääkö kiertonesteen vaihdosta saatava hyöty kustannukset siinä määrin, että riski vaihdettavan
kiertonesteen jäätymisestä kannattaa ottaa.
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