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Tämä diplomityö on tehty Vapo Oy:n toimeksiannosta ja työssä tutkittiin Forssan 

biovoimalaitoksen savukaasupesurin lämmöntalteenottosiirtimen likaantumista. 

Likaantuminen heikentää lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksia ja aiheuttaa tätä 

kautta tuotannonmenetyksiä savukaasupesurin lämmöntalteenotossa. Työn tavoitteena oli 

tutkia likaantumisen syitä sekä etsiä optimaalisen ratkaisu lämmönsiirtimen 

puhtaanapitoon. 

Työssä arvioitiin kirjallisuustiedon, mitatun prosessidatan ja erilaisin laboratoriokokein 

lämmönsiirtimen likaantumisen syitä, likaantumismekanismia ja likaantumisnopeuden 

vaihtelua. Työssä havaittiin, että likaantuminen johtuu pääosin kaukolämpöveden 

sisältämän kiinteiden epäpuhtauksien tarttumisesta lämmönsiirtimen 

lämmönsiirtopinnoille. Kaukolämpövettä puhdistamaan aiemmin hankittu 

sivuvirtasuodatin todettiin järkeväksi investoinniksi, koska on nähtävissä, että 

kaukolämpövesi on puhdistunut ja lämmönsiirtimen likaantuminen vähentynyt tämän 

ansiosta. 

Työssä tutkittiin kuutta erilaista vaihtoehtoa lämmönsiirtimen puhtaanapitoon, joista 

suurimmassa osassa selvitettiin uuden lämmönsiirrinkapasiteetin hankkimista ja 

lämmönsiirtimen puhdistamista joko kemiallisesti tai mekaanisesti. 

Kustannustehokkaimmaksi toimenpiteeksi todettiin lämmönsiirtimen laajentaminen ja 

toimintatavan muuttaminen niin, että lämmönsiirrin puhdistetaan kahdesti vuodessa: 

kesärevisiossa ja ajokauden puolivälissä vuodenvaihteen tienoilla. 
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This Master’s Thesis was done for Vapo Oy. In this work was studied fouling of the flue 

gas scrubber’s heat recovery exchanger in the biomass powerplant. Fouling of the heat 

exchanger weaken its heat transfer properties and this causes production losses in the heat 

recovery of flue gas scrubber. The aim of this Thesis was to study causes of fouling and 

look for the optimal solution for cleaning of heat exchanger. 

Causes of fouling and fouling mechanism and fouling rate were researched using 

literature material, collected process data and laboratory experiments. The study found 

that the fouling is mainly due to the adhesion of solid particles in district heating water to 

the heat transfer surfaces of the heat exchanger. Previously investment for district heating 

water filter was a sensible investment. It can be seen that district heating water has been 

cleaned and fouling of the heat exchanger has been reduced due to this. 

Six different alternative solutions for cleaning the heat exchanger were studied. Most of 

these were investigated to obtain the new heat transfer capacity and to the same time to 

clean the heat exchanger either chemically or mechanically. The most cost-effective 

solution was to expand the heat exchanger and change the mode of operation so that the 

heat exchanger is cleaned twice a year: in the summer and the middle of the operation 

cycle. 
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1 JOHDANTO 

Lämpöä talteenottavat savukaasupesurit ovat viime vuosina yleistyneet polttolaitoksissa 

Suomessa erityisesti niistä saatavan taloudellisen höydyn vuoksi. Polttoaineiden 

kallistuminen on lisännyt energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta ja osaltaan myös 

kilpailu lämpöasiakkaista on ajanut kaukolämpöyhtiöitä toiminnan tehostamiseen. 

Savukaasupesurin ansiosta saadaan säästöjä polttoainekustannuksissa ja lisäksi 

polttolaitos kykenee näin tuottamaan aiempaa suuremman lämmön huipputuotantotehon. 

Kosteita polttoaineita poltettaessa savukaasussa on varsin paljon vesihöyryä. Ilman 

savukaasupesuria vesihöyryn sisältämä latenttilämpö menetetään kokonaan, mutta 

savukaasupesurilla lauhtumislämpö pystytään suurelta osin ottamaan talteen. Tämän 

ansiosta polttolaitoksen hyötysuhde voi nousta jopa yli toistakymmentä prosenttia. 

Pesurilta saatavan lämpöenergian lämpötilataso on kuitenkin suhteellisen matala, mikä 

rajoittaa lämpöenergian käyttökohteita. Hyvin tyypillinen lämpöenergian 

hyödyntämiskohde onkin palaavan kaukolämpöveden esilämmitys. 

Savukaasupesurin optimaalinen ja energiatehokas käyttö ja toiminta vaikuttavat varsin 

paljon savukaasupesurista saatavaan taloudelliseen hyötyyn ja savukaasupesuri-

investoinnin kannattavuuteen. Tästä syystä on tärkeää, että savukaasupesuri toimii 

suunnitellusti ja mahdollisimman energiatehokkaasti. Lämmöntalteenoton kannalta yksi 

tärkeimmistä komponenteista savukaasupesurissa on levylämmönvaihdin, jolla lämpö 

siirretään pesurin pesukierrosta kaukolämpöveteen. Lämmönvaihtimen tehokas toiminta 

onkin avainasemassa lämmöntalteenoton onnistumisen kannalta. 

1.1 Tutkimusongelma 

Savukaasupesurin toimivuuden kannalta on tärkeää saavuttaa savukaasun 

kastepistelämpötila, koska tällöin savukaasun sisältämä vesihöyry alkaa lauhtua. Mitä 

alemmaksi savukaasun lämpötila laskee kastepistelämpötilasta, sitä enemmän 

savukaasuista saadaan lämpöenergiaa. Savukaasupesurin lämmöntalteenottokierrosta 

lämpö siirretään kaukolämpökiertoon lämmönvaihtimen avulla. Tällöin 
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kaukolämpöveteen lämpöä siirtävissä pesureissa savukaasun loppulämpötila määräytyy 

palaavan kaukolämpöveden lämpötilan ja lämmönsiirtimen asteisuuden mukaan. Mikäli 

vaihtimen asteisuus on korkea ja tehokkuus matala, savukaasun lämpötila jää 

kaukolämpöveden paluulämpötilaa korkeammaksi ja potentiaalisesti hyödynnettävissä 

olevaa lämpöenergiaa menetetään. Tästä syystä lämmöntalteenottovaihtimen on syytä 

toimia korkealla tehokkuudella ja pienillä asteisuuksilla. 

Lisäksi on tyypillistä, että koko kaukolämpöveden virtaama kierrätetään pesurin 

lämmönvaihtimen läpi. Tämä aiheuttaa virtaukseen painehäviön, joka suhteellisesti 

kasvaa lämmönvaihtimen likaantuessa. Tällöin pumppujen tekemä pumppaustyö kasvaa, 

ja suurella kaukolämpökuormalla pumppauksen riittävyys saattaa muodostua 

ongelmaksi. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kiinteän polttoaineen laitoksessa ei pystytä 

tuottamaan kaikkea potentiaalisesti tuotettavissa olevaa kaukolämpötehoa ja joudutaan 

aikaisemmin käynnistämään kalliimpia polttoaineita käyttäviä laitoksia. 

Varsinainen lämmönsiirron heikentyminen johtuu lämmönvaihtimen 

kokonaislämmönsiirtoluvun pienentymisestä, mikä voi aiheutua muun muassa 

likaantumisesta. Kaukolämpövedessä voi olla epäpuhtauksia, esimerkiksi kiintoainetta tai 

kovuussuoloja, jotka muodostavat huonosti lämpöä johtavia kerrostumia 

lämmönsiirtopinnoille. Lämmönvaihtimen LTO-kierrossa likaantumista aiheuttaa 

erityisesti tuhka, jota vielä sähkösuodattimen ja pesurin pesuvaiheen jälkeenkin 

savukaasuissa on. Lisäksi pesurin vesialtaaseen kertyvä tuhka ei välttämättä ehdi 

laskeutua altaan pohjalle, vaan menee osittain pumppauksen mukana 

täytekappalekerrokseen. Tästä syystä tuhka voi aiheuttaa hiukkaslikaantumista 

lämmönvaihtimen pesurikierron puolelle. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja metodologia 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää savukaasupesurin lämmöntalteenottovaihtimen 

likaantumisen syitä ja etsiä keinoja lämmönvaihtimen optimaaliseen puhdistukseen sekä 

likaantumisen negatiivisten vaikutusten vähentämiseen. Tarkoituksena on aluksi tehdä 

tutkimusongelman asettelua selvittämällä likaantumisen vakavuutta tutkittavan 
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polttolaitoksen savukaasupesurin lämmönvaihtimessa. Tämän jälkeen selvitetään 

likaantumiseen johtanutta kehitystä ja likaantumismekanismeja muun muassa olemassa 

olevan mittausdatan ja kirjallisuuden perusteella. Lopuksi tehdään toimenpide-

ehdotuksia optimaaliseksi toimintatavaksi lämmönsiirtimen puhtaanapitoon sekä 

esitetään johtopäätöksiä niiden vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. 

Ensin lasketaan likaantumisen aiheuttama taloudellinen kustannus, joka syntyy 

lämmönvaihtimen heikon tehokkuuden aiheuttamasta lisäpolttoainetarpeesta. 

Taloudellisen kustannuksen avulla voidaan pohtia likaantumisen vakavuutta ja tehdä 

johtopäätöksiä siitä, onko likaantuminen ylipäätään taloudellisessa mielessä niin suuri 

ongelma, että sen korjaamiseksi kannattaa tehdä toimenpiteitä. Lisäksi tutkimusongelmaa 

jäsennellään selvittämällä esimerkiksi lämmöntalteenottovaihtimen tehokkuutta, 

asteisuutta ja painehäviötä sekä analysoimalla niiden kehitystä. 

Edellä esitetyillä lämmönvaihtimen lämmönsiirto-ominaisuuksia mittaavilla 

menetelmillä voidaan tutkia yleisellä tasolla myös likaantumisnopeutta ja sen vaihtelua. 

Tämän tiedon ja kirjallisuuden perusteella voidaan arvioita, minkä tyyppisestä 

likaantumisesta on kyse. Lisäksi tärkeässä osassa likaantumismekanismin määrittelyä on 

lämmönsiirtoon osallistuvien väliaineiden ja lämmönsiirtimen kerrostumien laadun 

tutkiminen. Tämän avulla voidaan arvioida, minkä tyyppisestä likaantumisesta on kyse. 

Lopuksi tehdään johtopäätöksiä kirjallisuusaineiston ja tutkimuksen aikana syntyneen 

aineiston perusteella. Päämääränä on selvittää savukaasupesurin lämmönvaihtimen 

likaantumismekanismi ja likaantumiseen johtanut kehitys ja syyt. Näiden tietojen avulla 

on mahdollista arvioida sopivia toimenpiteitä likaantumisen ehkäisemiseksi. Tutkittavia 

keinoja likaantumisen vähentämiseksi ovat esimerkiksi kaukolämpöverkon kiertoveden 

vesikemia ja puhdistuslaitteistot, sekä erilaiset lämmönvaihtimien pesumenetelmät. 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään kussakin tapauksessa kustannustehokkain 

menetelmä tai eri menetelmien yhdistelmä likaantumisongelman ratkaisemiseen. 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tässä diplomityössä keskitytään savukaasupesurin lämmönvaihtimen likaantumisen 

tutkimiseen ja keinoihin, joilla likaantumista voidaan vähentää. Likaantumista selvitetään 

sekä kaukolämpöverkon vesikierron puolella. Likaantumisen osalta pyritään erityisesti 

selvittämään likaantumiseen johtaneet syyt ja toimenpiteet, joilla lämmönvaihtimen 

likaisuutta voisi vähentää. 

Kaukolämpöverkon kiertoveden liialliset epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia kaikkialla 

kaukolämpöverkossa, kuten mittareissa, lämmönvaihtimissa ja venttiileissä. Tässä työssä 

keskitytään vain savukaasupesurin lämmöntalteenottovaihtimen likaantumiseen, mutta 

työssä esitetyistä parannustoimenpiteistä voi olla hyötyä myös kaukolämpöverkon 

muuhun toimintaan liittyen. Kaukolämpöveden laadun parantamisessa keskitytään 

kaukolämpöverkon vesikemiaan muutoksiin ja mahdolliseen puhdistuslaitteistojen 

hankintatarpeiden selvittämiseen. 

1.4 Rakenne 

Diplomityö on jaettu kahteen osaan; kirjallisuus- ja tutkimusosaan. Kirjallisuusosa 

koostuu kappaleista kaksi, kolme ja neljä, ja niissä käydään läpi savukaasupesurin 

toimintaperiaate ja tutkitaan erityisesti lämmönsiirtimen likaantumiseen vaikuttavia 

tekijöitä kaukolämpöverkoissa. Työn tutkimusosassa on analysoitu nykytila ja aiemmat 

kokemukset savukaasupesurin lämmönsiirtimen likaantumiseen suhteen. Keskeisenä 

haasteena on selvittää kustannustehokkain toimintatapa likaantuvan lämmönsiirtimen 

kanssa. Tutkimusongelmaa käsitellään kappaleissa neljästä kahdeksaan.  

Kirjallisuusosan alussa käsitellään savukaasupesurin toimintaa ja termodynamiikkaa. 

Tarkemmin perehdytään yleisellä tasolla lämpöä talteenottavan levylämmönsiirtimen 

lämmönsiirto-ominaisuuksiin ja virtausolosuhteisiin. Lisäksi työn kirjallisuusosassa 

selvitetään kaukolämpöveden laadunvalvonnan periaatteet ja keinot laadun 

ylläpitämiseen.  Lopuksi esitellään tutkimusongelman näkökulmasta relevantteja 
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likaantumismekanismeja, joiksi todettiin kaukolämpöverkoissa tyypillisimmin esiintyvät 

hiukkas- ja korroosiolikaantuminen sekä saostuminen. 

Työn tutkimusosassa esitellään ensin tutkittava voimalaitos varsinkin 

savukaasupesurilaitoksen ja kaukolämpöjärjestelmän osalta. Tämän jälkeen selvitetään 

savukaasupesurin lämmönsiirtimen likaantumiskehitystä sen olemassaoloaikana ja 

tutkitaan aiemmin tehtyjen puhdistusten vaikutus lämmönsiirtimen toimintaan. Lisäksi 

selvitetään kaukolämpöverkon vesikemiallinen tila ja sen mahdollinen vaikutus 

likaantumiseen. Tärkeänä osakokonaisuutena arvioidaan myös likaantumisen 

aiheuttamaa kustannusvaikutusta. Kustannusvaikutuksen avulla arvioidaan tarkasteluun 

otettujen puhtaanapitomenetelmien taloudellista kannattavuutta. Tutkimusosan 

viimeisessä kappaleessa tehdään johtopäätöksiä tulosten tarkastelun perusteella ja 

esitetään ratkaisu tutkimusongelmaan. 
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2 SAVUKAASUPESURI 

Savukaasupesuri on polttolaitoksen savukaasua käsittelevä laitteisto, joka poistaa 

savukaasusta pölyhiukkasia ja muita epäpuhtauksia sekä ottaa myös savukaasun lämpöä 

talteen. Polttolaitoksen hyötysuhde on korkealla tasolla, kun lämpöhäviöt ovat 

mahdollisimman pienet. Savukaasun mukana poistuva entalpiavirta on yksi 

merkittävimmistä polttolaitoksen lämpöhäviöistä. Savukaasupesurien 

hankkimisperusteena onkin tyypillisesti ollut savukaasun lämmöntalteenotosta saatava 

taloudellinen hyöty. (Flyktman et al. 2012, 22; Raiko et al. 2002, 24) Kuvassa 1 on 

savukaasupesuri asennettuna tyypilliselle paikalle sähkösuodattimen ja savupiipun väliin. 

 
Kuva 1. Savukaasupesuri sähkösuodattimen ja savupiipun välissä. (Ehox Tuote Oy 2017) 

2.1 Toimintaperiaate ja rakenne 

Savukaasupesureita on useita erilaisia tyyppejä lämmöntalteenoton ja hiukkasten pesun 

perusteella, mutta lämpöä talteenottavia pesureita on kahta tyyppiä. Toinen on 

savukaasulauhdutin, jossa savukaasu johdetaan putkien läpi ja putkien toisella puolella 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5h-On1LjXAhXRIewKHQEMBpcQjRwIBw&url=http://www.ehox.fi/savukaasupesuri-savukaasun-lauhdutus.htm&psig=AOvVaw0xpH5CIpuANUS6Q-NLiYRu&ust=1510562933241584
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kiertää lämmitettävä aine. Toinen tyyppi on savukaasupesuri, johon tässä työssä 

keskitytään. Savukaasupesurissa savukaasu jäähdytetään savukaasun kanssa 

kosketuksissa olevalla pesunesteellä, johon savukaasun lämpö siirtyy. Lämmennyt 

pesuneste pumpataan erilliselle levylämmönvaihtimelle, missä lämpö siirretään 

hyötykäyttöön. (Van Loo & Koppejan 2008, 158-159; Flyktman et al. 2012, 23) 

Kuvassa 2 on tyypillinen lämmöntalteenotolla varustettu savukaasupesuri. 

Savukaasukanava tulee pesurin alaosaan, jossa ensin tapahtuu savukaasun puhdistus. 

Ylempänä toisessa vaiheessa tapahtuu lämmöntalteenotto kaukolämpöveteen. Savukaasu 

poistuu tässä tapauksessa pesurin huipulla olevasta piipusta. 

 
Kuva 2. Lämmöntalteenotolla varustetun pesurin periaatekuva. (Valmet 2015, 11) 

Savukaasu johdetaan pesurille yleensä lämpötilassa 140…200 °C ja savukaasu 

käsitellään kahdessa prosessivaiheessa. Ensimmäinen vaihe on pesuvaihe, jossa 

savukaasuun ruiskutetaan suoraan pesuliuosta joko vasta- tai myötävirtaan. Pesuvaihe on 

usein pesurin alaosassa ja pesukiertoa kutsutaan tämän vuoksi alakierroksi. Savukaasun 

pölyhiukkaset agglomeroituvat pisaroihin ja pisarat erotellaan savukaasusta 

pisaranerottimessa, josta ne valuvat pesurin pohjalle altaaseen. Pesurin pohjalta osa 

pesuliuoksesta pumpataan uudelleen pesukiertoon ja osa pesunesteestä pumpataan 

lauhteen käsittelyyn. Lauhdetta on poistettava, jotta pesuri ei ylitäyttyisi lauhdevesistä ja 
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toisaalta näin estetään epäpuhtauksien konsentroituminen pesuriin. (Jalovaara et al. 2003, 

63; Huhtinen 1994, 237; Flyktman et al. 2012, 22) 

Toisessa vaiheessa tapahtuu lämmöntalteenotto savukaasusta. Tässä vaiheessa 

savukaasuvirtaan suihkutetaan runsaasti pesuliuosta, jotta savukaasun lämpötila saadaan 

laskettua kastepistelämpötilan alapuolelle. Lämmöntalteenoton kierto on pesurin 

yläosassa, mistä syystä vesikiertoa kutsutaan usein yläkierroksi. 

Lämmöntalteenottovaiheen tärkeä komponentti on täytekappalekolonni, jossa vesihöyryn 

lauhtuminen tapahtuu (Flyktman et al. 2012, 22). Täytekappalekolonnissa on 

täytekappaleita, jotka ovat muovista tai keraamisesta materiaalista valmistettuja 

epäsäännöllisen muotoisia kappaleita. Niiden tarkoituksena on lisätä savukaasun ja 

pesuliuoksen kontaktipinta-alaa toimimalla vesihöyryn lauhtumispintoina, jotta 

lauhtuminen olisi mahdollisimman tehokasta. (McCabe et al. 2005, 566-569) 

Täytekappalekerroksesta pesuliuos ja lauhde valuvat yläkierron altaaseen, mistä sitä 

uudelleen kierrätetään lämmönvaihtimen kautta yläkierron suuttimille. Yläkierrosta 

talteenotettu lämpöenergia siirretään kaukolämpöveteen. Lämmöntalteenottovaiheen 

jälkeen savukaasut johdetaan pisaranerottimen kautta piippuun. (Jalovaara et al. 2003, 

63) 

2.2 Levylämmönsiirrin 

Savukaasupesurin lämpöenergian talteenottoon käytetään tyypillisesti 

levylämmönsiirtimiä. Levylämmönsiirrin on kompakti lämmönsiirrin, jossa kahden 

päätylevyn väliin kiristetty suuri määrä levyjä. Levyt erottavat kuuman ja kylmän 

virtauksen toisistaan. Levylämmönsiirtimissä on tyypillisesti suuri lämmönsiirtopinta-ala 

tilavuusyksikköä kohden ja ohuet virtauskanavat verrattuna perinteisiin putki-

vaippalämmönsiirtimiin. Levylämmönvaihtimet jaotellaan yleensä niiden rakenteen 

perusteella. Yleisimpiä malleja ovat tiivistetyt, juotetut, puolihitsatut, hitsatut ja 

fuusioidut levylämmönvaihtimet. (Reay et al. 2013, 93, 96-97) Kuvassa 3 on Alfa Lavalin 

tiivisteellinen levylämmönvaihdin. 
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Kuva 3. Tiivisteellinen levylämmönvaihdin. (Alfa Laval 2017a) 

Levylämmönsiirtimet ovat tavallisesti fyysiseltä kooltaan melko pieniä verrattuna 

vastaavan teholuokan putki-vaippalämmönsiirtimiin. Ohuiden ja muotoiltujen 

virtauskanavien johdosta virtaukseen syntyy turbulenttisuutta melko pienilläkin 

virtausnopeuksilla. Turbulenttisuus lisää levyn pintaan kohdistuneita leikkausjännityksiä, 

mikä irrottaa epäpuhtauksia. Lisäksi levylämmönsiirtimissä päästään varsin korkeisiin 

kokonaislämmönsiirtokertoimiin. Tämän ansiosta lämmönsiirtimen asteisuus on 

kohtuullisen pieni ja lämmönsiirto myös pienen lämpötilaeron omaavien fluidien välillä 

onnistuu. (McCabe et al. 2007, 457) 

Joissakin tapauksissa pienet virtauskanavat lisäävät levylämmönvaihtimen likaantumista. 

Virtaavassa aineessa saattaa olla esimerkiksi kiinteitä hiukkasia, jotka tarttuvat levyjen 

pinnoille. Tällöin ahdas virtauskanava voi estää partikkelin irtoamisen. 

Levylämmönsiirrinten käyttöä rajoittaa myös se, että ne sopivat vain suhteellisen alhaisiin 

käyttöpaineisiin ja -lämpötiloihin, koska tiivisteet eivät kestä suuria paineita ja 

lämpötiloja. (McCabe et al. 2005, 457; Wang et al. 2007, 188) 
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2.2.1 Rakenne 

Levylämmönsiirrin koostuu symmetrisistä levyistä, joissa joka toisen levyn välissä virtaa 

kuuma fluidi ja joka toisen välissä kylmä fluidi. Lämmönsiirtopintana toimii fluidien 

välissä oleva levy. Virtaavien aineiden sekoittuminen on estetty esimerkiksi levyjen 

välissä olevilla tiivisteillä, juotoksilla tai hitsauksilla. (Reay et al. 2013, 96-97) Kuvassa 

4 (a) on esitys vastavirtaperiaatteella toimivan levylämmönvaihtimen toiminnasta. 

Kuuma neste pumpataan sisään vaihtimen alanurkasta ja johdetaan ulos vaihtimen 

ylänurkasta. Kylmä neste pumpataan sisään vaihtimen ylänurkasta ja johdetaan ulos 

vaihtimen alanurkasta. Tällöin kuuman ja kylmän nesteen virtaussuunnat ovat vaihtimen 

sisällä vastakkaiset. 

 
Kuva 4. Levylämmönvaihtimen virtauskaavio (a) ja esimerkki levyn rakenteesta (b). (McCabe et al. 2005, 

456) 
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Kuvassa 4 (b) on esimerkki levylämmönsiirtimen levyn rakenteesta. Levyistä on 

nähtävissä vaakasuoraan ja vinoittain aaltoilevia kohoumia. Tällöin puhutaan levyn 

aallotuskulmasta, joka vasemmanpuoleisella levyllä noin 40° ja oikeanpuoleisella levyllä 

0°. Levyjen välinen etäisyys ja niiden geometria vaikuttavat lämmönsiirron 

onnistumiseen. Tyypillisesti levyjen etäisyys toisistaan on 2…5 mm. (McCabe et al. 

2005, 455-456) Levyt valmistetaan yleensä ruostumattomasta tai haponkestävästä 

teräksestä mutta myös nikkeliseoksia ja titaania on käytettyä levyjen valmistuksessa 

(Reay et al. 2013, 95). 

2.2.2 Lämmönsiirto 

Lämmönvaihtimessa siirtyvä lämpöteho voidaan laskea massavirran, 

ominaislämpökapasiteetin ja fluidin lämpötilan muutoksen tulona, kun aineelle ei tapahdu 

olomuodonmuutoksia. Kylmemmän fluidin vastaanottama lämpöteho on suunnilleen 

yhtä suuri kuin kuumemman fluidin luovuttama. (Baehr & Stephan 2006, 44-45) Tämä 

on esitetty yhtälössä 1. 

𝑞 = �̇�ℎ𝑐𝑝,ℎ(𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇ℎ,𝑜) = �̇�𝑐𝑐𝑝,𝑐(𝑇𝑐,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜)                             (1) 

missä q   lämpöteho [kW]    

 �̇�  massavirta [kg/s]    

 cp  ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK]   

 T   lämpötila [K] 

Usein mitatuista arvoista lasketut lämpötehot kuumalla ja kylmälle fluidille poikkeavat 

toisistaan muun muassa mittausepätarkkuuksista johtuen. Tällöin tulosten tarkkuutta 

voidaan parantaa laskemalla lämpötehoista keskiarvo ja käyttää sitä jatkolaskelmissa. 

(Jaglarz & Taler 2015, 44) Massavirran ja ominaislämpökapasiteetin tuloa kutsutaan 

myös lämpökapasiteettivirraksi C. Lämpökapasiteettivirtojen suuruuksia täytyy arvioida, 

kun määritetään lämmönsiirtimen teoreettisesti suurinta lämmönsiirtotehoa. Lisäksi 

lämmönsiirtimen teho voidaan määrittää myös kokonaislämmönsiirtokertoimen, pinta-

alan ja logaritmisen lämpötilaeron avulla yhtälön 2 mukaan. (Vepsäläinen et al. 2012, 

138) 
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𝑞 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑚           (2) 

missä U   kokonaislämmönsiirtokerroin [W/m2K]  

 A   lämmönsiirtopinta-ala [m2]   

 ∆Tlm logaritminen lämpötilaero [°C] 

Merkittävä lämmönsiirtoon vaikuttava tekijä on lämpötilaero fluidien välillä. 

Lämpötilaeroja fluidien välillä voidaan tutkia sisään- ja ulosmenevien virtausten 

lämpötilojen avulla. Kuvassa 5 on kvalitatiivinen esitys vastavirtalämmönsiirtimen 

fluidien lämpötilojen muutoksista niiden kulkiessa vaihtimen läpi. ΔT2 on sisään tulevan 

kuuman fluidin ja ulos tulevan kylmän fluidin lämpötilaero. ΔT1 on ulos tulevan kuuman 

fluidin ja sisään tulevan kylmän fluidin lämpötilaero. (Baehr & Stephan 2006, 40-41) 

 
Kuva 5. Vastavirtalämmönsiirtimen lämpötilakaavio. (McCabe et al. 2005, 328) 

Kuten nähdään, lämpötilojen muutokset eivät välttämättä ole lineaarisia fluidien edetessä 

lämmönvaihtimessa, koska lämmönvaihtimessa siirtyvä lämpöteho vaihtelee eri 

kohdissa. Tästä syystä usein käytetty keino keskimääräisen lämpötilaeron laskemiseen on 

logaritmisen lämpötilaeron laskeminen.  (Von Böckh & Wetzel  2012, 216) Tyypillisesti 

levylämmönvaihtimilla logaritminen lämpötilaero on varsin pieni. Likaantuminen 

heikentää lämmönsiirtoa, jolloin myös logaritminen lämpötilaero kasvaa. Logaritminen 

lämpötilaero voidaan laskea yhtälöllä 3 (Incropera & Dewitt 1996, 584-585) 
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∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(∆𝑇1 ∆𝑇2)⁄
          (3) 

missä ∆T1   fluidien lämpötilaero kylmässä päässä [°C]  

 ∆T2   fluidien lämpötilaero kuumassa päässä [°C] 

Lauseketta 2 käytetään usein kuitenkin kokonaislämmönsiirtokertoimen U 

määrittämiseen, kun lausekkeen 3 avulla on selvitetty logaritminen lämpötilaero.  

Kokonaislämmönsiirtokertoimeen vaikuttaa konvektiolämmönsiirtokerroin kylmän ja 

kuuman fluidin puolella sekä johtuminen materiaalin läpi. Lämmönsiirtopintojen 

likaantuminen lisää johtumisen aiheuttamaa lämpövastusta, jota yleensä mallinnetaan 

erillisillä likavastuksilla. Likavastusten suuruutta voidaan arvioida 

kokonaislämmönsiirtokertoimen avulla, kun tunnetaan virtausolosuhteet, fluidien 

ominaisuudet ja lämmönsiirtimen rakenne. (Von Böckh & Wetzel  2012, 236-239) 

Hyvä keino tutkia lämmönsiirtimen likaantumista on lämmönsiirtimen tehokkuuden 

laskeminen. Lämmönsiirron heikentyessä lämmönsiirtimen asteisuus kasvaa ja 

kokonaislämmönsiirtokerroin pienenee. Tästä aiheutuu lämmönsiirtotehon suhteellinen 

heikentyminen teoreettiseen maksimilämmönsiirtotehoon nähden. Tätä suhdetta 

kutsutaan rekuperaatioasteeksi, ja sen laskenta on esitetty yhtälössä 4. (Incropera & 

Dewitt 1996, 599-600) 

𝜀 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

𝑞

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑖−𝑇𝑐,𝑖)
          (4) 

missä ε      rekuperaatioaste [-]    

 qmax suurin mahdollinen lämmönsiirtoteho [kW]  

 Cmin pienempi lämpökapasiteettivirta [kW/K] 

Lämmönjohtavuudella eli konduktanssilla kuvataan lämmönsiirron onnistumista koko 

rakenteen läpi kahden väliaineen välillä. Käytännössä tällä tarkoitetaan 

lämmönvaihtimen tehonsiirtokykyä lämpötilayksikköä kohden. Mitä suurempi 

konduktanssi on, sitä enemmän lämmönvaihdin kykenee siirtämään lämpöä. Suuresta 

konduktanssista on hyötyä varsinkin, kun siirretään lämpöä aineiden välillä, joilla on 
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pienet lämpötilaerot. Konduktanssi lasketaan lämmönsiirtotehon ja logaritmisen 

lämpötilaeron avulla yhtälön 5 mukaan. (Baehr & Stephan 2006, 6) 

𝐺 =
𝑞

∆𝑇𝑙𝑚
           (5) 

missä G    konduktanssi [MW/K]   

Tyypillisesti konduktanssi on korkea varsinkin levylämmönsiirtimissä, joissa on suuri 

lämmönsiirtopinta-ala suhteessa lämmönsiirtimen tilavuuteen. Konduktanssin 

laskeminen on varsin hyvä keino tutkia lämmönsiirtimen toimivuutta, mikäli fluidien 

lämpötilat ovat kohtuullisen vakaita ajan suhteen. Yleensä konduktanssi pienenee ajan 

myötä, koska lämmönsiirtimen asteisuudet ja tätä kautta logaritminen lämpötila kasvavat 

likaantumisen johdosta. (Jaglarz & Taler 2015, 44-45) 

2.2.3 Painehäviö 

Lämmönsiirrin aiheuttaa virtaukseen painehäviön, joka riippuu lämmönsiirtimen läpi 

kulkevan aineen ominaisuuksista, virtausnopeudesta ja lämmönsiirtimen rakenteesta. 

Mikäli aineominaisuudet ja lämmönsiirtimen rakenne pysyvät vakioina, voidaan 

painehäviötä tutkia virtausnopeuden suhteen. Tällöin painehäviö kasvaa 

eksponentiaalisesti suhteessa virtausnopeuteen. (Lepach et al. 1997, 32-33)  

Likaantuminen aiheuttaa virtauskanavien ohenemista eli käytännössä muuttaa 

lämmönsiirtimen rakennetta. Tästä syystä vaihtimen aiheuttama suhteellinen 

virtausvastus ja painehäviö kasvavat ajan myötä, joten likaantumista on tutkittava muilla 

keinoilla. Yksi tapa tutkia likaantumista on laskea Eulerin luku. Eulerin luku on 

virtausmekaniikan dimensioton luku, jota käytetään varsinkin painehäviöitä tutkittaessa. 

(White 2003, 314, 347, 385) Eulerin luvun laskenta on esitetty yhtälössä 6. 
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𝐸𝑢 =
∆𝑝

𝜌𝑤2
              (6) 

missä Eu    Eulerin luku [-]    

 ∆p    painehäviö [Pa]    

 ρ      tiheys [kg/m3]    

 w     nopeus [m/s] 

Eulerin luku kuvaa painevoimien ja inertiavoimien suhdetta, joka on nolla täysin 

kitkattomassa virtauksessa ja kasvaa virtauksen vastusvoimien kasvaessa (White 2003, 

311). Eulerin luvun pitäisi siis pysyä melko vakiona eri virtausnopeuksilla, kun 

lämmönvaihtimen rakenne ei muutu ja yleisesti tiedetään painehäviön kasvavan 

virtausnopeuden neliön suhteen. Likaantuvalle lämmönvaihtimelle laskettu Eulerin luku 

kasvaa ajan myötä virtauskanavien ohenemisen johdosta. Eulerin lukua tutkimalla 

pystytään rajaamaan analyysi likaantumisen aiheuttamiin virtausvastuksen muutoksiin. 

2.3 Savukaasupesurin termodynamiikkaa 

Savukaasupesurien lämmöntalteenotto perustuu savukaasun jäähtymisestä ja erityisesti 

savukaasun vesihöyryn lauhtumisesta saatavan latenttilämmön hyödyntämiseen. 

Savukaasusta saatavan lämpöenergian määrä riippuu savukaasun koostumuksesta ja 

lämpötilasta, johon savukaasu jäähtyy. (Jalovaara et al. 2003, 63) Kuvassa 6 on Caligo 

Oy:n esitys savukaasun luovuttamasta lämpöenergiasta savukaasun lämpötilan suhteen. 

Laskennassa polttoaineen kosteus on ollut 50 % ja jäännöshappi 5 tilavuusprosenttia 

kuivassa savukaasussa. Nähdään, että savukaasun kastepistelämpötilan saavuttaminen on 

erittäin tärkeää lämmöntalteenoton kannalta. Kastepistelämpötilaa korkeammissa 

lämpötiloissa lämpöenergiaa saadaan vain savukaasujen jäähtymisestä, jolloin suurillakin 

savukaasun jäähtymillä savukaasun luovuttama lämpöenergia jää varsin 

vaatimattomaksi. Kastepistelämpötilaa alemmissa lämpötiloissa savukaasun luovuttama 

lämpöenergia lisääntyy selvästi, koska lämpöenergiaa saadaan tällöin myös vesihöyryn 

lauhtumisesta. 
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Kuva 6. Savukaasun luovuttaman lämpö savukaasun lämpötilan suhteen. (Caligo 2017) 

Merkittävä lämmöntalteenottoon vaikuttava tekijä on savukaasun loppulämpötila, kuten 

kuvasta havaitaan. Kaukolämpöverkkoon kytketyssä pesurissa savukaasun 

loppulämpötila on lämmönvaihtimen asteisuudesta riippuen lähes sama kuin 

kaukolämpöveden paluulämpötila. Tyypillinen kaukolämpöveden paluulämpötila on 

40…50 °C, jolloin savukaasu luovuttaa kuvatussa tapauksessa lämpöä 200…250 

kW/MWpa. 

Savukaasun kastepistelämpötila riippuu savukaasun koostumuksesta. Mitä suurempi 

mooliosuus savukaasusta on vesihöyryä, sitä korkeampi on savukaasun 

kastepistelämpötila. Toisin sanoen kastepistelämpötila on suoraan verrannollinen 

vesihöyryn osapaineeseen. Savukaasun vesihöyryn osapaine riippuu polttoaineen 

alkuainekoostumuksesta ja kosteudesta sekä palamisilman kosteudesta ja savukaasun 

jäännöshapesta. Polttoaineen vety palaessaan hapettuu vedeksi, lisäten vesihöyryn 

määrää savukaasussa. Merkittävämmän osan savukaasun kosteudesta tuo kuitenkin 

polttoaineen kosteus. Tästä syystä pesurit ovat kannattavimpia kosteita polttoaineita, 

kuten biomassaa, polttavissa polttolaitoksissa. (Van Loo & Koppejan 2008, 155-156, 

158-160) 
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2.4 Savukaasulauhteen epäpuhtaudet 

Savukaasu muodostuu polttoaineen palamisessa syntyneistä kaasumaisista 

reaktiotuotteista sekä palamisilman ja polttoaineen sisältämistä reagoimattomista 

aineista. Polttoaineet koostuvat pääosin hiilestä (C), hapesta (O2), vedystä (H2), typestä 

(N2) ja rikistä (S) ja tuhkasta. Polttoaineiden alkuainepitoisuuksissa on suuria eroja, 

esimerkiksi puupolttoaineissa on rikkiä usein alle 0,05 %, kun taas turpeessa rikkiä on 

noin 0,2 %. (Raiko et al. 2002, 34; Alakangas et al. 2016, 56, 122) Kiinteän polttoaineen 

palamisreaktioissa syntyy pääosin hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia (CO), vettä 

(H2O) sekä rikkidioksidia (SO2) ja rikkitrioksidia (SO3). Varsinkin turpeen poltossa 

syntyvässä savukaasussa on happamuutta aiheuttavia rikkiyhdisteitä. Lisäksi savukaasu 

sisältää polttoaineen kosteuden mukana tulevaa vettä ja palamisilman mukana tulevaa 

typpeä ja palamisessa reagoimatonta happea. Polttoaineen sisältämä tuhka poistuu 

tulipesästä osittain savukaasun seassa lentotuhkana. (Raiko et al. 2002, 300; Flyktman et 

al. 2012, 22) 

Savukaasupesuri puhdistaa savukaasusta kiinteitä hiukkasia, rikkidioksidia ja 

vetykloridia (HCl), jotka erottuvat savukaasupesurin pesuveteen ja lauhteeseen. 

Rikkidioksidin osalta erotusaste on tavallisesti 80…98 % ja vetykloridin osalta erotusaste 

on 70…95 %. Rikkidioksidi ja vetykloridi happamoittavat lauhdevettä. Tästä syystä 

lauhdetta on neutraloitava emäksisellä aineella, kuten natriumhydroksidilla (NaOH). 

(Flyktman et al. 2012, 7, 22) Savukaasun kiinteät hiukkaset ovat pääosin polttoaineen 

tuhkaa ja petihiekkaa. Suuria, yli 10 µm:n, pölyhiukkasia pesuri erottelee yli 98 %:n 

tehokkuudella, kun taas pieniä, alle 1 µm:n, pölyhiukkasia ei juurikaan. (Ohlström et al. 

2005, 26-28) Lisäksi savukaasu sisältää muitakin päästöjä ja epäpuhtauksia, esimerkiksi 

raskasmetalleja, joita savukaasusta muodostuneeseen savukaasulauhteeseen erottuu. 

(Flyktman et al. 2012, 22) Taulukossa 1 on esimerkki turvetta ja biomassaa käyttävän 

polttolaitoksen savukaasupesurin jäteveden koostumuksesta. Savukaasupesurin 

jätevedellä tarkoitetaan tässä tapauksessa pesukierrosta poistettavaa käsittelemätöntä 

vettä. 
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Taulukko 1. Esimerkki savukaasupesurin jäteveden ominaisuuksista. (Pöyry 2016, 4) 

ominaisuus pitoisuus [mg/l] 

kiintoaine 10...1000 

kloridi (Cl-) 100…800 

sulfaatti (SO4) 1500...2500 

arseeni (As) < 0,1 

elohopea (Hg) < 0,001 

kadnium (Cd) < 0,005 

lyijy (Pb) < 0,1 

sinkki (Zn) < 0,4 

kokonaistyppi 10…50 

COD 10…50 

BOD 3…70 

 

Taulukosta nähdään, että kiintoainetta ja vesiliukoisia kloridia ja sulfaattia, on 

käsittelemättömässä pesurin pesuvedessä varsin paljon. Kiintoaine on pääosin tuhkaa ja 

kloridi- sekä sulfaatti-ionit polttoaineen sisältämän rikin ja kloorin muodostamia 

vesiliukoisia yhdisteitä. Lisäksi tuhkassa on pieniä määriä erilaisia metalleja, joista 

raskasmetallit ovat haitallisimpia. Jätevesi sisältää myös orgaanisia aineita, kuten 

palamatonta polttoainetta. Orgaanisen aineen määrää voidaan arvioida mittaamalla 

kemiallista hapen kulutusta (COD) tai biologista hapen kulutusta (BOD). (Pöyry 2016, 4-

5) 

Savukaasupesurin lauhteen koostumukseen vaikuttaa siis eniten käytettävien 

polttoaineiden koostumus. Polttotekniikalla ja mahdollisilla muilla savukaasujen 

puhdistuslaitteistojen olemassaololla ja niiden toimivuudella on vaikutusta 

savukaasupesurin jäteveden koostumukseen. Lämmöntalteenottovaihtimen kannalta 

ongelmallisin epäpuhtaus savukaasussa ja savukaasulauhteessa on kiintoaine eli tuhka ja 

petihiekka. Tämä aiheuttaa hiukkaslikaantumista ja sitä kautta lämmönsiirron 

tehokkuuden heikentymistä tai jopa tukoksia lämmönvaihtimen pesuripuolelle. (Pöyry 

2016, 4-5) 
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3 KAUKOLÄMPÖVEDEN LAADUNVALVONTA 

Kaukolämpöverkoissa käytetään lämmönsiirtoaineena vettä, jonka kemiallisella laadulla 

on suuri merkitys kaukolämpöjärjestelmän rakennemateriaalien käyttöikään, 

kestävyyteen ja korroosioon. Tästä syystä kaukolämmön kierto ja -lisäveden eri laatuun 

vaikuttavia parametreja on seurattava. Näin voidaan minimoida materiaalien korroosio ja 

haitallisten kerrostumien muodostuminen. (Danish District Heating Association 2015, 8) 

Kaukolämpövedeltä vaadittu laatu riippuu esimerkiksi kaukolämpöverkon koosta ja 

laitoksen kytkentätavasta verkkoon. Tavanomaisesti seurattavat parametrit ovat kuitenkin 

samat. Tyypillisesti kaukolämpövedestä analysoidaan 1 - 2 kertaa kuukaudessa seuraavat 

parametrit: (Koskelainen et al. 2006, 370-371) 

- pH-arvo 

- kokonaiskovuus 

- happea sitova kemikaali 

- kokonaisrauta 

- kokonaiskupari 

- ammoniakki 

- väriainepitoisuus 

- kiintoaine 

Tarpeen mukaan, esimerkiksi ongelmatilanteissa, voidaan analysoida myös seuraavat 

parametrit: (Koskelainen et al. 2006, 370-371)  

- kaliumpermanganaatin kulutus 

- kloridi 

- silikaatti 

- sulfaatti 

- alkaliteetti 

- fosfaatti 

- öljypitoisuus 

- happipitoisuus 

- hiilidioksidipitoisuus 
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Edellä mainittujen natrium-, sulfaatti-, silikaatti- ja kloridipitoisuuksien avulla voidaan 

saada lisätietoa muun muassa kaukolämpöveden suolojen laadusta ja korroosion syistä. 

Kaliumpermanganaatin kulutuksesta selviää veden sisältämän orgaanisen aineksen 

määrä. Alkaliteetti kertoo veden kyvystä vastustaa pH:n muutosta. Öljypitoisuus voidaan 

mitata, mikäli kaukolämpövesi on sameaa. Happi- ja hiilidioksidipitoisuudet kertovat 

kemiallisen hapensidonnan toimivuudesta. (Koskelainen et al. 2006, 364-365; Isoaho & 

Valve 1986, 150-51) 

3.1 Suojaavan oksidikalvon muodostuminen 

Veden kanssa kosketuksissa olevat teräspinnat ovat sellaisenaan alttiita korroosiolle. 

Tästä syystä kaukolämpöjärjestelmiin pyritään luomaan olosuhteet, missä raudan pinnalle 

muodostuisi korroosiolta suojaava magnetiittikalvo. Magnetiitti (Fe3O4) on raudan oksidi 

ja paras tunnettu korroosionsuoja. Tavoitteena on muodostaa teräksen pinnalle tiivis ja 

yhtenäinen suojakalvo, jonka liukenemis- ja muodostumisnopeus olisivat yhtä suuret. 

Tällöin magnetiittikalvo ei liukene liian ohueksi tai kasva liian paksuksi. Lisäksi 

magnetiittikalvon tulisi olla niukkaliukoinen ja hyvin kiinni teräspinnassa, jotta 

kiertoveteen ei liukenisi tai irtoaisi suspendoitunutta rautaa.  (VGB-R 450 Le 1988, 9; 

Kurkela 1985, 26-27) 

Vesiliuoksen vetyionien aikaansaaman korroosioreaktion vaikutuksesta rauta liukenee 

reaktioyhtälön 7 mukaisesti. (Buecker 1997, 167) 

𝐹𝑒 + 2𝐻+ → 𝐹𝑒2+ + 𝐻2 (g)         (7) 

Optimaalisella pH-alueella rautaionit reagoivat hydroksyyli-ionien kanssa 

ferrohydroksidiksi reaktioyhtälön 8 mukaan (Tunturi (päätoim.) 1988, 287) 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2         (8) 

Mikäli lämpötila on alle 60 °C, muodostuu ferrohydroksidia myös raudasta ja vedestä 

suoraan reaktioyhtälön 9 mukaan. 
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𝐹𝑒 + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐻2  (g)         (9) 

Ferrohydroksidi hajoaa magnetiitiksi, vedeksi ja vedyksi Shikorrin reaktion mukaan. 

(Kurkela 1985, 27)  

3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐻2𝑂 + 𝐻2 (g)       (10) 

Shikorrin reaktio on hidas lämpötila-alueella 60 °C…100 °C. Korkeammissa 

lämpötiloissa reaktio nopeutuu ja alle 60 °C:ssa reaktiota ei tapahdu juuri lainkaan. Kun 

lämpötila on yli 100 °C, muodostuu magnetiittia myös suoraan vedestä ja raudasta 

reaktioyhtälön 11 mukaan. (Tunturi (päätoim.) 1988, 288) 

3𝐹𝑒 + 4𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2 (g)       (11) 

Magnetiittikerroksen muodostumiseen vaikuttaa lämpötilan lisäksi veden pH-arvo ja 

happipitoisuus. Liian matalalla pH-arvolla magnetiittia ei muodostu ollenkaan tai 

olemassa oleva magnetiittikerros tuhoutuu. Jäännöshappi vedessä saattaa tilanteesta 

riippuen edistää magnetiittikerroksen muodostumista, sillä ferrohydroksidi saattaa 

hapettua hapen vaikutuksesta magnetiitiksi reaktioyhtälön 12 mukaan. Tällöin 

muodostuva magnetiittikerros saattaa kuitenkin olla löyhästi kiinni metallipinnassa. 

(Tunturi (päätoim.) 1988, 288, 292) 

3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐻2𝑂       (12) 

Kuitenkin usein happi reagoi ferrohydroksidin kanssa hematiitiksi (Fe2O3), joka ei ole 

yhtä hyvä korroosionsuoja kuin magnetiitti. (Kurkela 1985, 30-31) 

Veden pH-arvolla ja lämpötilalla on varsin suuri vaikutus magnetiittikalvon 

muodostumiseen ja pysyvyyteen, kuten kuvasta 7 nähdään. Pienetkin poikkeavuudet 

suositusarvoista voivat moninkertaistaa magnetiitin liukoisuuden. 
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Kuva 7. Veden lämpötilan ja ph-arvon vaikutus magnetiitin liukoisuuteen. (Heitmann 1986, 177) 

Suotuisten kemiallisten olosuhteiden luominen, teräspintaa suojaavan magnetiittikalvon 

muodostumisen mahdollistamiseksi, on yksi vesikemian tärkeimpiä tehtäviä. Magnetiitti 

pyritään saamaan niin sanottuun passiivitilaan, jossa magnetiittikalvo uusiutuisi 

rikkoutuessaan itsestään ja liukeneminen kiertoveteen olisi mahdollisimman vähäistä. 

Tällöin myös korroosion eteneminen on estynyt. (Kurkela 1985, 12, 26) 

3.2 Laadunvalvontaparametrit 

pH - arvo 

Vesiliuoksen pH – arvo kertoo liuoksen happamuuden ja alkalisuuden. Tyypillisesti pH:n 

lukuarvo on välillä 1 – 14. Liuoksen pH määritetään laimeissa liuoksissa 

oksoniumionikonsentraation perusteella yhtälön 13 mukaan. (Laitinen & Toivonen 1982, 

214-216) 

 𝑝𝐻 = − log10 𝐻3𝑂+        (13) 

Liuos on neutraali, kun pH – arvo on 7. Tällöin oksonium ja hydroksidi-ionikonsentraatiot 

ovat yhtä suuria. Kun oksoniumionikonsentraatio on suurempi kuin hydroksidi-

ionikonsentraatio, on liuos pH – arvoltaan alle 7 eli hapan. Emäksisen liuoksen pH–arvo 
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on yli 7. Tällöin oksoniumionikonsentraatio on pienempi kuin hydroksidi-

ionikonsentraatio. (Laitinen & Toivonen 1982, 215; Buecker 2000, 39-40) 

Oksonium- ja hydroksidi-ionien määrä vesiliuoksissa riippuu lämpötilasta. Tällöin myös 

pH on lämpötilasta riippuvainen. Tästä syystä vesiliuosten pH-arvot mitataan yleensä 25 

°C:ssa vertailukelpoisten mittaustulosten saamiseksi. (Littler et al. 1992, 160) Kuvassa 8 

on esitetty puhtaan veden pH–arvon riippuvaisuus lämpötilasta. 

 
Kuva 8. Puhtaan veden pH-arvo eri lämpötiloissa. (Tunturi (päätoim.) 1988, 896) 

Veden pH–arvolla suuri vaikutus teräksen korroosioon: liian matalla pH–arvolla rauta 

syöpyy vetyä kehittäen, kun taas liian korkea pH–arvo lisää teräksen jännityskorroosiota. 

Optimaalinen pH–alue rauta-vesisysteemissä korroosion minimoimiseksi on 9…10. 

(Laitinen & Toivonen 1982, 262-263; Koskelainen et al. 2006, 361) Kuvassa 9 on esitetty 

teräksen korroosionopeus niukkahappisessa vedessä pH–arvon suhteen. Kuvatuissa 

olosuhteissa teräksen korroosio pysähtyy, kun pH–arvo on noin 9,4. 
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Kuva 9. pH–arvon vaikutus teräksen korroosioon. (Tunturi (päätoim.) 1988, 278) 

Kokonaiskovuus 

Veden kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen 

määrää. Kalsium- ja magnesiumkarbonaattisuolojen, kuten kalsiumbikarbonaatin 

Ca(HCO3)2 ja magnesiumbikarbonaatin Mg(HCO3)2, aiheuttamaa kovuutta kutsutaan 

karbonaattikovuudeksi. Kalsium ja magnesium voivat muodostaa myös kloridi- ja 

sulfaattisuoloja, kuten kalsiumkloridia CaCl2 ja magnesiumsulfaattia MgSO4. Näiden 

aiheuttamaa kovuutta kutsutaan mineraalihappokovuudeksi. Mineraalihappokovuus ja 

karbonaattikovuus muodostavat yhdessä kokonaiskovuuden. (Huhtinen et al. 1994, 280; 

Kohan 1997, 705) 

Kovuutta mitataan yksiköllä °dH. Yksi kovuusaste tarkoittaa 10 mg kovuussuoloja 

kalsiumoksidiksi laskettuna yhdessä litrassa vettä. (Huhtinen et al. 1994, 280) Veden 

kovuuden luokittelu saksalaisella kovuusasteikolla on taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Veden luokittelu kovuuden suhteen. (Laitinen & Toivonen 1982, 288) 

Luokitus Kovuus [°dH] 

Erittäin pehmeä 0 - 2 

Pehmeä 2 - 5 

Keskikova 5 - 10 

Kova 10 - 21 

Erittäin kova > 21 

Kaukolämpövedessä kovuus aiheuttaa kattilakiven muodostumista verkkoon kytkettyihin 

kuumavesikattiloihin. Kattilakivikerrostumat johtavat huonosti lämpöä. Tämä aiheuttaa 

lämmönsiirron heikentymistä kattilaputkien läpi, mikä voi johtaa kattilaputkien 

ylikuumenemiseen. (Koskelainen et al. 2006, 362) Lämmönsiirtimissä kovuussuolat 

saattavat saostua lämmönsiirtopinnoille, mikä aiheuttaa lämmönvaihtimien likaantumista 

ja lämmönsiirron heikentymistä. Muun muassa näistä syistä prosessiveden kovuuden 

tulisi olla mahdollisimman alhainen. (Müller-Steinhagen 1993, 2) 

Happipitoisuus 

Eräs merkittävimpiä korroosioon vaikuttavia tekijöitä on kaukolämpöveteen liuennut 

happi. Hapen liukoisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät, joista tärkeimmät ovat paine, 

lämpötila ja veden elektrolyyttipitoisuus.  Lämpötilan ja elektrolyytti- eli 

suolapitoisuuden kasvaessa hapen liukoisuus veteen pienenee. Sitä vastoin paineen 

kasvaessa hapen liukoisuus veteen kasvaa. Hapen konsentraatio metallipintojen eri 

kohdissa vaihtelee, esimerkiksi halkeaman pohjalle happipitoisuus voi olla pieni ja 

virtauksessa suuri. Tämä aiheuttaa metallipinnalle potentiaalieron, joka kiihdyttää 

sähkökemiallista korroosiota. (Laitinen & Toivonen 1982, 265; Kurkela 1985, 10) 

Kuvassa 10 on esitys hapen liukoisuudesta veteen kokonaispaineen ollessa 1 bar ja 

tilanteessa, jossa hapen osapaine on 1 bar. Nähdään, että 100 °C:ssa ja ilmanpaineessa 

hapen liukoisuus veteen on nolla. Lisäksi mitä kauempana vesi on kylläisestä tilasta, sitä 

enemmän happea on mahdollista liueta. Toisesta käyrästä nähdään, kuinka hapen 

liukoisuus veteen kasvaa paineen kasvaessa.   



34 

 

 
Kuva 10. Hapen liukoisuus veteen. (Tunturi (päätoim.) 1988, 274) 

Kaukolämpöjärjestelmään happea voi päästä lisäveden mukana, avoimista 

paisuntasäiliöistä, ilmavuodoista tai asiakkaiden käyttövesivuodoista. (Koskelainen et al. 

2006, 361) Kaukolämpöjärjestelmän kiertovedessä liuennutta happea tulisi olla 

vähemmän kuin 0,02 mgO2/kg. Kiertoveteen liuennut happi poistetaan pienissä 

kaukolämpöverkoissa tyypillisesti kemiallisesti hapenpoistokemikaalilla. Suurissa 

kaukolämpöverkoissa käytetään termistä hapenpoistoa. (Energiateollisuus ry. 2007, 7-9) 

Sähkönjohtavuus 

Sähkönjohtavuus eli johtokyky tarkoittaa veden kykyä johtaa sähköä. Veden 

sähkönjohtavuus on suoraan verrannollinen siinä ionimuodossa olevien aineiden 

määrään. Sähkönjohtavuutta kasvattavat esimerkiksi suolat, jälkiannostelukemikaalit ja 

useat liukoiset epäpuhtaudet. Vesiliuoksen johtokyky on yksi tärkeimpiä veden 

laadunvalvontaparametreja. Johtokyky mitataan tyypillisesti, kun halutaan tietää veteen 

liuenneiden epäpuhtauksien määrä. Sähkönjohtavuuden mittaaminen on varsin 
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yksinkertaista ja edullista, mistä syistä sitä käytetään paljon veden puhtauden seurantaan. 

(Littler 1992, 205-206; VGB-R 450 Le 1988, 16; Kohan 1997, 555-556) 

Sähkönjohtavuus riippuu mitattavan vesiliuoksen lämpötilasta, mistä syystä johtokyky 

mitataan yleensä + 25 °C:n lämpötilassa. SI-järjestelmässä johtokyvyn yksikkö on mS/m, 

mutta usein käytetään myös yksikköä µS/cm kaukolämpövesien varsin pienien 

sähkönjohtavuuksien vuoksi. (Huhtinen et al. 1994, 280) 

Kaukolämpöjärjestelmässä kiertoveden johtokyvyn tulisi olla mahdollisimman alhainen, 

koska liuenneet suolat aiheuttavat korroosiota. Toisaalta magneettisten 

lämpöenergiamittareiden toimivuuden kannalta johtokyky olisi hyvä olla välillä 50…100 

µS/cm. (Koskelainen et al. 2006, 368) 

Kiintoaine 

Kiintoaineella tarkoitetaan kaukolämpövedessä olevan kiinteän aineen pitoisuutta. 

Kiintoaine selvitetään yleensä suodattamalla vesinäyte massaltaan ja huokoskooltaan 

tiedetyn kalvon läpi. Mitattuun kiintoainepitoisuuteen vaikuttaa suodatuskalvon 

huokoskoko, mikä tyypillisesti kaukolämpöveden suodatuksessa on 0,45 µm. (Isoaho & 

Valve 1986, 126; Energiateollisuus ry. 2007, 8) 

Tyypillisesti kiintoaine on suurelta osin irtonaista magnetiittia. Ohjearvosuositus 

kiintoaineelle on alle 0,5 mg/kg. Suuri kiintoainepitoisuus lisää eroosiokorroosiota ja 

muodostaa kerrostumia ja tukkeumia kaukolämpöjärjestelmässä. (Energiateollisuus ry. 

2007, 5,8) 

Ammoniakki 

Kaukolämmön kiertovedessä oleva ammoniakki on haitallista lähinnä 

kaukolämpöjärjestelmän kupariosille. Ammoniakki yhdessä hapen kanssa liuottaa 

kupariosien pintaan hapettuneita kuparioksidikerrostumia. Paljaalle kuparipinnalle 

muodostuu uusia kerrostumia, joita ammoniakki taas liuottaa. Syntyy tapahtumaketju, 

joka johtaa kupariosien korroosioon ja ohenemiseen. (Koskelainen et al. 2006, 362) 
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Ammoniakkia saattaa kaukolämpövedessä esiintyä, vaikka sitä ei suoraan veteen 

syötettäisikään. Tiettyjen hapensitojakemikaalien hajoamisessa saattaa syntyä 

ammoniakkia. Esimerkiksi hydratsiini (N2H4) voi hajota lämmön vaikutuksesta 

ammoniakiksi ja typeksi. (Koskelainen et al. 2006, 362; Kohan 1997, 547) 

Kokonaisrauta ja –kupari 

Kokonaisrauta- ja kokonaiskuparipitoisuuksilla tarkoitetaan kaukolämpöveden 

hiukkasmuotoisen eli suspendoituneen ja liukoisen eli ionimuotoisen raudan ja kuparin 

yhteismääriä. Kaukolämpöjärjestelmä koostuu pääosin teräskomponenteista ja osin myös 

kuparikomponenteista, kuten putkista, lämmönvaihtimista ja venttiileistä. Tästä syystä 

kaukolämpöveden kokonaisrauta- ja kokonaiskuparipitoisuudet antavat hyvin tietoa 

yleisellä tasolla kaukolämpöjärjestelmän kunnosta ja erityisesti korroosiosta. 

(Energiateollisuus ry. 2007, 5, 7-8; VGB-R 340 Le 1988, 18)  

Kuparin ja raudan korroosioon vaikuttavat erityisesti veden pH ja happipitoisuus. Kupari 

ja rauta kaukolämpöjärjestelmässä voivat aiheuttaa galvaanista korroosiota, koska ne 

muodostavat yhdessä sähköparin. Kaukolämmön kiertovedessä mahdollisimman pienet 

kokonaisrauta- ja kokonaiskuparipitoisuudet ovat suositeltavia. (Energiateollisuus ry. 

2007, 4-5, 7) 

3.3 Ohjearvosuositukset kaukolämpöveden laadulle 

Kaukolämpöjärjestelmän toimivuuden, käyttöiän ja korroosionhallinnan kannalta 

kaukolämmön kiertoveden laatu on pidettävä sellaisena, jotta edellä mainitut tavoitteet 

toteutuvat. Tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon avulla on saatu luotua ohjeistuksia 

kaukolämmön kierto- ja lisäveden laadulle. (Svensk Fjärrvärme 2015, 177)  

Tyypillisesti ohjearvosuosituksia ovat luoneet eri maiden kaukolämpöyhtiöiden 

etujärjestöt. Suomessa Energiateollisuus ry on koonnut kaukolämmönkiertoveden laadun 

ohjearvosuositukset suosituksiinsa. Ruotsissa vastaavaa työtä on tehnyt Svenks 

Fjärrvärme, joka on antanut ohjearvosuositukset sekä kaukolämmön kiertoveden, että 
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lisäveden laadulle. Tanskassa Dansk Fjernvarme eli Danish District Heating Association 

on tehnyt suosituksia kaukolämmön kiertoveden laadulle. (Energiateollisuus ry. 2007, 1; 

Danish District Heating Association 2015, 8-9; Svensk Fjärrvärme 2015, 177) 

Ohjearvosuositukset mitattavien ominaisuuksien ja niiden suuruuden osalta ovat 

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa varsin samanlaiset. Taulukkoon 3 on koottu 

esimerkkejä tärkeimmistä laadunvalvontaparametreista kaukolämmön kiertoveden ja 

kaukolämpöverkon lisäveden osalta. 

Taulukko 3. Eräitä kaukolämmön kierto- ja lisäveden laadunvalvontaparametreja ja niiden ohjearvoja. 

(Energiateollisuus ry. 2007, 7; Danish District Heating Association 2015, 9; Svensk Fjärrvärme 2015, 180) 

parametri lisävesi (pehmennetty) kiertovesi 

pH-arvo - 9,8 +/- 0,2 9…10 

kokonaiskovuus  °dH < 0,1 < 0,1 

happipitoisuus  mgO2/kg < 0,02 < 0,02 

kokonaisrauta  mgFe/kg < 0,05 < 0,1 

kokonaiskupari  mgCu/kg < 0,05 < 0,02 

öljypitoisuus  mg/kg 0 < 1 

sähkönjohtavuus  µS/cm < 150 < 150 

kloridi  mgCl/kg < 50 < 50 

kiintoaine  mg/kg < 0,5 < 0,5 

3.4 Kaukolämpöveden käsittely 

Kaukolämpöverkoissa kiertovettä joudutaan puhdistamaan erilaisista epäpuhtauksista, 

joita kaukolämpöverkon veteen kertyy korroosion, vuotojen ja muiden epätoivottujen 

tapahtumien johdosta. Tavallisia epäpuhtauksia ovat kiinteät hiukkaset, kuten magnetiitti 

ja asennuksien seurauksena veteen päässyt kiinteä aine. Lisäksi asiakkaiden 

käyttövesivuotojen seurauksena veteen voi päästä kovuussuoloja. (Energiateollisuus ry. 

2007, 7, 13) Myös kaukolämpöverkkoon syötetty lisävesi on käsiteltävä niin, että se 

täyttää edellisessä kappaleessa esitetyt laatuvaatimukset. Tyypillisesti lisävesi 

pehmennetään ja kaasut poistetaan termisellä kaasunpoistolla. 
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3.4.1 Suodattimet 

Tyypillinen kaukolämmön kiertoveden puhdistusmenetelmä on sivuvirtapuhdistus, jossa 

2…5 % koko kaukolämpöveden virtaamasta pumpataan puhdistukseen. Keskisuurissa ja 

suurissa verkoissa sivuvirtavesi suositellaan puhdistamaan kiinteitä hiukkasia erottavalla 

mekaanisella suodattimella sekä kovuussuoloja poistavalla vedenpehmentimellä. 

(Energiateollisuus ry. 2007, 13) Sivuvirtapuhdistuksessa käytettyjä suodattimia ovat 

esimerkiksi patruunasuodatin, magneettisuodatin ja pehmennyssuodatin (Danish District 

Heating Association 2015, 43-44). 

Patruunasuodatin on painesuodatin, jossa kiintoainepitoinen neste ajetaan paineen 

avulla suodatinelementin läpi. Patruunasuodatin koostuu tavallisesti lieriönmuotoisesta 

paineastiasta, jonka sisällä on useita lieriön muotoisia ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuja patruunoita. Näiden teräslieriöiden päälle on asennettu suodatinelementti, 

joka voi olla suodatinkangas, reikälevy, verkko tai kalvo, jonka vesi läpäisee mutta 

kiinteä aine ei. Suodatustehokkuus vaihtelee suodattimesta riippuen, mutta tyypillisesti 

patruunasuodatin puhdistaa hyvin halkaisijaltaan yli 2 µm:n hiukkasia. Suodatinelementit 

valmistetaan tavallisesti puuvillasta tai tekokuidusta, mutta myös teräksestä valmistetut 

suodatinelementit ovat yleistyneet. Ajan myötä suodatinelementit tukkeutuvat, jolloin ne 

on mahdollista pestä puhtaaksi esimerkiksi vastavirtahuuhtelulla. Eräät 

suodatinelementit, kuten suodatinkankaat, reikiintyvät ajan myötä ja tällöin ne on 

vaihdettava uusiin. (Rushton et al. 2000, 17; Sparks 2012, 117-120) 

Magneettisuodattimella pystytään suodattamaan vedestä magnetoituvaa ainetta, yleensä 

rautaa ja sen korroosiotuotteita. Magneettisuodatin koostuu tyypillisesti 

magnetointikäämistä ja rautakuulista. Magnetointikäämi magnetoi rautakuulat, jolloin 

magneettiset hiukkaset tarttuvat niihin. Magneettisuodatin puhdistetaan poistamalla 

sähkövirta ja magnetointi, jolloin hiukkaset irtoavat rautakuulista. (Huhtinen et al. 2008, 

34-35) Magneettisuodattimia on usein myös integroitu muihin suodattimiin tehostamaan 

jonkin mekaanisen suodattimen toimintaa. Magneettisuodattimen yhteydessä voi olla 
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esimerkiksi syklonin tyyppinen laitteisto, jolloin saadaan poistettua myös ei-magneettista 

kiintoainetta. (Littler et al. 1992, 285-286) 

Pehmennyssuodatinta käytetään kaukolämmön kierto- ja lisäveden kovuuden poistoon. 

Pehmennyssuodattimessa kalsium- ja magnesiumionit vaihdetaan natriumioneihin, jotka 

eivät juuri aiheuta ongelmia kaukolämpövedessä. Kovuudenpoisto ei siis vähennä veden 

kokonaissuolapitoisuutta. Esimerkiksi magnesiumkloridin osalta reaktio tapahtuu 

seuraavan reaktioyhtälön mukaan. X:llä tarkoitetaan hartsia, johon ionit ovat 

kiinnittyneinä. (Koskelainen et al. 2006, 366; Huhtinen et al. 2008, 29) 

𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎2𝑋 → 𝑀𝑔𝑋 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙       (13) 

Kuvassa 11 on esitetty pehmennyssuodattimen toimintaperiaate raakaveden 

pehmennyksessä. Katkoviivalla kuvataan suodattimen elvytystä, jolloin hartseihin 

tarttuneet magnesium- ja kalsiumionit korvataan natriumioneilla. 

 

Kuva 11. Veden pehmennyssuodattimen toimintaperiaate. (Huhtinen et al. 2008, 29) 
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3.4.2 Kaukolämpökemikaalit 

Kaukolämpöveden vesikemian optimointiin käytetään erilaisia 

jälkiannostelukemikaaleja. Jälkiannostelukemikaaleilla vaikutetaan esimerkiksi veden 

pH-arvoon, happipitoisuuteen ja korroosioon. Käytettävien kemikaalien valinta on varsin 

tapauskohtaista, mihin vaikuttaa muun muassa lisäveden valmistusmenetelmä, verkon 

kunto ja nykyinen kiertoveden laatu. Lähtökohtaisesti vesikemia on pyrittävä pitämään 

mahdollisimman yksinkertaisena ja kunkin kemikaalin annostelulle onkin oltava jokin 

pätevä syy. Kemikaaleja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin: (Toivonen & Laitinen 

1982, 266; Energiateollisuus ry. 2007, 15-18; Littler et al. 1992, 174-175) 

- pH:säätö 

Kaukolämpöveden suositellaan olevan lievästi emäksistä, joten pH-arvoa on 

nostettava emäksisellä kemikaalilla. Tyypillisiä alkalointikemikaaleja ovat muun 

muassa natriumhydroksidi (NaOH) ja morfoliini (C4H9NO). 

- Kemiallinen hapensidonta 

Mikäli kaukolämpöjärjestelmään syötettävästä lisävedestä ei poisteta happea 

termisesti, on hapensidonta tehtävä kemikaalin avulla. Tyypillisiä 

hapensidontakemikaaleja ovat esimerkiksi hydratsiini (N2H4), 

dietyylihydroksyyliamiini [(C2H5)2NOH] ja natriumerytorbaatti (C6H7NaO6). 

- Inhibiittivaikutus 

Inhibiittorit estävät korroosion etenemistä suljetuissa vesikiertosysteemeissä. 

Inhibiittorit jaetaan anodisiin ja katodisiin. Anodisia ovat muun muassa kromaatit, 

nitriitit ja bromaatit ja katodisia esimerkiksi magnesium-, kupari- ja nikkelisuolat. 

- Väriaine 

Kaukolämpöveteen lisätään väriainetta, jotta kaukolämpövesi voidaan erottaa 

muista vesistä, kuten pintavedestä. Väriaineen on oltava myrkytön eikä siitä saa 

olla haittaa kaukolämpöjärjestelmälle. Tyypillisesti on käytetty uraniinia tai 

pyraniinia, jotka värjäävät kaukolämpöveden vihertäväksi jo pieninä 

pitoisuuksina. 

- Sähkönjohtavuuden nosto 
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Mikäli kaukolämpöverkon lisävetenä käytetään täyssuolanpoistettua vettä, voi 

kaukolämpöveden sähkönjohtavuus jäädä liian alhaiseksi magneettisten 

virtausmittareiden toiminnan kannalta. Tällöin sähkönjohtavuutta on nostettava 

esimerkiksi natriumhydroksidilla tai natriumsulfaatilla (Na2SO4). Tällöin on 

huomioitava, että natriumhydroksidi nostaa myös pH:ta. 
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4 LÄMMÖNSIIRTIMEN LIKAANTUMISMEKANISMIT 

Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu seitsemän eri likaantumismekanismia 

lämmönsiirtimissä: saostuminen, hiukkaslikaantuminen, biologinen likaantuminen, 

kemiallinen likaantuminen, korroosiolikaantuminen, jähmettyminen ja 

sekalikaantuminen. (Jaglarz & Taler 2015, 42-43) Tässä tutkimuksessa keskitytään 

tutkimusongelman näkökulmasta relevantteihin likaantumismekanismeihin eli 

saostumiseen, hiukkaslikaantumiseen ja korroosiolikaantumiseen. Kyseessä voi tietysti 

olla myös näiden likaantumismekanismien yhdistelmä. 

Eri likaantumismekanismien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat väliaineen fysikaaliset ja 

kemialliset ominaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi lämpötila, suolapitoisuus, 

kiintoainepitoisuus ja pH. Lisäksi lämmönvaihtimen rakennemateriaalilla ja 

konstruktiolla on vaikutusta eri likaantumistyyppien syntyyn, varsinkin virtausnopeuden 

ja korroosio-olosuhteiden osalta. (Müller-Steinhagen 2010, 81-84) Kuvassa 12 on 

kvalitatiivinen esitys veden virtausnopeuden vaikutuksesta likavastukseen 

hiukkalikaantumisen, korroosiolikaantumisen, biologisen likaantumisen ja saostumisen 

osalta. 

 
Kuva. 12. Veden virtausnopeuden vaikutus likavastukseen neljällä likaantumismekanismilla. (Müller-

Steinhagen 2010, 84) 

Nähdään, että pääsääntöisesti likaantuminen on vähäisempää suurilla virtausnopeuksilla. 

Korroosiolikaantumiseen ja saostumiseen virtausnopeudella ei ole kovin suurta 
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vaikutusta mutta esimerkiksi hiukkaslikaantumista ei tapahdu juuri lainkaan riittävän 

suurilla virtausnopeuksilla. Saman tyyppinen esitys eri likaantumismekanismien 

käyttäytymisestä pintalämpötilan suhteen on kuvassa 13. 

 
Kuva 13. Materiaalin pintalämpötilan vaikutus likavastukseen neljällä likaantumismekanismilla. (Müller-

Steinhagen 2010, 84) 

Lämmönvaihtimen pintalämpötila kasvattaminen näyttää lisäävän erityisesti saostumista. 

Matalissa lämpötiloissa saostumista ei tapahdu juuri lainkaan mutta saostuminen 

lisääntyy selvästi, kun lämpötila nousee yli 100 °C:n. Hiukkas- ja 

korroosiolikaantumiseen pintalämpötilalla ei ole erityisen suurta vaikutusta. Korroosion 

kannalta ongelmallisen alue on 40…50 °C, jossa korroosiolikaantumista esiintyy eniten. 

4.1 Hiukkaslikaantuminen 

Lämmönvaihtimien likaantumistyypeistä hiukkaslikaantuminen on kaikkein yleisin. 

Siinä kiinteät hiukkaset muodostavat lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinnoille 

kerrostumia, jotka heikentävät lämmönsiirtoa. Tyypillisesti hiukkaset ovat veteen 

liukenemattomia epäorgaanisia hiukkasia, kuten korroosiotuotteita, hiekkaa tai lietettä. 

Myös veteen liukenemattomat suolat voivat synnyttää kerrostumia. Lisäksi 

hiukkaslikaantumista voivat aiheuttaa orgaaniset aineet, esimerkiksi humus, jota 

vesikiertoon voi päästä korjaustöiden johdosta tai lisäveden mukana. (Al-Haj Ibrahim 

2012, 62-74) 
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Hiukkaslikaantuminen voidaan käsittää prosessina, jossa hiukkanen kulkeutuu pinnan 

läheisyyteen, kiinnittyy pintaan ja mahdollisesti myöhemmin irtoaa pinnasta. Prosessin 

kulkuun vaikuttavat useat kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt, jotka tekevät sen tutkimisesta 

haasteellista. Esimerkiksi hiukkasten liikkeeseen seinämän läheisyydessä vaikuttavat 

konvektio ja diffuusio. Hiukkasten kiinnittyminen pintaan riippuu hiukkasten ja pinnan 

välisestä vetovoimasta eli adheesiosta sekä fluidin hydrodynaamisista voimista. Samat 

voimat vaikuttavat myös partikkelin irtoamiseen: mikäli hydrodynaamiset voimat on 

suurempia kuin adheesio, partikkeli voi irrota pinnasta. Hydrodynaamisista voimista 

merkittävin on leikkausjännitys, joka kasvaa virtausnopeuden kasvaessa. (Ojaniemi et al. 

2012, 57-58) Leikkausjännitys lasketaan yhtälöllä 14, missä fluidin dynaaminen 

viskositeetti kerrotaan nopeusgradientilla. (White 2003, 24) 

𝜏 = µ
𝜕𝑢

𝜕𝑦
        (14) 

missä  τ    leikkausjännitys [N/m2]    

 µ   dynaaminen viskositeetti [Ns/m2]   

 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
  nopeusgradientti  

Yhtälöstä voidaan päätellä leikkausjännityksen kasvavan, kun virtausnopeus kasvaa tai 

virtauskanava kapenee. Levylämmönsiirtimen rakenteella pyritäänkin aikaansaamaan 

suuria leikkausjännityksiä lämmönsiirtopinnoille ja tämän avulla estämään likaantumista. 

Seuraavaksi esitellään tyypillisiä tunnusmerkkejä levylämmönsiirtimien 

hiukkaslikaantumiselle: (Wang et al. 2007, 188) 

- Puhtaalle lämmönsiirtopinnalle hiukkasia kertyy aluksia nopeasti, 

likaantumisnopeus kuitenkin ajan myötä hidastuu. 

- Virtausnopeuden kasvattaminen vähentää hiukkaslikaantumista. 

- Hiukkasten ominaisuuksilla ja virtausolosuhteilla on suuri vaikutus 

likaantumiseen. 

- Levylämmönsiirtimen levyjen muotoilulla voidaan vaikuttaa likaantumiseen: 

yleensä suurella aallotuskulmalla likaantuminen on vähäisempää kuin pienellä. 
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- Lämpötilalla ei ole juurikaan vaikutusta hiukkaslikaantumiseen. 

Levylämmönvaihtimen levyjen hiukkaslikaantumisesta on esimerkki kuvassa 14. 

Kuvassa vaaleat alueet ovat likakerrostumia ja tummat alueet levyn metallipintaa. 

Nähdään, että hiukkaskerrostuma on melko yhtenäinen ja tasainen, kun aallotuskulma on 

30°. Aallotuskulmalla 60° kerrostumia on vähemmän ja ne keskittyvät levyn mataliin 

kohtiin. Kokeellinen työ suoritettiin ajamalla kahteen eri lämmönvaihtimeen samaa 

nestettä alle 0,75 m/s virtausnopeuksilla. (Wang et al. 2007, 188-189)  

(a) (b) 

  
Kuva 14. Levylämmönvaihtimen levyjen hiukkaslikaantumista aallotuskulmilla 30° (a) ja 60° (b). (Wang 

et al. 2007, 189) 

4.2 Korroosiolikaantuminen 

Korroosiolla tarkoitetaan yleensä metallin pinnalla tapahtuvaa sähkökemiallista 

prosessia, missä tapahtuu hapetus- ja pelkistysreaktioita. Korroosion syntyyn vaikuttaa 

merkittävästi ympäristö, jossa metalli on. Tyypillisesti korroosiota tapahtuu paljon 

epäpuhtauksia, kuten suoloja ja liuenneita kaasuja, sisältävässä vesiliuoksessa. (Boyd 

2015, 150-151) Korroosiotuotteet jäävät metallin pinnalle ja voivat muodostaa 

lämmönsiirtoa heikentävän kerrostuman. Lisäksi korroosiokerrostuman pinnan karheus 

on paljasta metallipintaa suurempi, mikä edistää kiinteiden hiukkasten ja muiden 

epäpuhtauksien tarttumista metallin pintaan. (Saari 2010, 116) Korroosiotuotteet voivat 
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myös muodostaa irtonaista sakkaa kaukolämpöverkkoon, mikä esimerkiksi aiheuttaa 

hiukkaslikaantumista ja mahdollisesti tukoksia säätö- ja mittauslaitteisiin 

(Energiataloudellinen yhdistys 1989, 309). 

Kuvassa 15 on esimerkki levylämmönvaihtimen levyyn syntyneestä yleisestä 

korroosiosta. Suurennoksesta voidaan nähdä levyn pintaan muodostunut kuoppamainen 

korroosiokerrostuma. 

(a) (b) 

  
Kuva 15. Sähkökemiallista korroosiota levylämmönvaihtimen levyllä (a) ja suurennos levystä (b). (Wang 

et al. 2007, 200) 

Sähkökemiallinen korroosio edellyttää katodin ja anodin, jotka ovat usein samalla 

metallipinnalla sekä näiden välisen elektrolyytin, joka on yleensä pintaa vasten oleva 

vesi. Elektrolyytti toimii varauksellisten hiukkasten kuljetuskanavana. (Boyd 2015, 150) 

Kuvassa 16 on yksinkertaistettu esitys raudan sähkökemiallisesta korroosiosta. 
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Kuva 16. Raudan sähkökemiallinen korroosio. (Boyd 2015, 150) 

Kuvasta nähdään, että anodilla tapahtuu metallin korroosiota eli hapettumista. Katodi taas 

ei altistu korroosiolle. Reaktio on yksinkertaisimmillaan reaktioyhtälön 15 mukainen. 

(Isoaho & Valve 1986, 98) 

2𝐹𝑒 → 2𝐹𝑒2+ + 4𝑒−        (15) 

Elektrodit siirtyvät metallia pitkin katodille, jossa tapahtuu veden ja hapen vaikutuksesta 

reaktio: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−       (16) 

Tällöin kokonaisreaktio on reaktioyhtälön 17 mukainen. 

2𝐹𝑒 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2+ + 4𝑂𝐻−       (17) 

Korroosiota aiheuttavia hapettumis- ja pelkistymisreaktioita on paljon erilaisia ja niiden 

tapahtuminen riippuu muun muassa veden pH:sta ja epäpuhtauksista. (Boyd 2015, 151). 

Kuvassa 17 on raudan Pourbaix-diagrammi eli raudan elektrodipotentiaali pH:n suhteen. 

Pourbaix-diagrammilla yksi keino tutkia raudan korroosio-olosuhteita ja 

korroosiotuotteita. Diagrammista saa yleisluontoisen käsityksen raudan käyttäytymisestä, 

eikä siitä voi tehdä tarkkoja päätelmiä. (Laitinen & Toivonen 1982, 262)  
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Kuva 17. Raudan Pourbaix-diagrammi vesiliuoksessa. (Muokattu kohteista Laitinen & Toivonen 1982, 

262; Kurkela 1985, 29) 

Pourbaix-diagrammista voidaan erottaa kolme erilaista reaktioaluetta. Aktiivialueella 

korroosio etenee nopeasti, kun taas immuunialueella korroosio on estynyt. 

Passiivisuusalueella raudan pintaan muodostuu oksidikalvo ja korroosion eteneminen 

pysähtyy. Tätä tilaa tavoitellaan rauta-vesi-systeemeissä, kuten kaukolämpöverkoissa. 

Alueiden muotoon vaikuttaa hyvin paljon veteen liuenneet epäpuhtaudet, kuten liuenneet 

kaasut ja suolat sekä vesiliuoksen lämpötila. Muun muassa happi lisää potentiaalieroa ja 

kasvattaa aktiivialueen osuutta. Lisäksi esimerkiksi runsas määrä kloridi-ioneja poistaa 

magnetiitin aiheuttaman passiivialueen. (Tunturi (päätoim.) 1988, 49-50; Laitinen & 

Toivonen 1982, 263,265) 

Energiateollisuus ry:n (2007, 1) mukaan tyypillisimmät korroosion muodot 

kaukolämpöjärjestelmien rakennemateriaaleissa ovat happikorroosio, vety kehittävä 

korroosio, eroosiokorroosio, ammoniakkikorroosio, galvaaninen korroosio, 

jännityskorroosio ja biologinen korroosio. 
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4.2.1 Happikorroosio 

Happikorroosio on tyypillisin sähkökemiallisen korroosionmuoto rauta-

vesisysteemeissä. Emäksisissä olosuhteissa rauta reagoi veden ja hapen kanssa 

muodostaen ferrohydroksidia, jolloin kokonaisreaktio on reaktioyhtälön 18 mukainen. 

(Laitinen & Toivonen 1982, 264-265) 

2𝐹𝑒 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2       (18) 

Ferrohydroksidi voi hapettua esimerkiksi hematiitiksi, magnetiitiksi tai ferrihydroksidiksi 

(Fe(OH)3). Yhdessä nämä raudan hapettumistuotteet muodostavat niin sanotun ruosteen, 

jonka muodostuminen jatkuu niin kauan, kun happea on saatavilla. Ruosteen 

muodostuminen ei ole toivottavaa, koska ruostekerros on yleensä epäyhtenäinen ja 

happea läpäisevä. (Isoaho & Valve 1986, 97-99; Tunturi (päätoim.) 1988, 288) 

Ruostekerros ei siis suojaa materiaalia, toisin kuin tiivis ja yhtenäinen magnetiittikalvo. 

Lisäksi happipitoisuuden kasvaminen kasvattaa raudan potentiaalia, mikä voi johtaa 

raudan hapettumiseen vähemmän suojaavaksi hematiitiksi magnetiitin sijaan. (Kurkela 

1985, 28-29). 

Kuvassa 18 on esitetty teräspinnan korroosionmuodostus 24 tunnin aikana veden happi- 

ja elektrolyyttipitoisuuksien suhteen lämpötilaltaan 75 °C:n vedessä virtausnopeuden 

ollessa 1,6 m/s. Nähdään, että hyvin puhtaassa vedessä, missä sähkönjohtavuus on 0,01 

mS/m, korroosiota ei juuri esiinny. Korroosionopeus jopa laskee happipitoisuuden 

kasvaessa. Päinvastainen tilanne esiintyy vesissä, joissa elektrolyyttipitoisuus on 

suurempi kuin ensimmäiseksi analysoidussa tilanteessa. Korkeammat elektrolyytti- ja 

happipitoisuudet tarkoittavat selvästi suurempaa korroosionopeutta. Kun happipitoisuus 

on selvästi alle 0,1 mgO2/kg, ei johtokyvyllä ole suurta merkitystä korroosionopeuteen. 
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Kuva 18. Happi- ja elektrolyyttipitoisuuden vaikutus teräksen korroosioon. (Tunturi (päätoim.) 1988, 277) 

Kaukolämpöveden suositeltu johtokyky on alle 15 mS/m eli kaukolämpöverkossa 

korroosionopeus kasvaa happipitoisuuden kasvaessa. Tällöin happipitoisuus on saatava 

riittävän pieneksi, jotta korroosio voidaan estää. 

4.2.2 Vetyä kehittävä korroosio 

Vetyä kehittävä korroosio syntyy pääosin veden liian alhaisen pH:n aiheuttamasta raudan 

ja kuparin liukenemisesta. Rauta ionisoituu oksoniumionien vaikutuksesta vetykaasua 

kehittäen reaktioyhtälön 19 mukaisesti. (Koivisto et al. 2010, 240) 

𝐹𝑒 + 2𝐻3𝑂+ → 𝐹𝑒2+ + 2𝐻2𝑂 + 𝐻2(g)       (19) 

Vetyä kehittävä korroosio voi olla niin sanottua yleistä korroosiota, jossa koko 

metallipinta syöpyy tasaisella nopeudella. Tällöin anodiset ja katodiset alueet vaihtavat 

sijaintiaan metallipinnalla korroosion edetessä, jolloin korroosio on suhteellisen tasaista 

koko pinnalla. Kaukolämpöverkoissa yleisempi vetyä kehittävän korroosion laji on 

pistekorroosio. Pistekorroosio tarkoittaa metallipinnan paikallista syöpymistä, usein 

kohdissa, joissa suojaava oksidikerros on rikkoutunut tai metallipinnassa on 

rakennevaurio, esimerkiksi ura. (Buecker 2000, 135-136; Perez 2004, 13-14) Kuvassa 19 
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on tyypillinen kloridi-ionien ja hapen aiheuttama vetyä kehittävä pistekorroosio 

metallipinnassa. 

 
Kuva 19. Kloridi-ionien aiheuttama pistekorroosio happipitoisessa vedessä. (Kohan 1997, 575) 

4.2.3 Galvaaninen korroosio 

Galvaaninen korroosio kaukolämpöjärjestelmässä mahdollistuu, kun kaksi erilaista 

metallia ovat sähköisessä yhteydessä toisiinsa. Tällöin jalomman metallin syöpyminen 

pysähtyy lähes kokonaan ja epäjalomman metallin syöpyminen kiihtyy. Sähköisen 

yhteyden muodostaa tyypillisesti nestemäinen elektrolyytti, tässä tapauksessa 

kaukolämpöjärjestelmän vesi. (Perez 2004, 6-8) Kuvassa 20 on esimerkki galvaanisen 

korroosion ilmenemisestä lämmönvesiverkossa, mistä nähdään hiiliteräksisten putkien 

syöpyminen ja messinkisen venttiilin säilyminen. 
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Kuva 20. Galvaaninen korroosio lämminvesiverkossa, jossa hiiliteräksiset putket ovat syöpyneet ja 

messinkinen venttiili on säästynyt korroosiolta. (Tunturi (päätoim.) 1988, 196) 

Galvaaninen korroosio on sitä todennäköisempää, mitä suurempi potentiaaliero eli 

jalousaste-ero metalleilla on. Potentiaalieroa voidaan tutkia metallien galvaanisesta 

jännitesarjasta. Lisäksi korroosioon vaikuttaa anodi- ja katodikappaleen pinta-alojen 

suhde: mikäli anodin pinta-ala on pieni suhteessa katodiin, syöpyminen saattaa olla 

anodilla voimakasta. Elektrolyytin elektrolyyttipitoisuus eli sähkönjohtavuus vaikuttaa 

myös korroosion luonteeseen. Pienillä elektrolyyttipitoisuuksilla korroosiota tapahtuu 

pääosin katodin ja anodin rajapinnassa. Suurilla elektrolyyttipitoisuuksilla katodi ja anodi 

syöpyvät tasaisemmin. (Perez 2004, 7-8; Tunturi (päätoim.) 1988, 109-110) 

Kaukolämpöjärjestelmissä on usein eri metalleista valmistettuja komponentteja, 

esimerkiksi hiiliteräksestä ja kuparista valmistettuja komponentteja. Tällöin kupari 

jalompana metallina altistaa hiiliteräksen galvaaniselle korroosiolle. (Energiateollisuus 

ry. 2007, 5) 

4.2.4 Eroosiokorroosio 

Eroosiokorroosiossa nesteen virtaus kuluttaa metallipintaa suojaavaa oksidikerrosta 

mekaanisesti pois. Paljas metallipinta tulee oksidikerroksen alta esiin ja hapettuu 
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uudelleen. Tämä johtaa pinnan ohenemiseen ja korroosiotuotteiden kerääntymisen 

kiertoveteen. (Buecker 2000, 137) Kuvassa 21 on esitetty kvalitatiivisesti kuparin 

korroosionopeus virtausnopeuden suhteen. 

 
Kuva 21. Kuparin korroosionopeus virtausnopeuden suhteen. (Sorsa 2015, 45) 

Kuvasta nähdään, että kriittisen virtausnopeuden alapuolella eroosiokorroosiota ei 

tapahdu. Virtausnopeuden mennessä yli kriittisen virtausnopeuden, korroosionopeus 

kiihtyy selvästi. Lisäksi eroosiokorroosiota edistävät vedessä olevat kiinteät hiukkaset ja 

kaasukuplat. Eroosiokorroosiolle alttiita kohtia ovat putkimutkat, haarat ja 

lämmönvaihtimet, joissa paikallisesti saattaa esiintyä suuria virtausnopeuksia ja 

virtauksen turbulenttisuutta. Kaukolämpöverkoissa eroosiokorroosiota on havaittu 

lähinnä kuparimetalleilla (Sorsa 2015, 44-45; Koskelainen et al. 2006, 362) 

4.2.5 Jännityskorroosio 

Jännityskorroosiolla tarkoitetaan kappaleen murtumista ja säröilyä korroosion ja 

jännityksen yhteisvaikutuksesta. Kaukolämpöverkon osiin aiheutuu ulkoista kuormitusta 

muun muassa lämpölaajenemisesta ja verkon kaukolämpöveden staattisesti paineesta. 

Sisäistä kuormitusta kappaleisiin voi syntyä esimerkiksi valuissa tai hitsaamien 
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yhteydessä. Yhdessä nämä aiheuttavat vaikeasti havaittavia vetojännityksiä ja säröjä, 

jotka voivat johtaa kappaleen murtumiseen. (Perez 2004, 17-19) 

Kaukolämpöjärjestelmässä jännityskorroosiolle ovat alttiita ruostumattomasta ja 

haponkestävästä teräksestä sekä kuparista valmistetut osat. Kaukolämpöveden suuri 

kloridi-pitoisuus sekä korkea pH lisäävät jännityskorroosion todennäköisyyttä. 

(Energiateollisuus ry. 2007, 6) 

4.2.6 Ammoniakkikorroosio 

Ammoniakkikorroosio on saman tyyppinen korroosionmuoto kuin eroosiokorroosio. 

Sitäkin esiintyy lähinnä kuparimetalleilla. Ammoniakki liuottaa kuparimetallien pinnalle 

syntynyttä kuparioksidia. Paljas, korroosiolle altis, metallipinta paljastuu ja hapettuu 

uudelleen. Syntyy jatkuva prosessi, missä samaan aikaan korroosiotuotteet liukenevat ja 

kuparimetalli hapettuu. Ammoniakkikorroosio on mahdollista vain, kun vedessä on 

samaan aikaan happea ja ammoniakkia. (Koskelainen et al. 2006, 362) 

4.3 Saostuminen 

Saostumiselle eli kiteytymisellä tarkoitetaan vesiliukoisten suolojen saostumista 

lämmönsiirtopinnoille. Yleensä suolojen liukoisuus veteen kasvaa lämpötilan noustessa, 

mutta osa suoloista käyttäytyy päinvastoin. Varsinkin kalsium- ja magnesiumsuoloille, 

kuten kalsiumsulfaatille, kalsiumkarbonaatille ja magnesiumhydroksidille, on tyypillistä 

liukoisuuden pienentyminen lämpötilan noustessa. Tällöin lämpötilan nousu voi tehdä 

liuoksesta ylikylläisen näiden suolojen osalta ja tämä johtaa suolojen saostumisen. 

(Müller-Steinhagen 2010, 81-82; Pääkkönen et al. 2012, 209) 

Kuvassa 22 on kaksi pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvaa 

kalsiumkarbonaattisaostumista. Kuvista on nähtävissä suoloille tyypilliset paikalliset 

rakeiset ja kiteytyneet saostumat. 
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Kuva 22. SEM-kuva kalsiumkarbonaattisaostumasta lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinnalla (a) ja 

suurennos yksityiskohdasta. (Pääkkönen et al. 2012, 215) 

Yleisellä tasolla on tunnistettu kolme saostumiseen vaikuttavaa tekijää: 

lämmönsiirtopinnan pintalämpötila, fluidin virtausnopeus ja fluidin suolakonsentraatio. 

Suurin merkitys on tyypillisesti lämpötilalla. Vesiliuoksissa lämpötilan muutoksella on 

varsin suuri vaikutus suolojen liukoisuuteen. Tästä syystä saostumisen aiheuttamalle 

likaantumiselle ovat alttiitta varsinkin lämmönsiirtimet. Vesiliuosten suolapitoisuudella 

on myös varsin suuri merkitys saostumiseen. Säännönmukaisesti suolojen konsentraation 

kasvattaminen lisää saostumisen aiheuttamaa likaantumista, koska tällöin liuos 

todennäköisemmin on ylikylläinen. Lisäksi varsinkin lämmönsiirtimissä 

virtausnopeudella on merkitystä suolojen saostumiseen. Virtausnopeuden kasvattamisen 

on havaittu vähentävän saostumista, koska tällöin pintaan kohdistuvat leikkausjännitykset 

kasvavat. (Wang et al. 2007, 189-190) 

Kuvassa 23 on magnesium- ja kalsiumsuolojen liukoisuuksia lämpötilan suhteen. 

Nähdään, että kyseisten suolojen liukoisuus pääsääntöisesti pienenee lämpötilan 

noustessa. Lisäksi huomioitavaa on kalsiumkarbonaatin ja magnesiumhydroksidin 

niukkaliukoisuus lämpötiloissa 20…120 °C. 

(a) (b)
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Kuva 23. Kerrostumia aiheuttavien suolojen liukoisuuksia veteen lämpötilan suhteen. (Buecker 1997, 59) 

Kaukolämpöverkoissa kovuussuolat aiheuttavat saostumia kuumille 

lämmönsiirtopinnoille, kuten lämmönvaihtimiin ja kuumavesikattiloihin. (Koskelainen et 

al. 2006, 362) 
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5 VAPO OY:N FORSSAN VOIMALAITOS 

Seuraavassa esitellään työn aiheeseen liittyvät keskeiset laitteet ja prosessit Forssan 

voimalaitoksesta. Ensiksi esitellään voimalaitos yleisluontoisesti ja tämän jälkeen 

kuvataan tarkemmin varsinkin savukaasupesurilaitosta ja kaukolämpöjärjestelmää. 

Vapo Oy:n Forssan voimalaitos sijaitsee Forssan kaupungissa Kiimassuon 

teollisuusalueella. Voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Forssan kaupungin sekä 

Jokioisen kunnan alueen kaukolämpöverkkoon. Voimalaitos on Foster Wheelerin 

(nykyisin Sumimoto SHI FW Energia Oy) vuonna 1996 toimittama leijupetikattila ja 

kokonaislämpöteholtaan 65 MWth. Polttoaineina käytetään turvetta ja biomassaa. (Vapo 

2018) Kattilan poikkileikkaus on kuvassa 24. 

 
Kuva 24. Forssan Kiimassuon voimalaitoksen poikkileikkauskuva. (Foster Wheeler 1996) 

Tuorehöyryn arvot kattilan mitoituspisteessä mitoituspolttoaineilla ovat 22,8 kg/s, 61 

bar(g) ja 510 °C. Voimalaitoksen turbiinin mitoitussähköteho on 17,2 MW ja 

kaksivaiheisen turbiinivaihdinjärjestelmän mitoituslämpöteho 48,8 MW. Voimalaitoksen 
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yhteyteen on jälkiasennettu savukaasupesuri ja kaukolämpöakku. Kaukolämpöakku 

otettiin käyttöön vuoden 2016 lopulla ja savukaasupesuri vuoden 2014 lopulla. (Vapo 

2018) 

5.1 Savukaasupesurilaitos 

Forssan voimalaitoksen savukaasupesurilaitos koostuu palamisilman kostuttimesta, 

varsinaisesta savukaasupesurista ja lauhteenkäsittelystä. Savukaasut johdetaan 

sähkösuodattimen jälkeen savukaasupesurille, jossa ne jäähtyvät noin 140 °C:sta noin 50 

°C:een. Savukaasupesurin jälkeen on piippu, josta savukaasut johdetaan ilmaan. 

Savukaasupesuri on kuvassa 25 (a) ja palamisilman kostutin kuvassa 25 (b). 

Savukaasupesurin ympärillä on nähtävissä savukaasukanavistoa ja savupiippu. 

(a) (b) 

  
Kuva 25. Savukaasupesuri ja piippu (a) sekä palamisilmankostutin (b). 

Varsinainen savukaasupesuri on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus 

poistaa savukaasuista kiintoainetta sekä muita epäpuhtauksia ja jäähdyttää savukaasu 

kastepistelämpötilaan. Savukaasuvirtaa vastavirtaan ruiskutetaan alkalista pesunestettä, 
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jolloin osa kiintoaineesta ja muista epäpuhtauksista, kuten rikkidioksidista, absorboituu 

pesunesteeseen. Osa syntyneestä savukaasulauhteesta johdetaan lauhteenkäsittelyyn, 

jotta epäpuhtauksien rikastuminen pesuriin vältettäisiin. Lauhteenkäsittelyssä likainen 

pesuliuos selkeytetään ja suodatetaan. (Arola 2014, 2-5) 

Savukaasupesurin toisessa vaiheessa tapahtuu lämmöntalteenotto. 

Lämmöntalteenottovaiheessa savukaasu johdetaan täytekappalekerrokseen, johon myös 

kiertovesi pumpataan. Tällöin savukaasun lämpötila laskee ja vesi höyryä lauhtuu. 

Lämpöenergia sitoutuu lämmöntalteenottovaiheen kiertoveteen. Tämän jälkeen 

lämmennyt kiertovesi pumpataan levylämmönvaihtimelle, jossa pesurissa talteenotettu 

lämpöenergia siirretään kaukolämpöveteen. (Arola 2014, 3) Savukaasupesurin 

operointinäyttö on esitetty kuvassa 26, mistä on nähtävissä varsinainen savukaasupesuri 

ja tarvittavat lisäjärjestelmät, kuten lämmöntalteenotto. 

 
Kuva 26. Forssan voimalaitoksen savukaasupesurin, palamisilman kostuttimen ja 

lauhteenkäsittelylaitteistojen operointinäyttö. 

Osa lämmöntalteenottovaiheen kiertovedestä pumpataan palamisilmankostuttimelle. 

Palamisilmankostuttimen tarkoituksena on kasvattaa savukaasun sisältämää vesihöyryn 
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osapainetta ja näin nostaa kastepistelämpötilaa. Savukaasupesurissa lämmennyt 

kiertovesi pumpataan kostuttimen yläosaan täytekappalekerrokseen. Palamisilma 

johdetaan kostuttimeen alakautta ja varsinainen kostutus tapahtuu 

täytekappalekerroksessa, jossa palamisilma ja kiertovesi ovat kosketuksissa keskenään. 

Jäähtynyt kiertovesi pumpataan takaisin pesurille ja palamisilma lämmityspatterin kautta 

kattilan palamisilmakanavistoon. (Arola 2014, 4) 

5.1.1 Lämmöntalteenottosiirtimen rakenne ja toiminta 

Savukaasupesurista talteenotettu lämpöenergia on lämpötilatasoltaan varsin matala: 

kiertoveden lämpötila on suurimmillaan noin 60 °C ja palaavan kaukolämpöveden 

lämpötila tyypillisesti noin 50 °C. Lämpöenergiaa pitää siis pystyä siirtämään kahden, 

lämpötilaeroltaan varsin vähäisen, nestevirtauksen välillä. Tämä onnistuu tehokkaasti 

levylämmönsiirtimellä, jossa suuri lämmönsiirtopinta-ala kohtuullisen pienessä 

tilavuudessa. 

Savukaasupesurin lämmöntalteenottovaihdin on kuvassa 27, jossa on takana nähtävissä 

lämmönvaihtimeen liitetyt putkiyhteet, joissa kaukolämpövesi ja pesurin kiertovesi 

kiertävät. Kaukolämpövesi virtaa lämmönsiirtimen sisällä ylöspäin ja pesurin kiertovesi 

alaspäin. Lämmönsiirtimessä on nähtävissä myös punaiset kiristyspultit ja siniset 

päätylevyt, joiden välissä ovat varsinaiset lämmönsiirtolevyt. 
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Kuva 27. Forssan voimalaitoksen savukaasupesurin lämmöntalteenottovaihdin. 

Tyypiltään lämmönvaihdin on Alfa Lavalin valmistama TL35-BFG levylämmönvaihdin. 

Lämmönvaihtimen tärkeimpiä mitoitusarvoja on taulukossa 4. Lämmönsiirtimen 

mittakuva, josta on nähtävissä tarkka lämmönsiirtimen konstruktio, on liitteessä 1. 

Taulukko 4. Teknisiä tietoja pesurin lämmöntalteenottovaihtimesta. (Alfa Laval 2014) 

tyyppi  Alfa Laval TL35-BFG 

mitoitusteho [kW] 9407 

lämmönsiirtopinta-ala [m2] 719,3 

virtauspoikkipinta-ala [m2] 0,479 

suurin sallittu käyttöpaine [bar] 16 

suurin käyttölämpötila [C°] 120 

kaukolämpöpuolen mitoitusvirtaama [kg/s] 300 

pesurin puolen mitoitusvirtaama [kg/s] 230 

levyjä [kpl] 335 

levyn paksuus [mm] 0,5 

virtauskanavan leveys [mm] 2,5 

levyn materiaali - ALLOY 316 
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5.2 Kaukolämpöjärjestelmä 

Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Forssan kaupungin ja Jokioisen kunnan alueen 

kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkko on tilavuudeltaan noin 4000 m3. 

Voimalaitoksella pystytään tuottamaan noin 55 MW:n kaukolämpöteho, joka riittää 

kattamaan kaukolämmönkulutuksen noin - 10 °C ulkolämpötilaan asti. Suuremmilla 

kaukolämpökuormilla kaukolämpöä tuotetaan voimalaitoksen lisäksi 

kaukolämpöverkkoon suoraan kytketyillä Lepistönkadun ja Koikkurintien 

lämpökeskuksilla. Lisäksi kattilalaitoksen yhteydessä on kaukolämpöakku, jonka 

kapasiteetti on 140 MWh ja tilavuus 4000 m3, joka on suurin piirtein yhtä suuri kuin koko 

kaukolämpöverkon tilavuus. Kaukolämpöakku toimii lämpövarastona, mutta lisäksi 

myös kaukolämpöverkon paineenpitojärjestelmänä ja lisävesivarastona. (Vapo 2018) 

Kuvassa 28 on esitetty Forssan kaukolämpöverkko, missä idässä näkyy Forssan keskusta-

alue, lännessä Jokioisen kunta ja etelässä kuvan keskivaiheilla voimalaitos. 

 
Kuva 28. Forssan kaukolämpöverkko. (Vapo 2018) 
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Voimalaitokselle palaava kaukolämpövesi lämmitetään normaalitilanteessa kolmella eri 

lämmönsiirtimellä. Ensin kaukolämpövesi esilämmitetään savukaasupesurista 

talteenotetulla lämpöenergialla, josta on mitoitusteholla saatavissa noin 10 MW:n 

lämpöteho. Kaukolämpövedelle on myös pesurin LTO-siirtimen ohituslinja. Tämän 

jälkeen kaukolämpövesi pumpataan kaksivaiheiselle sarjaan kytketylle 

turbiinivaihdinjärjestelmälle, jossa kaukolämpövettä lämmitetään vastapaine- ja 

väliottohöyryllä lämmönvaihtimilla KLV1 ja KLV2. Lämmönvaihtimet ovat 

mitoitusteholtaan yhteensä 48,8 MW. KLV1:een syötetään vastapainehöyryä ja 

KLV2:een väliottohöyryä, jolla kaukolämpöveden lämpötila lopuksi priimataan LLY-

käyrän mukaan sopivaksi kaukolämpöverkkoon. KLV 2 toimii myös 

reduktiolämmönvaihtimena, mikäli turbiini ei ole käytössä. (Vapo 2018) Kaksivaiheisen 

kaukolämpöveden lämmityksen periaate on esitetty kuvassa 29. 

 
Kuva 29. Kaksivaiheisen kaukolämpöveden lämmityksen periaate. (Huhtinen et al. 2008, 48) 

Kaukolämpöveden pumppauksesta huolehtii kaksi rinnan kytkettyä 

kaukolämpöpumppua, joista pääasiallisesti käytössä on kaukolämpöpumppu 2 ja 

kaukolämpöpumppu 1 on varalla. Tämä johtuu siitä, että kaukolämpöpumppu 1 on 
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toiminta-arvoiltaan noin 30 % pienempi kuin kaukolämpöpumppu 2. Tällöin suurilla 

kaukolämpökuormilla ainoastaan kaukolämpöpumppu 2 kykenee tuottamaan riittävän 

kaukolämpöveden virtaaman. Kaukolämpöpumput on asennettu palaavaan 

kaukolämpölinjaan ennen pesurin lämmönsiirrintä. 

5.2.1 Kaukolämpöveden valmistus ja käsittely 

Kaukolämpöverkon kiertovettä puhdistetaan palaavan kaukolämpöputken sivuvirtaan 

asennetulla sofi-suodattimella, joka on kuvassa 30 (a). Sofi-suodattimen 

puhdistuskapasiteetti on noin 5 m3/h. Sofi-suodatin on eräänlainen patruunasuodatin, 

jossa suodatinelementtinä toimii ruostumattomasta teräksestä valmistettu neljän mikronin 

sylinterin muotoinen teräsverkko. Suodatinelementin läpäisevyyttä voidaan muuttaa 

vaihtamalla se halkaisijaltaan pienempään tai suurempaan suodatinelementtiin. 

Sivuvirtasuodatin otettiin käyttöön loppuvuonna 2015. Tätä ennen kaukolämpöverkon 

kiertovettä ei ollut puhdistettu sivuvirtasuodattimella useisiin vuosiin. 

(a) (b) 

  
Kuva 30. Kaukolämmön kiertovettä puhdistava sivuvirtasuodatin (a) ja kaukolämpöverkon lisävettä 

valmistavat pehmennyssuodattimet (b). 
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Kaukolämpöverkon vesihäviöitä korvaava lisävesi valmistetaan kaupungin 

vesijohtoverkon vedestä pehmentämällä. Lisäveden valmistukseen käytettävät kaksi 

rinnakkaista pehmennyssuodatinta ovat kuvassa 30 (b). Etualalla on nähtävissä 

pehmennyssuodattimien elvytykseen käytettävää elvytyssuolaa. Muilla tavoin lisävettä ei 

käsitellä. 
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6 LÄMMÖNSIIRTIMEN LIKAANTUMINEN 

Savukaasupesurin lämpöä talteenottavan levylämmönsiirtimen tehokas toiminta on 

tärkeää savukaasupesurin optimaalisen toiminnan kannalta. Likaantuminen aiheuttaa 

lämmönsiirtimen asteisuuden kasvamista ja lämmönsiirto-ominaisuuksien heikentymistä, 

jolloin savukaasun lämpötila savukaasupesurin jälkeen jää korkeammaksi kuin puhtaalla 

lämmönsiirtimellä. Tämä vähentää savukaasun sisältämän vesihöyryn lauhtumista 

savukaasupesurissa, jolloin suurempi osa vesihöyryn lauhtumislämmöstä hukataan. 

Tällöin potentiaalisesti hyödynnettävissä olevaa lämpöenergiaa menetetään ja vastaava 

energiamäärä on tuotettava vaihtoehtoisella polttoaineella, joko voimalaitoksella tai 

lämpökeskuksella. Tästä syystä likaantuminen on ongelmallista: savukaasupesurilla 

tuotetun lämpöenergian rajakustannus on lähes nolla, kun taas vaihtoehtoisen 

energialähteen rajakustannus voi olla jopa useita kymmeniä euroja megawattitunnilta. 

Seuraavassa käydään läpi lämmönsiirtimen likaantumisen taustaa ja tehtyjen 

puhdistusten vaikutusta lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksiin. Lämmönsiirto-

ominaisuuksia tutkitaan rekuperaatioasteen, asteisuuksien ja dimensiottoman 

painehäviön avulla, koska näiden tekijöiden on havaittu korreloivan varsin hyvin 

likaantumisen kanssa. Näiden laskemiseksi tarvittava mittausdata saatiin ladattua 

ValmetDNA -automaatiojärjestelmästä. Edellisten lisäksi arvioidaan likaantumisen 

aiheuttamaa kustannusvaikutusta, koska viime kädessä raha ratkaisee ongelman 

merkityksellisyyden. 

6.1 Likaantumisen taustaa 

Savukaasupesuri käyttöönotettiin loppuvuonna 2014 ja takuumittaukset suoritettiin 

vuoden 2015 alussa. Tällöin ei vielä havaittu merkittävää likaantumista 

lämmönsiirtimessä. Ensimmäisen kerran tähän kiinnitettiin huomiota syksyllä 2016. 

Tällöin huomattiin, ettei savukaasupesurista ole saatu niin paljon lämpöenergiaa, kuin 

suunnitteluvaiheessa ajateltiin ja ongelman syy saatiin paikannettua lämmönsiirtimeen. 
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Tämän jälkeen lämmönsiirrin pestiin CIP-pesulla. Tästä ei kuitenkaan ollut mainittavaa 

hyötyä ja jo kuukauden kuluttua lämmönsiirrin avattiin ja pestiin mekaanisesti 

painepesimellä. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen lämmönsiirtimen likaantuminen jatkui 

samalla tavalla kuin aiemmin, ja tästä syystä keväällä 2017 lämmönsiirrin puhdistettiin 

jälleen CIP-pesulla erilaisella pesuliuoksella kuin aiemmin. 

Esitellään seuraavaksi lämmönsiirtimen likaantumisen vaikutus likaantumisen kanssa 

korreloiviin parametreihin. Lämmönsiirto-ominaisuuksia tutkittiin rekuperaatioasteen, 

konduktanssin, painehäviön ja Eulerin luvun eli dimensiottoman painehäviön avulla. 

Kuvassa 31 on pesurin lämmönvaihtimen rekuperaatioaste ja konduktanssi 3400 tunnin 

ajalta ajokaudelta 2016-2017 mekaanisen puhdistuksen jälkeen. Pistejoukot kuvaavat 

mittadatasta laskettuja rekuperaatioasteiden ja konduktanssien tuntikeskiarvoja kyseiseltä 

ajalta. 

 
Kuva 31. Lämmönsiirtimen rekuperaatioaste ja konduktanssi ajan suhteen. 

Ajojakson alussa käyttöönotetun puhdistetun vaihtimen rekuperaatioaste on noin 0,80. 

Aluksi likaantuminen tapahtuu lämmönsiirron näkökulmasta varsin nopeasti: tuhannessa 

tunnissa eli puolessatoista kuukaudessa rekuperaatioaste laskee tasolle 0,70. Tämän 

jälkeen lämmönsiirtimen tehokkuus laskee noin viisi prosenttiyksikköä tuhannen tunnin 

kohdalta ajojakson loppuun. Konduktanssin osalta on nähtävissä jokseenkin samanlainen 
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kehitys kuin rekuperaatioasteella. Konduktanssi pienenee varsin paljon ensimmäisen 500 

tunnin aikana, jonka jälkeen lasku hieman tasaantuu. Lämmönjohtavuuden 

heikentyminen kuitenkin jatkuu selvästi ajojakson ajan, ja ajojakson lopulla konduktanssi 

on laskenut alle puoleen lähtötilanteeseen nähden. 

Samalta ajokaudelta 2016-2017 on kuvassa 32 pesurin lämmönvaihtimen 

kaukolämpöpuolen mitattu painehäviö ja mittausdatasta laskettu Eulerin luku. Ajojakson 

aikana havaittiin painehäviössä varsin tasaista nousua. Aluksi painehäviö on noin yhden 

baarin tasolla, kun taas ajojakson lopussa painehäviö oli jo noin kolme baaria. 

Kaukolämpöveden virtaama vaihtelee kaukolämmön kulutuksen mukaan kohtuullisen 

paljon, ja tästä johtuen painehäviössä on suhteellisen suurta vaihtelua vuorokaudenkin 

sisällä. Huomioitavaa on, että ajojakson edetessä painehäviö vaihtimen yli kasvaa 

trendinomaisesti. Paremmin tämä näkyy lasketussa Eulerin luvussa. Aluksi 

likaantuminen ei kasvata laskettua Eulerin lukua, mutta kerrostumien paksuuden 

kasvaessa virtausvastus nousi selvästi. Ajojakson loppupuolella pesurin lämmönsiirtimen 

aiheuttama virtausvastus oli jo yli nelinkertainen ajojakson alkuun nähden. 

 
Kuva 32. Lämmönsiirtimen kaukolämpöpuolen painehäviö ja Eulerin luku ajan suhteen. 

Kuvien 31 ja 32 perusteella lämmönsiirtimen likaantuminen näyttäisi jatkuvan koko 

ajojakson ajan. Kaukolämpöpuolella kerrostumat ohentavat virtauskanavia ja tämä näkyy 
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virtausvastuksen selvänä kasvuna. Lisäksi lämmönsiirtimen kaukolämpöpuolella 

likaantumista näyttää tapahtuvan koko ajojakson ajan, mutta tarkkaa arviota 

likaantumisen kehityksestä on vaikea tehdä.  

6.1.1 Likaantumisnopeuden vaihtelu 

Likaantumismekanismia tutkittaessa mielenkiintoinen asia on lämmönsiirtimen 

likaantumisnopeus ja sen riippuvuus laitoksen ajoparametreista. Työssä tutkittiin 

kaukolämpökuorman, palaavan ja lähtevän kaukolämpöveden lämpötilan sekä 

polttoaineen kosteus- ja tuhkapitoisuuksien vaikutusta lämmönsiirtimen 

rekuperaatioasteeseen. Selkein yhteys ajoparametrin ja rekuperaatioasteen välillä 

löydettiin kaukolämpötehosta. Joskin myös korkeat kaukolämpöveden lämpötilat 

korreloivat likaantumisen kanssa, jolloin mahdollisesti lämpölaajeneminen irrottaa 

kerrostumia. Suuri kaukolämpökuorma näyttäisi lisäävän lämmönsiirtimen 

likaantumista. Muiden tutkittujen ajoparametrien osalta ei havaittu selkeää syy-seuraus-

suhdetta. Tästä voidaan päätellä, että esimerkiksi käytetyllä polttoaineella on varsin pieni 

merkitys syntyneen savukaasulauhteen likaisuusvaikutuksiin. Kuvassa 33 on vaihtimen 

tehokkuus ja voimalaitoksen kaukolämpökuorma noin kuukauden ajalta loppusyksystä 

2016. 

 
Kuva 33. Lämmönsiirtimen rekuperaatioaste ja voimalaitoksen kaukolämpöteho loppusyksyllä 2016. 
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Kuvasta nähdään, että pesurin lämmönsiirtimen tehokkuus alkaa laskea, kun 

kaukolämpöteho nousee yli 40 MW:n. Suurimmat kaukolämpökuormat ovat olleet 50 

MW ja tällöin myös kaukolämpöpumpun kuorma on ollut jatkuvasti lähes 100 %. 

Kuvassa tämä tilanne on nähtävissä 400…500 tunnin kohdalla, kun taas tätä ennen 

lämmönsiirtimen tehokkuus on pysynyt varsin vakaana. Tämän perusteella näyttää siltä, 

että likaantumista tapahtuu pääosin lämmönsiirtimen kaukolämpöpuolella. Suuret 

kaukolämpöveden virtaamat saavat mahdollisesti verkkoon kertynyttä kiintoainetta 

liikkeelle ja tämä aiheuttaa lämmönsiirtimen kaukolämpöpuolen likaantumista. Lisäksi 

suurilla kaukolämpökuormilla kaukolämpöveden menolämpötila on korkeimmillaan, 

jolloin putkiston lämpöliike saattaa irrottaa putkien kerrostumia kiertoveteen. 

6.2 Likaantumismekanismi 

Edellisen perusteella likaantuminen aiheutuu suurelta osin kaukolämpöveden sisältämistä 

kiinteistä hiukkasista. On myös mahdollista, että korroosio tai kovuussuolojen 

saostuminen on osasyynä levyjen likaantumiseen. 

Seuraavassa käsitellään kaukolämpöverkon vesikemiallista tilaa ja lämmönsiirtimeen 

muodostuneiden kerrostumien koostumusta. Näin saadaan lisää tutkimusaineistoa, jonka 

perusteella voidaan arvioida likaantumismekanismia. Lisäksi tutkitaan 

sivuvirtasuodattimen vaikutus lämmönsiirtimen likaantumiseen ajanjaksolta, jolta on 

saatavissa mittadataa. 

6.2.1 Kaukolämpöverkon vesikemiallinen tila 

Kaukolämpöjärjestelmän optimaalisen vesikemian saavuttamisessa ja ylläpitämisessä on 

tärkeä ymmärtää käytettävän kaukolämpökemikaalin käyttäytyminen erilaisten veden 

epäpuhtauksien kanssa ja kemikaalin vaikutus veden ominaisuuksiin. Seuraavassa 

käsitellään käytetyn kaukolämpökemikaalin toimintaa ja kaukolämpöverkon 

vesikemiallista tilaa. 

Forssan kaukolämpöverkossa käytetään KL-Lämmön kauppanimeltään KK-6068X-

kemikaalia. Tätä yhdistelmäkemikaalia käytetään kaukolämpöverkon veden 
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ominaisuuksien optimoinnissa ja inhibiittivaikutuksen luomisessa. KK-6068X sisältää 

natriumhydroksidia, morfoliinia, natriumerytorbaattia ja polyakrylaattia. (Salminen 

2018; KK-6068X 2015, 2). KK-6068X:n koostumus on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. KK-6068X:n koostumus. (Salminen 2018; KK6068X 2015, 2) 

yhdisteen nimi pitoisuus [%] 

natriumhydroksidi 2,5 - 10 

natriumerytorbaatti 2,5 - 10 

morfoliini < 1,0 

polyakrylaatti - 

 

Natriumhydroksidi ja morfoliini vaikuttavat veden pH-arvoon, natriumerytorbaatti sitoo 

happea ja polyakrylaattia estää kerrostumien muodostumista. Natriumhydroksidi (NaOH) 

on vahva emäs, joten sillä on kaukolämpöveden pH-arvoa nostava vaikutus. 

Vesiliuokseen natriumhydroksidi liukenee reaktioyhtälön 20 mukaan. 

𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−        (20) 

Varsinaisen emäksisen vaikutuksen saa aikaan hydroksyyli-ioni OH-. Toinen pH-arvoon 

vaikuttava kemikaali on morfoliini (C4H9NO). Morfoliinia käytetään suljetuissa vesi-

höyryjärjestelmissä korroosioinhibiittorina ja niin sanottuna neutraloivana amiinina. 

Ensinnäkin morfoliini reagoi veden kanssa muodostaen pH-arvoa nostavan hydroksyyli-

ionin. Toisekseen morfoliini reagoi tehokkaasti hiilidioksidin kanssa, joka 

hydrolysoituessaan alentaisi veden pH-arvoa. (Liu et al. 2013, 1) Lisäksi morfoliini pyrkii 

reagoimaan raudan korroosiotuotteiden kanssa niin, että korroosiolopputuotteet olisivat 

magnetiittia. (Jayanthi et al. 2012, 10) 

Natriumerytorbaatti (C6H7NaO6) on KK-6068X:n happea sitova yhdiste. 

Natriumerytorbaatti reagoi hapen kanssa orgaaniseksi hiiliyhdisteeksi ja vedeksi. 

(Rodman et al. Konferenssiesitelmä 3. - 5.5.2017) Suurelta osin natriumerytorbaatin 

happea sitova vaikutus perustuu orgaaniseen hiileen. Mikäli kaukolämpövedessä on 

runsaasti happea tai mikäli kaukolämpöveteen pääsee happea esimerkiksi lisäveden 

mukana, on mahdollista, että kaukolämpöveteen muodostuu runsaita määriä 
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hiilidioksidia orgaanisen hiilen ja liuenneen hapen reagoidessa. (Aunola & Pihlajakuja, 

sähköpostiviesti 11.1.2018; Buecker 1997, 17) Syntynyt hiilidioksidi taas hydrolysoituu 

veden kanssa muodostaen hiilihappoa. Syntyneen hiilidioksidin ja hiilihapon määrällä on 

yhteys natriumerytorbaatin ja hapen reaktioon. Mitä enemmän happi kuluttaa 

natriumerytorbaattia, sitä enemmän syntyy erilaisia orgaanisia hiiliyhdisteitä, jotka veden 

kanssa reagoidessaan muodostavat hiilidioksidia ja edelleen hiilidioksidi ja vesi 

hiilihappoa reaktioyhtälön 21 mukaan. (McMurry & Simanek 2007, 33) 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3        (21) 

Hiilihappo on heikko happo, joka neutraloi natriumhydroksidia reaktioyhtälöiden 22 ja 

23 mukaan. (McMurry & Simanek 2007, 30,33) 

𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂       (22) 

 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂       (23) 

Lopuksi syntyy siis vettä ja natriumkarbonaattia, joka on hiilihapon natriumsuola. 

Forssan kaukolämpöverkon vesikemiaa tutkii voimalaitoskäyttäjä noin kuukauden välein 

ja KL-Lämpö muutaman kerran vuodessa. KL-Lämpö tutkii vedestä pH-arvon, 

sähkönjohtavuuden, kokonaiskovuuden, rauta- ja kuparipitoisuudet sekä 

kaukolämpökemikaalin pitoisuuden. Voimalaitoskäyttäjä selvittää veden pH-arvon, 

johtokyvyn ja deha:n eli dietyylihydroksyyliamiini-pitoisuuden, joka korreloi 

kaukolämpökemikaali KK-6068X-pitoisuuden kanssa. 

Taulukossa 6 on esitetty tutkittujen kaukolämpöveden laadunvalvontaparametrien 

kehitys viimeisen puolentoista vuoden ajalta. Sinisellä värillä on KL-Lämmön tekemät 

mittaukset ja vihreällä värillä voimalaitostyöntekijän tekemät mittaukset. Alimmalla 

rivillä on myös esitetty kirjallisuusosiossa käsitellyt suositusarvot. Optimaalinen 

pitoisuus kaukolämpökemikaalille kaukolämpövedessä on 0,15-0,25 l/m3 (Salminen 

2018). 
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Taulukko 6. Kaukolämpöveden laadun kehitys 1,5 vuoden ajalta. 

näytteenotto- pH johtokyky kokonaiskovuus rauta kupari KK-6068X 

päivä - mS/m °dH mg/l mg/l l/m3 

15.11.2017 8,42 37,0     

25.10.2017 8,45 37,1    0,42 

2.10.2017 8,47 38,3     

7.9.2017 8,4 49,8 0,70 0,31 < 0,10 < 0,01 

20.6.2017 8,05 37,5    0,33 

6.4.2017 8,3 35,6 0,75 0,13 < 0,10 < 0,01 

29.11.2016 8,4 32,9 1,46 0,39 < 0,10 < 0,01 

6.9.2016 8,5 32,3 1,61 0,20 < 0,10 < 0,01 

10.8.2016 8,4 30,7 1,40 0,14 < 0,10 0,29 

22.3.2016 8,5 28,0 1,40 0,36 < 0,10 0,11 

suositus 9…10 < 15 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,15 - 0,25 

 

Mittausjakson aikana kaukolämpöveden pH-arvo on pysynyt suhteellisen vakaana, ollen 

kuitenkin jatkuvasti selvästi suositeltavia arvoja pienempi. Tällöin syntyvä 

magnetiittikalvo ei välttämättä ole tiivis tai kestävä. Lisäksi näin matala pH-arvo 

aiheuttaa magnetiitin liukenemista ja edesauttaa muiden raudan korroosiotuotteiden 

syntymistä. Muiden mitattujen laadunvalvontaparametrien ja pH-arvon välillä ei ole 

kuitenkaan nähtävissä selkeää yhteyttä. 

Kaukolämpöverkkoon syötettävä lisävesi on pehmennettyä, eli lisäveden suolapitoisuus 

on jotakuinkin sama kuin voimalaitoksen raakaveden suolapitoisuus. Raakavetenä 

käytetään Forssan kaupungin vesijohtovettä, jonka sähkönjohtavuus, joka varsin hyvin 

kuvaa myös suolapitoisuutta, on ollut vuonna 2017 keskimäärin noin 34 mS/m (Forssan 

vesihuoltoliikelaitos 2017). Lisäveden korkeahko johtokyky näyttäisi olevan osasyynä 

kaukolämpöverkon veden korkeaan johtokykyyn. Lisäksi käytettävä 

kaukolämpökemikaali vaikuttaa veden johtokykyyn kasvattavasti. 

Kaukolämpökemikaali KK-6068X:n pitoisuudessa on nähtävissä selkeä aleneminen elo-

syyskuussa 2016. Samaan aikaan on ajoittunut uuden kaukolämpöakun täyttäminen, joka 

on lisännyt kaukolämpöverkon tilavuuden noin kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna. 

Todennäköisesti tällöin kaukolämpökemikaalia on lisätty liian vähän. Toisaalta pH-
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arvossa ei täytön aikana näy juurikaan muutoksia. Raakaveden pH on Forssassa ollut 

7,1…8,4 välillä keskimääräisen arvon ollessa 7,4 (Forssan vesihuoltoliikelaitos 2017). 

Tämä on suunnilleen sama kuin lisäveden pH-arvo eli kaukolämpöveden pH-arvo on ollut 

noin yhden yksikön korkeampi kuin lisäveden pH-arvo. 

Kaukolämpöverkon lisäveden tarpeella on paljon merkitystä vesikemian optimaalisen 

ylläpidon onnistumisessa. Mikäli lisävettä kuluu vähän tai ei ollenkaan, happipitoisuus ja 

muut parametrit pysyvät helposti sallituissa rajoissa. Suuri lisäveden kulutus taas 

aiheuttaa haasteita kaukolämpökemikaalin optimaaliselle annostelulle ja parametrien 

muutoksiin reagoiminen hankaloituu. Forssan kaukolämpöverkon lisäveden kulutuksesta 

on dataa automaatiojärjestelmässä vuoden 2017 alusta alkaen. Lisäveden kulutus on 

esitetty tästä ajankohdasta maaliskuuhun 2018 asti kuvassa 34. 

 
Kuva 34. Kaukolämpöverkon lisäveden kulutus tammikuusta 2017 maaliskuuhun 2018. 

Nähdään, että kuukausittainen lisäveden tarve on vaihdellut varsin paljon. Osittain tämä 

johtuu kaukolämpöverkolla tapahtuneista vuodoista ja osittain kaukolämpöverkon 

lisävesiastian eli kaukolämpöakun epätasaisesta täyttämisestä. Kesäaikaan 

kaukolämpöverkon painetasot ovat matalammalla kuin talvella ja myös tällä on 

vaikutusta vuotojen suuruuteen. Tämän lisäksi voimalaitoksen kesärevision 2017 aikana 

lisävesi pumpattiin kaukolämpöverkon lämpölaitokselta, jota ei ole huomioitu 
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mittauksissa. Kaukolämpöverkon tilavuus on hieman yli 4000 m3, joten useana 

kuukautena lisävettä on kulunut yli neljänneksen kaukolämpöverkon tilavuudesta. Tämä 

aiheuttaa erityisiä haasteita kaukolämpöveden optimaalisen vesikemian ylläpidolle, 

varsinkin kaukolämpökemikaalin optimaalisen syötön näkökulmasta. 

Suuren lisävesimäärän seurauksena kaukolämpöverkkoon on päässyt suurehkoja määriä 

liuennutta happea, joka on reagoinut hapenpoistokemikaalin kanssa hiilidioksidiksi. 

Hiilidioksidi taas hydrolysoituu hiilihapoksi, joka neutraloi pH:n nostoon tarkoitettua 

natriumhydroksidia ja tämä luo veteen puskurikykyä. Tästä syystä kaukolämpöveden pH-

arvo ei ole juurikaan muuttunut vuosien kuluessa ja muutokset pH-arvossa ovat aina 

olleet maltillisia, vaikka kaukolämpökemikaalin syöttöä on muutettu varsin paljon. 

Lisäksi pH-arvo ei ole ollut korroosioneston kannalta optimaalinen. Alhainen pH altistaa 

vetyä kehittävälle korroosiolle. Toisaalta runsas happi kaukolämpövedessä altistaa 

happikorroosiolle. 

6.2.2 Lämmönsiirtimen kerrostumien analysointi 

Lämmönsiirrintä likaavan aineen koostumuksen selvittäminen on tärkeä osa 

likaantumismekanismin tutkimista. Lämmönsiirtimen mekaanisen puhdistuksen 

yhteydessä marraskuussa 2016 lämmönsiirtimeen kertyneestä sakasta otettiin näyte ja 

näyte tutkitutettiin. Näyte koostui lämmönsiirtimen kerrostumista, jotka oli otettu sekä 

lämmönsiirtimen kaukolämpö- että pesuripuolelta. 

KL-lämpö teki lämmönsiirtimestä otetusta sakasta liuotuskokeita erilaisiin KL-Lämmön 

tarjoamiin puhdistusaineisiin, jonka perusteella voidaan myös arvioida sakan 

koostumusta ja varsinkin liukoisuutta erilaisiin aineisiin. Liuotuskokeiden tulokset on 

esitetty liitteessä 2. Analyysissä kuvataan kuivaamatonta näytettä ”ruskeaksi, 

kurannäköiseksi ja osittain magneettiseksi sakaksi” ja kuivattua näytettä ”kovaksi, 

murenevaksi, ruskeaksi ja osittain magneettiseksi.” (KL-Lämpö 2016, 1) 

Liuotuskokeiden tulosten perusteella sakka liukeni hyvin väkevyydeltään 25…30 %:n 

fosforihappoliuoksiin. Tätä laimeampiin happoliuoksiin liukeneminen oli varsin vähäistä. 
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Sakan liukeneminen fosforihappoliuokseen viittaa siihen, että sakka koostuu 

kovuussuoloista, rautasakasta ja kolloidisista epäpuhtauksista, kuten humuksesta. Lisäksi 

sakan havaittiin olevan osittain magneettista, joten erittäin todennäköisesti sakka sisältää 

kaukolämpöverkoissa tyypillisesti esiintyvää magnetiittia. (KL-Lämpö 2016, 2-3) 

Sakka-analyysi tukee ennakkoarviota siitä, että merkittävän syy lämmönsiirtimen 

likaantumiseen on kaukolämpöverkkoon kertynyt kiintoaine. Kiintoaine näyttäisi 

koostuvan useista erilaisista epäpuhtauksista, joiden voidaan olettaa olevan esimerkiksi 

raudan korroosiotuotteita, asennusjätteitä, kuten hiekkaa ja mutaa sekä mahdollisesti 

saostuneita suoloja. Epäpuhtaudet kertyvät kaukolämpöverkon paluulinjaan 

ensimmäiseksi kytkettyyn lämmönsiirtimeen, jossa levyjen väliset virtauskanavat ovat 

varsin kapeita. Tilanteen jatkuessa kuukausia, epäpuhtauksien kertyminen havaitaan 

lämmönsiirto-ominaisuuksien heikentymisenä ja virtausvastuksen kasvamisena. 

6.2.3 Sivuvirtasuodattimen vaikutus likaantumiseen 

Kaukolämpöveden kiinteitä epäpuhtauksia kaukolämpövedestä erottamaan hankittiin 

sofi-suodatin, joka on varsin uudentyyppinen sivuvirtasuodatin. Sofi-suodattimen 

hankkimisperusteena oli nimenomaan savukaasupesurin levylämmönsiirtimen 

likaantumisen vähentäminen ja muiden kaukolämpöverkon lämmönsiirtimien 

likaantumisen ennaltaehkäisy. Tehokkaaseen käyttöön sofi-suodatin otettiin vuoden 2016 

loppupuolella. Sivuvirtasuodatin on vähentänyt lämmönsiirtimen likaantumista, koska 

lämmönsiirto-ominaisuuksien heikentymisen on havaittu hidastuneen jatkuvasti 

sivuvirtasuodattimen noin kaksivuotisen käyttöjakson aikana. Tätä analysoidaan 

seuraavaksi. 

Kuvassa 35 on esitetty lämmönsiirtimen rekuperaatioaste kahdelta ajojaksolta; syksystä 

2016 kevääseen 2017 ja syksystä 2017 kevääseen 2018. Tarkasteluun otettiin tutkittavalta 

aikaväliltä mahdollisimman pitkät yhtenäiset ajojaksot likaantumisnopeuden arvioinnin 

tarkkuuden parantamiseksi. Alle kuukauden mittaisia ajojaksoja, joita syksyn 2016 ja 

kevään 2018 välille sisältyi kolme kappaletta, ei otettu tarkasteluun mukaan. Ajojaksojen 

välissä on vuoden 2017 voimalaitoksen kesärevisio, jonka kesto kuvassa ei vastaa 
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todellisuutta. Sofi-suodattimen käyttöönotto ajoittui ajojakson 2016-2017 alkuun. Ennen 

sofi-suodattimen käyttöönottoa ei ollut riittävän kattavaa mittadataa käytettävissä, joten 

kyseistä ajanjaksoa ei otettu tarkasteluun mukaan. 

 
Kuva 35. Lämmönsiirtimen kaukolämpöpuolen painehäviö ja Eulerin luku ajan suhteen. 

Pistejoukoista kummaltakin ajokaudelta muodostettiin suorat trendiviivat ja näiden 

suorien kulmakertoimet eli approksimoidut likaantumisnopeudet on esitetty kuvassa 

tunnuksilla k1 ja k2. Ajokaudella 2016-2017 rekuperaatioaste laski keskimäärin 3,0 %-

yksikköä tuhannessa tunnissa, kun taas ajokaudella 2017-2018 rekuperaatioaste laski 

keskimäärin 2,5 %-yksikköä tuhannessa tunnissa. Vuoden aikana likaantumisnopeus on 

siis pienentynyt lähes 20 %. Samantyyppisellä kehityksellä likaantumisnopeus 

rekuperaatioasteella mitattuna laskisi puoleen noin neljässä vuodessa. Toisaalta 

likaantumisen täydellinen estäminen pelkällä sivuvirtasuodattimella lienee mahdotonta, 

koska kaukolämpöverkossa muodostuu vähintäänkin pieniä määriä kiintoainetta. Tarkkaa 

likaantumisen kehitystä tulevaisuudessa on hyvin vaikea arvioida, koska likaantumiseen 

vaikuttavat monet toisistaan riippumattomat ja vaikeasti ennustettavat tekijät.  

Myöskin kunkin likaantumiseen vaikuttavan yksittäisen tekijän tarkkaa vaikutusta on 

vaikea arvioida. Esimerkiksi kaukolämpöveden pumppauksia optimoitiin ajokausien 

välissä, mikä on todennäköisesti vaikuttanut likaantumiseen vähentävästi. Lisäksi 
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kaukolämpöverkon vuotojen korjausten myötä verkkoon pääsevä kiintoaine aiheuttaa 

vaihtelua kaukolämpöveden kiintoainepitoisuuteen. Voidaan kuitenkin varmasti todeta 

sofi-suodattimen puhdistaneen kaukolämpövettä ja tämän todennäköisesti olevan 

merkittävin yksittäinen tähän mennessä likaantumista vähentänyt tekijä. 

Sivuvirtasuodattimen hankinta näyttää olleen erittäin järkevä investointi. 

6.3 Lämmönsiirtimelle tehdyt puhdistukset 

Lämmönsiirrin on puhdistettu savukaasupesurin käyttöönoton jälkeen kolmesti: kaksi 

kertaa CIP-kiertopesulla eli kemiallisella puhdistuksella lämmönsiirrintä avaamatta ja 

kerran mekaanisella puhdistuksella, jossa lämmönsiirrin avattiin ja levyt pestiin 

painepesurilla. Puhdistusmenetelmien toimivuudesta on saatu näin varsin hyvin 

kokemusperäistä tietoa, minkä perusteella voidaan arvioida puhdistusmenetelmien 

toimivuutta. 

Seuraavassa käsitellään erikseen kaikki kolme puhdistusta aikajärjestyksessä ja 

selvitetään niiden vaikutusta lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksiin. Samalla 

arvioidaan eri puhdistusmenetelmien toimivuutta. 

6.3.1 CIP-pesu lokakuussa 2016 

Lokakuussa 2016 pesurin lämmönsiirtimelle tehtiin kemiallinen puhdistus eli CIP-pesu. 

Pesun vuoksi savukaasupesuri oli alas ajettuna noin kaksi vuorokautta ja tehokasta 

pesuaikaa oli noin vuorokausi. Pesuaineena käytettiin lipeäliuosta. Pesun vaikutus 

lämmönsiirtimen rekuperaatioasteeseen on nähtävissä kuvasta 36. Tässä vaiheessa 

painemittaria kaukolämpölinjaan pesurin jälkeen ei ollut vielä asennettu, joten pesun 

vaikutusta painehäviöön ei voitu tutkia. Puhdistusta edeltävältä ajalta saatiin dataa 

rekuperaatioasteen laskemiseksi vain hieman yli 100 tunnin ajalta. 
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Kuva 36. Lämmönsiirtimen rekuperaatioaste lokakuussa 2016. 

Pesuri oli alhaalla aikavälillä 120…170 tuntia, jolloin lämmönsiirtimen rekuperaatioaste 

on merkitty nollaksi. Kun vertaillaan lämmönsiirtimen rekuperaatioastetta pesua ennen ja 

pesun jälkeen, ei pystytä havaitsemaan juurikaan rekuperaatioasteen kasvamista. 

Toisaalta rekuperaatioaste on pysynyt hyvin vakaana tutkitulla aikavälillä. 

Taulukossa 7 on laskettu rekuperaatioasteen ja lämmönsiirtimen asteisuuksien keskiarvot 

100 tunnin ajalta ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. 100 tuntia todettiin riittävän 

pitkäksi ajaksi vertailujen näkökulmasta. Lisäksi taulukossa on lämmönsiirtimen 

mitoitusarvoja. 

Taulukko 7. CIP-puhdistuksen vaikutus lämmönsiirtimen rekuperaatioasteeseen. 

mittasuure mitoitusarvo 
             CIP (emäs) 

    ennen jälkeen 

asteisuus, kylmä puoli [°C] 0,7       2,9   2,4 

asteisuus, kuuma puoli [°C] 3,0       2,9   2,5 

rekuperaatioaste [%] 92,0      71,2  72,8 

Taulukosta nähdään, että rekuperaatioaste on hyvin paljon mitoitusarvoa pienempi sekä 

puhdistusta ennen, että puhdistuksen jälkeen. Samaten lämmönsiirtimen asteisuudet 

laskivat vain hieman puhdistuksen vaikutuksesta. Toisaalta asteisuudet eivät ennen 
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puhdistusta olleet erityisen korkealla. Varsinkin kylmällä puolella CIP-pesulla 

emäksisellä pesuaineella ei siis juurikaan ollut lämmönsiirtoa tehostavaa vaikutusta. 

6.3.2 Mekaaninen puhdistus marraskuussa 2016 

Koska lokakuussa suoritettu CIP-pesu ei juurikaan auttanut tilanteeseen, puhdistettiin 

lämmönsiirrin mekaanisesti painepesurilla marraskuussa 2016. Mekaaninen puhdistus 

kesti kemiallista puhdistusta selvästi kauemmin, noin 180 tuntia. Lokakuun CIP-pesun 

jälkeen lämmönsiirtimen kaukolämpölinjaan menopuolelle asennettiin painemittari, jotta 

likaantumista voitiin tutkia myös painehäviön avulla. Lämpösiirtimen kaukolämpöyhteen 

tulopuolella painemittari oli jo olemassa. Mekaanisen puhdistuksen vaikutus 

rekuperaatioasteeseen ja Eulerin lukuun eli dimensiottomaan painehäviöön on nähtävissä 

kuvasta 37. 

 
Kuva 37. Lämmönsiirtimen rekuperaatioaste ja kaukolämpöpuolen Eulerin luku marras-joulukuussa 2016. 

Puhdistus suoritettiin aikavälillä 550…720 tuntia, missä rekuperaatioaste ja Eulerin luku 

on merkitty nollaksi. Ennen puhdistusta on nähtävissä lämmönsiirtimen 

lämmönsiirtokyvyn varsin nopea heikkeneminen aikavälillä 100…200 tuntia. Puhdistus 

nosti rekuperaatioastetta hetkellisesti noin 15 %-yksiköllä ja laski dimensiottoman 

painehäviön noin kolmasosan. Mekaanisella puhdistuksella oli siis hyvin selvä 

myönteinen vaikutus lämmönsiirtimen lämmönominaisuuksiin. Taulukossa 8 on vielä 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 200 400 600 800 1000 1200

Eu
le

ri
n

 lu
ku

 [
-]

R
ek

u
p

er
aa

ti
o

as
te

 [
-]

Aika [h]
Rekuperaatioaste Eulerin luku



81 

 

esitetty 100 tunnin keskiarvot asteisuuksille, rekuperaatioasteelle ja dimensiottomalle 

painehäviölle ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. 

Taulukko 8. Mekaanisen puhdistuksen vaikutus lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksiin. 

mittasuure mitoitusarvo 
        mekaaninen puhdistus 

      ennen jälkeen 

asteisuus, kylmä puoli [°C] 0,7          4,1   2,3 

asteisuus, kuuma puoli [°C] 3,0          4,2   2,3 

rekuperaatioaste [%] 92,0         64,0  78,3 

dimensioton painehäviö [-] 420        1380  400 

 

Puhdistus laski selvästi lämmönsiirtimen asteisuuksia ja samaten rekuperaatioaste nousi 

huomattavasti. Lämmönsiirtimen kylmällä puolella mitoitusarvoon ei päästy. 

Dimensioton painehäviö laski mitoitusarvon tasolle eli lämmönsiirrin saatiin puhdistettua 

varsin hyvin. 

6.3.3 CIP-pesu huhtikuussa 2017 

Huhtikuussa 2017 lämmönsiirtimelle suoritettiin jälleen CIP-pesu, tällä kertaa 

suolahappoliuoksella. Varsinainen pesu kesti noin vuorokauden, mutta erinäisistä muista 

syistä pesuri oli pois käytöstä yhteensä noin selvästi pidempään. CIP-pesun vaikutus 

lämmönsiirtimen rekuperaatioasteeseen ja kaukolämpöpuolen Eulerin lukuun esitetty 

kuvassa 38. 
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Kuva 38. Lämmönsiirtimen rekuperaatioaste ja kaukolämpöpuolen Eulerin luku huhti-toukokuussa 2017. 

Kuten kuvasta nähdään, kemiallinen puhdistus kasvatti rekuperaatioastetta selvästi. 

Samantyyppinen vaikutus on nähtävissä dimensiottomassa virtausvastauksessa. 

Taulukossa 9 on lämmönsiirtimen rekuperaatioasteen, asteisuuksien ja Eulerin luvun 100 

tunnin keskiarvot puhdistusta ennen ja puhdistuksen jälkeen. Samassa on esitetty myös 

lämmönsiirtimen lähtö- ja paluulämpötilojen mitoitusarvot. 

Taulukko 9. CIP-puhdistuksen vaikutus lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksiin. 

mittasuure mitoitusarvo 
CIP (happo) 

        ennen jälkeen 

asteisuus, kylmä puoli [°C] 0,7           3,3   1,9 

asteisuus, kuuma puoli [°C] 3,0           3,3   2,4 

rekuperaatioaste [%] 92,0          66,3  76,4 

dimensioton painehäviö [-] 420         2430 1760 
 

Taulukosta nähdään, että ennen puhdistusta rekuperaatioaste oli noin 0,66. Puhdistuksen 

jälkeen rekuperaatioaste nousi noin 0,76:een eli kasvua oli noin kahdeksan 

prosenttiyksikköä. Puhdistus laski myös painehäviötä, sillä ennen puhdistusta Eulerin 

luku oli noin 2400 ja puhdistuksen jälkeen noin 1800. Samantyyppinen kehitys on 

nähtävissä myös asteisuuksissa: asteisuudet puhdistuksen jälkeen olivat lähellä 

mitoitusarvoja. Joskin kylmällä puolella tälläkään kertaa ei kyetty mitoitusarvoon. 

Käsittely suolahappoliuoksella siis puhdisti lämmönsiirtimen kohtuullisen hyvin, muttei 

kuitenkaan aivan yhtä hyvin kuin mekaaninen puhdistaminen marraskuussa 2016. 

6.3.4 Yhteenveto puhdistuksista 

Tähän mennessä suoritettujen puhdistusmenetelmien vaikutus lämmönsiirtimen 

rekuperaatioasteeseen on esitetty taulukossa 10. Rekuperaatioasteesta laskettiin 

keskiarvo kussakin tapauksessa 100 tuntia ennen puhdistusta ja 100 tuntia puhdistuksen 

jälkeen ja lisäksi laskettiin suhteellinen muutos rekuperaatioasteessa. 
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Taulukko 10. Puhdistusmenetelmien vaikutus lämmönsiirtimen rekuperaatioasteeseen. 

Puhdistusmenetelmä 
rekuperaatioaste [%] muutos 

[%] ennen pesua pesun jälkeen 

CIP (emäs) 72,1 72,8 1,0 

CIP (happo) 66,3 75,4 13,8 

Mekaaninen puhdistus 64,0 78,3 22,3 

Lämmönsiirtimen puhdistaminen CIP-pesulla on siis aiemmin onnistunut vaihtelevasti. 

Emäksisellä puhdistusaineella ei ole juurikaan puhdistavaa vaikutusta, kun taas 

happoliuos puhdisti lämmönsiirtimen kohtuullisen hyvin. Lämmönsiirtimen kemiallinen 

puhdistaminen hapolla ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta: happopesun havaittiin 

syövyttävän lämmönsiirtimeen kytkettyjä putkistoja. Lisäksi levyjen välisten tiivisteiden 

kunto jää tällöin arvoitukseksi. Mekaanisella puhdistuksella saavutettiin paras 

puhdistustulos: rekuperaatioaste nousi noin 22 %. Happopesulla puhdistustulos oli noin 

60 % mekaanisen puhdistuksen puhdistustuloksesta rekuperaatioasteella mitattuna. 

Epävarmuutta puhdistusmenetelmien vaikuttavuuden arviointiin tuo muun muassa 

erilaiset lähtötilanteet lämmönsiirtimen likaantumisen osalta. Jokaisessa tapauksessa 

lämmönsiirtimen rekuperaatioaste oli eri suuri ennen puhdistusta. Mitä pienempi 

rekuperaatioaste on puhdistuksen alkaessa, sitä helpompi on saada aikaan suuria 

suhteellisia muutoksia rekuperaatioasteeseen puhdistusmenetelmästä riippumatta. 

Voidaan kuitenkin varsin luotettavasti pitää mekaanista puhdistusta selvästi 

tehokkaimpana puhdistusmenetelmänä. Kemiallisen puhdistusmenetelmän tehokkuus 

riippuu paljon käytetystä puhdistusaineesta, mutta oikealla puhdistusaineella saadaan 

kohtuullinen puhdistustulos. 

6.4 Likaantumisen kustannusvaikutus 

Savukaasupesurin lämmönsiirtimen likaantuminen heikentää lämmönsiirto-

ominaisuuksia ja kasvattaa virtauksen painehäviötä sekä lämmönsiirtimen pesuri- että 

kaukolämpöpuolella. Heikentyneiden lämmönsiirto-ominaisuuksien vuoksi ei pystytä 
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hyödyntämään kaikkea lämpöenergiaa, jota pesurista olisi saatavilla. Tällöin 

savukaasupesurilta saamatta jäänyt lämpöenergia on tuotettava tuorehöyryllä. 

Savukaasupesurin lämmönsiirtimen korkea painehäviö aiheuttaa ylimääräisiä 

kustannuksia kahdella tapaa: ensinnäkin suurilla, yli 50 MW:n, kaukolämpökuormilla 

syntyy tilanne, jossa pumppaus rajoittaa voimalaitoksen kaukolämmön tuotantoa. Tällöin 

joudutaan käynnistämään huippukuormalaitoksia, vaikka voimalaitoksella olisi vielä 

potentiaalia lisätuotantoon. Tällöin öljyn käyttö lämmön tuotannossa lisääntyy ja kiinteän 

polttoaineen käyttö vähenee. Painehäviö kasvattaa myös kaukolämmön 

pumppauskustannuksia kaikilla tehotasoilla. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy muun 

muassa pesurin kiertopumpun lisääntyneestä tehontarpeesta ja kaukolämpöakun käytön 

vaikeutumisesta suurella pumppauksella, mutta näitä ei oteta seuraavassa analyysissä 

huomioon niiden kohtuullisen pienen ja vaikeasti arvioitavan taloudellisen vaikutuksen 

vuoksi. 

Lämmönsiirtimen likaantuminen jyrkentää kaukolämpöputkiston ominaiskäyrää ja tämä 

vie pumpun toimintapistettä korkeamman nostokorkeuden ja pienemmän virtaaman 

suuntaan. Tällöin huippukuormilla voimalaitos ei kykene yhtä suuriin toimitustehoihin 

kuin puhtaalla lämmönsiirtimellä. Pumpun ominaiskäyrä ja toimintapisteen siirtyminen 

on esitetty kuvassa 39. Punaisen nuolen alkupiste esittää nykyistä pumpun 

toimintapistettä täydellä kuormalla keskimäärin. Nuolen päätepiste esittää pumpun 

toimintapistettä puhtaalla lämmönsiirtimellä, jolloin rekuperaatioaste on noin 80 %. 

Toimintapisteen siirtyminen on selvitetty empiirisesti kerätystä mittausdatasta, kun 

kaukolämpöpumppu on pyörinyt täydellä kuormalla erilaisilla lämmönsiirtimen 

rekuperaatioasteilla. 
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Kuva 39. Voimalaitoksen kaukolämpöpumpun ominaiskäyrä. (Muokattu kohteesta Sulzer 2003) 

Mitoitusvirtaamalla pienempi painehäviö loiventaisi putkiston ominaiskäyrää ja samalla 

kaukolämpöveden virtaama nousisi, kun pumpataan täydellä kuormalla. Kuvasta 

nähdään, että virtaama kasvaisi noin 8 %, mikä tarkoittaisi samoilla kaukolämpöveden 

meno- ja paluulämpötiloilla yhtä suurta kaukolämmön toimitustehon prosentuaalista 

kasvua. Kuvassa 40 on esitetty Forssan kaukolämpötehon pysyvyyskäyrä lämpötilavälillä 

-30...-5 °C. Lämpötilajakaumana käytettiin ilmastollisen vertailukauden 1981-2010 

lämpötilajakaumaa Jokioisen säähavaintoasemalta (Ilmatieteen laitos 2018). Nykyisin 

voimalaitos kykenee tuottamaan suurimmillaan noin 52 MW:n kaukolämpötehon, kun 

taas puhtaalla lämmönsiirtimellä potentiaalia olisi noin 56 MW:n tuotantotehoon. 

Harmaalla piirretty kaukolämpöenergiaa kuvastava alue tuotetaan voimalaitoksella, 

ruskea alue lämpölaitoksilla ja katkoviivalla piirretty alue lämpölaitoksilla tilanteessa, 

jossa pesurin lämmönsiirrin on likainen. 
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Kuva 40. Forssan kaukolämpötehon pysyvyyskäyrä. 

Katkoviivalla piirretty alue kuvastaa noin 1000 MWh kaukolämpöenergiaa. Kevyen 

polttoöljyn käyttöä olisi mahdollista siis vähentää vuositasolla noin 1000 MWh, jolloin 

vastaava kaukolämpöenergia tuotettaisiin kiinteillä polttoaineilla. Tämä tarkoittaisi noin 

50 000 euron säästöä, kun suurempi osa kaukolämpöenergiasta pystyttäisiin tuottamaan 

edullisemmilla polttoaineilla. Kevyen polttoöljyn hintana laskennassa käytettiin 71,5 

€/MWh, jyrsinturpeen 14,9 €/MWh ja puupolttoaineen 20,5 €/MWh (Pöyry 2017, 5). 

Jyrsinturpeen osuuden voimalaitoksella poltetusta energiamäärästä oletettiin olevan 70 % 

ja puupolttoaineen 30 %, jolloin käytetyn polttoaineen keskimääräinen hinta on 16,6 

€/MWh. 

Lisäksi kuvasta 39 nähdään, että kaukolämpöpumpulta vaadittava nostokorkeus alenisi 

noin 10 %, kun verrataan nykyistä painehäviötä puhtaan lämmönsiirtimen painehäviöön. 

Tässä saadaan säästöä pumppauskustannuksissa, kun sähköenergian kulutus vähenee. 

Automaatiojärjestelmän keräämästä datasta pystytään laskemaan, että nykyisellään 

kaukolämpöpumpun sähkön kulutus on vuositasolla ollut noin 870 MWh, kun 

pumppauksen hyötysuhteeksi arvioidaan 80 % pumpun ominaiskäyrän perusteella. 

Samalla hyötysuhteella ja 10 % pienemmällä pumpun menopaineella sähkön kulutus olisi 

ollut noin 710 MWh. Sähkön kulutuksen osalta olisi potentiaalia siis noin 160 MWh:n 

vähennykseen vuositasolla. Tämä tarkoittaisi noin 13 000 euron säästöä sähkön 
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kulutuksessa. Laskennassa käytettiin keskisuuren teollisuusasiakkaan sähkön hintaa 78,8 

€/MWh (Energiavirasto 2018).  

Lämmönsiirron näkökulmasta kaikkea pesurista potentiaalisesti hyödyksi saatavissa 

olevaa lämpöenergiaa ei pystytä likaisella lämmönsiirtimellä hyödyntämään, koska 

savukaasun loppulämpötila ei laske lämmönsiirtimen korkean asteisuuden vuoksi niin 

alas kuin olisi mahdollista. Keskimääräinen lämmönsiirtimen käytönaikainen 

rekuperaatioaste on ollut yhdellä vuosittaisella puhdistuskerralla 68 % ja pesurista 

hyödyksi saatu vuosienergia on ollut noin 33 GWh. Kaukolämpöveden keskimääräinen 

paluulämpötila on ollut 51,4 °C ja pesurin vesikierron menolämpötila keskimäärin noin 

4,5 astetta korkeampi. Valmetin kaukolämpöveden lämpötilalle esitetyllä korjauskäyrällä 

voidaan näin arvioida talteenotetun lämpöenergian määrän kasvua, kun lämmönsiirtimen 

asteisuus pienenee. Korjauskäyrä on esitetty liitteessä 3. Esimerkiksi asteisuuden 

laskeminen yhdellä nykytilaan verrattuna lisäisi talteenotettua energiaa noin 8 %. 

Kuvassa 41 on esitetty lämmönsiirtimen tehokkuuden kasvusta saatava kustannussäästö, 

kun vertailuarvoksi valittiin nykyinen 68 %:n rekuperaatioaste ja 33 GWh:n vuosienergia. 

Kuvassa esitetyssä laskennassa otettiin huomioon lämpöenergian arvon lisäksi öljyn 

käytön lisääntymisen aiheuttamat kustannukset ja kaukolämpöveden kasvavat 

pumppauskustannukset. Näiden oletettiin käyttäytyvän lineaarisesti rekuperaatioasteen 

suhteen. Laskenta on esitetty liitteessä 4. 
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Kuva 41. Pesurin lämmönsiirtimen rekuperaatioasteen kasvun vaikutus polttoaineiden ja sähkön säästöön. 

Kuten kuvasta nähdään, kiinteän polttoaineen vähentämisellä on merkittävin säästöä 

luova vaikutus. Arvoltaan toiseksi eniten pystytään säästämään öljyn kulutuksessa. Pienin 

säästöpotentiaali on sähkön kulutuksen vähentämisessä, koska kaukolämpöveden 

pumppaus kuluttaa varsin vähän sähköenergiaa verrattuna tuotettuun 

kaukolämpöenergiaan. 

Puhtaalla lämmönsiirtimellä rekuperaatioaste on ollut noin 80 %. Kuvasta nähdään, että 

tällä tehokkuustasolla saavutettaisiin vuositasolla noin 220 000 euron hyöty säästyneinä 

kustannuksina polttoaineissa ja sähköenergiassa. Toisaalta on huomioitava, että 

kustannuslaskenta sisältää epävarmuutta, esimerkiksi valituilla lähtöarvoilla ja 

polttoaineiden hinnoilla on varsin suuri merkitys laskettujen säästöjen suuruuteen. Eniten 

epävarmuutta lienee öljyn käytön vähenemisen arvioinnissa, koska siihen vaikuttavat 

paljon muun muassa kaukolämpöakun käytön ja voimalaitoksen suurimman 

kaukolämmön toimitustehon arvioinnin onnistuminen. 
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7 LÄMMÖNSIIRTIMEN PUHTAANAPITOMENETELMÄT 

Lämmönsiirtimen puhdistaminen nostaa lämmönsiirtimen keskimääräistä 

käynninaikaista rekuperaatioastetta, mikä vaikuttaa talteenotettuun lämpöenergiaan 

kasvattavasti. Puhdistusratkaisuun on erilaisia vaihtoehtoja. Savukaasupesurin käyttöä 

voidaan jatkaa nykyisellä laitteistokokoonpanolla, jolloin pesuri on ajettava alas 

lämmönsiirtimen puhdistusta varten. Puhdistuksen voi suorittaa joko mekaanisella tai 

kemiallisella puhdistusmenetelmällä. Toinen vaihtoehto on uuden 

lämmönsiirrinkapasiteetin hankkiminen nykyiseen lämmönsiirtimeen tai 

lämmönsiirtimen rinnalla. 

Pesurin keskimääräinen vuosittainen käyntiaika on ollut vuosina 2016 ja 2017 noin 5400 

tuntia. Kuvasta 31 pystytään näin laskemaan keskimääräinen rekuperaatioaste, mikäli 

puhdistuksia suoritettaisiin kaksi vuodessa eli 2700 tunnin välein tai kolme vuodessa eli 

1800 tunnin välein ja niin edelleen. Kyseisessä kuvassa esitettiin lämmönsiirtimen 

rekuperaatioaste mekaanisen puhdistuksen jälkeen mutta kuten aiemmin havaittiin 

kemiallinen puhdistus ei nosta rekuperaatioastetta yhtä paljon kuin mekaaninen 

puhdistus. Analyysissä kemiallisen puhdistuksen oletettiin nostavan rekuperaatioastetta 

noin 30 % vähemmän kuin mekaaninen puhdistus, kuten taulukossa 10 esitettiin. Näin 

saadaan muodostettua kuva 42, jossa on saavutettu rekuperaatioaste vuotuisten 

puhdistuskertojen suhteen, mikäli lämmönsiirrintä puhdistetaan vain mekaanisesta tai 

vain kemiallisesti. 
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Kuva 42. Vuotuinen käynninaikainen lämmönsiirtimen rekuperaatioaste puhdistuskertojen suhteen. 

Suurin tehokkuuden kasvu saavutetaan, kun puhdistuksia suoritetaan muutama vuodessa. 

Puhdistuskertojen kasvaessa tehokkuuden kasvu loivenee selvästi, koska tällöin 

saavutetaan lämmönsiirtimen maksimitehokkuutta. 

Vastaava on nähtävissä rekuperaatioasteen kasvun ansiosta saavutetussa 

kustannussäästössä puhdistuskertojen suhteen, joka on esitetty kuvassa 43. Kuvaaja on 

muodostettu kuvien 41 ja 42 avulla, joissa esitettiin saavutettu kustannussäästö 

rekuperaatioasteen suhteen ja rekuperaatioaste puhdistuskertojen suhteen. Analyysissä ei 

otettu huomioon eri puhdistusmenetelmien aiheuttamia kustannuksia eikä 

tuotannonmenetyksiä. Nämä huomioidaan myöhemmissä kappaleissa, kun vertaillaan 

erilaisia puhtaanapitoratkaisuja. Vertailukohdaksi valittiin yksi puhdistuskerta vuodessa, 

jossa kustannussäästö on merkitty nollaksi. 
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Kuva 43. Rekuperaatioasteen kasvusta saatava kustannussäästö puhdistuskertojen suhteen. 

Aluksi saatu rajahyöty on suurin ja muutamakin puhdistus vuodessa riittää tuomaan 

varsin mittavia kustannussäästöjä. Rajahyöty kuitenkin laskee puhdistuskertojen 

kasvaessa, koska rekuperaatioasteessa ei enää saavuteta niin suurta kasvua kuin aluksi. 

Esimerkiksi seitsemällä vuosittaisella mekaanisella puhdistuskerralla keskimääräinen 

käytönaikainen rekuperaatioaste olisi noin 76 %, jolloin kustannussäästö olisi noin 

140 000. Kemiallisella puhdistuksella jäätäisiin hieman alemmaksi: rekuperaatioaste olisi 

hieman alle 73 % ja vuosittainen kustannussäästö hieman yli 80 000 euroa. 

7.1 Puhtaanapitoratkaisujen taloudellisuus 

Kannattavimman puhdistusratkaisun selvittämiseksi on tiedettävä eri 

puhdistusvaihtoehtojen tuottamat nettosäästöt. Puhdistuksesta saatava nettosäästö 

pystytään laskemaan, kun kuvassa 43 esitetystä kustannussäästöstä puhdistuskertojen 

suhteen vähennetään puhdistusten kustannus ja puhdistuksen johdosta menetetyn 

tuotannon arvo puhdistuskertojen funktiona. Tämän avulla voidaan selvittää 

puhdistuskertojen optimaalinen lukumäärä vuodessa erilaisissa 

puhtaanapitomenetelmissä. Tämä voidaan laskea kaikissa vertailtavissa tapauksissa 

yhtälön 24 periaatteella. 
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𝑆𝑛(𝑥) = 𝑆 − 𝐸ℎ𝑝𝑎𝑥 − 𝐾𝑝𝑥       (24) 

missä Sn   vuotuinen kustannussäästö puhdistamisesta [€]  

 S     kustannussäästö rekuperaatioasteen noususta [€]  

 E     tuotannonmenetys [MWh]   

 hpa  polttoaineen hinta [€/MWh]   

 x     puhdistuskertojen lukumäärä [-]   

 Kp   puhdistusmenetelmän kustannus [€] 

Tuotannonmenetyksen laskennassa käytettiin vuosien 2016 ja 2017 keskimääräistä 

toteutunutta käynninaikaista keskitehoa, joka oli 6,6 MW. Polttoaineen hintana käytettiin 

samaa arvoa kuin kappaleen 6.4 kustannuslaskennassa eli 17,7 €/MWh. Muut 

kustannukset, kuten puhdistusten hinnat ja tarkat tuotannonmenetykset selvitetään 

kussakin kohdassa erikseen. 

Useita kilpailevia vaihtoehtoja vertaillaan nettonykyarvon (Net Present Value, NPV) 

avulla. Nettonykyarvomenetelmässä lasketaan investoinnin pitoajalta korkokannalla 

diskontatut nettosäästöt ja niistä vähennetään investoinnin hankintameno. Nettonykyarvo 

lasketaan yhtälöllä 25, kun vuotuinen tulovirta on vakio ja investoinnin jäännösarvo on 

nolla. (Niskanen 2013, 308) 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼 + ∑
𝑆

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1         (25) 

missä NPV nettonykyarvo [€]    

 n       pitoaika [a]    

 t        vuosi [a]  

Mikäli NPV > 0, on investointi kannattava ja mikäli NPV < 0, investointi ei ole 

kannattava. Useista kilpailevista investoinneista kannattavin on se, jonka nettonykyarvo 

on suurin. Nettonykyarvokuvaajan avulla voidaan myös arvioida investoinnin 

takaisinmaksuaika, joka on aika-akselilla kohdassa, missä nettonykyarvo on nolla. 

(Niskanen 2013, 308-309) Investointilaskennassa käytettyjä lähtöarvoja ja oletuksia on 

esitetty taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Investointilaskennan lähtöarvoja. 

korkokanta 5,0 % 

nettosäästön pienentyminen 20 %/a 

investointien pitoaika 5 a 

investointien jäännösarvo 0 € 

Investoinnin tuottaman nettosäästön oletettiin laskevan 20 % vuosittain likaantumisen 

suotuisasta kehityksestä johtuen. Tämä vähentää investoinnin johdosta saatuja säästöjä, 

mutta myös puhdistuksen kuluja. Likaantuminen vähenee viidessä vuodessa noin 

kolmasosaan nykytilanteeseen verrattuna. Tämä valittiin myös investoinnin pitoajaksi, 

koska viiden vuoden jälkeen investoinnista saatava nettosäästö varsin vähäinen. Mikäli 

likaantuminen onkin kehittynyt huonommin kuin on nyt arvioitu, tulee investoinnista 

merkityksellisiä nettosäästöjä vielä viiden vuoden jälkeenkin. Investointilaskennan 

korkokannaksi valittiin 5 % ja kunkin investoinnin jäännösarvo oletettiin nollaksi. 

Seuraavaksi tutkitaan erilaisia menetelmiä lämmönsiirtimen puhtaanapitoon. Työssä 

löydettiin kuusi erilaista toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, jotka määritettiin työnohjaaja 

Mike Laukkasen kanssa. Näitä olivat mekaaninen puhdistaminen, kemiallinen 

puhdistaminen, investointi lisälevyihin, investointi vaihdettavaan levypakkaan tai 

investointi uuteen rinnakkaiseen lämmönsiirtimeen, jossa tutkittiin kahta eri variaatiota. 

Mekaaninen puhdistusratkaisu vaatii ainoastaan toimintatavan muutoksen, eikä siihen 

tarvitse investoida mitään. Muissa vaihtoehdoissa toimintatavan muutoksen lisäksi on 

investoitava. Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa läpi käyty laskenta on esitetty 

yksityiskohtaisemmin liitteessä 5. 

7.1.1 Mekaaninen puhdistaminen 

Mekaanisessa puhdistuksessa lämmönsiirrin puretaan ja levyt pestään yksi kerrallaan 

painepesurilla. Tämä on varsin työläs puhdistusmenetelmä; laskentaa varten arvioitiin 

pesurin olevan pois käytöstä puhdistuksen vuoksi 100 tuntia, jolloin tuotannonmenetys 

on noin 660 MWh. Yhden puhdistuksen työn hinnaksi oletettiin 7000 euroa (alv 0 %) 

(Kraft sähköpostiviesti 20.2.2018). Tällöin kustannussäästöfunktion 24 avulla saadaan 
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muodostettua kuva 44, jossa on esitetty puhdistamisen ansiosta saatava kustannussäästö 

puhdistuskertojen funktiona. 

 
Kuva 44. Mekaanisen puhdistuksen kannattavuus puhdistuskertojen suhteen. 

Yksi vuosittainen puhdistuskerta valittiin tarkastelun nollakohdaksi, ja tässä kohtaa myös 

nettokassavirta merkittiin nollaksi. Nähdään, että suurin nettokassavirta saavutetaan 

kolmella vuosittaisella puhdistuskerralla, joskin kaksi, neljä ja viisi puhdistuskertaa 

aikaansaisivat lähes samansuuruisen nettosäästön. Mikäli puhdistuksia tehdään 

useammin kuin viisi vuodessa, kustannussäästö pienenee selvästi, koska tällöin 

puhdistuksen kokonaiskustannuksen arvo ylittää rekuperaatioasteen kasvusta saatavan 

kustannussäästön arvon. Puhdistuskertojen vuosittaiseksi lukumääräksi valittiin kaksi 

kappaletta kaikissa tapauksissa, joissa uutta lämmönsiirrintä ei hankita. Tällöin eri 

vaihtoehdot ovat vertailukelpoisia keskenään. Kuvassa 45 on esitetty hankkeen 

nettonykyarvo ensimmäisen viiden vuoden ajalta, kun ensimmäisen vuoden 

nettosäästöksi arvioitiin 50 000 euroa. 
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Kuva 45. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta mekaanisen puhdistuksen tapauksessa. 

Kuvasta nähdään, että viiden vuoden nettonykyarvo on noin 145 000 euroa. Investointia 

ei tarvitse tehdä olleenkaan, joten pelkällä toimintatavan muutoksella pystytään 

pääsemään heti positiivisiin kassavirtoihin. 

Puhdistukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa puhdistuksen ajallinen kesto ja 

lämmönsiirtimen kokoamisen onnistuminen. Mikäli puhdistustapahtuma kestääkin 

selvästi arvioitua pidempään, on todennäköisesti kannattavinta tehdä vain yksi 

puhdistuskerta ajokauden aikana. Kuvassa 46 on esitetty yhden muuttujan 

herkkyysanalyysi nettonykyarvolle. 
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Kuva 46. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi mekaanisen puhdistuksen tapauksessa. 

Tutkittujen muuttujien osalta havaitaan, että viiden vuoden nettonykyarvo pysyy selvästi 

positiivisena, vaikka muuttujien arvoja muutettaisiin 20 % kumpaankin suuntaan. Tällä 

puhdistusratkaisulla ei tarvitse myöskään sitoa pääomia laitteistoihin ja toisaalta 

puhdistus on verrattain edullinen. Taloudellisesta näkökulmasta riskit ovat siis pienet. 

7.1.2 Kemiallinen puhdistaminen 

Kemiallisessa puhdistuksessa eli CIP-pesussa puhdistus tehdään kemikaalilla eikä 

lämmönsiirrintä tarvitse puhdistuksen vuoksi purkaa. Tämän ansiosta kemiallinen 

puhdistus pystytään suorittamaan huomattavasti nopeammin kuin mekaaninen puhdistus: 

aiemmissa CIP-pesuissa savukaasupesuri on ollut puhdistuksen vuoksi alhaalla noin 40 

tuntia, jolloin tuotannonmenetys on noin 260 MWh. Puhdistusainetta tarvittaisiin noin 

300 litraa pesua varten, joka maksaisi noin 2000 euroa (Lepistö, sähköpostiviesti 

23.1.2018). Lisäksi muita kustannuksia tulee muun muassa puhdistusaineen 

lämmittämiseen ja työkuluista. Näiden arvioidaan olevan noin 500 euroa pesua kohden. 

Yhteensä kuluja tulee siis noin 2500 euroa tuotannonmenetyksen arvon lisäksi. 

Kustannussäästöfunktion avulla saadaan muodostettua kuva 47, josta nähdään 

vuosittainen nettosäästö puhdistuskertojen suhteen. 
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Kuva 47. Kemiallisen puhdistuksen kannattavuus puhdistuskertojen suhteen. 

Vuotuista nettosäästöä tulisi kahdella vuosittaisella puhdistuskerralla noin 33 000 euroa. 

Kemiallisessa puhdistuksessa pitää investoida CIP-puhdistuslaitteistoon, joka kierrättää 

puhdistusainetta lämmönsiirtimessä. Pesukoneikko koostuu pesuainekontista ja sen 

lämmitysvastuksista, kierrätyspumpusta, putkista sekä letkuyhteistä. Puhdistuslaitteistoa 

ei nykyisellään ole, joten siihen täytyisi investoida. Pesulaitteiston hankintameno on 

lämmönsiirrinyhtiön tarjouksen mukaan noin 20 000 euroa (Alfa Laval 2017b). Tämän 

lisäksi voidaan olettaa tulevan muita kustannuksia asennukseen ja kuljetukseen liittyen 

noin 10 000 euroa. Tällöin investoinnin hankintamenoksi voidaan olettaa riittävällä 

tarkkuudella 30 000 euroa. Näistä tiedoista saadaan muodostettua investoinnin 

nettonykyarvosta kuva ensimmäiseltä viideltä vuodelta. 
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Kuva 48. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta kemiallisen puhdistuksen tapauksessa. 

Kuvasta 48 nähdään, että investoinnin nettonykyarvo viideltä vuodelta on noin 70 000 

euroa. Investoinnin hankintameno on lähes yhtä suuri kuin investoinnin ensimmäisenä 

vuotena tuottama nettosäästö, joten investointi maksaa itsensä takaisin noin vuodessa. 

Kemialliseen puhdistukseen liittyy riskejä muun muassa puhdistustulokseen ja 

tiivistemateriaalin kestävyyteen liittyen. Puhdistuksen onnistuminen, investoinnin 

hankimeno ja useat muut tekijät voivat laskea tai nostaa investoinnin nettonykyarvoa. 

Kuvassa 49 on esitetty yhden muuttujan herkkyysanalyysi nettonykyarvolle neljän 

investoinnin kannattavuuteen liittyvän parametrin suhteen. Näitä ovat arvioitu 

kustannussäästö, puhdistuksen kustannus, investointi ja kaukolämpöveden 

puhdistumisnopeus. Kaukolämpöveden puhdistuminen alentaa investoinnista 

tulevaisuudesta saatuja säästöjä, koska hitaammin likaantuvaa lämmönsiirrintä tarvitsee 

puhdistaa harvemmin. 
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Kuva 49. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi kemiallisen puhdistuksen tapauksessa. 

Yhden muuttujan herkkyysanalyysin perusteella investointi on selvästi kannattava 

kaikissa tutkituissa tapauksissa. Lisäksi pesukoneikko on hankintamenoltaan edullinen 

saatuihin hyötyihin nähden. Huonona puolena tässä ratkaisussa on puhdistustulos: 

aiempien kokemuksien perusteella cip-pesulla lämmönsiirrin ei ole täysin puhdistunut ja 

tällöin lämmönsiirrin on likaantunut nopeasti uudelleen.  

7.1.3 Rinnakkainen lämmönsiirrin 

Uuden lämmönsiirtimen hankkiminen vanhan lämmönsiirtimen rinnalle parantaisi 

tilannetta sikäli, että tällöin likaisen lämmönsiirtimen puhdistaminen ei aiheuttaisi 

tuotannonmenetyksiä savukaasupesurin lämmöntalteenotossa. Toinen lämmönsiirrin 

voisi olla ajossa ja toista voitaisiin puhdistaa ilman tiukkaa aikataulua. Kustannuksia tulisi 

ainoastaan lämmönsiirtimen puhdistuksesta, joka kustantaisi saman verran kuin 

mekaanisen puhdistuksen tapauksessa eli 7000 euroa. Tällöin nettokassavirta 

puhdistuskertojen suhteen voidaan laskea kustannussäästö, sillä erotuksella, ettei 

tuotannonmenetyksiä tule. 

Vuotuinen nettokassavirta puhdistuskertojen funktiona uuden lämmönsiirtimen 

tapauksessa on esitetty kuvassa 50. Myös tässä tarkastelussa yhden vuosittaisen 
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puhdistuskerran kohdalle nettokassavirta on merkitty nollaksi ja tätä on käytetty 

tarkastelun vertailukohtana. 

 
Kuva 50. Rinnakkaisen lämmönsiirtimen puhdistamisen kannattavuus puhdistuskertojen suhteen. 

Kuvasta nähdään, että tässä tapauksessa nettokassavirta on suurin yhdeksällä 

vuosittaisella puhdistuskerralla. Kaikkein suurin rajahyöty saavutetaan muutamalla 

puhdistuskerralla ja saavutettu rajahyöty laskee jatkuvasti puhdistuskertoja lisätessä. 

Tämä johtuu siitä, että lämmönsiirtimen keskimääräinen rekuperaatioaste ei juurikaan 

enää kasva, vaikka puhdistuksia tehdään useammin. Oletetaan, että puhdistuksia tehdään 

kuusi kertaa vuodessa. Tämä tarkoittaisi, että puhdistus suoritettaisiin noin kahden 

kuukauden välein, jolloin työkuorma laitoksen henkilöstölle pysyisi kohtuullisena. 

Tällöin saavutettava nettosäästö ensimmäisenä vuonna on noin 100 000 euroa. Tässäkin 

tarkastelussa on oletettu lämmönsiirtimen likaantumisen vähentyvän niin, että joka vuosi 

investoinnin ansiosta saatu nettosäästö pienenee 20 %. 

Lämmönsiirrininvestoinnin arvioitu hankimeno on noin 291 500 euroa. Lämmönsiirtimen 

asentaminen vaatii paljon erilaisia lisälaitteita, kuten terästuennan, putkistoja, uusia 

venttiileitä ja niin edelleen. Nämä muodostavat varsin suuren osuuden 

kokonaisinvestoinnista. (Laukkanen 2018) Investoinnin kassavirran kehitys viiden 

vuoden ajalta on esitetty kuvassa 51. 
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Kuva 51. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta rinnakkaisen lämmönsiirtimen tapauksessa. 

Kuvasta nähdään, että viiden vuoden kuluttua kumulatiivinen kassavirta on jotakuinkin 

nolla. Toisin sanoen investointi maksaa itsensä takaisin noin viidessä vuodessa. Tämän 

perusteella investointi ei vaikuta riittävän kannattavalta. 

Investoinnin yhden muuttujan herkkyysanalyysi nettonykyarvolle on esitetty kuvassa 52. 

Muuttujiksi valittiin samat kuin aiemmissa tapauksissa eli investointi, arvioitu säästö, 

kaukolämpöveden puhdistumisnopeus ja puhdistuksen kustannus. 

 
Kuva 52. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi rinnakkaisen lämmönsiirtimen tapauksessa. 
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Herkkyysanalyysistä nähdään, että investointi muuttuu varsin herkästi 

nettonykyarvoltaan negatiiviseksi, kun tutkittuja parametreja muutetaan. Toisaalta 

suotuisassa tapauksessa investointi voi olla myös toteuttamiskelpoinen taloudellisesta 

näkökulmasta. Tässä tapauksessa riski investoinnin kannattamattomuudesta on kuitenkin 

liian suuri eikä sitä kannatta toteuttaa. 

7.1.4 Rinnakkainen lämmönsiirrin ja pesukoneikko 

Investointi voidaan toteuttaa myös niin, että uuden lämmönsiirtimen lisäksi hankitaan 

cip-pesulaitteisto. Tällöin puhdistukseen tarvittavan työn määrä vähenee selvästi. 

Toisaalta tarvitaan pesuainetta, jonka kustannus on noin 2000 euroa puhdistusta kohden 

eli saman verran kuin kemiallisen puhdistuksen tapauksessa. Kun muiksi kustannuksiksi 

arvioidaan 500 euroa puhdistusta kohden, saadaan puhdistuksen kokonaiskustannukseksi 

2500 euroa. Puhdistustulos arvioitiin samaksi kuin mekaanisessa puhdistuksessa, koska 

tässä tapauksessa pesuainetta pystyttäisiin kierrättämään lämmönsiirtimen sisällä 

tarvittaessa useita viikkoja. Näin saadaan luotua kustannussäästöfunktion avulla kuva 53, 

jossa on esitetty vuotuinen nettosäästö puhdistuskertojen suhteen. Nollakohdaksi valittiin 

yksi puhdistuskerta vuodessa eri vaihtoehtojen vertailukelpoistamiseksi. 
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Kuva 53. Rinnakkaisen lämmönsiirtimen puhdistamisen kannattavuus pesukoneikolla puhdistuskertojen 

suhteen. 

Tässä tilanne on hyvin samankaltainen kuin edeltävässä rinnakkaisen lämmönsiirtimen 

hyödyn arvioinnissa: nettosäästö on sitä suurempi, mitä useammin lämmönsiirrin 

puhdistetaan. Kuudella vuotuisella puhdistuskerralla, jota aiemmassakin tarkastelussa 

käytettiin, vuotuinen nettosäästö on 120 000 euroa.  

Uuden lämmönsiirtimen hankintamenoon tulee tällöin lisäksi myös pesulaitteiston 

hankintameno, joksi arvioitiin 30 000 euroa (Alfa Laval 2017b). Tällöin koko 

investoinnin hankintameno on 321 500 euroa. Tämän ja edellisen kappaleen perusteella 

pystytään luomaan kuvassa 54 esitetty nettonykyarvon kuvaaja.  
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Kuva 54. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta rinnakkaisen lämmönsiirtimen ja pesukoneikon 

tapauksessa. 

Kassavirran kehitys ja nettonykyarvo ovat tässä tapauksissa hyvin samankaltaiset kuin 

edellisessä: nettonykyarvo on vain muutaman kymmenen tuhatta euroa suurempi. 

Tämäkään investointi ei täytä vaatimuksia kannattavuuden suhteen riittävän hyvin. 

Nettonykyarvon yhden muuttujan herkkyysanalyysi on esitetty kuvassa 55. Muuttujina 

käytettiin samoja kuin aiemmissa tapauksissa. 

 
Kuva 55. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi rinnakkaisen lämmönsiirtimen ja pesukoneikon tapauksessa. 
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Herkkyysanalyysistä nähdään, että investoinnin ja arvioidun säästön osalta 20 %:n 

muutos negatiiviseen suuntaan tekisi investoinnista selvästi kannattamattoman. Kahden 

muun parametrin osalta vastaavaa ei 20 %:n muutoksella tapahdu. Tilanne on jokseenkin 

vastaava kuin pelkän rinnakkaisen lämmönsiirtimen tapauksessa eli investointi tuskin 

olisi toteuttamiskelpoinen taloudellisesta näkökulmasta. 

7.1.5 Lisälevyt 

Eräänä vaihtoehtona on parantaa lämmönsiirtimen lämmönsiirtokykyä ja -kapasiteettia 

eli lisätä levyjä lämmönsiirtimeen. Tällöin puhtaalla lämmönsiirtimellä asteisuudet 

olisivat pienemmät ja rekuperaatioaste suurempi. Tämän ansiosta lämmönsiirtimen 

keskimääräinen rekuperaatioaste kasvaisi ja lisäenergian tuottaminen savukaasupesurilla 

mahdollistaisi lisätuloja. Lisäksi kestää pidempään nykytilanteeseen verrattuna ennen 

kuin lämmönsiirrin likaantuu niin pahoin, että se täytyy puhdistaa. Lämmönsiirtimen 

mitoitus ja kapasiteetti näyttävät olevan mitoitusvirtaamalla selvästi riittämättömiä, sillä 

mitoitettuun painehäviöön kyetään tällä hetkellä vain minimikuorman virtaamilla. Lisäksi 

esimerkiksi asteisuudet ovat huomattavasti mitoitusarvoja korkeammat. Toisaalta 

lämmönsiirtimen mitoitus savukaasupesurin tapauksessa on hankalaa, koska kuormitus 

vaihtelee 30 %...100 %:n välillä. Tutkittavassa tapauksessa mitoitusarvoihin päästiin 

ainoastaan takuumittauksissa, minkä jälkeen mitoituspisteessä ei ole mitoitusarvoihin 

päästy. 

Lämmönsiirtimen valmistaja Alfa Laval ehdotti levyjen lisäämistä nykyisestä 335 

kappaleesta 435 kappaleeseen eli 100 kappaleella. Tällöin lämmönsiirtimen 

rekuperaatioaste nousisi, mutta toisaalta kokonaislämmönsiirtokerroin pienenisi 

virtausnopeuden alenemisen johdosta eikä tällöin lämmönsiirtimen kapasiteetissa 

tapahtuisi juurikaan muutosta. Nykyisen lämmönsiirtimen toimintaparametrit ja 

laajennetun lämmönsiirtimen toimintaparametrit Alfa Lavalin laskelmien mukaan on 

esitetty taulukossa 12. Laajennetulla lämmönsiirtimellä on kokonaislämmönsiirto-

kertoimen laskennassa käytetty 12,5 %:n likaantumisvaraa. 
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Taulukko 12. Nykyisen ja laajennetun lämmönsiirtimen toiminta-arvoja. (Alfa Laval 2017b) 

toimintaparametri 
lämmönsiirrin 

nykyinen laajennettu 

mitoitusteho [kW] 9407 9498 

lämmönsiirtopinta-ala [m2] 719,3 935,3 

levyjä [kpl] 335 435 

asteisuus, kylmä puoli [°C] 0,7 0,6 

asteisuus, kuuma puoli [°C] 3,0 2,4 

logaritminen lämpötilaero [°C] 1,58 1,30 

kokonaislämmönsiirtoluku [W/m2K] 8275 7812 

rekuperaatioaste [%] 93,0 94,4 

painehäviö, kaukolämpö [kPa] 99 80 

painehäviö, pesuri [kPa] 45 42 

Taulukosta nähdään, että lämmönsiirto tehostuisi hieman rekuperaatioasteen kasvun 

ansiosta. Selkein muutos havaitaan kuitenkin painehäviössä, joka laajennetussa 

lämmönsiirtimessä olisi noin kolmanneksen pienempi kuin nykyisessä sekä kaukolämpö- 

että pesuripuolella. Tällä pystytään vaikuttamaan nykyisin suurella kuormituksella 

toimivaan kaukolämpöveden pumppaukseen laskevasti.  

Rekuperaatioasteen 1,4 %-yksikön keskimääräinen kasvaminen toisi kuvasta 41 

arvioituna noin 32 000 euron nettosäästön nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Lisäksi 

puhdistuksia kannattaa tehdä tässäkin vaihtoehdossa. Puhdistusten tuoma hyöty on 

laskettu samalla kustannussäästöfunktiolla kuin aiemmissa tapauksissa. 

Puhdistusmenetelmäksi valittiin mekaaninen puhdistus ja puhdistuksen kustannuksen ja 

keston oletettiin olevan laajennetulla lämmönsiirtimellä 30 % suurempi kuin nykyisellä 

lämmönsiirtimellä. Näin saadaan laskettua kuvassa 56 esitetty vuotuinen nettosäästö 

puhdistuskertojen funktiona. 
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Kuva 56. Mekaanisen puhdistamisen kannattavuus ja lämmönsiirtimen laajennuksen aikaansaama 

lisätuotto laajennetun lämmönsiirtimen tapauksessa. 

Nähdään, että kannattavin puhdistus on kannattavinta suorittaa kaksi kertaa vuodessa, 

jolloin saavutettu kustannussäästö on noin 75 000 euroa ensimmäisenä vuotena. Tämän 

jälkeen saavutettu kustannussäästö pienenee, koska puhdistuksen aikaansaama lisähyöty 

on pienempi kuin puhdistuksen kokonaiskustannus. 

Alfa Lavalin tarjouksen perusteella lisälevyinvestointi olisi suuruudeltaan noin 17 000 

euroa. Lisäksi tulee kustannuksia asennukseen ja kuljetukseen liittyen, jolloin 

kokonaisinvestointi on noin 26 000 euroa. Tämän perusteella voidaan laskea investoinnin 

nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta, kun ensimmäisen vuoden nettosäästö on 75 000 

euroa. Tämä on esitetty kuvassa 57. 
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Kuva 57. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta laajennetun lämmönsiirtimen tapauksessa. 

Kuvasta nähdään, että lisälevyinvestointi maksaa itsensä takaisin alle puolessa vuodessa 

ja viideltä vuodelta nettonykyarvo on noin 200 000 euroa. Tämän perusteella kyseinen 

investointi vaikuttaa erittäin kannattavalta. 

Investoinnin yhden muuttujan herkkyysanalyysi nettonykyarvolle on esitetty kuvassa 58. 

Muuttujiksi valittiin samat kuin aiemmissa tapauksissa eli investointi, arvioitu säästö, 

kaukolämpöveden puhdistumisnopeus ja puhdistuksen kustannus. 

 
Kuva 58. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi laajennetun lämmönsiirtimen tapauksessa. 
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Herkkyysanalyysistä nähdään, että investointi pysyy hyvin kannattavana, vaikka kutakin 

parametria muutettaisiin 20 % epäedulliseen suuntaan. Tähän mennessä 

lisälevyinvestointi vaikuttaa kannattavimmalta ratkaisulta ongelmaan. 

7.1.6 Vaihdettava levypakka 

Kuten aiemmissa kappaleissa havaittiin, lämmönsiirtimen puhdistaminen 

savukaasupesurin alasajon aikana aiheuttaa arvoltaan varsin suuret tuotannonmenetykset. 

Lämmönsiirtimen puhdistuksen nopeampi suorittaminen vähentäisi tuotannonmenetyksiä 

ja samalla vähenisi puhdistuksen kokonaiskustannukset. Tähän ratkaisuna voisi olla 

investoiminen vaihdettavaan levypakkaan. Tällöin varsinainen levyjen puhdistustyö 

voitaisiin jättää myöhemmäksi ja pesurin alasajo kestäisi vain ajan, joka vaaditaan 

käytössä olevan levypakan purkamisen ja uuden levypakan asentamiseen. 

Kustannussäästö puhdistuksesta puhdistuskertojen suhteen saadaan laskettua tässä 

tapauksessa samalla tavalla kuin mekaanisen puhdistuksen tapauksessa. Muuttujien arvot 

pysyvät samoina, ainoastaan tuotannonmenetys on pienempi. Tuotannonmenetyksen 

laskennassa levypakan vaihtamisen arvioitiin kestävän 30 tuntia, jolloin 

tuotannonmenetys on noin 200 MWh. (Laukkanen 2018) Näin saadaan muodostettua 

kuva 59, jossa on esitetty saavutettava kustannussäästö puhdistuskertojen funktiona. 

 
Kuva 59. Lämmönsiirtimen puhdistamisen kannattavuus vaihdettavan levypakan tapauksessa. 
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Kuvasta nähdään, että suurin kustannussäästö saavutetaan seitsemällä vuosittaisella 

puhdistuskerralla. Kaikkein suurin rajahyöty saavutetaan muutamalla vuosittaisella 

puhdistuksella. Puhdistaminen sisältää erilaisia riskejä muun muassa 

tuotannonmenetykseen ja puhdistuksen hintaan liittyen. Riskeistä johtuen optimaalisin 

puhdistuskertojen lukumäärä on kaksi tai korkeintaan kolme vuodessa. 

Kannattavuuslaskennassa käytetään kahden vuosittaisen puhdistuskerran 

kustannushyötyä eli noin 60 000 euroa, kuten aiemmin tutkituissa tapauksissa.  

Levypakkainvestointi on hankintamenoltaan selvästi uutta lämmönsiirrintä pienempi. 

Lisäksi muita oheislaitteita, kuten putkistoja ja venttiileitä ei tarvita. Näin levypakan 

hankintamenoksi arvioidaan noin 60 000 euroa. Investoinnin hankintamenon ja vuotuisen 

kustannushyödyn avulla saadaan muodostettua kuvassa 60 esitetty nettonykyarvon 

kuvaaja. 

 
Kuva 60. Nettonykyarvon kehitys viideltä vuodelta vaihdettava levypakan tapauksessa. 

Kuvasta nähdään, että vaihdettava levypakka on myös varteenotettava ratkaisu 

tutkimusongelmaan: takaisinmaksuaika on tasan yhden vuoden ja nettonykyarvo viideltä 

vuodelta on noin 120 000 euroa. 
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Investoinnilla tehtiin myös vastaavantyyppinen herkkyysanalyysi kuin aiemmissa 

tutkituissa tapauksissa. Tämä on esitetty kuvassa 61. 

 
Kuva 61. Yhden muuttujan herkkyysanalyysi vaihdettavan levypakan tapauksessa. 

Herkkyysanalyysistä nähdään, että investoinnin nettonykyarvo on herkin arvioidulle 

säästölle. Muiden parametrien muuttaminen vaikuttaa investoinnin kannattavuuteen 

varsin vähän. Tämä vaihtoehto vaikuttaa selvästi kannattavalta ja toteuttamiskelpoiselta, 

koska investointi on hyvin kannattava myös epäedullisilla lähtöarvoilla. 
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8 TULOKSIEN TARKASTELU 

Työn tuloksia arvioidaan kaukolämpöverkon vesikemian, puhtaanapitoratkaisujen 

kannattavuuden ja tulosten yleisen hyödynnettävyyden näkökulmasta. Samassa esitetään 

ratkaisu tutkimusongelmaan. Savukaasupesurin käytössä ja kaukolämpöverkon 

vesikemian tilassa havaittiin puutteita. Seuraavassa esitetään kehitysehdotuksia tilanteen 

korjaamiseksi. 

8.1 Kaukolämpöverkon vesikemia 

Suurimpana syynä kaukolämpöveden likaisuuteen näyttää olevan sivuvirtasuodatuksen 

puuttuminen kaukolämpöverkosta. Tämän vuoksi kiinteitä epäpuhtauksia on rikastunut 

kaukolämpöveteen, joten esimerkiksi kunnossapitotöiden johdosta verkkoon päässyttä 

kiinteää ainesta ei näin ole voitu suodattaa vedestä mitenkään. Varsinaisena juurisyynä 

kiinteiden epäpuhtauksien muodostumiselle on ollut suotuisa kaukolämpöverkon 

vesikemiallinen tila raudan korroosiotuotteiden syntymiselle. Kaukolämpövesi ei ole 

kemiallisilta parametreiltaan täysin ollut ohjearvojen mukaista. Analyysin perusteella 

tämä näyttäisi johtuvan kaukolämpöveden suuresta vaihtuvuudesta kaukolämpöverkossa 

vuotojen johdosta, kaukolämpökemikaalin epäoptimaalisesta syötöstä ja 

kaukolämpöverkkoon syötettävän lisäveden sisältämästä liuenneesta hapesta. 

Kaukolämpöveden vesikemiallista tilaa olisi mahdollista parantaa hankkimalla hapetonta 

kaukolämpöverkon lisävettä valmistava laitteisto. Tällöin raudan korroosio saataisiin 

minimoitua eikä kaikki hapensidonta jäisi kaukolämpökemikaalin varaan. Hapetonta 

vettä valmistavat laitteistot ovat usein varsin hintavia, joten sellaisen hankinta vaatisi 

lisäselvitystä. Kaukolämpöverkon lisäveden tarpeessa huomattiin myös kohtuullisen 

suuria vaihteluita: kesäkuukausina lisävettä kului kuukaudessa alle 500 m3, kun taas 

talvella kulutus oli välillä yli 2 000 m3. Tämä tekee optimaalisesta kaukolämpökemikaalin 

syötöstä hankalahkoa. Eräs vaihtoehto olisi syöttää kaukolämpökemikaalia suoraan 

lisäveden kulutukseen verrannollisesti. Tällöin lisäveden alkalointi ja hapensidonta 

tapahtuisi todennäköisesti nykyistä paremmin. Keskeistä olisi pyrkiä vähentämään 

lisäveden kulutusta, jolloin kaukolämpöveden laadun ylläpito helpottuisi. 
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Kaukolämpöveden laadunvalvontaan pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. 

Nykyisellään voimalaitostyöntekijä mittaa kerran kuukaudessa pH:n, johtokyvyn ja 

kaukolämpökemikaalin pitoisuuden. Tämä on todennäköisesti riittävä valvontatiheys, 

mutta mitattavia parametreja voisi olla enemmänkin. Kovuuden sekä rauta- ja 

kuparipitoisuuksien osalta mittauksia tehnyt KL-Lämpö muutamia kertoja vuodessa. 

Näitä mittauksia olisi suotavaa tehdä useammin, jotta kaukolämpöveden laadun 

kokonaisvaltainen seuraaminen helpottuisi. Lisäksi hyödyllisiä mittauksia olisivat 

kaukolämpöveden happipitoisuuden ja alkaliteetin mittaaminen, jotka KL-Lämpö 

pystyisi myös määrittämään. Näin pystyttäisiin arvioimaan kaukolämpöveden korroosio-

olosuhteita ja puskurikykyä nykyistä selvästi paremmin. Ehdotus mittausten 

suorittamisesta jatkossa voimalaitoskäyttäjän ja KL-Lämmön kesken on taulukossa 13. 

Taulukko 13. Ehdotus kaukolämpöveden laadunvalvonnan suorittamisesta. 

  voimalaitoskäyttäjä KL-Lämpö 

  1 kk välein 2 kk välein 

pH-arvo x  
sähkönjohtavuus x  
kokonaiskovuus x  

KK-6068X x x 

kokonaisrauta  x 

kokonaiskupari  x 

alkaliteetti  x 

happipitoisuus  x 

 

Voimalaitoskäyttäjän ja KL-Lämmön kannattaa jatkossakin tehdä osin päällekkäisiä 

mittauksia samoista parametreista, koska tällöin saadaan pienennettyä esimerkiksi 

mittavirheestä johtuvaa epätarkkuutta. Kokemusperäisen tiedon perusteella esimerkiksi 

kaukolämpökemikaalin pitoisuuden mittaamisessa käytettävällä mittausmenetelmällä on 

suuri vaikutus saatuun lopputulokseen. Toisaalta on huomioitava, että pelkkä 

mittaaminen ei aina riitä, vaan tarvittaessa on tehtävä muutoksia esimerkiksi 

kaukolämpökemikaalin syöttöön. 
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Kaukolämpövettä puhdistamaan aiemmin hankittu sivuvirtasuodatin näyttää 

ehdottomasti järkevältä ja hyödylliseltä investoinnilta. Tutkimuksen perusteella näyttää 

selvältä, että sivuvirtasuodatuksen ansiosta lämmönsiirrin ei ole likaantunut talvella 

2017-2018 niin paljon kuin talvella 2016-2017. On nähtävissä, että viiden vuoden 

aikajänteellä likaantuminen voisi vähentyä niinkin paljon, ettei likaantuminen enää 

tulevaisuudessa ajokauden aikana muodostu ongelmaksi. 

8.2 Puhtaanapitomenetelmien kannattavuusarviointi 

Kaukolämpöveden nähtävissä olevasta puhdistumisesta johtuen todettiin, että 

investoinnit, jotka ovat takaisinmaksuajaltaan yli viisi vuotta, ovat tässä tapauksessa 

toteuttamiskelvottomia: tällä hetkellä näyttää siltä, että viiden vuoden kuluttua 

kaukolämpövesi tuskin kovin paljoa likaa lämmönsiirrintä. Mikäli kaukolämpövesi 

puhdistuukin oletettua nopeammin, investointi ei maksa itseään koskaan takaisin 

tällaisessa tapauksessa. Tästä syystä myös investoinnin nettonykyarvoa tutkittiin viiden 

vuoden aikajänteellä. 

Yhteenveto kappaleessa 7 tutkituista puhtaanapitoratkaisujen kannattavuudesta on 

esitetty taulukossa 14. Taulukossa on esitetty investoinnin hankintameno, ensimmäisen 

vuoden nettosäästö sekä hankkeen nettonykyarvo. 

Taulukko 14. Yhteenveto puhtaanapitoratkaisujen kannattavuudesta. 

   1. vuoden  nettonykyarvo 

  investointi, € nettosäästö, € 5 a, 8 % 

uusi lämmönsiirrin 291 500 99 400 4 000 

uusi lämmönsiirrin ja pesukoneikko 321 500 122 000 41 000 

kemiallinen pesu 30 000 33 400 69 000 

mekaaninen pesu 0 49 000 146 000 

lisälevyjä 100 kpl 26 000 75 300 198 000 

uusi levypakka 60 000 57 500 110 000 

 

Nähdään, että uusien lämmönsiirtimien hankinnassa investointien takaisinmaksuaika on 

noin viisi vuotta, koska nettonykyarvot ovat vain lievästi positiivisia. Voidaan todeta, että 

taloudellinen riski nousee rinnakkaisten lämmönsiirtimien tapauksessa niin suureksi, että 
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kyseiset hankkeet eivät ole toteuttamiskelpoisia. Toisaalta rinnakkaisen lämmönsiirtimen 

tapauksissa saataisiin pidettyä varmasti jotakuinkin puhdas lämmönsiirrin jatkuvasti 

ajossa. Tästä syystä arvioidut kustannushyödyt ovat kyseisissä tapauksissa kohtuullisen 

varmoja mutta, kuten aiemmin todettua, riittämättömiä. 

Kemiallisen ja mekaanisien puhdistuksien tapaukset vaikuttavat molemmat 

taloudellisesti kannattavilta: kummassakin nettonykyarvo on selvästi positiivinen ja riskit 

varsinkin mekaanisen puhdistuksen tapauksessa ovat pienet. Mekaanisen puhdistuksen 

tapauksessa investointia ei tarvitse tehdä, jonka ansiosta pelkällä toimintatavan 

muutoksella päästään heti positiivisiin kassavirtoihin. Mekaanisessa puhdistuksessa 

riskinä on lähinnä puhdistuksen onnistuminen puhdistuksen keston ja lämmönsiirtimen 

kasaamisen osalta. Kemiallisessa puhdistuksessa ongelmallista on sen huono 

puhdistustulos, mistä johtuen se ei ole yhtä kannattavaa kuin mekaaninen puhdistaminen. 

Toisaalta kemiallinen puhdistus on varsin edullinen ja nopea tapa puhdistaa 

lämmönsiirrintä. 

Lisäksi tutkittiin vaihtoehtoa, jossa hankittaisiin uusi levypakka lämmönsiirtimeen. 

Tällöin voitaisiin vaihtaa uusi puhdas levypakka vanhan tilalla, kun havaitaan käytössä 

olevan levypakan olevan riittävän likaantunut. Tässä vaihtoehdossa riskit olisivat 

pienemmät kuin esimerkiksi mekaanisen puhdistuksen tapauksessa, koska levyjen 

puhdistaminen ja tiivisteiden asentaminen voitaisiin tehdä kiireettömästi. Tässä 

vaihtoehdossa päästään myös varsin korkeaan nettonykyarvoon ja sisäiseen korkoon, 

mistä syystä se on kannattava ja toteuttamiskelpoinen. Riski investoinnin 

kannattamattomuudelle on hyvin pieni. 

Kustannustehokkain ratkaisu taulukon mukaan on investoiminen lisälevyihin ja 

toimintatavan muuttaminen niin, että lämmönsiirrin puhdistetaan kahdesti vuodessa 

ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Tässä tapauksessa savukaasupesurin 

lämmöntuotantopotentiaalia pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin varsin 

edullisella investoinnilla. Lisäksi lämmönsiirtimen laajentaminen laskee 

lämmönsiirtimen mitoituspainehäviötä, ja tämä helpottaa nykyisellään varsin kovalla 
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kuormituksella olevaa kaukolämpöveden pumppausta. Tässä vaihtoehdossa 

nettonykyarvo on tutkituista vaihtoehdoista suurin ja tähän päästään varsin pienellä 

rahallisella panoksella, toisin sanoen taloudellinen riski on varsin pieni. Tutkituista 

vaihtoehdoista tämä lopulta päätettiin myös toteuttaa kevään ja kesän 2018 aikana. 

Suurimpana riskinä laajennetussa lämmönsiirtimessä on virtausnopeuden alenemisen 

vaikutus likaantumiseen. Tyypillisesti virtausnopeuden aleneminen lisää erityisesti 

hiukkaslikaantumista, jonka havaittiin olevan merkittävin lämmönsiirrintä likaava 

likaantumismekanismi. Laajennetussa lämmönsiirtimessä likaantuminen siis saattaisi 

tapahtua suhteellisesti nopeammin kuin nykyisessä lämmönsiirtimen kokoonpanossa. 

Toisaalta laajennetulla lämmönsiirtimellä rekuperaatioaste alkaisi laskemaan nykyistä 

lämmönsiirrintä korkeammalta tasolta, jolloin likaantumisvarakin olisi suurempi. Vaikka 

riski likaantumisen suhteellisesta nopeutumisesta toteutuisikin, olisi lisälevyvaihtoehto 

todennäköisesti tällaisessakin tapauksessa kustannustehokkain vaihtoehto. Muut 

ratkaisuehdotukset ovat kannattavuudeltaan heikompia. 

8.3 Työn tulosten yleinen hyödynnettävyys 

Työn tulosten perusteella voidaan todeta lämmönsiirtimen tehokkaan toiminnan olevan 

keskeisessä roolissa savukaasupesurin optimaalisen toiminnan ja savukaasupesuri-

investoinnin kannattavuuden näkökulmasta. Työssä havaittiin, että kohtuullisen pienetkin 

pitoisuudet kiinteitä epäpuhtauksia kaukolämpövedessä likaavat savukaasupesurin 

lämmönsiirrintä, ja tämä näkyy nopeasti lämmönsiirtimen heikentyneenä 

lämmöntalteenottokykynä. Savukaasupesurin tapauksessa on hyvin keskeistä, että 

lämmönsiirrin kykenee siirtämään kaiken tuotetun lämmön kaukolämpöveteen. Näistä 

syistä lämmönsiirtimen kuntoa ja likaantumiskehitystä kannattaa seurata. Puhdistaminen 

oli ainakin tutkitussa tapauksessa erittäin kannattavaa, mikäli likaantuminen on 

heikentänyt lämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuuksia. Tutkitussa tapauksessa 

havaittiin, että kriittinen raja puhdistukselle oli asteisuuksien osalta noin neljä astetta eli 

mitoitusasteisuuksien kaksinkertaistuttua. Tällöin lämmönsiirrin kannattaa viimeistään 

puhdistaa. 
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Mikäli savukaasupesurin lämmönsiirtimen likaantumista tapahtuu ajokauden aikana vain 

vähän ja likaantuminen on melko hidasta, on todennäköisesti kannattavaa puhdistaa 

lämmönsiirrin vain kerran vuodessa kesärevisiossa eli vuosihuollon aikana. Toisin sanoen 

kannattaa vakavasti harkita lämmönsiirtimien puhdistuksen ottamista mukaan 

kesärevisio-ohjelmaan muillakin savukaasupesurilla varustetuilla polttolaitoksilla. 

Tällöin puhdistaminen voitaisiin suorittaa laitoksen ollessa alhaalla eli puhdistamisesta ei 

aiheutuisi tuotannonmenetyksiä. Lisäksi puhdistuksen suorittaminen muiden 

kunnossapitotöiden ohella voisi tuoda synergiaetuja esimerkiksi ulkopuolelta ostetun 

työvoiman käytössä. Toisaalta on tärkeä huomioida, että aina olisi parasta vaikuttaa 

likaantumisen juurisyihin. 

Savukaasupesurilaitoksen suunnittelussa lämmöntalteenottosiirtimen mitoittaminen 

riittävän suureksi suhteessa savukaasupesurin tuottamaan lämpötehoon on tärkeää, koska 

muuten hyvin helposti jää hyödyntämättä suuriakin määriä potentiaalisesti 

talteenotettavissa olevaa lämpöenergiaa. Yleisesti ottaen lämmönsiirtimien 

ylimitoittaminen ei ole järkevää, mutta savukaasupesurin tapauksessa lievä 

ylimitoittaminen näyttää kannattavalta, jos sillä pystytään vähentämään hukkaan 

menevää lämpöenergiaa ja lieventämään likaantumisen haittavaikutuksia. 

Kokemusperäisen tiedon perusteella kaukolämpöveden ja pesurin pesuveden 

likavastukset ovat tutkitussa tapauksessa korkeampia, kuin kirjallisuus antaa ymmärtää. 

Todennäköisesti tästä syystä lämmönsiirtimen likaantumisvara on alun perin suunniteltu 

hieman liian pieneksi. 

Mikäli tulevaisuudessa savukaasupesurilaitos kytketään lämmönsiirrintä likaavaan 

kaukolämpöverkkoon, kahden rinnakkaisen lämmönsiirtimen rinnakkaisen 

lämmönsiirtimen ratkaisua kannattaa tutkia. Työssä haivattiin, että jälkiasennuksena 

rinnakkainen lämmönsiirrin on varsin kallis: muita kuluja tulee pelkkään 

lämmönsiirtimen hankintahintaan nähden helposti kolminkertaisesti. Rinnakkainen 

lämmönsiirrin tulisi halvemmaksi, kun se otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa eikä 

vasta jälkiasennuksena. Tästä syystä on suositeltavaa tulevissa savukaasupesuri-

investoinneissa tutkia kaukolämpöveden laatu. Näin voidaan esimerkiksi 
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lämmönsiirtimen konstruktio alun alkaen suunnitella niin, että se olisi likaantumista 

ehkäisevä. Tutkitussa tapauksessa havaittiin, että kiinteät epäpuhtaudet jäävät 

levylämmönsiirtimen kapeisiin virtauskanaviin helposti kiinni. Tällöin likaantumista 

voisi estää jatkossa hankkimalla leveämmillä virtauskanavilla varustettu lämmönsiirrin, 

mikäli kaukolämpövedessä on runsaasti kiintoainetta. Lisäksi lämmönsiirtimen ympärille 

on suotavaa jättää reilusti tyhjää kunnossapidon ja huoltotoimenpiteiden näkökulmasta.  
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9 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tutkia Forssan biovoimalaitoksen savukaasupesurin 

lämmöntalteenottosiirtimen likaantumista. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää keinoja 

likaantumisen haittavaikutusten vähentämiseen ja tutkia keinoja lämmönsiirtimen 

puhtaana pitämiseksi. Työn kirjallisuusosassa käytiin läpi kaukolämpöveden vesikemiaa 

ja yleisimpiä epäpuhtauksia sekä esiteltiin kyseisessä tapauksessa relevantteja 

lämmönsiirtimen likaantumismekanismeja. Lisäksi esiteltiin savukaasupesurin 

toimintaperiaate. 

Tutkimuksen perusteella kaukolämpöverkossa on ollut pitkään jokseenkin suotuisat 

vesikemialliset olosuhteet raudan korroosiotuotteiden syntymiselle. Lämmönsiirtimeen 

kertyneestä sakasta tehtyjen liuotuskokeiden perusteella sakka koostui pääosin raudan 

korroosiotuotteista, kuten magnetiitista ja hematiitista. Sakan koostumusta 

liuotuskokeissa ei pystytty yksiselitteisesti selvittämään; kuitenkin todennäköisesti osa 

sakasta oli liukenematonta epäorgaanista ainetta, esimerkiksi hiekkaa. 

Sivuvirtasuodatuksen puuttuminen kaukolämpöverkosta useiden vuosien ajan on 

mahdollistanut kiinteiden epäpuhtauksien rikastumisen kaukolämpöveteen. 

Savukaasupesurin lämmönsiirtimen merkittävimmäksi likaantumismekanismiksi 

todettiin kaukolämpöveden aiheuttama hiukkaslikaantuminen. Likaantumisen havaittiin 

nopeutuvan suurilla kaukolämpökuormilla, jonka pääteltiin johtuvan pääosin 

kaukolämpöveden suuremmasta pumppauksesta näinä hetkinä. Likaantumisen todettiin 

aiheuttavan sen, että lämmönsiirtimen mitoitusarvot nimellisessä toimintapisteessä eivät 

toteutuneet: painehäviö kaukolämpöpuolella ja asteisuudet olivat huomattavasti 

mitoitusarvoja korkeampia. 

Likaantumisen haittavaikutuksia vähentämään kehitettiin kuusi erilaista lämmönsiirtimen 

puhtaanapitoratkaisua, joista suurin osa perustui joko kemialliseen tai mekaaniseen 

puhdistukseen sekä investointeihin. Taloudelliselta kannattavuudeltaan parhaimmaksi ja 

riskeiltään varsin maltilliseksi ratkaisuksi todettiin lämmönsiirtimen laajentaminen. 

Tässä ratkaisussa lämmönsiirtimen lisätään levyjä 100 kappaletta, jolla virtausvastuksia 
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saadaan pienennettyä ja lämmönsiirto-ominaisuuksia parannettua. Tällöin 

mitoituspisteessä lämmönsiirrin ei enää aiheuta ongelmallisen suuria painehäviöitä ja 

toisaalta lämmönsiirrin kykenee siirtämään aiempaa paremmin savukaasupesurin 

tuottaman lämpöenergian kaukolämpöveteen. Lisäksi todettiin, että toimintatapaa 

puhdistusten suhteen kannattaa muuttaa niin, että lämmönsiirrin puhdistetaan kahdesti 

vuodessa: kesällä vuosihuollossa ja talvella ajokauden puolivälissä vuodenvaihteen 

tienoilla. Toimintatavan muutos otettiin käyttöön keväällä 2018 ja samaten 

lämmönsiirtimen laajentaminen on päätetty tehdä voimalaitoksen vuosihuollon aikana 

kesällä 2018.  
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Liite 1. Savukaasupesurin levylämmönsiirtimen mittakuva. 

 



 

 

Liite 2. Lämmönsiirtimen sakan liuotuskokeet. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Liite 3. Kaukolämpöveden paluulämpötilan vaikutus talteenotettuun lämpöenergiaan. 

 



 

 

Liite 4. Likaantumisen kustannusvaikutuksen laskenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hinta, e/MWh osuus, %

turve 14,9 70 E (sähkö) 160 MWh

metsäpa 20,5 30 E (öljy) 1000 MWh

kiinteä pa 16,6 E (lto) 33000 MWh

öljy 71,5 tehokkuus 68 %

sähkö 78,8

lisäenergia lisäenergia

rekuperaatio- lauhtumisen asteisuuden las- lauhtumisen lisään- lisäenergian öljyn käytön sähkön käytön yhteensä,

aste [%] korjauskerroin kemisesta, MWh tymisestä, MWh arvo, ke väheneminen, ke väheneminen, ke ke

68 1,00 33000 33000 0,00 0,00 0,00 0,00

69 1,01 33485 33772 12,88 3,68 0,90 17,46

70 1,02 33971 34553 25,90 7,36 1,80 35,06

71 1,03 34456 35342 39,06 11,04 2,70 52,80

72 1,03 34941 36139 52,36 14,72 3,60 70,68

73 1,04 35426 36945 65,80 18,40 4,50 88,70

74 1,05 35912 37759 79,37 22,08 5,40 106,86

75 1,06 36397 38581 93,09 25,76 6,30 125,15

76 1,07 36882 39411 106,94 29,44 7,20 143,59

77 1,08 37368 40250 120,93 33,12 8,11 162,16

78 1,09 37853 41097 135,07 36,80 9,01 180,87

79 1,09 38338 41953 149,34 40,48 9,91 199,72

80 1,10 38824 42817 163,74 44,16 10,81 218,71

81 1,11 39309 43689 178,29 47,84 11,71 237,84

82 1,12 39794 44569 192,98 51,52 12,61 257,11

83 1,13 40279 45458 207,80 55,20 13,51 276,51

84 1,14 40765 46355 222,77 58,88 14,41 296,06



 

 

Liite 5. Puhtaanapitomenetelmien ja -investointien taloudellinen kannattavuus. 

 

 

 

 

korkokanta [%] 5

nettosäästön alentuminen [%] 20

investointien pitoaika [a] 5

investointien jäännösarvo [€] 0

mekaanisen puhdistuksen hinta (alv 0 %) [€] 7000

kemiallisen puhdistuksen hinta (alv 0%) [€] 2472

tuotannonmenetys, mekaaninen puhdistus [€] 11009

tuotannonmenetys, kemiallinen puhdistus [€] 4404

pesukerrat väli [h] rekuperaatioaste % säästö €

1 5400 68,0 0

2 2700 71,8 67108

3 1800 73,0 88701

4 1350 74,0 106858

5 1080 74,8 121494

6 900 75,5 134370

7 771 76,1 145444

8 675 76,6 154731

9 600 77,0 162160

10 540 77,3 167732

Uusi lämmönsiirrin

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 -291500 -291500

2 67108 7000 60108 1 94638 -196862

3 88701 14000 74701 2 72105 -124756

4 106858 21000 85858 3 54937 -69819

5 121494 28000 93494 4 41857 -27962

6 134370 35000 99370 5 31891 3929

Uusi lämmönsiirrin ja pesukoneikko

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 -321500 -321500

2 67108 2472 64636 1 116200 -205300

3 88701 4944 83757 2 88533 -116766

4 106858 7416 99442 3 67454 -49312

5 121494 9888 111606 4 51394 2081

6 134370 12360 122010 5 39157 41238



 

 

 

Kemiallinen pesu

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö (0,6 kert.) pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 -30000 -30000

2 40265 6876 33389,07933 1 31799 1799

2 24228 26027

3 18459 44486

4 14064 58551

5 10716 69266

Mekaaninen puhdistus

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 0 0

2 67108 18009 49099 1 46761 46761

2 35627 82388

3 27145 109533

4 20682 130214

5 15757 145972

Lisälevyjä 100 kpl

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 -25920 -25920

2 67108 23411 43696 1 71670 45750

2 54606 100357

3 41605 141961

4 31699 173660

5 24151 197811

Vaihdettava levypakka

kustannussäästön laskenta nettonykyarvon laskenta

kumulatiivinen

pesukerrat säästö pesun kustannus netto vuosi nykyarvo diskontattu nykyarvo

1 0 0 0 0 -60000 -60000

2 67108 9642 57466 1 57466 -5271

2 45972 36427

3 36778 68198

4 29422 92403

5 23538 110846


