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Diplomityö on tehty suomalaiselle, painelaitteita valmistavalle konepajalle. Työn 

tavoitteena on suunnitella systemaattisen tuotekehitysprojektin pohjalta kohdeyritykselle 

kaksi sarjatuotantoon soveltuvaa lämmönvaihdinta. Toinen lämmönvaihdin on 

putkilämmönvaihdin ja toinen kohdeyrityksen tuoteidean pohjalta suunniteltu 

levylämmönvaihdin. Työn tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, Gerhard 

Pahlin ja Wolfgang Beitzin tuotekehitysmallia, analyyttisiä laskuja sekä tietokoneavusteisia 

analyysejä. 

 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: mihin sarjatuotantoon soveltuvan putki- ja 

levylämmönvaihtimen tuotekehityksessä tulisi kiinnittää huomiota ja miksi, miksi putki- tai 

levylämmönvaihdin soveltuisi sarjavalmisteiseksi tuotteeksi kohdeyritykselle ja kumpi 

sopisi yritykselle paremmin? Työ on rajattu käsittelemään tuotekehityksessä rakenteen 

suunnittelua ja osien valmistusmenetelmien valintaa. 

 

Työn tuloksina saatiin kaksi lämmönvaihdinta, joista toinen oli putkilämmönvaihdin ja 
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vertailun tuloksena kohdeyritys valitsi levylämmönvaihtimen jatkokehitykseen. Tuotteiden 

sarjatuotettavuuteen voitiin vaikuttaa tuotekehityksen aikana muuttamalla runkojen osat 

hitsatuista erillisosista valuosiksi. Lisäksi lämpöpintaelementtien suunnittelu toteutettiin 

siten, että niiden liittämiset voitaisiin tehdä osittain tai kokonaan automatisoidusti 

laserhitsauksella. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että uudeksi sarjatuotteeksi 

kohdeyritykselle levylämmönvaihdin on putkilämmönvaihdinta kannattavampi. 

Levylämmönvaihtimella on uutuusarvoa ja sillä päästään suurempaan lämpöpinta-alaan 

massaansa nähden kuin putkilämmönvaihtimella.  
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This master’s thesis is made for a Finnish pressure vessel manufacturer. The goal of the 

thesis is to design two series manufacturable heat exchangers for the target company, using 

a systematic design approach. One of the designed heat exchangers is a shell-and-tube heat 

exchanger and the other a plate-and-shell heat exchanger which was designed according to 

a product idea of the company. The research methods used in this thesis are literature review, 

product development model by Gerhard Pahl and Wolfgang Beitz, analytical calculations 

and computer aided analyses. 

 

The research questions are the following: which details should be considered in the product 

development of a series producible shell-and-tube and plate-and-shell heat exchanger and 

why, why would either of them be suited for a series produced product for the company and 

which one of them would be more suitable? The thesis focuses on the structural product 

development and choosing of the manufacturing methods for the parts of the products. 

 

The thesis resulted with two heat exchangers from which the other was a shell-and-tube heat 

exchanger and the other a welded plate-and-shell heat exchanger. These two heat exchangers 

were compared, and as a result the company chose the plate-and-shell heat exchanger for 

further development. The series producibility of the products could be affected during the 

development by designing the shells to be made from castings. Also, the heat transfer 

elements were designed to be welded with partly or fully automated laser welding. As a 

conclusion, the welded plate-and-shell heat exchanger was more profitable for becoming a 

new product for the target company. It had more novelty value and greater heat transfer 

surface per mass unit than the shell-and-tube heat exchanger.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

 

f Suurin sallittu jännitys [MPa] 

falue 1 Suurin sallittu jännitys rakenteen tarkasteltavalla alueella 1 [MPa] 

falue 2 Suurin sallittu jännitys rakenteen tarkasteltavalla alueella 2 [MPa] 

fd Suunnittelujännitys [MPa] 

Pb Primäärinen taivutusjännitys [MPa] 

Pm Primäärinen kalvojännitys [MPa] 

Qb Sekundäärinen taivutusjännitys [MPa] 

Rm  Murtolujuus [MPa] 

Rm/100°C Murtolujuuden vähimmäisarvo laskentalämpötilassa [MPa] 

Rp0,2  0,2%-venymisraja [MPa] 

Rp1,0  1%-venymisraja [MPa] 

Rp1,0/100°C 1%-venymisrajan vähimmäisarvo laskentalämpötilassa [MPa] 

Rp1,0/20°C 1%-venymisrajan vähimmäisarvo 20 Celsiusasteessa [MPa] 

σvm Vakiomuodonvääristymisenergia-hypoteesin mukainen jännitys [MPa] 

 

CCT Critical Crevice Temperature 

CPT Critical Pitting Temperature 

FEA Finite Element Analysis 

FEM Finite Element Method 

HAZ Heat Affected Zone 

PRE Pitting Resistance Equivalent 

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö käsittelee kahden sarjatuotettavan lämmönvaihtimen tuotekehitystä. Työ 

on tehty suomalaiselle konepajalle, joka valmistaa pääosin painelaitteita eri teollisuuden 

aloille. Kohdeyrityksen valmistamat tuotteet ovat tilausohjautuvia, asiakkaan vaatimusten 

mukaisia laitteita tai laitekokonaisuuksia, jotka useimmiten poikkeavat ainakin joiltain osin 

toisistaan. Yrityksen päätuotteisiin kuuluvat painesäiliöt ja erilaiset lämmönvaihtimet. Työn 

ensimmäisenä tutkimusongelmana on tilausohjautuvan tuotannon luonteen mukaiset niin 

sanotut ”kiireelliset” ja ”hiljaiset” tuotannon jaksot. Tähän vaikuttavat esimerkiksi eri 

prosessiteollisuuksien tehtaiden tuotantokatkokset, jolloin kiireellisiä tilauksia saattaa 

kohdeyritykselle tulla enemmän. 

 

Tilausten suhteen hiljaisempia aikoja varten yrityksellä olisi hyvä olla jokin sarjatuote, jota 

voitaisiin valmistaa varastoon. Toisena tutkimusongelmana on se, että yrityksellä ei ole 

aiempaa sarjatuotetta. Sarjatuotteen tulisi olla yrityksen osaamisalueeseen kuuluva laite, 

jolle olisi myös tarvetta markkinoilla. Kohdeyritys päätti, että sarjatuotteen tulisi olla joko 

levy- tai putkilämmönvaihdin, sillä yritys oli huomannut markkinoilla tarpeen helposti 

huollettavalle lämmönvaihtimelle. Lisäksi yrityksellä oli valmis tuoteidea sarjavalmistei-

selle levylämmönvaihtimelle, ja toisaalta yritys on erikoistunut putkilämmönvaihtimien 

valmistukseen. 

 

Kohdeyrityksen sarjavalmisteisen levylämmönvaihtimen tuoteidean soveltuvuus 

tarkoitukseen ei ollut täysin varma. Kolmantena tutkimusongelmana onkin se, että 

sarjatuotantoon soveltuvan levy- tai putkilämmönvaihtimen tuotekehityksestä ei ole aiempaa 

tutkimustietoa sellaisessa muodossa, jossa tutkimus käsittelisi lämmönvaihtimien 

tuotekehityksen vaiheet sarjatuotettavuuden näkökulmasta, ja jota yritys olisi voinut 

hyödyntää. Tutkimusongelmista johdetut tutkimuskysymykset ovat:  

• Mihin sarjatuotantoon soveltuvan putki- ja levylämmönvaihtimen tuotekehityksessä 

tulisi kiinnittää huomiota ja miksi? 

• Miksi putki- tai levylämmönvaihdin soveltuisi sarjavalmisteisiksi tuotteeksi 

kohdeyritykselle? 

• Kumpi sopisi yritykselle paremmin? 
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Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen tuoteidean pohjalta uusi 

sarjatuotantoon soveltuva lämmönvaihdin. Tutkimuksessa kehitettään samanaikaisesti 

samoilla tuotekehitysprosesseilla putkilämmönvaihdin ja yrityksen tuoteidean pohjalta 

levylämmönvaihdin, joita verrataan tutkimuksen lopussa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on, että kohdeyritys voisi hyödyntää tutkimuksen tuloksia 

aloittamalla sarjatuotantoon soveltuvan lämmönvaihtimen tuotannon. Tutkimuksen 

tuloksilla voi olla ekonomisia hyötyjä yritykselle ja kauaskantoisemmalla katseella 

mahdollisesti tuloksien perusteella aloitetun uuden tuotteen valmistamisen myötä yritys 

voisi myös luoda uusia työpaikkoja. 

 

Tämän diplomityön tuloksena saatiin systemaattisen tuotekehitysprojektin myötä kaksi 

sarjatuotantoon soveltuvaa lämmönvaihdinta; putkilämmönvaihdin ja hitsattu vaipallinen 

levylämmönvaihdin. Näistä kahdesta tuotteesta levylämmönvaihdin valittiin kohdeyrityksen 

jatkokehitykseen. Levylämmönvaihdin valittiin jatkokehitykseen sen omaavan mahdollisen 

uutuusarvon ja paremman teho-painosuhteensa perusteella. Sarjatuotettavuuden suhteen 

putkilämmönvaihtimessa oli enemmän osia, mutta levylämmönvaihtimessa enemmän 

hitsattavaa. 

 

Diplomityön rakenne koostuu kahdeksasta luvusta, joista ensimmäisessä luvussa on 

johdannon lisäksi käsitelty työn rajaus ja viitekehys sekä työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa on perehdytty tarkemmin tuotekehityksen 

prosessimalliin. Kolmas ja neljäs luku sisältävät kirjallisuuskatsaukset sarjatuotantoon ja eri 

lämmönvaihdintyyppeihin sekä niiden toimintaan. Viidennessä luvussa käydään läpi itse 

tuotekehitys ja kuudennessa luvussa käsitellään tuotekehityksen lopullisia tuloksia. Luvussa 

seitsemän on vuoro arvioida saatuja tuloksia ja käsitellä jatkokehitysehdotuksia. Lopuksi 

luvussa kahdeksan on diplomityön yhteenveto. Yhteenvetoa seuraavat vielä lähdeluettelo ja 

liitteet. 

 

1.1 Viitekehys ja työn rajaus 

Tämän diplomityön viitekehys muodostuu neljästä eri aihealueesta; rakenteesta, tuotannosta, 

optimoinnista ja liiketoiminnasta. Rakenteella tarkoitetaan tuotekehityksen tuotteen teknistä 

toteutustapaa ja tuotannolla tuotteen valmistusmenetelmiä ja tuotannon suunnittelua. 
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Optimoinnilla tarkoitettaan lämmönvaihtimille ominaista rakenteen optimointia 

tehokkuuden maksimoimista varten. Liiketoiminnalla tarkoitetaan tuotekehitykseen liittyviä 

markkinatutkimuksia, investointisuunnitelmia ja tuotteen markkinointia. Viitekehyksen 

mukainen fokus työlle sijoittuu enemmän rakenteeseen ja tuotantoon kuin optimointiin ja 

liiketoimintaan. Viitekehys on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Diplomityön viitekehys. 

 

Työ rajautuu viitekehyksen mukaan käsittelemään suurimmilta osin lämmönvaihtimen 

rakenteen ja teknisen toteutuksen suunnittelua ja tuotannon suunnittelua. Tuotekehitys 

käsittää työn rajauksessa laitteen suunnittelun annettujen lähtöarvojen perusteella. 

Tuotannon suunnittelu rajautuu työssä valmistusmenetelmien valintoihin tuotteen eri osille. 

Työstä rajattiin pois tuotekehitysprojektiin vahvasti liittyvä markkinatutkimus, prototyypin 

valmistus ja testaus sekä tuotekehitysprojektin luonnolliset seuraavat askeleet. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tämän diplomityön tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, analyyttisten 

arvojen laskemista, tietokoneavusteisia analyysejä ja saatujen lukuarvojen vertailua. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on saattaa lukijalle tarvittavat taustatiedot 

lämmönvaihtimista ja sarjatuotannosta ja luoda pohjaa työssä läpikäytävälle 

tuotekehitykselle. Kirjallisuudesta saadut tiedot on vertailtu usean eri lähteen kanssa 

keskenään aina kun se on katsottu tarpeelliseksi. Käytetyt tietokoneavusteiset analyysit ovat 

AspenTechin Aspen Exchanger Design & Rating -ohjelmiston mitoitus- ja lujuuslas-

kentasovellukset ja SolidWorks -ohjelmiston elementtimenetelmiin perustuvat staattinen 

lujuuslaskenta-, taajuus- ja virtausanalyysit. 

Tuotanto

R
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e

O
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Liiketoiminta

X
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Lisäksi tutkimusmenetelmiin kuuluu tuotekehityksen prosessimalli, jonka mukaan 

tutkimuksen tuotekehitys on edennyt. Työssä käytetty tuotekehitysmalli on Gerhard Pahlin 

ja Wolfgang Beitzin teoksessa Koneensuunnitteluoppi (1968) esitetyt konstruoinnin 

työaskeleet. Tuotekehitysmalli on käsitelty tarkemmin seuraavaksi luvussa 2. 
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2 TUOTEKEHITYS 

 

 

Tuotekehitystoiminta -nimisessä teoksessaan Esa Hietikko (2008, s. 15) esittää, että 

tuotekehitys vastaa prosessia, jonka lopputuloksena on tuote tai innovaatio. Gerhard Pahlin 

ja Wolfgang Beitzin teoksessa Koneensuunnitteluoppi (1968, s. 5) puhutaan 

uuskonstruktiosta, joka tarkoittaa ”uuden ratkaisuperiaatteen konstruktiivista toteuttamista”.  

 

Tuotteen suunnittelulla on suuri merkitys tuotteen elinkaareen. Mikäli esimerkiksi tuotteen 

rakennetta halutaan optimoida myöhemmin, se pystytään tekemään vain suunnittelun 

asettamissa rajoissa (Beitz & Pahl 1968, s. 5). Tämän toteavat myös Boothroyd, Dewhurst 

ja Knight teoksessaan product design for manufacturing and assembly (2011, s. 7), jossa 

heidän mukaansa yli 70% lopullisen tuotteen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä 

määräytyvät tuotekehityksen aikana. Tuotekehityksen vaikutusta lopullisiin kustannuksiin 

on havainnollistettu kuvassa 2. Kuvassa tuotteen kokonaiskustannuksista vain viisi 

prosenttia tulee tuotekehityksestä, mutta sillä on suurin vaikutus tuotteen lopullisiin 

kustannuksiin. 

 

 

Kuva 2. Tuotekehityksen vaikutus lopullisiin kustannuksiin (Boothroyd, Dewhurst & 

Knight 2011, s. 7). 
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Tuotekehitystä voidaan lähteä viemään eteenpäin usealla eri tavalla. Hietikon (2008) 

mukaan tuotekehitysprosessit voidaan jakaa eri kategorioihin, jotka perustuvat prosesseille 

ominaisiin piirteisiin. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi prosessin aloitukseen vaikuttavat 

tekijät, kuten markkinatarpeet, uudet teknologiset innovaatiot tai asiakkaan toiveet. 

Esimerkiksi tuotekehitysprosessi, jolla vastataan markkinoilta havaittuun tarpeeseen, kuuluu 

luonteeltaan markkinavetoiseen prosessiin. (Hietikko 2008, s. 41-42.) 

 

Tuotekehityksen prosessimallit voidaan jakaa kahteen eri tyyppiseen malliin; 

peräkkäismalliin ja spiraalimalliin. Peräkkäismallissa tuotekehityksen vaiheet tehdään 

järjestyksessä, kun taas spiraalimallissa vaiheet toistetaan ympyrämäisesti, tarkentaen 

loppua kohti mentäessä. (Hietikko 2008, s. 41.) 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään Pahlin ja Beitzin Koneensuunnitteluopin mukaisia 

konstruoinnin työaskelia. Lopuksi konstruoinnin työaskelista on poimittu tärkeimmät osa-

alueet ja tulokset, joista on muodostettu tuotekehitysmalli tälle työlle. 

 

2.1 Konstruoimisen työaskeleet 

Pahlin ja Beitzin (1968, s. 51) teoksessa esitetyt konstruoimisen työaskeleet vastaavat 

Hietikon kuvaamaa peräkkäismallia. Siinä työnkulku koostuu työn vaiheista ja työn 

tuloksista. Työn askeleet etenevät yksi kerrallaan ja jokaisesta työn vaiheesta saatuja työn 

tuloksia hyödynnetään aina seuraavassa työvaiheessa. Konstruoimisen työaskeleet ovat 

esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Konstruoimisen työaskeleet muok. (Beitz & Pahl 1968, s. 51). 

 

Kuvasta voidaan nähdä, että työaskeleet voidaan jakaa neljään eri pääkohtaan (korostettu 

kuvassa oikealla); tehtävän selvittelystä, luonnostelusta, kehittelystä ja viimeistelystä. 

Seuraavissa alaotsikoissa on käsitelty kaikki neljä pääkohtaa ja niiden tärkeimmät tehtävät 

ja tulokset. 

Neljä pääkohtaa 
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2.1.1 Tehtävän selvittely 

Tuotekehityksen tehtävänasettelu lähtee liikkeelle joko kehitystehtävästä, konkreettisesta 

tilauksesta tai niin sanotuista virikkeistä. Kehitystehtävästä lähteneellä tehtävänasettelulla 

tarkoitetaan yrityksen sisä- tai ulkopuolelta tullutta tuote-ehdotusta. Tilauslähtöisellä 

tehtävänasettelulla tarkoitetaan yrityksen ulkopuolelta tullutta tilausta ratkaisulle tiettyyn 

ongelmaan. Virkkeisiin perustuvat tehtävänasettelut tarkoittavat yrityksen sisä- tai 

ulkopuolelta tulleisiin kritiikkiin tai parannusehdotuksiin perustuvaa tehtävänasettelua. 

(Beitz & Pahl 1986, s. 62-63.) 

 

Tehtävänasettelu on kuvattu mahdollisimman laajasti vaatimuslistan avulla. Koska tehtävien 

reunaehdot voivat muuttua kesken tuotekehityksen, on tehtävänasettelun hyvä olla 

kirjoitettuna auki listaksi. Vaatimuslistan avulla täydennykset ja muutokset voidaan pitää 

mahdollisimman pieninä ja selkeinä koko tuotekehityksen ajan. (Beitz & Pahl 1986, s. 62-

63.) 

 

Pahlin ja Beitzin (1968, s. 63) mukaan tehtävänasetteluun ei kannattaisi määrittää ratkaisuja 

tai toteuttamistapoja etukäteen. Heidän mielestään kuitenkin esimerkiksi vaaditut toiminnot 

sekä tulo- ja lähtösuureet voidaan valita etukäteen. Pahlia ja Beitzia (1968, s. 63) suoraan 

lainaten: ” Tätä varten on hyödyllistä vastata seuraaviin kysymyksiin: 

• Mihin tarkoitukseen ratkaisun pitää olla sopiva? 

• Mitä ominaisuuksia sillä pitää olla? 

• Mitä ominaisuuksia sillä ei saa olla?” 

 

Tehtävänasettelun tuloksena toimiva vaatimuslista koostuu nimensä mukaisesti 

vaatimuksista, mutta siihen kuuluu myös niin sanotut toivomukset. Vaatimukset ovat 

tuotteelta vaadittuja toimintoja tai ominaisuuksia, jotka sen tulee täyttää aina. Sitä vastoin 

toivomukset ovat toimintoja tai ominaisuuksia, jotka voidaan ottaa tuotekehityksessä 

huomioon, mikäli mahdollista. Toivomuksen puuttuminen ei ole kuitenkaan karsiva tekijä 

tuoteidealle, toisin kuten vaatimukset. (Beitz & Pahl 1986, s. 64.) 

 

Vaatimusten tulee olla esitettynä numeerisesti, mikäli mahdollista. Esimerkkinä 

kappalemäärät, teho, tilavuusvirta ja niin edelleen. Vaatimusten kuvauksessa voidaan 
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käyttää myös mahdollisimman selkeitä sanallisia kuvauksia, mikäli lukuarvojen 

käyttäminen ei ole mahdollista. (Beitz & Pahl 1986, s. 64.) 

 

2.1.2 Luonnostelu – toimintojen selvitys 

Jotta tuotteen toiminnot ja niiden rakenteet pystytään selvittämään, tulee ensin 

tehtävänasettelusta poimia ongelman yleisluonteinen muotoilu. Ongelman yleisluonteisella 

muotoilulla, eli abstrahoinnilla, tarkoitetaan tehtävälle ominaisten reunaehtojen ja 

toiminnallisten riippuvuuksien tuomista esille mahdollisimman yleisesti. Tämä voidaan 

tehdä vaatimuslistan ja viiden abstrahoinnin askeleen mukaan. (Beitz & Pahl 1968, s. 74.) 

 

Pahlin ja Beitzin mukaan (1968, s. 74) abstrahoinnin askeleet ovat seuraavat:  

” 1. askel: Jätetään ajatuksissa toivomukset pois. 

2. askel: Jätetään sellaiset vaatimukset pois, jotka eivät välittömästi koske toimintaa ja 

oleellisia ehtoja. 

3. askel: Määrälliset toteamukset muutetaan laadullisiksi ja supistetaan oleellisteen 

pitäytyviksi lausumiksi. 

4. askel: Laajennetaan mielekkäästi tähän saakka tunnettua. 

5. askel: Muotoillaan ongelma ratkaisuun nähden neutraalisti.” 

 

Tuotteen toimintoja ja niiden rakenteita selvittäessä ratkaistavasta tehtävästä laaditaan 

toimintorakenne. Toimintorakenteeseen kuuluu kokonaistoiminnon määrittäminen ja 

ratkaistavan tehtävän laajuudesta määräytyen myös osatoiminnot. Kokonaistoiminto ja 

osatoiminnot esitetään lohkokaavioina. Toimintorakenteiden esittäminen tapahtuu 

uuskonstruktiossa abstrahoinnista saadun ongelman määrittelyn ja vaatimuslistan avulla. 

Ensin ongelman määrittelyn avulla luodaan kokonaistoiminnon toimintarakenne, ja tämän 

jälkeen siihen tuodaan osatoimintoja vaatimuslistan mukaisesti. Lopputuloksena saadaan 

lohkokaavio, josta käy ilmi systeemin looginen yhteys tulo- ja lähtösuureiden välillä 

ratkaisusta riippumattomalla tavalla. (Beitz & Pahl 1968, s. 81-93.) 

 

2.1.3 Luonnostelu – vaikutusperiaatteiden ja -rakenteiden selvitys 

Vaikutusrakenne muodostuu vaikutusperiaatteista. Vaikutusperiaatteet ovat tuotteen 

fyysisiä osakokonaisuuksia, joiden tehtävänä on tiettyjen toimintojen toteuttaminen. Yleensä 

on suositeltavaa etsiä eri toiminoille useita eri vaikutusperiaatteita. Vaikutusperiaatteita 



17 

 

voidaan etsiä esimerkiksi kirjallisuudesta, luonnosta tai jo tunnetuista teknisistä 

systeemeistä. (Beitz & Pahl 1968, s. 99-100.) 

 

Yhdistämällä valitut vaikutusperiaatteet saadaan tulokseksi vaikutusrakenne. 

Vaikutusperiaatteiden yhdistämistä varten laadittiin edellisessä työaskeleessa 

toimintorakenne. Toimintorakenne antaa osatoiminnoille, ja täten myös 

vaikutusperiaatteille, järjestyksen ja yhteydet toisiinsa. Järjestelmällisessä yhdistelyssä 

jokaisen osatoiminnon vaikutusperiaatteista valitaan aina yksi, joka on yhteensopiva muiden 

valittujen vaikutusperiaatteiden kanssa. Osatoiminnot käydään toimintorakenteen 

mukaisessa järjestyksessä läpi, ja lopputuloksena saadaan vaikutusrakenne, jossa kaikki 

tuotteen osatoiminnot ovat varmasti keskenään yhteensopivia. Järjestelmällistä yhdistelyä 

voidaan vielä jatkaa jäljelle jääneille vaikutusperiaatteille, ja siten saadaan useita eri 

vaikutusrakennemuunnelmia. (Beitz & Pahl 1968, s. 129.) 

 

Saaduista vaikutusrakennemuunnelmista karsitaan sopimattomimmat rakenteet pois. Jäljelle 

jääneistä ratkaisuista jatkokehitykseen valitaan ne, jotka ovat selvästi toisia parempia. 

Vaihtoehtojen vertailuun käytettävät kriteerit ovat yhteensopivuus tehtävän kanssa, 

vaatimuslistan täyttyminen, toteuttamiskelpoisuus vaikuttavuuden, koon ja tarpeelliset 

järjestelyt huomioon ottaen sekä sallittujen kustannusten sisällä pysyminen. (Beitz & Pahl 

1986, s. 133-134.)  

 

Jäljelle jääneitä vaikutusrakenteita jatkokehitetään konkretisoimalla niitä. Konkretisointi voi 

tapahtua sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin keinoin. Konkretisoinnin menetelminä 

voidaan käyttää erilaisia yksinkertaisia laskelmia, luonnoksia, esi- ja mallikokeita, 

havaintomalleja, analogiatarkasteluja, uusia patentti- tai kirjallisuushakemuksia ja 

markkinatutkimuksia. Vaikutusrakenteet tulisi konkretisoida siten, että niitä voidaan verrata 

keskenään pisteytetysti. (Beitz & Pahl 1968, s. 138.) 

 

Konkretisoituja vaikutusrakenteita, eli ratkaisuperiaatteita pisteytetään niiden kaikkien 

vaikuttavien ominaisuuksien perusteella. Niitä arvioidaan siten, että saadut pisteet eri 

ratkaisuperiaatteille ovat keskenään vertailtavissa. Eri ominaisuuksien pisteyttäminen 

tehdään vaatimuslistan mukaan. Mitä paremmin ratkaisuperiaate toteuttaa vaatimuslistan 
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tavoitteita, sitä paremmat pisteet voidaan ehdotukselle antaa. Eniten pisteitä saaneet 

ratkaisuperiaatteet otetaan jatkokehitykseen. (Beitz & Pahl 1968, s. 140-141.) 

 

2.1.4 Kehittely ja viimeistely 

Kehittelyn tarkoituksena on tuottaa kehitettävälle tuotteelle lopullinen rakennemuoto. 

Rakennemuodolla tarkoitetaan tuotteen muotoilua sille asteelle, että rakenneaineet, 

valmistusmenetelmät, päämitat ja kolmiulotteinen yhteensopivuus ovat selvillä. Lopuksi 

rakennemuoto tarkastetaan teknillisten ja taloudellisten näkökulmien perusteella. (Beitz & 

Pahl 1968, s. 176.) 

 

Rakennemuotoilua tehdessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa tuotteen toimivuuteen, 

kestävyyteen, turvallisuuteen, valmistettavuuteen, käytettävyyteen ja kustannuksiin. Nämä 

kohdat voidaan johtaa rakennemuotoilun pääsäännöistä: yksikäsitteinen, yksinkertainen ja 

turvallinen. (Beitz & Pahl 1968, s. 183-184.) 

 

Viimeistelyn tavoitteena on saada lopulliselle tuotteelle valmistuspiirustukset, osaluettelot 

sekä muut tarvittavat valmistusasiakirjat. Tuotteen kaikille osille tulee siis määrittää tarkat 

mitat, toleranssit, pinnanlaadut ja materiaalit. Viimeistelyssä on tarkoituksena ottaa osien 

muotoilussa huomioon mahdolliset standardiosat, osto-osat ja tuotannossa toistuvat osat 

siten, että ne olisivat mahdollisimman tehokkaasti käytössä. (Beitz & Pahl 1968, s. 458-459.) 

 

2.2 Diplomityössä käytetty tuotekehitysmalli 

Tämä diplomityö käyttää avukseen niin Pahlin ja Beitzin konstruoinnin yleistä työnkulkua. 

Tästä mallista on otettu projektille tärkeimmät ja olennaisimmat osa-alueet ja ne on liitetty 

yhteen muodostaen tuotekehitysmallin. Muokattu tuotekehitysmalli on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Tuotekehitysprosessimalli muok. (Beitz & Pahl 1968, s. 47). 
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3 SARJATUOTANTO 

 

 

Myron L. Begeman ja B. H. Amstead (1969, s. 8) toteavat teoksessaan Manufacturing 

processes, että teollisuuden alat voidaan jakaa tuotannon kokonsa mukaan kolmeen eri 

luokkaan; massatuotantoon (mass prodution), kohtalaiseen tuotantoon (moderate 

production) ja työkohtaiseen tuotantoon (job lot production). (Amstead & Begeman 1969, s. 

8.) 

 

Begemanin ja Amsteadin mukaan massatuotannosta voidaan puhua, mikäli osaa tai tuotetta 

valmistetaan isoja määriä pitkän ajanjakson ajan tuotannon katkeamatta. Heidän mukaansa 

massatuotannossa osia valmistetaan yli 100000 kappaletta vuodessa. Begemanin ja 

Amsteadin kuvaileman kohtalaisen tuotannon tunnusmerkkejä ovat suurehkot 

tuotantomäärät, jotka ovat kuitenkin enemmän riippuvaisia tilauskannasta kuin 

massatuotannon tapauksessa. Kohtalaiseen tuotantoon kuuluvat tuotannot, joissa osien 

valmistusmäärät ovat 2500 ja 100000 osan välillä vuodessa. Viimeinen Begemanin ja 

Amsteadin mainitsema tuotantotyyppi on työkohtainen tuotanto, joka voidaan tunnistaa 

tilausten perusteella tuotetuista tuotesarjoista. Yritys valmistaa tyypillisesti kolmea tai 

useampaa tuotetta, joita voidaan valmistaa joustavasti, tilauskannasta riippuen, kymmenestä 

viiteensataan tuotetta sarjaa kohden. (Amstead & Begeman 1969, s. 8-9.) 

 

Teoksessaan Koneensuunnitteluoppi Pahl ja Beitz (1968, s. 408) puhuvat tuotesarjasta. 

Heidän mukaansa tuotteet, jotka voidaan valmistaa samoilla toiminnoilla ja ratkaisuilla eri 

kokoisina, muodostavat tuotesarjan. Tuotesarjojen etuina ovat alhaisemmat valmistuskus-

tannukset, sillä tiettyjä sarjoja tuotetaan toistuvasti. Toisena etuna on korkeamman laadun 

saavuttaminen. On helpompaa pysyä laadullisissa vaatimuksissa, kun tuotannossa olevat 

tuotteet koostuvat tietyistä sarjoista. Kolmantena etuna tuotesarjat voivat soveltua eri 

käyttökohteisiin yhdellä konstruktiotyöllä. (Beitz & Pahl 1968, s. 408.) 

 

E. Ihalaisen, K. Aaltosen, M. Aromäen ja P. Sihvosen (2011) teoksen Valmistustekniikka 

mukaan sarjavalmisteisilta tuotteilta vaaditaan asiakkaan asettamia erikoisvaatimuksia, 

lyhyitä toimitusaikoja, korkeaa laatua ja kilpailukykyistä hintaa (Aaltonen, Aromäki, 

Ihalainen & Sihvonen 2011, s. 459). Voidaankin ajatella, että Pahlin ja Beitzin tuotesarjat 
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voisivat toimia ratkaisuna näihin vaatimuksiin. Pahlin ja Beitzin tuotesarjojen kuvaukset 

sopivat myös Begemanin ja Amsteadin työkohtaisen tuotannon kuvaukseen. Tästä voidaan 

päätellä, että työkohtaisella tuotesarjojen tuotannolla voidaan tarkoittaa toisin sanoen 

tilauskantaan perustuvaa sarjatuotantoa. 

 

Sarjatuotantoa suunniteltaessa tulisi pyrkiä tuotantovaiheiden minimointiin, lyhyisiin 

asetusaikoihin, selkeään materiaalivirtaan ja tuotteiden lyhyisiin läpimenoaikoihin. Tämä 

onnistuu tuotannon joustavalla automatisoinnilla, joka mahdollistaa tuotannon jatkuvan 

käynnin itsenäisesti. Tämä lisää työkoneiden käyttöastetta ja minimoi käyttöpääomaa. 

(Aaltonen, Aromäki, Ihalainen & Sihvonen 2011, s. 459.) 

 

Automatisoidulla tuotannolla tarkoitetaan koneistosta muodostuvaa tuotantoyksikköä, joka 

pystyy kuljettamaan materiaalit työpisteille, valmistamaan materiaaleista halutut osat tai 

tuotteet ja kuljettamaan osat tai tuotteen pois työpisteeltä itsenäisesti. Mikäli vain osa 

koneiston vaiheista tapahtuu itsenäisesti ja joihinkin työvaiheisiin tarvitaan työntekijää, 

kutsutaan tätä silloin mekanisoiduksi tai osittain automatisoiduksi systeemiksi. (Eichhorn, F 

1985, s. 5.) 

 

Valmistusprosessit kannattaa valita siis siten, että tuotanto voidaan suorittaa ainakin osittain 

automatisoidusti. Esimerkiksi hitsausprosessina voidaan käyttää osittain tai kokonaan 

automatisoitua laserhitsausta. Laserhitsaus sopii erittäin hyvin automatisoiduksi prosessiksi, 

sillä esimerkiksi yhdellä laseryksiköllä voidaan hitsata useammalla työpisteellä 

kuljettamalla lasersäde eri hitsauspäihin. Laserhitsauksen etuina ovat lisäksi vähäinen 

lämmöntuonti ja pienikokoinen muutosvyöhyke, eng. Heat-Affected-Zone (HAZ), joiden 

vaikutuksesta työkappaleissa on vähemmän hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia, joka 

puolestaan kasvattavat tuotteiden laatua. Laserhitsaus on myös kaarihitsausprosesseja 

nopeampaa ja tarkempaa ja laserhitsauksella hitsit voidaan saada tarkalleen siihen paikkaan 

mihin ne tarvitaan. (Dawes 1992, s. 21, s. 185.) 
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4 LÄMMÖNVAIHTIMET 

 

 

Octave Levenspiel (2014) toteaa teoksessaan Engineering Flow and Heat Exchange 

lämmönvaihtimien olevan laitteita, jotka vaihtavat lämpöä aineesta toiseen. Aineet ovat 

jatkuvassa liikkeessä ja ne voivat olla kiinteitä, nesteitä tai kaasuja. Levenspiel jakaa 

lämmönvaihtimet kolmeen eri luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat vaihtimet, jotka 

vaihtavat lämpöä seinämän läpi varastoimatta lämpöä. Toiseen luokkaan kuuluvat vaihtimet, 

joissa virtaavat prosessiaineet ovat suorassa kosteuksessa toisiinsa varastoimatta lämpöä. 

Kolmanteen luokkaan kuuluvat puolestaan vaihtimet, joiden prosessiaineet ovat suorassa 

kosketuksessa toisiinsa ja jotka varastoivat lämpöä. (Levenspiel 2014, s. 177-256.) 

 

Ensimmäisen luokituksen lämmönvaihtimia kutsutaan myös rekuperaattoreiksi tai 

seinämälämmönvaihtimiksi. Näissä lämmönvaihtimissa teho on pienempi verrattuna kahden 

muun luokan lämmönvaihtimiin, sillä lämmön täytyy kulkea seinämän läpi johtuakseen 

aineesta toiseen. Esimerkkejä seinämälämmönvaihtimista ovat muun muassa 

putkilämmönvaihdin, levylämmönvaihdin ja spiraalilevylämmönvaihdin. Tämän tyyppisiä 

lämmönvaihtimia käytetään, kun prosessiaineet eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa. 

(Levenspiel 2014, s. 253-254.) Kappaleissa 4.1 ja 4.2 käsitellään lisää seinämälämmönvaih-

timien luokkaan kuuluvia levylämmönvaihtimia ja putkilämmönvaihtimia. 

 

Levenspielin toisen luokan lämmönvaihtimissa prosessiaineet ovat suorassa kontaktissa 

toisiinsa ja siten mahdollistavat tehokkaan lämmönsiirron. Prosessiaineiden tulee kuitenkin 

olla keskenään liukenemattomia, jonka vuoksi kaasu-kaasu käyttöiset prosessit rajautuvat 

pois. Tämän luokan lämmönvaihtimia ovat muun muassa leijukerrossäiliö ja -kuljettimet. 

Viimeiseen luokitukseen kuuluvat suorassa kontaktissa olevat ja lämpöä varastoivat 

lämmönsiirtimet eli regeneraattorit. Regeneraattoreissa kuuma kaasuvirta siirretään joko 

paikallaan tai liikkeellä olevaan kiinteään aineeseen, joka myöhemmin lämmittää seuraavan 

kylmän kaasuvirran. (Levenspiel 2014, s. 254-256.) 

 

4.1 Levylämmönvaihtimet 

Kenneth J. Bellin (1983) mukaan levylämmönvaihtimina voidaan pitää ainakin kolmea 

erilaista lämmönvaihdintyyppiä. Hänen mukaansa näihin tyyppeihin kuuluvat tiivisteelliset 
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levylämmönvaihtimet, spiraalilämmönvaihtimet sekä lamellilämmönvaihtimet. Kaikille 

näille kolmelle tyypille on ominaista lämmön johtaminen nesteestä tai kaasusta toiseen 

ohuiden levyjen avulla. (Bell 1983, s. 3.1.2-3.) Levylämmönvaihtimien piiriin voidaan 

kuitenkin lukea myös hitsattu levylämmönvaihdin (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 19). 

Tässä luvussa käsitellään tiivisteellisiä levylämmönvaihtimia ja hitsattuja levylämmönvaih-

timia. 

 

Tiivisteellinen levylämmönvaihdin koostuu useasta levystä, joiden välillä kulkee 

tyypillisimmin kaksi eri nestettä. Levyt ovat poimutettuja molemmin puolin ja asennettu 

yhdensuuntaisesti toisiaan vasten. Poimutuksen tarkoituksena on lisätä levyjen välissä 

kulkevien nesteiden turbulenssia. Jokaisen levyn välissä on tiiviste ja levyt on puristettu 

kiinni toisiinsa rungon avulla. Levyissä on yleensä reikä jokaisessa kulmassa, joiden avulla 

nesteet kulkevat levyjen väliin ja sieltä pois. Levylämmönvaihtimen rakenne ja tyypillinen 

lämpöpintalevy ovat nähtävissä kuvissa 5 ja 6. (Cooper & Usher 1983, s. 3.7.1-1.) 

 

 

Kuva 5. Levylämmönvaihtimen rakenne (Bell 1983, s. 3.1.2-3). 
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Kuva 6. Tyypillinen lämpöpintalevy (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 15). 

 

Levylämmönvaihtimen tiivisteet ohjaavat nesteet kulkemaan oikein levyjen välillä. Nesteet 

ohjataan kulkemaan levyjen välissä vastakkaisiin suuntiin siten, että levyjen joka toisessa 

välissä kulkee toista nestettä ja joka toisessa toista. Nesteiden kulkeminen levyjen välissä on 

havainnollistettu kuvassa 7. (Cooper & Usher 1983, s. 3.7.1-1.) 

 

 

Kuva 7. Nesteiden kulkeminen levylämmönvaihtimessa (Cooper & Usher 1983, s. 3.7.1-2). 

 

Levyjen poimutuksella voidaan vaikuttaa siihen, miten nesteet kulkevat levyjen välissä. 

Poimutuksilla on tarkoitus saada aikaan turbulenssin lisäksi myös mekaanista kestävyyttä. 

Poimutukset tehdään levyihin prässäämällä ja poimutuksen muoto vaihtelee 

lämmönvaihtimen käyttökohteen mukaan. Erilaisia yleisesti käytettyjä poimutusmuotoja on 

useita kymmeniä. Eniten käytettyjä levytyyppejä on esitetty kuvassa 8. Levyt valmistetaan 
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tyypillisesti 0,6-1 mm paksuisista ohutlevyistä ja levyjen materiaalina käytetään 

käyttökohteen mukaan muun muassa ruostumatonta terästä, titaania, hastelloyta, nikkeliä, 

monellia ja inconellia. (Cooper & Usher 1983, 3.7.1-1-3.)  

 

 

Kuva 8. Eniten käytettyjä lämpöpintalevytyyppejä (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 16). 

 

Hitsatut levylämmönvaihtimet toimivat samalla periaatteella kuin tiivisteelliset 

levylämmönvaihtimet, mutta tiivistettyjen liitosten sijasta levyt on liitetty toisiinsa 

hitsaamalla. Tämän mahdollistaa korroosioisten nesteiden käytön sekä suuremman 

käyttölämpötilan ja -paineen. (Sekulic & Shah 2003, s. 29.) 

 

Lämpöpintalevyistä muodostuvan levypakan hitsatut liitokset lisäävät pakan rakenteellista 

eheyttä ja siten myös kasvattavat suurimpia sallittuja käyttöpaineita ja -lämpötiloja. Wangin, 

Sundénin ja Manglikin mukaan hitsatut levylämmönvaihtimet voivat kestää jopa 40 barin 

paineita ja 350 Celsiusasteen lämpötiloja. Hitsatun levylämmönvaihtimen käyttökohteita 

löytyy muun muassa lämmöntalteenottojärjestelmistä, jäähdytysjärjestelmistä ja 

lämmitysjärjestelmistä. (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 19.) 

 

4.2 Putkilämmönvaihtimet 

Putkilämmönvaihdin (eng. Shell-and-tube heat exchanger) koostuu englanninkielisen 

nimensä mukaisesti sylinterin muotoisesta vaipasta (shell) ja putkista eli tuubeista (tube). 

Putkilämmönvaihtimet ovat prosessiteollisuuden yleisimmin käytettyjä lämmönvaihtimia. 

Putkilämmönvaihtimet ovat valmistuksellisesti helpohkoja tehopainosuhteensa nähden ja ne 
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ovat helposti puhdistettavissa ja huollettavissa. Kuvassa 9 on esitetty tyypillisen 

putkilämmönvaihtimen rakenne. (Bell 1983, s. 3.1.2-2.) 

 

 

Kuva 9. Tyypillisen putkilämmönvaihtimen rakenne (Bell 1983, s. 3.1.2-2). 

 

Putkilämmönvaihtimessa prosessiaineet kulkevat niin sanotuilla putkipuolella (tube-side) ja 

vaippapuolella (shell-side). Lämmönvaihtimen putket (tubes) ja päätykammiot (channel) 

muodostavat yhdessä putkipuolen, kun taas putkien ympärillä oleva sylinterivaippa (shell) 

muodostaa vaippapuolen. Putket on kiinnitetty hitsaamalla tai mankeloimalla putkilevyihin 

(tube sheet). Myös vaippa on kiinnitetty putkilevyjen väliin. Päätykammiot on kiinnitetty 

putkilevyihin laippaliitoksilla. (Bell 1983, s. 3.1.2-2.) 

 

Putkipuolen prosessiaine saatetaan lämmönvaihtimeen ja sieltä pois päätykammiossa 

sijaitsevien yhteiden kautta. Lämmönvaihtimen putkipuolen kiertojen määrän mukaisesti 

ainakin toisessa päätykammiossa sijaitsee jakolevy, joka jakaa tulevan ja lähtevän 

prosessiaineen, pakottaen aineen kiertämään putkia ja toista päätykammiota pitkin ulos.  

(Bell 1983, s. 3.1.2-2.) 

 

Vaippapuolen prosessiaine kuljetetaan vaippaan ja sieltä pois vaipalla olevien yhteiden 

avulla. Putkien tukemiseksi ja vaippapuolen prosessiaineen kierron edistämiseksi 

vaippapuolelle on asennettu niin sanottuja ohjauslevyjä, jotka nimensä mukaisesti ohjaavat 

vaippapuolen prosessiainetta kiertämään tehokkaammin koko vaippapuolen. (Bell 1983, s. 

3.1.2-2.) 
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Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA) (1999) on laatinut standardissaan 

listan mahdollisista putkilämmönvaihdintyypeistä. Variaatioita on monia, sillä lista koostuu 

kolmesta eri osasta; päätykammio-, vaippa- ja kääntökammiotyypeistä. Päätykammiotyyp-

pejä on viisi erilaista, vaippoja seitsemän ja kääntökammioita kahdeksan. Jokaiselle 

osatyypille on osoitettu oma kirjaimensa. Osatyyppejä yhdistämällä saadaan eri variaatioita 

ja jokaiselle variaatioille on täten myös oma kirjainyhdistelmänsä. Esimerkiksi 

lämmönvaihdin, jossa on kuperapäätyinen päätykammio (B), yksi kiertoinen vaippa (E) ja 

kupera päätyinen kääntökammio, joka on kiinnittynyt kiinteään putkilevyyn (M) voidaan 

ilmaista lyhyesti kirjainyhdistelmällä BEM. TEMA:n jaottelu on esitetty kuvassa 10. 

(Standard of the tubular exchanger manufacturers association 1999, s. 2.) 
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Kuva 10. Jaottelu erilaisista putkilämmönvaihtimen osista (Standard of the tubular 

exchanger manufacturers association 1999, s. 2). 
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5 LÄMMÖNVAIHTIMIEN TUOTEKEHITYKSEN VAIHEET 

 

 

Tässä diplomityössä tehty tuotekehitys alkoi markkinatutkimuksella. Kohdeyritys oli 

huomannut, että markkinoilla on tarvetta helposti huollettavalle lämmönvaihtimelle. Tässä 

luvussa esitetään kahden erilaisen, tarpeeseen sopivan lämmönvaihtimen tuotekehitysten 

vaiheet. Toinen lämmönvaihdin on suunniteltu puhtaasti tuotekehitysprosessin pohjalta ja 

toinen lämmönvaihdin on kohdeyrityksen oman tuoteidean mukaan suunniteltu laite. 

Yrityksen tuoteidean pohjalta tehdyn lämmönvaihtimen tuotekehityksen tuloksista ei ole 

esitetty yksityiskohtia yrityksen toiveesta. 

 

5.1 Tehtävän selvitys, vaatimuslista ja abstrahointi 

Lämmönvaihtimien tuotekehitys jatkui tehtävän määrittämisestä ja vaatimusten 

selvittämisestä. Tämä tarkoitti sitä, että lämmönvaihtimille oli löydettävä selvä käyttökohde 

ja tuotteen tuoma lisäarvo kuluttajalle. Tuotteen käyttökohteeksi valittiin vaihteistoöljyn 

jäähdyttäminen eri teollisuuden alojen koneistoissa. Laitteen käyttökohteesta riippuen 

jäähdyttävänä fluidina voitaisiin käyttää järvi- tai jokivettä. Laitteen tulee siis soveltua 

hydrauliöljylle, järvivedelle ja jokivedelle. Lisäksi, mikäli mahdollista, laitteen tulisi olla 

myös merivedelle sopiva. Luonnon vedet voivat olla likaavia ja täten laitteen haluttiin tuovan 

lisäarvoa loppukäyttäjälle helpolla puhdistettavuudella sekä huollettavuudella. Laitteen 

tulisi olla myös sarjatuotettava, modulaarinen ja toivomuksena helposti varastoitava. Näistä 

yksityiskohdista muodostui ensimmäinen vaatimuslista (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Vaatimuslista, revisio 0. 

Kohdeyritys Vaatimuslista: Lämmönvaihdin Rev. 0 

Rev. V/T Vaatimukset (vaatimus=V, toivomus=T) 

  V Laitteen tulee olla seinämälämmönvaihdin 

  V Laitteen tulee olla sarjatuotettava 

  T Laitteen tulee olla helposti varastoitava 

  V Laitteen tulee olla helposti huollettava 

  V Laitteen tulee olla helposti puhdistettava 

  V Laitteen tulee olla modulaarinen 

 



30 

 

Taulukko 1 jatkuu. Vaatimuslista, revisio 0. 

 V Laitteen tulee olla hydrauliöljylle sopiva 

  V Laitteen tulee olla järvi- ja jokivedelle sopiva 

  T Laitteen tulee olla merivedelle sopiva 

 

Pienen tarkastelun jälkeen ensimmäistä vaatimuslistaa päivitettiin lisäämällä siihen 

mitoitusteknisiä prosessiarvoja. Prosessiarvot saatiin kohdeyritykseltä. Päivitetty 

vaatimuslista on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Vaatimuslista, revisio 1. 

Kohdeyritys Vaatimuslista: Lämmönvaihdin Rev. 1 

Rev. V/T Vaatimukset (vaatimus=V, toivomus=T) 

  V Laitteen tulee olla seinämälämmönvaihdin 

  V Laitteen tulee olla sarjatuotettava 

  T Laitteen tulee olla helposti varastoitava 

  V Laitteen tulee olla helposti huollettava 

  V Laitteen tulee olla helposti puhdistettava 

  V Laitteen tulee olla modulaarinen 

 V Laitteen tulee olla hydrauliöljylle sopiva 

  V Laitteen tulee olla järvivedelle sopiva 

  T Laitteen tulee olla merivedelle sopiva 

1 V Suunnittelupaine 16 bar 

1 V Suunnittelulämpötila 100°C 

1 V Käyttöpaine 12 bar öljypuolella / 12 bar vesipuolella 

1 V Jäähdyttävä aine: vesi 25°C 

1 V Kuuma aine: Öljy 80°C -> 40°C 

1 V Massavirta kuumalla puolella 60 kg/min 

1 T Teho 30 kW 

1 V Painehäviöt 0,3 bar 

 

Vaatimuslistalle tehtiin tämän jälkeen abstrahointi. Abstrahoinnin tuloksena saatiin yhdeksi 

lauseeksi muotoiltu ongelman yleisluonne. Kaikki abstrahoinnin askeleet on esitetty 
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liitteessä I. Abstrahoinnin tuloksena saatiin ongelma: ”Hydrauliöljyn jäähdyttäminen 

sarjatuotantoon soveltuvalla ja helposti huollettavalla lämmönvaihtimella”. 

 

5.2 Toimintorakenne 

Abstrahoinnista saadun ongelman yleisluonteisen muotoilun ja vaatimuslistan perusteella 

laadittiin toimintorakenne. Ensin toimintorakenne tehtiin kokonaistoiminnolle. Tämän 

jälkeen kokonaistoiminto jaettiin vaatimuslistan mukaisesti osatoiminnoiksi ja siten 

tarkennettiin toimintorakennetta. Kokonaistoiminnon toimintorakenne on esitetty kuvassa 

11 ja osatoimintoihin purettu toimintorakenne kuvassa 12. Kun lopullinen toimintorakenne 

oli saatu valmiiksi, alettiin osatoiminnoille etsiä vaikutusperiaatteita. 

 

 

Kuva 11. Kokonaistoiminnon toimintorakenne. 

 

 

 

Kuva 12. Toimintorakenne osatoiminnoilla. 

 

Toimintorakenne koostuu energiataseesta, johon kulkeutuu hydrauliöljyä ja vettä. 

Hydrauliöljyn mukana tulee ”ylimääräistä” lämpöenergiaa, joka halutaan siirtää veteen. 

Toimintorakenteen osatoiminnot ottavat vastaan ja siirtävät nesteitä sekä johtavat 

lämpöenergiaa laitteen osista toiseen.  

 

Koska kyseessä oli seinämälämmönvaihtimen tuotekehitys ja prosessinesteet eivät saa olla 

kosketuksissa toisiinsa. Tämän takia laitteessa täytyi olla erillinen ”kylmä” ja ”kuuma” 
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puoli. Kylmällä puolella tarkoitetaan sitä osaa laitteesta, jossa vesi kulkee, kun taas kuumalla 

puolella sitä osaa, jossa hydrauliöljy kulkee. 

 

Toimintorakenteen osatoiminnot on havainnollistettu seuraavaksi kuvissa 13-16. Kuvan 13 

osatoiminnoissa molemmat prosessifluidit, vesi ja hydrauliöljy yhdessä ylimääräisen 

lämpöenergian kanssa otetaan systeemiin sisään. Kuvassa 14 olevat osatoiminnot kuvaavat 

fluidien ja lämpöenergian siirtämistä kylmälle ja kuumalle puolelle. 

 

 

Kuva 13. Osatoiminnot fluidin vastaanottamiselle. 

 

 

Kuva 14. Osatoiminnot fluidien johtamisesta kuumalle ja kylmälle puolelle. 
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Seuraavassa kuvassa 15 on esitetty, miten kuumalla puolella ylimääräinen lämpöenergia 

siirretään kuuman ja kylmän puolen välillä olevaan välimateriaaliin, josta edelleen 

ylimääräinen lämpöenergia johtuu kylmälle puolelle. 

 

 

Kuva 15. Osatoiminnot lämpöenergia johtamisesta kylmälle puolelle. 

 

Lopulta kylmältä ja kuumalta puolelta poistetaan fluidit ulos systeemistä. Ylimääräinen 

lämpöenergia poistuu systeemistä kylmän puolen fluidin mukana. Tämä on esitetty kuvan 

16 osatoiminnoilla. 

 

 

Kuva 16. Osatoiminnot fluidien poistamiselle systeemistä. 
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5.3 Vaikutusperiaatteet 

Vaikutusperiaatteiden valintaa ohjasi suurimmilta osin jo tunnetut tekniset systeemt ja 

kirjallisuus. Välimateriaaliksi, jota pitkin lämpöenergia kulkee, valittiin alustavasti teräs. 

Materiaalivalinta tarkentuu myöhemmin tuotekehityksen edistyessä. Hydrauliöljy ja vesi 

johdetaan systeemin sisään ja sieltä ulos erillisten yhteiden avulla. Yhteiden 

vaikutusperiaatteiksi valittiin kaksi ennalta tunnettua teknistä ratkaisua. Nämä olivat laippa- 

ja muhviyhteet (kuva 17). Näistä vaikutusperiaatteista jatkokehitykseen valittiin muhvit.  

 

 

Kuva 17. Yhteiden vaikutusperiaatteet. 

 

Jotta nesteet kulkisivat tehokkaasti systeemissä ilman, että ne ovat kosketuksissa toisiinsa, 

tuli kuuman ja kylmän puolen muotojen vaikutusperiaatteet harkita tarkoin. Kyseiset muodot 

määräytyisivät pääpiirteittäin lämmönvaihdintyypin mukaan. Kyseiset vaikutusperiaatteet 

rajattiin kolmeen, jo olemassa oleviin teknisiin systeemeihin; putkilämmönvaihtimeen, 

tiivisteelliseen levylämmönvaihtimeen ja hitsattuun levylämmönvaihtimeen. 

 

Hitsattu levylämmönvaihdin voi koostua kahdella eri tavalla. Se voi olla tiivisteellisen 

levylämmönvaihtimen tapaan vaipaton, jolloin sekä vesi että öljy kiertäisivät levypakan 

sisällä eri kanavia pitkin. Toinen vaihtoehto oli vaipallinen hitsattu levylämmönvaihdin, 

jossa toinen neste kulkisi vaipan sisällä ja toinen levypakan sisällä. Jälkimmäistä ehdotusta 

varten kohdeyrityksellä oli alustava vaikutusrakenne suunniteltuna. 

 

Kohdeyritys halusi tutkia oman vaipallisen hitsatun levylämmönvaihtimen vaikutusraken-

netta, ja siksi levylämmönvaihdinvaihtoehdoista vain tämä otettiin jatkokehitykseen. 

Tuotekehityksen lämmönvaihdintyypeiksi valittiin siis putkilämmönvaihdin ja vaipallinen 

hitsattu levylämmönvaihdin. Koska jäljelle jäi vain yksi levylämmönvaihdintyyppi, 

Muhviyhde Laippayhde 
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käytetään työssä vaipallisesta hitsatusta levylämmönvaihtimesta jatkossa termiä 

levylämmönvaihdin.  

 

Vaatimuslistan mukainen helppo huollettavuus huomioitiin vaikutusperiaatteissa. 

Putkilämmönvaihtimessa helppo huollettavuus saataisiin aikaan irrotettavan putkipatterin 

avulla. Levylämmönvaihtimessa sama vaatimus saataisiin aikaan samanlaisella ratkaisulla, 

jossa levypakka olisi irrotettavissa vaipan sisältä. Putkilämmönvaihtimen ja 

levylämmönvaihtimen osatoimintojen vaikutusperiaatteiden etsinnän vaiheet on esitetty 

seuraavissa alaotsikoissa. 

 

Vaikutusperiaatteita vaatimuslistan vaatimuksiin sarjatuotettavuudesta ja modulaarisuudesta 

ei etsitty samalla tavalla kuin muihin vaatimuksiin. Laitteen sarjatuotettavuuteen pystyttiin 

vaikuttamaan valmistusmenetelmien ja laitteen rakenteen avulla. Laitteen modulaarisuuteen 

voitaisiin vaikuttaa niin ikään rakenteen avulla. Vaatimukset sarjatuotettavuudesta ja 

modulaarisuudesta ovatkin huomioitu tuotekehityksen rakennemuotoilun vaiheessa.  

 

5.3.1 Putkilämmönvaihtimen vaikutusperiaatteet 

Putkilämmönvaihtimen osatoimintojen vaikutusperiaatteet etsittiin olemassa olevista 

teknisistä systeemeistä. Tähän käytettiin apuna TEMA:n putkilämmönvaihtimien 

ryhmittelytaulukkoa. Taulukon osat jaettiin toimintorakenteen mukaisten osatoimintojen 

mukaan. Osatoiminnot hydrauliöljyn vastaanottamisesta, johtamisesta kuumalle puolelle ja 

systeemistä poistamisesta kuuluvat etuosan päätykammiolle. Veden vastaanottaminen, 

johtaminen kylmälle puolelle ja systeemistä poistaminen kuuluivat vaipan toimintoihin. 

Viimeisenä takaosan kammion tyyppi vaikutti helppoon huollettavuuteen ja 

lämmönvaihtimen putkipuolen kiertojen määrästä riippuen myös hydrauliöljyn 

poistamiseen. TEMA:n mukaiset vaikutusperiaatteet eri osatoiminnoille ovat esitetty 

kuvassa 18. 
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Kuva 18. TEMA:n mukaiset vaikutusperiaatteet eri osatoiminnoille muok. (Standard of the 

tubular exchanger manufacturers association 1999, s. 2). 

 

Vaikutusperiaatteista poistettiin heti tyypit, jotka eivät soveltuneet vaatimuslistan mukaan 

tuotekehitykseen (kuvassa 18 vinoristeillä merkityt tyypit). Tärkeimpänä vaatimuksena oli 

helppo huollettavuus, joka rajasi pois kaikki kiinteäpäätyiset (fixed tubesheet) vaihtoehdot 

ja etupään kammioon integroidut putkilevyt. Lisäksi pois rajattiin korkeaan paineeseen 

tarkoitettu etukammio, koska vaatimuslistan mukainen suunnittelupaine 16 bar ei tätä 

vaihtoehtoa vaatisi. Vaippatyypeistä rajattiin pois kaikki muut paitsi yhden kierron vaippa. 
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Tämä tehtiin siksi, että kyseessä on pieni lämmönvaihdin, eikä täten muista vaihtoehdoista 

olisi hyötyä. 

 

Koska putkiryhmä tulisi olla mahdollista vetää ulos vaipasta, rajautuivat laitteen takaosan 

vaihtoehdot P, S, T, U ja W tyyppeihin. Kammion ja putkiryhmän osien ja tiivisteiden 

minimoimiseksi vaihtoehdoista jätettiin pois P, S ja T tyypit. Myös U tyyppi jätettiin pois, 

sillä tuotteessa ei haluttu käyttää taivutettuja putkia. Jäljelle jäi vaihtoehto W. Jäljelle jääneet 

vaikutusperiaatteet ovat esitetty kuvassa 19. Näitä vaikutusperiaatteita yhdistelmällä saatiin 

vaikutusrakenteiksi AEW ja BEW tyyppiset lämmönvaihtimet. 

 

 

Kuva 19. Jäljelle jääneet putkilämmönvaihtimen vaikutusperiaatteet muok. (Standard of the 

tubular exchanger manufacturers association 1999, s. 2). 

 

5.3.2 Levylämmönvaihtimen vaikutusperiaatteet 

Levylämmönvaihtimen osatoimintojen vaikutusperiaatteet koostuivat neljästä eri alueesta 

(taulukko 3). Levypakan fluidi voidaan ottaa vastaan, johtaa ja poistaa levypakkaan 

kiinnittyvistä yhteistä. Levypakan yhteet voivat sijaita joko yhdessä päädyssä (1) tai eri 

päädyissä (2).  Vaippapuolen fluidi voidaan ottaa vaippapuolelle ja poistaa sieltä siten, että 

yhteet olisivat vaipalla (3-4) tai päädyissä (5). Helppoon huollettavuuteen liittyvä irrotettava 

levypakka voidaan tukea kahdella eri tavalla. Joko levypakka tukeutuu etuosan päätyyn ja 

ulkokehältään vaippaan erillisten tukiosien avulla (6), tai se tukeutuu etu- ja takaosasta 

laitteen päätyihin (7). Viimeisimpänä levypakan muoto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla 



38 

 

joko siten, että levypakkaa ei ole muotoiltu (8) tai siten, että levypakka on muotoiltu 

vaikuttaen vaippapuolen fluidin kiertoon (9). Vaikutusperiaatteista numerot 4, 7 ja 9 olivat 

kohdeyrityksen valmiin tuoteidean vaikutusperiaatteita. 

 

Taulukko 3. Levylämmönvaihtimen vaikutusperiaatteita. 

-Ottaa vastaan 

hydr.öljyä 

-Johtaa hydr.öljyä 

kuumalle puolelle 

-Poistaa hydr.öljyä 

-Ottaa vastaan vettä 

-Johtaa veden 

kylmälle puolelle 

-Poistaa veden 

-Helppo 

huollettavuus 

(Kuuman puolen 

tuenta) 

-Poistaa hydr.öljyä 

-Kuuma puoli 

(Levypakan muoto) 

1. Yhteet samassa 

päädyssä 

3. Yhteet vaipan 

ylä- ja alapuolella 

eri linjassa 

6. Levypakka tuettu 

etuosan päädystä ja 

ulkokehältä 

8. Ei-muotoiltu 

levypakka 

2. Yhteet 

vastakkaisissa 

päädyissä 

4. Yhteet vaipan 

ylä- ja alapuolella 

linjassa 

7. Levypakka tuettu 

päädyistä 

9. Muotoiltu 

levypakka 

  5. Yhteet eri 

päädyissä 

    

 

Saaduista vaikutusperiaatteista yhdistettiin toistensa kanssa yhteensopivat vaihtoehdot 

yhtenäisiksi vaikutusrakenteiksi. Keskenään sopimattomat yhdistelmät liittyivät 

tilanteeseen, jossa levypakka tukeutuu molempiin päätyihinsä (7) ja tilanteeseen, jossa 

levypakan yhteet ovat samassa päädyssä (1). Tämä ristiriidan vuoksi vaikutusperiaatteet 1 ja 

7 eivät sopineet toistensa kanssa yhteen.  

 

Lisäksi yhteiden asettelu vaikutti siihen, minkä muotoinen levypakka laitteessa tulisi olla. 

Mikäli levypakan molemmat yhteet olisivat yhdessä päädyssä, ei levypakka voisi olla 

muotoiltu kohdeyrityksen tuoteidean mukaisesti ja täten 1 ja 9 eivät olisi sopineet yhteen. 

Toisaalta, mikäli vaippapuolen yhteet olisivat päädyissä (5) tai vaipalla eri päädyissä (3), 

tulisi levypakan olla muotoiltu, jotta vaippapuolen neste kiertäisi levyjen välissä oikein. 

Täten 3 ja 5 eivät olisi sopineet yhteen 8 kanssa ja 4 ei olisi sopinut yhteen 9 kanssa. 

Viimeisenä rajoituksena muotoiltu levypakka (9) yhdessä levypakan ulkokehän tuennan 
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kanssa (6) eivät olisi sopineet yhteen. Jäljelle jääneet yhteensopivista vaikutusperiaatteista 

kootut vaikutusrakenteet ovat: 

1. Vaikutusrakenne: 1-4-6-8 

2. Vaikutusrakenne: 2-4-6-8 

3. Vaikutusrakenne: 2-3-7-9 

4. Vaikutusrakenne: 2-5-7-9 

5. Vaikutusrakenne: 2-4-7-8. 

 

5.4 Materiaalivalinta 

Vaikutusperiaatteiden ja -rakenteiden etsinnän jälkeen tehtiin tuotteiden osien materiaaliva-

linta vaatimuslistaa apuna käyttäen. Materiaalin valintaan vaikuttivat vaatimuslistan 

seuraavat kohdat: 

• Laitteen tulee olla järvivedelle sopiva (V) 

• Laitteen tulee olla merivedelle sopiva (T) 

• Suunnittelulämpötila 100°C (V) 

• Suunnittelupaine 16 bar (V) 

• Laitteen tulee olla sarjatuotettava (V). 

  

Käytettävä päärakennemateriaali valittiin mahdollisten vikatyyppien perusteella. Järvi- tai 

jokivettä käytettäessä laitteeseen voi kertyä veden mukana tulleita biologisia mikro- ja 

makro-organismeja. Näihin kuuluvat muun muassa bakteerit, levät, sienet ja vesikasvit. 

Rakenteisiin kertyneet organismit voivat altistaa laitteen kerrostumakorroosiolle. 

Kerrostumakorroosio altistaa tarkemmin sanottuna rakokorroosiolle, joka tapahtuu 

kerrostumien alla. (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 191-201.) 

 

Merivesiapplikaatioissa vikatyyppeinä ovat galvaaninen korroosio sekä merivedestä 

mukana tulevan suolan aiheuttama kiteytymälikaantuminen ja sen myötä syntyvä 

rakokorroosio. Lisäksi meriveden mukana voi tulla järviveden tavoin biologisia 

organismeja, jotka voivat aiheuttaa rakokorroosiota. (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 

189-201.) 

 

Korroosiosta kärsivissä lämmönvaihtimisissa ja eritoten levylämmönvaihtimissa yleisimmin 

käytetyt rakennemateriaalit ovat ruostumattomat teräkset, titaanit ja titaaniseokset sekä 
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nikkeliseokset (Manglik, Sundén & Wang 2007, s. 208). Näistä materiaaliryhmistä 

ruostumattomat teräkset valittiin rakennemateriaaliksi, sillä titaanit, titaaniseokset ja nikke-

liseokset on tarkoitettu huomattavasti vaativimpiin kohteisiin kuin tässä tuotekehityksessä 

olevat laitteet. 

 

Ruostumattomien teräksien materiaaliryhmistä valittiin kolme käyttötarkoitukseen 

soveltuvaa materiaalia, joita verrattiin keskenään fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa 

mukaan. Vertailuun valitut materiaalit olivat ruostumattomien terästen valmistajan, 

Outokummun, Core 304/4301(EN 1.4301), Core 304L/4306 (EN 1.4306) ja Supra 

316L/4404 (EN1.4404). Näiden materiaalien tyypilliset kemialliset koostumukset ovat 

listattu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Materiaalien tyypilliset kemialliset koostumukset (Outokumpu 2015a; 

Outokumpu 2015b; Outokumpu 2015c). 

 Core 304/4301 Core 304L/4306 Core 316L/4404 

C [%] 0,04 0,02 0,02 

Cr [%] 18,1 18,2 17,2 

Ni [%] 8,1 10,1 10,1 

Mo [%]   2,1 

 

Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty materiaalien fyysisiä ja korroosioon liittyviä 

ominaisuuksia. Rp0,2 tarkoittaa 0,2%-venymisrajaa, Rp1,0 1%-venymisrajaa ja Rm 

murtolujuutta. Rakokorroosiokestävyys, eng. Critical Crevice Temperature (CCT) tarkoittaa 

standardin ASTM G48 F mukaisten laboratoriokokeiden tuloksina saatua kriittistä 

lämpötilaa rakokorroosiolle. Kriittinen pistekorroosiolämpötila, eng. Critical Pitting 

Temperature (CPT) on taaskin standardin ASTM G150 mukaisten laboratoriotestien 

perusteella saatu kriittinen lämpötila pistekorroosiolle. Pistekorroosiokestävyys, eng. Pitting 

Resistant Equivalent (PRE) tarkoittaa materiaalin teoreettista pistekorroosiokestävyyttä, 

joka on laskettu materiaalin kemiallisen koostumuksen perusteella. (Outokumpu 2013, s. 

36.) 
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Taulukko 5. Materiaalien fyysiset ominaisuuksia (Outokumpu 2013; Outokumpu 2015a; 

Outokumpu 2015b; Outokumpu 2015c). 

 Core 304/4301 Core 304L/4306 Core 316L/4404 

Venymisrajaa, Rp0,2 [MPa] 285 255 300 

1%-venymisraja, Rp1,0 

[MPa] 

340 315 350 

Murtolujuus, Rm [MPa] 625 580 600 

Venymä [%] 55 55 55 

Kriittinen 

rakokorroosiolämpötila 

CCT [°C] 

<0 <0 <0 

Kriittinen 

pistekorroosiolämpötila 

CPT [°C] 

<10 <10 20+/-2 

Pistekorroosiokestävyys 

PRE 

18 18 24 

 

Core 304/4301 on austeniittinen ruostumaton teräs, jossa on 18% kromia ja 8% nikkeliä. 

Tällä materiaalilla on hyvät korroosiokestävyys-, muovattavuus- ja hitsattavuusominaisuu-

det. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kotitalouksien sovelluksien lisäksi erilaiset säiliöt, laipat, 

venttiilit ja ruoka- ja juomateollisuuden laitteet. (Outokumpu 2015a.) 

 

Core 304L/4306 on myös austeniittinen ruostumaton teräs ja sen nikkelipitoisuus on 

suurempi kuin Core 304/4301. Nikkelipitoisuuden lisääminen parantaa tämän materiaalin 

työstettävyyttä. Lisäksi pienempi hiilipitoisuus kuin Core 304/4301:ssä lisää kestävyyttä 

hitsauksen jälkeen mahdollisesti syntyvään raerajakorroosioon. Core 304L/4306:tta 

käytetään tyypillisesti kemian- ja lääketeollisuuden laitteissa, joissa voi olla vähäistä tai 

keskivertoa korroosiota. (Outokumpu 2015b.) 

 

Core 316L/4404 on seostettu kromin ja nikkelin lisäksi molybdeeniä, joka lisää materiaalin 

korroosionkestokykyä. Core 316L/4404 tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa 

kemian- ja petrokemianteollisuuden, paperi- ja selluteollisuuden sekä lääketeollisuuden 

laitteet. (Outokumpu 2015c.) 
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Materiaalien hintojen vertailuarvot saatiin Management Engineering & Production 

Services:n (MEPS) ruostumattomien terästen EU-alueen hintavertailusta. Vertailussa 

Saksan, Ranskan, Italian, Iso-Britannian ja Espanjan 304 ja 316 -materiaalien alhaisimmat 

hinnat kuukausittain on yhdistetty aritmeettisen keskiarvon perusteella eri tuotemuodoille. 

Tuotemuotojen keskimääräisiä hintoja on verrattu keskenään kuukausitasolla. Vertailun 

mukaan joulukuussa 2017 kylmävalssattu kela 316-laatua on maksanut 1,38 kertaa 

enemmän kuin kela 304-laatua. (MEPS 2018.) 

 

Materiaaleja on verrattu hinnan ja fyysisten ominaisuuksien perusteella kuvassa 20. 

Hintavertailussa 304 ja 304L hintojen on oletettu olevan samat. Pistekorroosiokestävyyttä 

PRE ei ole voitu verrata, sillä ASTM G150 standardin mukaan alle 10°C lämpötila ei ole 

vertailukelpoinen (Outokumpu 2013, s. 36). 

 

 

Kuva 20. Materiaalien vertailu (MEPS 2018; Outokumpu 2013; Outokumpu 2015a; 

Outokumpu 2015b; Outokumpu 2015c). 

 

Rp0,2

Rp1,0

Rm

VenymäCCT

PRE

Hintaluokka

Materiaalien vertailu

Core 304/4301 Core 304L/4306 Core 316L/4404



43 

 

Kuvan 20 arvot on skaalattu, jotta ne olisivat keskenään vertailukelpoisia ja materiaalien 

eroavaisuudet olisivat havainnollisemmin esitettyinä. Kuvasta voidaan huomata, että 

suurimmat eroavaisuudet materiaalien välillä ovat hinnassa ja pistekorroosiokestävyydessä. 

Core 304/4301 ja 304L/4306 ovat lähes samanvertaisia. Core 304L/4306 on edullisempaa 

kuin 316L ja paremmin työstettävää kuin 304. Korroosiotyypeistä rakokorroosio on 

merkittävin korroosion muoto ja näillä materiaaleilla kriittiset rakokorroosiolämpötilat ovat 

samat. Täten päärekennemateriaaliksi valittiin Core 304L/4306. 

 

5.5 Putkilämmönvaihtimen konkretisointi ja pisteytys 

Putkilämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteita konkretisoitiin mitoituslaskennan ja rakenteen 

tarkastelun avulla. Mitoituslaskenta suoritettiin AspenTechin Aspen Exchanger Design & 

Rating -ohjelmistolla. Mitoituslaskentaa varten tarvittiin laitteelle alustavat prosessiarvot ja 

geometriset mitat. Prosessiarvoihin kuuluivat prosessifluidit, fluidien lämpötilat sisään, 

jäähdytettävän fluidin haluttu lämpötila ulos, massavirrat, käyttöpaineet ja sallitut 

painehäviöt. Vaaditut geometriatiedot olivat putkilämmönvaihdintyyppi, tuubiputkien 

halkaisija, seinämän vahvuus, pituus, jako sekä vaippaputken halkaisija. 

 

Prosessiarvot oli määritetty jo aiemmin vaatimuslistassa. Niitä kuitenkin muokattiin vielä 

mitoituslaskennan yhteydessä, jotta halutulla geometrialla päästäisiin realistisiin tuloksiin. 

Kuuman aineen lähtölämpötila pudotettiin kuuteenkymmeneen Celsius asteeseen ja 

putkipuolen käyttöpaine laskettiin kuuteen bariin. Massavirran numeerinen arvo poistettiin 

ja tilalle laitettiin toivomus massavirran optimoinnista laitteen tehoon nähden. Lisäksi 

toivomus tehon tarkasta arvosta poistettiin ja tilalle laitettiin vaatimus mahdollisimman 

tehokkaasta vaihtimesta annetuilla mitoilla. Mitoituslaskennan fluideina käytettiin vettä 

jäähdyttävänä aineena ja SAE 30 -öljyä jäähdytettävänä aineena. 

 

Geometriset mitat saatiin suoraan kohdeyritykseltä. Tuotteen haluttiin olevan pienehkö, 

jonka vuoksi päädyttiin kyseisiin mittoihin. Tuotteen modulaarisuuteen liittyen 

lämmönvaihtimen vaipan halkaisijaksi päätettiin valita putken nimellissuuruuden DN luvun 

mukainen putkikoko. Eri kokoisten putkilämmönvaihtimien tuotesarjat voitaisiin siten 

suunnitella eri DN putkikokojen mukaan. Tuotesarjojen tärkeimmät muuttujat olisivat 

vaipan halkaisija DN putkikoon mukaan, tuubiputkien pituus ja määrä sekä ohjauslevyjen 

määrä. Revisioitu vaatimuslista on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Vaatimuslista, revisio 2. 

Kohdeyritys Vaatimuslista: Lämmönvaihdin Rev. 2 

Rev. V/T Vaatimukset (vaatimus=V, toivomus=T) 

  V Laitteen tulee olla seinämälämmönvaihdin 

1 V Suunnittelupaine 16 bar 

1 V Suunnittelulämpötila 100°C 

2 V Käyttöpaine 12 bar öljypuolella / 6 bar vesipuolella 

1 V Jäähdyttävä aine: vesi 25°C 

2 V Kuuma aine: Öljy 60°C -> 40°C 

2 T Massavirran optimointi tehoon nähden 

2 V Mahdollisimman tehokas annetuilla mitoilla 

1 V Painehäviöt 0,3 bar 

  V Laitteen tulee olla sarjatuotettava 

  T Laitteen tulee olla helposti varastoitava 

  V Laitteen tulee olla helposti huollettava 

  V Laitteen tulee olla helposti puhdistettava 

  V Laitteen tulee olla modulaarinen 

  V Laitteen tulee olla järvivedelle sopiva 

  T Laitteen tulee olla merivedelle sopiva 

   

  Putkilämmönvaihdin: 

2 V Tuubit Ø8x1 L=500 mm 

2 T Tuubeja 70-100 kpl 

2 V Vaippa DN150 

   

  Levylämmönvaihdin: 

2 V Sama lämpöpinta kuin putkilämmönvaihtimella 

 

Mitoitusohjelmaan syötettiin halutut prosessiarvot ja tiedossa olevat geometriset mitat. 

Näiden tietojen avulla mitoituslaskennan tuloksina saatiin tarvittava lämpöpinta-ala eli 

tuubiputkien lukumäärä ja niiden asettelu, ohjauslevyjen määrä, koko, leikkaus ja asettelu 
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sekä vaippa- ja putkipuolen kiertojen määrä. Mitoituslaskennan numeeriset tulokset on 

esitetty liitteessä II. Konkretisoidut ratkaisuperiaatteet ovat esitetty kuvassa 21.  

 

 

Kuva 21. Putkilämmönvaihtimen konkretisoidut ratkaisuperiaatteet. 

 

Mitoituslaskennan jälkeen ratkaisuperiaatteita verrattiin keskenään pisteytyksen avulla. 

Ratkaisuperiaatteet saivat pisteitä arvioidun painonsa, valmistettavuutensa, osien määränsä 

ja huollettavuutensa perusteella. Pisteytys toteutettiin siten, että pisteitä annettiin jokaisesta 

kohdasta nollasta kahteen. Nolla pistettä tarkoitti kohdan sopimattomuutta ja kaksi täyttä 

sopivuutta kyseiseen vaihtoehtoon. Putkilämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteiden pisteytys 

on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Putkilämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteiden pisteytys. 

Vaihtoehto 1 2 

Paino 2 1 

Valmistettavuus 1 2 

Osien määrä 2 1 

 

1 

2 
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Taulukko 7 jatkuu. Putkilämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteiden pisteytys. 

Huollettavuus 2 2 

Yhteensä 7 6 

 

Jatkokehitykseen valikoitui vaihtoehto numero 1. Tässä vaihtoehdossa osien määrä ja 

laitteen arvioitu paino ovat pienempiä kuin kilpailevassa ratkaisuperiaatteessa. Pienempi 

paino vaihtoehdon 1 laitteelle tulee päätyjen muodosta. Kuperan muotoiset päädyt voivat 

olla muotonsa puolesta ohuemmasta materiaalista tehtyjä kuin suorat päädyt. Toisaalta 

tämän vaihtoehdon valmistus on arvioitu olevan vaikeampaa, koska päädyn yhteet ja 

etukammion jakolevy tulee muotoilla kuperaan päätyyn istuviksi. Vaihtoehtojen 

huollettavuus ja mahdolliset uutuusarvot ovat samanvertaisia. Huollettavuuden kannalta 

molempien vaihtoehtojen putkipatterit ovat yhtä helposti irrotettavissa. 

 

5.6 Levylämmönvaihtimen konkretisointi ja pisteytys 

Levylämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteita konkretisoitiin tarkastelemalla fluidien kiertoa 

eri vaihtoehdoissa tarkemmin. Jokaisen vaihtoehdon levypuolen ja vaippapuolen kierrot 

tarkasteltiin. Ensimmäisen vaihtoehdon levypuolen kierrossa levypuolen fluidi kulkeutuu 

toisesta yhteestä sisään levypakan yläosaan. Sieltä fluidi kulkeutuu jokaisesta levyparin 

välistä levypakan alaosaan, josta fluidi poistuu poistoyhteen kautta ulos laitteesta. Samaisen 

vaihtoehdon vaippapuolen kierrossa fluidi tulee vaipan ylemmästä yhteestä sisään, josta se 

kulkeutuu levypakan päälle. Tästä fluidi valuu levypakan välejä pitkin vaipan alaosaan, josta 

se poistetaan vaipan alemmasta yhteestä ulos. Kierto voidaan toteuttaa vaippapuolella tai 

levypuolella myös toiseen suuntaan, jotta saadaan aikaseksi vastakiertoa. 

 

Vaihtoehdossa 2 vaippapuolen kierto on sama, mutta levypuolen kierto on toteutettu siten, 

että fluidi poistuu laitteen toisessa päädyssä olevasta yhteestä. Toimintaperiaate on siis sama 

kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa, mutta levypakan poistoyhde sijaitsee nyt toisella 

puolella laitetta. Vaihtoehdon 5 fluidien kierrot on toteutettu samalla tavalla kuin 

vaihtoehdon 2 kierrot. 

 

Kolmannen vaihtoehdon vaippapuolen kiertoon vaikuttaa levypakan muoto. Vaippapuolen 

yhteiden ollessa vaipalla, tulisi tuloyhteen alapuolelle asentaa ohjauslevy, jotta neste 

kulkeutuisi kiertämään vaippapuolta oikein. Neljännen vaihtoehdon vaippapuolen kierto 
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mahdollistettaisiin myös samanlaisella levypakan muotoilulla kuin vaihtoehdossa 3. Tässä 

tapauksessa vaippapuolen fluidi tulee laitteeseen sisään etuosassa sijaitsevasta yhteeestä, 

josta se kulkeutuu kiertämään levypakkaa. Fluidi poistuu laitteen takaosassa olevasta 

yhteestä. 

 

Kolmannen ja neljännen vaihtoehdon levypuolen fluidin kierrot menevät samalla tavalla, 

koska levypakkojen muodot ovat samat. Fluidi tuodaan levypakkaan sisään päädyssä 

olevasta yhteestä, josta se kulkee levypakkaa pitkin laitteen takaosassa olevan yhteen kautta 

pois systeemistä. 

 

Konkretisoinnissa tarkasteltiin lisäksi levypakan tuentaa. Kohdeyrityksen ehdotuksena oli 

levypakan tuenta etuosassa siten, että levypakan irrotus olisi mahdollista niin vaipasta kuin 

kansilaipasta. Toinen vaihtoehto oli, että levypakka olisi kiinnitetty pysyvästi kansilaippaan. 

Tämä mahdollistaisi levypakan irrotuksen vaipasta, mutta se olisi aina kiinni kansilaipassa. 

Levypakka voitaisiin tukea lämmönvaihtimen takaosaan joko samaan tapaan kuin etupään 

kiinnitys tai siten, että levypakka ei tukeutuisi ollenkaan takaosaan, vaan levypakka olisi 

tuettu ulkokehältä vaippaa vasten erillisten tuentaosien avulla. Levypakan etuosan 

kiinnittämisestä vietiin jatkokehitykseen vain vaihtoehto, jossa levypakka on irrotettavissa 

vaipasta sekä kansilaipasta. 

 

Myös levylämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteita verrattiin pisteytyksen avulla. Pisteytyk-

sessä käytettiin samoja kriteereitä kuin putkilämmönvaihtimien vertailussa sillä erolla, että 

pisteytyksessä vertailtiin laitteen arvioidun painon sijasta ratkaisuperiaatteen toimivuutta. 

Lisäkohtana oli tuotteen mahdollinen uutuusarvo. Ratkaisuperiaatteiden pisteytys on esitetty 

taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Levylämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteiden pisteytys. 

Vaihtoehto 1 2 3 4 5 

Toimivuus 2 2 1 2 2 

Valmistettavuus 1 1 1 2 1 

Osien määrä 1 1 2 2 2 

Huollettavuus 2 2 2 2 2 
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Taulukko 8 jatkuu. Levylämmönvaihtimen ratkaisuperiaatteiden pisteytys. 

Mahdollinen 

uutuusarvo 

0 0 1 1 0 

Yhteensä 6 6 7 9 7 

 

Toimivuutta arvioitiin prosessifluidien oletetun kierron perusteella. Kuten aiemmin 

todettiin, vaihtoehdon 3 vaippapuolen kierto olisi vaikein toteuttaa ja siksi se sai vähiten 

pisteitä tästä osa-alueesta. Valmistettavuudessa vaihtoehto 4 sai eniten pisteitä, sillä tässä 

tapauksessa vaippapuolen yhteitä ei tarvitsisi muotoilla vaippaan istuviksi, säästäen siten 

työaikaa. Vaihtoehdot 1 ja 2 saivat vähiten pisteitä osien määränsä mukaan, sillä niihin oli 

arvoitu tarvittavan enemmän osia levypakan ulkokehän tuennan myötä kuin muihin. 

Huollettavuus on saman arvoinen kaikilla vaihtoehdoilla, sillä kaikissa vaihtoehdoissa 

levypakka on poistettavissa yhtä helposti. 

 

Eniten pisteitä saanut ratkaisuperiaate otettiin jatkokehitykseen. Levylämmönvaihtimien 

ratkaisuperiaatteista jatkokehitykseen pisteytyksen perusteella päätyi ratkaisuperiaate 

numero 4. Tämä ratkaisuperiaate erottui joukosta valmistettavuutensa ja mahdollisen 

uutuusarvonsa avulla. Uutuusarvo tulee levypakan muodosta, joka poikkeaa vaihtoehdoista 

1, 2 ja 5. 

 

5.7 Putkilämmönvaihtimen rakennemuotoilu 

Putkilämmönvaihtimen rakennemuotoilussa suunniteltiin laitteen eri osien lopulliset muodot 

ja valmistusmenetelmät. Näihin osiin kuuluivat putkipatterin kiinnitys laitteen etu- ja 

takaosissa, tuubiputkien kiinnitys putkilevyihin, päätykammioiden ja vaipan osien 

liittäminen yhteen sekä ohjauslevyjen liittäminen putkipatteriin. Rakennemuotoilu 

toteutettiin laitteen modulaarisuus ja sarjatuotettavuus mielessä pitäen.  

 

Putkipatterin kiinnitys lämmönvaihtimen etuosassa voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla 

(kuva 22). Putkilevy kiinnittyy vaipan ja päätykammion runkolaippojen väliin. Koska 

putkipatteri on saatava pois vaipan sisältä, on etuosan liitos kiinnitetty yhteen pulteilla. 

Putkilevy voisi olla ulkokehältään yhtä suuri kuin runkolaipat, jolloin putkilevyyn on 

koneistettava pulttien reiät. Toinen vaihtoehto olisi, että putkilevyyn olisi koneistettu olake, 

joka jäisi runkolaippojen väliin, pulttikehän alapuolelle ja loput putkilevystä jäisi vaipan 
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runkolaipan sisään. Kolmas vaihtoehto olisi, että putkilevy jäisi pulttikehän alapuolelle, 

runkolaippojen väliin. 

 

 

Kuva 22. Putkipatterin etupään kiinnityksen vaikutusperiaatteet. 

 

Näistä vaikutusperiaatteista valittiin yksi jatkokehitystä varten. Valintakriteerinä toimi 

valmistus- ja kustannusystävällisyys. Tämä tarkoitti käytännössä putkilevyn koneistusten 

määrän minimoimista. Vähiten koneistuksia oli kolmannessa vaihtoehdossa, jossa putkilevy 

jää runkolaippojen pulttikehän alapuolelle runkolaippojen väliin. Näin ollen putkilevyyn ei 

tarvitsisi koneistaa pultin reikiä eikä erillistä olaketta. 

 

Putkipatterin kiinnitys lämmönvaihtimen takaosassa voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. 

Vaikutusperiaatteet perustuvat Aurora Industrial Machiningin (2012) verkkosivuillaan 

esitettyjen BEP-tyyppisten lämmönvaihtimien takaosien kiinnityksien ratkaisuihin. 

Pääperiaatteena molemmissa tapauksissa putkilevy jää kokonaan vaipan runkolaipan sisään, 

ympärillään tiiviste. Kääntökammion runkolaippa painaa tiivistettä niin putkilevyä kuin 

vaipan runkolaippaa vasten, pitäen liitoksen tiiviinä. Liitos on toteutettu pulttiliitoksella. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kammion runkolaipassa on olake ja vaipan runkolaipassa 

kolo, johon tiiviste sijoitetaan. Toisessa vaihtoehdossa vaipan runkolaippa on tasainen ja 

kammion runkolaippa on viistetty sisäkehältä siten, että se painaa tiivistettä runkolaippaa ja 

putkilevyä vasten. (Aurora industrial machining 2012.) Molemmat vaikutusperiaatteet ovat 

esitetty kuvassa 23. Vaikutusperiaatteet eroavat Aurora Industrial Machiningin verisoita 

siten, että näissä tapauksissa kääntökammion pääty kiinnittyy tiivistettä puristavaan 

runkolaippaan, eikä putkilevyyn. Lisäksi ensimmäisen vaihtoehdon olake on viistetty 

päästään siten, että se painaa tiivisteen toisessa runkolaipassa olevaa koloa sekä putkilevyn 

ulkokehää vasten. 
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Kuva 23. Putkipatterin takaosan tuennan vaikutusperiaatteet muok. (Aurora Industrial 

Machining 2012). 

 

Myös näistä vaikutusperiaatteista vain yksi päätyi jatkokehitykseen. Valintakriteerinä toimi 

samainen koneistusten määrän minimointi, tällä kertaa tosin runkolaipoissa. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa toiseen runkolaippaan pitäisi koneistaa olake ja toiseen kolo, kun taas toisessa 

vaihtoehdossa toiseen runkolaippaan tulisi koneistaa pelkästään viiste. Jatkokehitykseen 

valittiin jälkimmäinen vaihtoehto. 

 

Rakennemuotoilussa mietittiin myös valmistusmenetelmiä tuotteelle. Tärkein osa-alue 

valmistusmenetelmien valinnalle oli eri osien liittäminen toisiinsa. Tuubiputket voidaan 

esimerkiksi joko hitsata, mankeloida tai sekä hitsata että mankeloida kiinni putkilevyihin. 

Tuubiputkien liittämismenetelmät ovat esitetty kuvassa 24. Ensimmäinen vaihtoehto on 

tuubiputkien pelkkä hitsaus putkilevyyn. Toinen vaihtoehto on tuubiputken 

tiivistysmankelointi hitsauksen jälkeen. Tällä voidaan varmistaa liitoksen tiiveys. Kolmas 

vaihtoehto on pelkkä mankelointi, jossa putkilevyyn on koneistettu mankelointiurat. 

(Saunders 1983, s. 4.2.6-6-8.) 

 

 

Kuva 24. Tuubiputkien liittäminen putkilevyihin muok. (Saunders 1983, s. 4.2.6-6-8). 
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Näistä vaihtoehdoista valittiin pelkkä hitsaus, sillä pelkkää mankelointia varten pitäisi 

putkilevyjen jokaiseen tuubireikään koneistaa mankelointiurat. Tiivistysmankelointia 

hitsauksen yhteydessä ei myöskään tarvittaisi, sillä kyseessä olevat käyttöpaineet ovat vain 

12 ja 6 baria. Sarjatuotettavuuden lisäämiseksi tuubiputket voitaisiin hitsata putkilevyyn 

osittain automatisoidusti. Tätä varten voitaisiin hyödyntää tuubiputkien orbitaalihitsausjär-

jestelmiä. Hitsausprosessiksi sopisi esimerkiksi TIG- tai kuitulaserhitsaus. 

 

Päätykammioiden ja niiden osien sekä vaipan ja sen osien liittäminen yksittäistuotannossa 

voidaan toteuttaa hitsaamalla, mutta sarjatuotannossa nämä keskenään liitettävät osat 

kannattaa muuttaa yhtenäisiksi osakokonaisuuksiksi ja valmistaa valamalla. Tällä tavalla 

säästetään monta hitsattavaa liitosta. Nämä osat yhdistettiin valuosakokonaisuuksiksi, jotka 

on esitetty kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25. Putkilämmönvaihtimen valuosat. 

 

Etukammion valuosa muodostuu putkipuolen tulo- ja poistoyhteistä, kuperasta päädystä, 

runkolaipasta ja putkipuolen jakolevystä. Vaippaan liittyy runkolaipat, ilmaus- ja 

tyhjennysyhteet vaippapuolelle sekä vaippapuolen tulo- ja poistoyhteet. Kääntökammion 

valuosa koostuu runkolaipasta, kuperasta päädystä ja putkipuolen tyhjennysyhteestä. 

 

Ohjauslevyjen asemointi putkiryhmän eri kohtiin voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa putkiryhmään liitetään tukitangot, joiden päälle laitetaan niin 
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sanotut etäisyysputket. Etäisyysputkien tarkoituksena on saada ohjauslevyt pysymään omilla 

paikoillaan. Tukitangot ovat pyörötankoa, joihin on tehty kierteet molempiin päihin. Etu-

päästä ne kiinnittyvät putkilevyyn ja takapäästä viimeiseen ohjauslevyyn kuusiomuttereiden 

avulla. Tukitankoja on yleensä neljä, yksi jokaiselle putkilevyn neljännekselle.  

 

Toisena toteutustapana etäisyysputket asennettaisiin suoraan neljän lämpöpintaputken 

päälle, jossa ne toimisivat samalla tavoin kuin tukitankojen päällä. Tässä tapauksessa 

lämmönsiirtoa tapahtuu myös etäisyysputkien kohdalla ja putkijaossa ei tarvitse ottaa 

huomioon tukitankojen paikkoja. Lämpöpintaputket, joiden päälle etäisyysputket laitetaan, 

ovat kiinnittyneet muiden lämpöpintaputkien tavoin molempiin putkilevyihin. Molemmat 

vaihtoehdot ovat esitetty kuvassa 26. 

 

 

Kuva 26. Ohjauslevyjen asemointi ja kiinnitys putkiryhmään. 

 

Näistä vaihtoehdoista valittiin versio, jossa etäisyysputket tulevat suoraan neljän 

lämpöpintaputken päälle. Näin ollen etupään putkilevyyn ei tarvitse koneistaa kierrereikiä 

tukitankoja varten eikä putkijaossa tarvitse ottaa huomioon tukitankojen paikkoja, vaan 

putkijako voidaan täyttää kokonaan lämpöpintaputkilla. Putkilämmönvaihtimen lopullinen 

rakennemuotoilun tuloksena saatu rakenne on esitetty kuvassa 27. 
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Kuva 27. Rakennemuotoilun tuloksena saatu putkilämmönvaihtimen rakenne. 

 

5.8 Levylämmönvaihtimen rakennemuotoilu 

Kuten putkilämmönvaihtimen, niin myös levylämmönvaihtimen rakennemuotoiluun kuului 

rakenteen lopullinen suunnittelu ja valmistusmenetelmien valinta. Rakenteen suunnitteluun 

kuuluivat lopullisten päämittojen määrittäminen, lämpöpintalevyjen suunnittelu, levypakan 

valmistusmenetelmien määritys, levypakan yhteiden geometria ja kiinnitys sekä vaipan ja 

sen osien liittäminen toisiinsa. 

 

Lämpöpintalevyjen määrään ja kokoon vaikutti putkilämmönvaihtimen mitoituslaskennasta 

saatu lämpöpinta-ala, sillä levylämmönvaihtimen lämpöpinta-alan haluttiin olevan samaa 

suuruus luokkaa kuin putkilämmönvaihtimen. Levyjen määrä ja halkaisija haluttiin 

optimoida siten, että laite olisi ulkomitoiltaan yhtä pitkä kuin se on leveä. Lämpöpinta-alasta 

karsittiin hieman pois optimoinnissa sillä olettamuksella, että levylämmönvaihdin on 

putkilämmönvaihdinta tehokkaampi lämpöpinta-alayksikköä kohti. 

 

Levylämmönvaihtimen modulaarisuutta suunnitellessa päädyttiin samaan tulokseen kuin 

putkilämmönvaihtimessa. Eri tuotesarjojen vaippojen halkaisijat määräytyisivät DN 

putkikokojen mukaan. Lisäksi modulaarisuutta saadaan levypakan pituuden muuttamisella. 

Tärkeimmät modulaarisuuden muuttujat levylämmönvaihtimen tuotesarjoissa ovat vaipan 

halkaisija ja lämpöpintalevyjen määrä, jotka vaikuttavat suoraan laitteen pituuteen.  

 

Seuraavaksi määritettiin lämpöpintalevyjen muodot. Levyjen kahta eri muotoiluvaihtoehtoa 

vertailtiin keskenään. Vertailuun otettiin mukaan yleisimmin käytetty Chevron malli ja 
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malli, jossa levyyn on painettu pyöreitä kohoumia ja kuoppia. Vaihtoehdot on esitetty 

kuvassa 28. Lämpöpintalevyjen muoto valittiin kohdeyrityksen ehdotuksen mukaan, jossa 

kuopin ja kohoumin muovattujen levyjen ajateltiin sopivan paremmin käyttökohteeseen.  

 

 

Kuva 28. Lämpöpintalevyjen muotoiluvaihtoehdot muok. (Manglik, Sundén & Wang 2007, 

s. 15). 

 

Seuraavaksi suunniteltiin, miten lämpöpintalevyt muodostaisivat yhtenäisen levypakan. 

Levypakan sisäinen fluidin kierto oli jo tiedossa, joten enää piti ratkaista, miten se 

toteutetaan. Levyparit eli levyt, jotka liitettään toisiinsa ulkokehältä muodostaen välilleen 

tilan, yhdistettiin toisiinsa fluidien kanava-aukkojen kohdista. Tällöin lämpöpintalevyt 

muodostavat yhtenäisen levypakan. Lämpöpintalevyt liitetään yhteen levypakaksi 

hitsaamalla. Ensin kaikki levyt jaetaan levypareiksi, jotka hitsataan toisiinsa fluidien 

kanavien reikien sisäpuolelta. Tämän jälkeen levyparit liitetään toisiinsa hitsaamalla levyjen 

ulkokehät toisiinsa.  

 

Tuotteen sarjatuotettavuuden edistämiseksi levylämmönvaihtimien osien valmistusmenetel-

miksi valittiin sarjatuotantoon soveltuvat menetelmät. Lämpöpintalevyjen liittämiseen 

voidaan käyttää osittain tai kokonaan automatisoitua kuitulaserhitsausta. Lisäksi 

putkilämmönvaihtimen tavoin myös levylämmönvaihtimen vaippa ja siihen suoraan liittyvät 

osat suunniteltiin valmistettavaksi valamalla. Vaippaan liittyy runkolaippa, ilmaus- ja 

tyhjennysyhteet, takaosan päätylevy sekä vaippapuolen poistoyhde. Myös laitteen 
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kansilaippa ja siihen liittyvä vaippapuolen tuloyhde valmistetaan valamalla. 

Rakennemuotoilun jälkeen siirryttiin lämmönvaihtimien lujuustarkasteluun. 

 

5.9 Lämmönvaihtimien lujuustarkastelu 

Putkilämmönvaihtimen lujuuslaskenta suoritettiin Aspentechin Aspen Exchanger Design & 

Rating -ohjelmistolla. Lujuuslaskennassa otettiin huomioon laippaliitoksista syntyvät 

ruuvimomentit, fluidien virtauksista johtuvat värähtelyt ja tuubiputkien hitsausliitosten 

kestävyydet. Laskentaa varten ohjelmistolle annettiin putkilämmönvaihtimen 

mitoituslaskennasta saadut rakennearvot sekä mitoituslaskennassa käytetyt prosessiarvot. 

Ohjelmisto suoritti lujuuslaskennan lämmittämättömien painesäiliöiden suunnittelun 

standardin EN 13445-3 mukaisesti. Lujuuslaskennan tärkeimpinä tuloksina olivat 

putkilevyjen ja laippojen paksuudet ja vahvistukset siihen, että valitut vaipan ja tuubiputkien 

seinämän vahvuudet ovat riittävät. Lisäksi lujuuslaskenta osoitti, että suunnitellut 

hitsausliitokset ovat vaatimuksenmukaiset. 

 

Levylämmönvaihtimen lujuustarkastelu tehtiin elementtimenetelmän, eng. finite element 

method (FEM) avulla. Lujuustarkastelua varten tuli määrittää tarkasteltavat tilanteet ja 

rakenteen osat sekä sallitut jännitysarvot. Seuraavissa alaotsikoissa on käyty läpi 

levylämmönvaihtimen lujuustarkastelun vaiheet. 

 

5.9.1 Levylämmönvaihtimen jännitysten luokittelu ja sallitut jännitysarvot 

Levylämmönvaihtimen lujuustarkastelua varten tuli ensin määrittää sallitut jännitysten 

arvot. Tämä tehtiin lämmittämättömien painesäiliöiden suunnittelun standardin SFS-EN 

13445-3 liitteen C (2017) mukaisesti. Standardin liite C pitää sisällään jännitysluokkiin 

perustuvan jännitysanalyysimenetelmän. Jännitysanalyysissä rakenteeseen kohdistuvat 

jännitykset luokitellaan rakenteen geometrian ja kuormituksen perusteella kuvassa 29 

esitettyihin luokkiin. (SFS-EN 13445-3 2017, s. 603-613.) 
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Kuva 29. Jännitysten luokittelu (SFS-EN 13445 2017, s. 613.) 

 

Levylämmönvaihtimen lujuustarkastelussa tarkasteltiin levypakan sisäisen paineen 

aiheuttamia rasituksia. Täten kuvan 29 luokittelun perusteella laitteen osaksi otettiin suora 

pääty tai levyseinämä. Levyjen fluidikanavien aukkojen ympäristössä (alue 1) ajateltiin 

jännitysten olevan primäärisiä kalvojännityksiä Pm ja primäärisiä taivutusjännityksiä Pb. 
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Levyn muilla alueilla (alue 2) puolestaan jännitysten ajateltiin olevan primääristen 

kalvojännitysten Pm lisäksi sekundäärisiä taivutusjännityksiä Qb. 

 

Sallittujen jännitysarvojen laskentaan tarvittava suunnittelujännitys fd saatiin saman 

standardin kohdasta 6. Suunnittelujännitys fd määräytyi rakenneaineen ominaisuuksien 

mukaan. Tässä tapauksessa rakenneaineena oli austeniittinen teräs, jonka murtovenymän 

vähimmäisarvo on suurempi kuin 35% ja kyse on normaaleista käyttöolosuhteista, joten 

suunnittelujännitys määräytyi kohdan 6.5.1 mukaisesti. (SFS-EN 13445-3 2017, s. 26.) 

 

SFS-EN 13445-3 -standardin kohdan 6.5.1 (2017, s. 26) mukaan nimellinen suunnittelujän-

nitys fd saa olla enintään: ”[1.] materiaalispesifikaatiossa annettu 1%-venymisrajan 

vähimmäisarvo jaettuna varmuuskertoimella 1,5 -- [2.] materiaalispesifikaatiossa annettu 

murtolujuuden vähimmäisarvo laskentalämpötilassa jaettuna varmuuskertoimella 3,0 [tai 3.] 

materiaalispesifikaatiossa annettu 1%-venymisrajan vähimmäisarvo jaettuna varmuusker-

toimella 1,2.” 

 

Valitun rakenneaineen 304L:n nimelliset suunnittelujännitykset on listattu taulukossa 9. 

Materiaalin lujuuksien arvot saatiin ruostumattomien painelaiteterästen levytuotteiden 

standardista SFS-EN 10028-7 (2016, s. 18-78). Saaduista nimellisistä suunnittelujännityk-

sistä rajoittavaksi arvoksi valittiin pienin arvo. Tässä tapauksessa se oli materiaalin 1%-

venymisrajan vähimmäisarvo suunnittelulämpötilassa jaettuna kertoimella 1,5. 

 

Taulukko 9. 304L:n nimelliset suunnittelujännitykset muok. (SFS-EN 10028-7 2016, s. 18-

78; SFS-EN 13445-3 2017, s. 26). 

 Arvo [MPa] Kerroin fd [MPa] 

1. Rp1,0/100°C 181 1,5 120,7 

2. Rm/100°C 410 3 136,7 

3. Rp1,0/20°C 250 1,2 208,3 

 

Kuormituksen rakenteeseen aiheuttamat jännitykset voidaan laskea analyyttisesti tai 

tietokoneavusteisesti. Saatuja jännitysarvoja verrataan suunnittelujännitykseen kuvan 30 

kaavion mukaisesti (SFS-EN 13445-3 2017, s. 616-618). 
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Kuva 30. Jännitysarvojen vertailu suunnittelujännitykseen (SFS-EN 13445-3 2017, s. 618). 

 

𝑓𝑎𝑙𝑢𝑒 1 ≤ 1,5 ∙ 𝑓𝑑    (1) 

 

𝑓𝑎𝑙𝑢𝑒 2 ≤ 3 ∙ 𝑓𝑑    (2) 

 

Kuvan 30 perusteella rakenteen alueisiin, joihin vaikuttaa primäärinen kalvojännitys Pm ja 

taivutusjännitys Pb, saa rakenteen suurin sallittu jännitys falue 1 olla 1,5 kertainen 

suunnittelujännitys (kaava 1). Paikoissa, joihin vaikuttaa primäärisen kalvojännityksen Pm 

lisäksi sekundäärinen taivutusjännitys Qb, saa suurin sallittu jännitys falue 2 olla 3 kertainen 

suunnittelujännitys (kaava 2). Sallitut rajat jännityksille rakenteen eri tarkastelualuilla on 

listattu taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Sallitut jännitykset rakenteen eri tarkastelualueilla. 

 Suurin sallittu jännitys, f [MPa] 

Alue 1 181,1 

Alue 2 362,1 

 

5.9.2 Levylämmönvaihtimen lujuustarkastelu 

Levylämmönvaihtimen lujuustarkastelu tehtiin SolidWorks -ohjelmiston elementtialyysin, 

eng. Finite Element Analysis (FEA), avulla. FE-analyysia varten ohjelmistolle tuli antaa 

haluttu geometria, materiaaliominaisuudet, kuormitukset ja reunaehdot. Lisäksi analyysia 

varten tuli valita analyysin tyyppi, elementtityyppi ja elementtien koko. 

 

Analyyseissä käytettiin 2,66 mm kokoisia solid-elementtejä. Analyysityyppinä oli staattinen 

analyysi. Geometria, kuormat ja reunaehdot määritettiin siten, että analyysi kuvaisi 

mahdollisimman tarkasti huonointa mahdollista tilannetta. Huonoin mahdollinen tilanne 

kuormitusten osalta rakenteelle on tilanne, jossa levypakka on täynnä nestettä suurimman 

sallitun käyttöpaineen alaisena vaippapuolen ollessa samanaikaisesti tyhjä. 

 

Tarkasteltavana rakenneosana toimi yksi lämpöpintalevy. Mallin reunaehdot asetettiin siten, 

että malli vastaisi tilannetta, jossa lämpöpintalevy olisi osa levypakkaa. Levyn reunat, jotka 

on hitsattu toisiin levyihin kiinni, kiinnitettiin kiinteillä tuilla. Lisäksi levyn ”ulkopuolelle” 

lisättiin liukutuet jokaiseen levyjen keskeiseen kontaktipintaan. Levyn sisäpuolelle asetettiin 

vaikuttamaan suunnittelupaine Pd. 

 

Vaatimuslistan mukainen suunnittelupaine 16 bar ja vaippapuolen käyttöpaine 12 bar 

jouduttiin laskemaan kuuteen bariin, jotta laite kestäisi vaaditun paineen. Revisioitu 

vaatimuslista on esitetty taulukossa 11. Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 12. FE-

analyysissä tarkasteltiin rakenteessa olevia vakiomuodonvääristymisenergia-hypoteesin 

(Von Mises) mukaisia jännityksiä σvm. 
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Taulukko 11. Vaatimuslista, revisio 3. 

Kohdeyritys Vaatimuslista: Lämmönvaihdin Rev. 3 

Rev. V/T Vaatimukset (vaatimus=V, toivomus=T) 

  V Laitteen tulee olla seinämälämmönvaihdin 

3 V Suunnittelupaine 6 bar 

1 V Suunnittelulämpötila 100°C 

3 V Käyttöpaine 6 bar öljypuolella / 6 bar vesipuolella 

1 V Jäähdyttävä aine: vesi 25°C 

2 V Kuuma aine: Öljy 60°C -> 40°C 

2 T Massavirran optimointi tehoon nähden 

2 V Mahdollisimman tehokas annetuilla mitoilla 

1 V Painehäviöt 0,3 bar 

  V Laitteen tulee olla sarjatuotettava 

  T Laitteen tulee olla helposti varastoitava 

  V Laitteen tulee olla helposti huollettava 

  V Laitteen tulee olla helposti puhdistettava 

  V Laitteen tulee olla modulaarinen 

  V Laitteen tulee olla järvivedelle sopiva 

  T Laitteen tulee olla merivedelle sopiva 

   

  Putkilämmönvaihdin: 

2 V Tuubit Ø8x1 L=500 mm 

2 T Tuubeja 70-100 kpl 

2 V Vaippa DN150 s=3 mm 

   

  Levylämmönvaihdin: 

2 V Sama lämpöpinta kuin putkilämmönvaihtimella 
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Taulukko 12. Analyysin tulokset. 

Levypuolella sisäinen paine, 

tyhjä vaippapuoli 

Von Mises jännitys, σvm 

[MPa] 

Suurin sallittu jännitys, f 

[MPa] 

Alue 1 40 181,1 

Alue 2 143 362,1 

 

Staattisen lujuuden lisäksi arvioitiin myös levylämmönvaihtimen levypakan alttiutta 

väsymiskuormituksille. Väsyttävien kuormien oletettiin syntyvän fluideja kierrättävistä 

pumpuista. Väsymisrasitusten selvityksessä pumpun ja levylämmönvaihtimen levypakan 

ominaistaajuuksia verrattiin keskenään. Esimerkkipumppuna käytettiin pumppuvalmistaja 

Hydacin FZP-sarjan syöttöpumppua FZP-3, joka soveltuu jäähdytys- ja voitelujärjestelmiin. 

Kaikki FZP-sarjan pumput toimivat 17-33 Hz taajuudella. (Hydac international n.d., s. 1.)  

 

Levypakan ominaistaajuus saatiin selville SolidWorks -ohjelmiston taajuussimulaation 

avulla. Simulaatiota varten ohjelmistolle tuli määrittää mallin geometria ja kiinnityspisteet. 

Geometriana käytettiin levypakan 3D-mallia. Kiinnityspisteinä toimivat levypakan 

kontaktipisteet laitteen muiden osien kanssa. Simulaation tuloksena levypakan 

ominaistaajuudeksi saatiin 389,7 Hz. Tulosten perusteella pumpun toimintataajuus ja 

lämmönvaihtimen ominaistaajuus eivät ole lähellä toisiaan. Lisäksi laitteessa olevat fluidit 

toimivat vaimentajina, joten laite ei ole altis tämänkaltaisille väsymiskuormituksille. 

 

5.10 Levylämmönvaihtimen virtausanalyysi 

Lujuustarkastelun jälkeen lämpöpintalevyn ja levypakan muodoille tehtiin virtaussimulaa-

tiot. Simulaatioiden tarkoituksena oli varmistaa muotojen ja rakenteiden toimivuus halutulla 

tavalla ennen prototyypin valmistusta. Virtaussimulaatiot tehtiin SolidWorks 2016 -ohjel-

miston Flow Simulation -lisäosalla. Ohjelmisto käytti virtaustensimuloinnissa hyväkseen 

3D-mallinnettuja rakenteita ja virtaukselle annettuja lähtöarvoja.  

 

Virtaussimulaatiota varten tuli määrittää, mitä fluidia rakenteeseen tuodaan, mistä se 

tuodaan ja millä massavirralla ja mistä rakenteen osasta fluidi poistuu systeemistä. Lisäksi 

ohjelmaan pystyi syöttämään halutun paineen. Simulaatiota varten molemmissa tapauksissa 

fluideiksi määritettiin vesi ja käyttöpaineeksi 6 bar. Simulaatiot tehtiin kahdella eri 

massavirralla, 60 kg/min ja 20 kg/min. 
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Levypakan virtaussimulaatio toteutettiin mallilla, jossa lämpöpintalevyt oli yhdistetty 

toisiinsa levypakaksi. Simulaation fluidi asetettiin kulkemaan systeemiin sisään 

ensimmäisestä fluidikanavasta ja poistumaan viimeisestä. Vaippapuolen simulaatio 

toteutettiin yksinkertaistetulla mallilla, joka koostui koko levypakasta, vaippaputkesta ja 

suorista päädyistä, joissa oli reiät vaippapuolen fluidille. Fluidi asetettiin kulkeutumaan 

systeemiin vaipan toisessa päädyssä olevasta aukosta ja kulkeutumaan ulos toisesta 

päädystä. 

 

Virtausten suuntien lisäksi myös vaatimuslistan vaatimusta painehäviöiden suhteen 

pystyttiin tarkastelemaan virtaussimulaation avulla. Simulaation mukaiset levypuolen ja 

vaippapuolen painehäviöt on esitetty taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Virtaussimulaation mukaiset painehäviöt levylämmönvaihtimessa. 

 Painehäviö, kun 

massavirta 60 kg/min 

[bar] 

Painehäviö, kun 

massavirta 20 

kg/min [bar] 

Sallittu painehäviö 

[bar] 

Levypuoli 4,6 0,5 0,3 

Vaippapuoli 0,1 0,01 0,3 

 

5.11 Lämmönvaihtimien viimeistely 

Putkilämmönvaihtimen ja levylämmönvaihtimen viimeistelyssä laadittiin tuotteille 

valmistusdokumentaatiot. Tähän kuuluivat lopulliset 3D-mallit, osien valmistuspiirustukset, 

tuotteen hitsaus- ja kokoonpanopiirustukset sekä osaluettelot. Tuotteiden kaikki yksityiskoh-

dat mitoitettiin oikeilla mitoilla ja toleransseilla. Lisäksi molempien tuotteiden osille tehtiin 

lopulliset materiaalivalinnat. 

 

Molemmille tuotteille suunniteltiin viimeistelyvaiheessa myös jalustat, joilla ne pysyisivät 

pystyssä ja kiinnittyisivät käyttökohteissaan. Jalustojen suunnittelussa käytettiin standardin 

SFS 5370 putkisankoja. Näin ollen jalkoja ei tarvitsisi kiinnittää pysyvästi laitteisiin, vaan 

ne olisivat irrotettavissa. Putkisankoihin hitsattaisiin levyrakenteet, joista laitteet voitaisiin 

kiinnittää käyttökohteessa. Jalustan rakenne on esitetty kuvassa 31. 
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Kuva 31. Jalusta. 

 

Jalustan suunnittelu jätettiin viimeistelyyn, sillä jalustan lopullinen muotoilu tulee 

muuttumaan myöhemmin diplomityöstä pois rajatun tuotemuotoilun myötä. Viimeistelyn 

tuloksena saatu putkilämmönvaihdin on esitetty kuvassa 32. 

 

 

Kuva 32. Viimeistelty putkilämmönvaihdin. 
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6 LÄMMÖNVAIHTIMIEN TUOTEKEHITYKSEN TULOKSET JA VERTAILU 

 

 

Tuotekehityksen tuloksena saatiin kaksi lämmönvaihdinta; putkilämmönvaihdin ja 

levylämmönvaihdin. Lämmönvaihtimia on verrattu keskenään taulukossa 14 ja tärkeimmät 

näkökulmat sarjatuotettavuuteen putki- ja levylämmönvaihtimen suunnittelussa on esitetty 

taulukossa 15. Vertailun kohteena olivat tiivistettävien liitosten määrä, osien määrät, 

hitsausliitosten pituus yhteensä, paino, lämpöpinta-ala, lämpöpinta-ala massayksikköä kohti, 

painehäviöt ja uutuusarvo. Levylämmönvaihtimen oletetaan olevan tehokkaampi 

lämpöpinta-alayksikköä kohden kuin putkilämmönvaihdin. Tämä pystytään todistamaan 

kuitenkin vasta prototyypin valmistuksen ja testauksen jälkeen. Vertailun perusteella 

jatkokehitykseen valittiin levylämmönvaihdin.  

 

Taulukko 14. Lämmönvaihtimien vertailu. 

 Putkilämmön- 

vaihdin 

Levylämmön- 

vaihdin 

Tiivistettävien 

liitosten määrä 

[kpl] 

3 3 

Valettavien osien 

määrä [kpl] 

3 2 

Koneistettavien 

osien määrä [kpl] 

6 4 

Osien määrä yht. 

[kpl] 

207 81 

Hitsausliitosten 

pituus [m] 

8,1 13,7 

Paino [kg] 36 25 

Lämpöpinta-ala 

[m2] 

1,9 1,48 
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Taulukko 14 jatkuu. Lämmönvaihtimien vertailu. 

Lämpöpinta-

ala/massayksikkö 

[m2/kg] 

0,053 0,059 

Painehäviöt 

öljypuoli / 

vesipuoli [bar] 

0,026 / 0,0017 0,5 / 0,01 

Uutuusarvo Ei Kyllä 

 

Taulukko 15. Sarjatuotettavuuden näkökulmat putki- ja levylämmönvaihtimen 

suunnittelussa. 

Näkökulma Putkilämmönvaihdin Levylämmönvaihdin 

Modulaarisuus ja osien 

skaalattavuus 

Vaipan halkaisija, lämpö-

pintaputkien määrä ja pituus 

Vaipan halkaisija, lämpö-

pintalevyjen määrä 

Valmistusmenetelmät Lämpöpintaputkien hitsaus 

putkilevyyn TIG- tai kuitu-

laserhitsauksella, päätyjen 

ja vaipan osakokonaisuuk-

sien valmistaminen vala-

malla 

Lämpöpintalevyjen hitsaus 

toisiinsa kuitulaserhitsauk-

sella. Vaipan ja kannen osa-

kokonaisuuksien valmista-

minen valamalla 

Kokoonpano Mahdollinen osittain tai ko-

konaan automatisoitu ko-

koonpano 

Mahdollinen osittain tai ko-

konaan automatisoitu ko-

koonpano 
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7 TULOSTEN ARVIOINTI JA JATKOKEHITYSEHDOTUKSET 

 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ja tuotekehityksen tulosten perusteella saadaan 

vastaukset tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Sarjavalmisteisten putki- 

ja levylämmönvaihtimien tuotekehityksessä tulee kiinnittää huomiota osien minimoimiseen, 

osien valmistusmenetelmien valintaan ja sarjavalmistettavuuden takaamiseen. Putki- ja 

levylämmönvaihtimet sopivat kohdeyrityksen sarjavalmisteiksi tuotteiksi niiden helpon 

skaalattavuuden ja modulaarisuuden vuoksi. Lisäksi niiden valmistusmenetelmät ovat 

mekanisoitavissa tai automatisoitavissa. Lämpöpintaputkien ja -levyjen hitsausliitokset 

voidaan osittain tai kokonaan automatisoida ja laitteiden runkojen osat voidaan valmistaa 

valamalla, jolloin hitsausliitosten ja osien määrää saadaan pienennettyä. 

 

Kehitettyjen lämmönvaihtimien vertailusta käy ilmi, että levylämmönvaihdin on 

putkilämmönvaihdinta kevyempi ja sisältää vähemmän osia samaa lämpöpinta-alaa kohden. 

Putkilämmönvaihtimessa ei ole samanlaista uutuusarvoa, joka levylämmönvaihtimella on, 

mutta levylämmönvaihtimessa on kuitenkin enemmän hitsattavaa ja täten valmistuskustan-

nukset voivat olla kalliimmat.  

 

Levypakan kokoonpano on vaikeampi kuin putkilämmönvaihtimen putkiryhmän, sillä 

lämpöpintalevyjen asetteleminen oikeisiin asentoihin ennen hitsausta voi olla haastavaa. 

Tätä varten levyille voitaisiin tehdä asemointityökalu, joka pitäisi levyt oikeassa asennossa 

hitsauksen ajan. Toinen vaihtoehto olisi muovata levyihin kohdistusta varten olevat 

ulokkeet, joiden avulla levyparien asemointi olisi huomattavasti helpompaa. 

 

Levylämmönvaihdinta pystytään vertaamaan parhaiten putkilämmönvaihtimeen vasta, kun 

tuotteen prototyyppi on saatu valmistettua ja testattua. Putkilämmönvaihtimen ollessa 

tunnettua tyyppiä, sille saadut tehon arvot mitoituslaskennasta ovat varsin vertailukelpoisia 

levylämmönvaihtimen prototyypin testauksista saatavien tehon arvojen kanssa. 

Lämmönvaihtimien arvoja verratessa tulee kiinnittää huomiota pelkän tehon arvon lisäksi 

teho-lämpöpinta-ala- ja teho-painosuhteisiin. Lisäksi ottamalla huomioon laitteiden 

materiaali- ja valmistuskustannukset saadaan lopullinen arvio siitä, kumpi vaihtoehto on 

kannattavampi. 
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Molemmissa lämmönvaihdintyypeissä on kuitenkin omat etunsa ja haittansa, joten 

käyttökohteesta riippuen ne eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kohdeyritys voisikin harkita 

molempien mallien tuotesarjojen valmistusta eri käyttökohteita varten.  

 

Tämän työn jälkeen tehtäviä jatkokehitysehdotuksia on paljon, sillä kokonaan uuden 

tuotteen suunnittelussa tuotekehitys on vain yksi osa ennen kuin tuote ja tuotesarjat ovat 

valmiit myytäväksi asiakkaille. Jatkokehitysehdotukset liittyvät tuotteen ja tuotesarjan ra-

kenteellisiin ominaisuuksiin, tuotteen muotoiluun, tuotannon suunnitteluun, lisätoimintojen 

suunnitteluun, tuotesuojaukseen ja markkinointiin. 

 

Tuotekehityksen pohjalta saadun levylämmönvaihtimen jatkokehitykseen kuuluu rakenteen 

optimointi prototyypin testaustulosten perusteella ja tuotesarjan muiden kokojen suunnittelu. 

Nykyisen rakenteen optimointiin voi kuulua lämpöpintalevyjen muotojen, määrän ja koon 

optimoinnit. Myös muista materiaaleista koostuvien mallien suunnittelu voi olla osa 

jatkokehitystä. 

 

Tuotesarjan muista tuotteista tulisi mitoituksen ja suunnittelun jälkeen valmistaa prototyypit, 

joille toistettaisiin samat testit kuin ensimmäiselle prototyypille. Näin jokaiselle tuotekoolle 

saadaan oikeat teholukemat. Näitä prototyypeistä saatuja arvoja voidaan käyttää hyödyksi 

myöhemmin uusien kokojen ja mallien mitoituksessa ja suunnittelussa.  

 

Tuotteelle ja tuotesarjalle voidaan tehdä myös rakenteen muotoilua. Muotoilu olisi hyvä 

tehdä prototyyppien testauksien jälkeen rakenteen optimoinnin kanssa samassa vaiheessa, 

kuitenkin ennen kuin tuotantolinja on suunniteltu. Tuotteen ja tuotesarjan muotoiluun liittyy 

tuotteiden ulkomuotojen suunnittelu prosessi- ja lujuusteknisten ominaisuuksien kärsimättä 

sekä tuotteiden värimaailman suunnittelu. 

 

Jatkokehityksenä tärkeässä roolissa on myös tuotannon suunnittelu. Tähän kuuluvat muun 

muassa tuotantotilojen ja tuotantolinjan suunnittelu, mahdollisten alihankkijoiden vertailu ja 

valinta sekä laitehankintojen suunnittelu ja niihin liittyvät investointisuunnitelmat. Uuden 

tuotantolinjan rakentamiseen, testaukseen ja käyttöönottoon on varattava aikaa ja resursseja.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella kohdeyritykselle sarjatuotantoon soveltuva 

lämmönvaihdin. Tutkimusongelmina olivat tilausohjautuvan erikoistuotteiden tuotannolle 

luontainen vaihteleva tuotannon kuormitus, kohdeyrityksen sarjatuotteen puuttuminen ja 

sarjatuotettavien lämmönvaihtimien suunnitteluun liittyvien tutkimusten puute. 

Tutkimusongelmista johdetut tutkimuskysymykset olivat: mihin sarjatuotantoon soveltuvan 

putki- ja levylämmönvaihtimen tuotekehityksessä tulisi kiinnittää huomiota ja miksi, miksi 

putki- tai levylämmönvaihdin soveltuisi sarjavalmisteiseksi tuotteeksi kohdeyritykselle ja 

kumpi sopisi yritykselle paremmin? 

 

Työn päätavoitteena oli tuottaa kohdeyritykselle tuotekehityksen avulla valmis pohja 

sarjatuotettavan lämmönvaihtimen tuotantoa varten. Työ käsitteli kirjallisuuskatsauksessa 

sarjatuotantoa ja lämmönvaihdintyyppejä, jotka pohjustivat työssä läpikäytyä tuotekehitystä.  

 

Tuotekehitysprosessi eteni Gerhard Pahlin ja Wolfgang Beitzin teoksessa 

Koneensuunnitteluoppi (1968) esitettyä mallia mukaillen. Tuotekehitysmallista otettiin 

tärkeimmät osa-alueet, joiden mukaan edettiin. Tuotekehityksen vaiheet olivat tehtävän, 

toimintorakenteen ja ratkaisuperiaatteiden selvitys, rakennemuotoilu, viimeistely ja 

valmistusdokumentaation laatiminen.  

 

Työn tuloksena saatiin tuotekehitysprosessin myötä kaksi lämmönvaihdinta, joista 

kohdeyritys valitsi toisen jatkokehitykseen. Jatkokehitykseen valittu lämmönvaihdin oli 

yrityksen valmiin tuoteidean pohjalta kehitetty hitsattu vaipallinen levylämmönvaihdin. 

Tuotekehityksen toinen tulos oli putkilämmönvaihdin, joka toimi vertailukohteena 

levylämmönvaihtimelle. Tuotekehityksen vaiheissa huomattiin, että kyseisten laitteiden 

sarjatuotettavuuteen voidaan vaikuttaa vähentämällä osien määrää muuttamalla rungon osat 

valuosiksi ja suunnittelemalla lämpöpintaputkien ja -levyjen liitokset siten, että ne pysytään 

tekemään osittain tai kokonaan automatisoidusti. Lämpöpintaputkien hitsaaminen voitaisiin 

toteuttaa TIG- tai kuitulaserhitsauksella orbitaalihitsausjärjestelmän avulla. Lämpöpintale-

vyt levylämmönvaihtimessa voitaisiin hitsata esimerkiksi automatisoidulla kuitulaserhit-

sauksella. 
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Tuotekehityksen lämmönvaihtimia vertaillessa huomattiin, että levylämmönvaihdin sisältää 

vähemmän osia ja on kevyempi putkilämmönvaihtimeen verrattuna. Levylämmönvaihti-

mella on myös enemmän lämmönvaihtamiseen tarvittavaa lämpötilaa massayksikköä 

kohden kuin putkilämmönvaihtimella. Putkilämmönvaihdin on kuitenkin helpompi 

valmistaa hitsattavien osien asemoinnin puolesta. Jatkokehitysehdotuksena levylämmön-

vaihtimen lämpöpintalevyihin kannattaisinkin tehdä kohdistimet, jotta levyjen asemointi 

ennen hitsausta olisi helpompaa. 
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Liite I 

 

Abstrahoinnin askeleet 

1. ja 2. askeleen jälkeen: 

• Seinämälämmönvaihdin 

• Suunnittelupaine 16 bar 

• Suunnittelulämpötila 100°C 

• Laitteen tulee olla sarjatuotettava 

• Laitteen tulee olla helposti huollettava 

• Laitteen tulee olla helposti puhdistettava 

• Laitteen tulee olla modulaarinen 

• Laitteen tulee olla järvivedelle sopiva 

• Laitteen tulee olla hydrauliöljylle sopiva 

 

3. askeleen jälkeen: 

• Lämmönvaihdin 

• Sarjatuotettava 

• Modulaarinen 

• Järvivedelle sopiva 

• Hydrauliöljylle sopiva 

• Helposti huollettava 

 

4. askeleen jälkeen: 

• Lämmönvaihdin 

• Sarjatuotantoon soveltuva 

• Hydrauliöljynjäähdyttämiseen tarkoitettu 

• Helposti huollettava 

 

5. askeleen jälkeen: 

• Hydrauliöljyn jäähdyttäminen sarjatuotantoon soveltuvalla ja helposti huollettavalla 

lämmönvaihtimella.  



 

 

Liite II 

Putkilämmönvaihtimen mitoituslaskennan tulokset 

 
 


