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Teollisuuslaitoksissa tarvitaan usein jäähdytystehoa, jonka käyttökohteita voivat olla sekä 

prosessien että ilmanvaihdon jäähdytys. Usein jäähdytysjärjestelmä on toteutettu keski-

tetysti, jolloin kylmäkoneet sijaitsevat niille varatussa tilassa mahdollisesti kaukana jääh-

dytettävistä kohteista. Lämpö siirretään jäähdytettävistä kohteista kylmäkoneisiin kylmä-

liuoksen välityksellä. 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan jäähdytysprosesseja, kylmäaineita, kylmäliuoksia 

ja erään todellisen elintarviketehtaan jäähdytysjärjestelmää. Työn tavoitteena oli kartoit-

taa tarkasteltavan jäähdytysjärjestelmän rakenne ja tunnistaa tärkeimpiä sen toimintaan 

ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella järjestelmää voidaan tulevai-

suudessa kehittää. 

Tarkasteltavan jäähdytysjärjestelmän luotettavaan toimintaan vaikuttavaksi tekijäksi tun-

nistettiin lauhdutustehon riittävyys. Turvallisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin 

käytetyn kylmäliuoksen haitallisuus ja kylmäliuosputkiston kunto. Lisäksi merkitystä ha-

vaittiin olevan henkilökunnan ohjeistuksella. Havaintojen perusteella tehtiin toimenpide-

ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

d halkaisija   m 

h entalpia   kJ/kg 

l pituus   m 

n lukumäärä   – 

p paine   Pa 

V tilavuus   m3 

Alaindeksit 

kok kokonais 

p putkisto 

k komponentit 

Lyhenteet 

CFC kloorifluorihiilivety 

Cu kupari 

Fe rauta 

GWP engl. global warming potential, ilmakehää lämmittävä vaikutus 

HFC fluorihiilivety 

HFO hydrofluoriolefiini 

ODP engl. ozone depletion potential, otsonia kuluttava vaikutus 
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1 JOHDANTO 

Teollisuuslaitosten prosesseissa on usein tarvetta jäähdyttää jotakin kohdetta. Jäähdytys 

voidaan toteuttaa joko suorasti tai välillisesti. Suorassa jäähdytyksessä kylmäkoneen höy-

rystin sijaitsee jäähdytettävässä kohteessa. Tämän ratkaisun etuja ovat mm. yksinkertai-

suus ja edullisuus. Välillisessä järjestelmässä lämpö sidotaan kohteesta laitosta kiertävään 

kylmäliuokseen, kuten glykolin vesiliuokseen, joka johdetaan putkistoa pitkin kylmäko-

neen höyrystimeen. Välillisen järjestelmän etuja ovat mm. kylmäaineen eristys laitoskier-

ron ulkopuolelle ja vapaajäähdytyksen mahdollisuus. (Aittomäki ym. 2012, 269–271.) 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan erään todellisen elintarvikkeita valmistavan tuotan-

tolaitoksen välillisen jäähdytysjärjestelmän kylmäliuosta, riskejä ja energiatehokkuutta. 

Työn alussa esitellään yleisimpiä jäähdytysprosesseja, kylmäaineita ja -liuoksia. Tämän 

jälkeen siirrytään tarkasteltavan laitoksen käsittelyyn. 

Työn tavoitteena on kartoittaa laitoksen jäähdytysjärjestelmän nykytilanne ja arvioida sen 

perusteella kokonaisuutta varsinkin turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuutta tarkas-

tellaan työntekijöiden, tuoteturvallisuuden sekä ympäristön kannalta. Keskeisimpiä tutki-

muskysymyksiä ovat: 

• Onko laitoksen nykyinen kylmäliuos tarkoituksenmukainen ja turvallinen? 

• Mitkä ovat jäähdytysjärjestelmän suurimmat riskit? 

• Onko järjestelmän energiatehokkuutta mahdollista parantaa? 

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuden lukemista, kylmäaineen analyysissä aine-

ominaisuuksien mittaamista sekä riskien arvioinnissa tehtaan nykytilanteen ja historian 

tuntevien henkilöiden haastattelua. Laitoksen jäähdytysjärjestelmän tarkastelu on koko-

naisuutena laaja, joten tässä työssä jätetään käsittelemättä laitoksen kylmäkoneiden ris-

kien tarkastelu, energiankäytön seuranta sekä kylmäliuosputkiston tarkastelu häviöiden 

ja energiatehokkuuden kannalta.  
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2 JÄÄHDYTYSPROSESSIT 

Jäähdytysprosessien tarkoituksena on jäähdyttää jotakin kohdetta. Yksinkertaisimmillaan 

jäähdytysprosessina voidaan pitää mitä vain prosessia, joka toteutuessaan sitoo lämpöä. 

Jäähdytysprosessit voidaan jakaa kerta- ja kiertoprosesseihin. Kertaprosesseille ominaista 

on se, että systeemi ei palaa prosessin aikana takaisin alkutilaansa. Ne perustuvat yleensä 

aineen höyrystymiseen tai sublimoitumiseen. Tärkeimpänä voidaan pitää veden haihdut-

tamista, joka sitoo systeemin energiaa ja näin jäähdyttää sitä. Muita kertaprosesseja ovat 

mm. sublimoituminen ja sulaminen. (Aittomäki ym. 2012, 49–50.) 

2.1 Höyryprosessit 

Höyryprosessit ovat luonteeltaan kiertoprosesseja, joissa kiertoaine palautuu alkutilaansa 

kierron aikana. Käänteinen Carnot-prosessi on kaikkien jäähdytykseen käytettävien kier-

toprosessien ideaalinen vertailuprosessi. Käänteisessä Carnot-prosessissa puristus on iso-

terminen, mikä on käytännössä mahdotonta toteuttaa.Todelliset prosessit noudattavat teo-

reettista höyryprosessia eli käänteistä Clausius-Rankine-prosessia, jossa puristetaan kyl-

läistä höyryä isentrooppisesti, ja puristus päättyy tulistuneen höyryn alueelle. (Aittomäki 

ym. 2012, 65–66.) 

Teoreettisen höyryprosessin vaiheet ovat 

1. isentrooppinen puristus 

2. jäähdytys kylläiseksi höyryksi vakiopaineessa 

3. lauhdutus kylläiseksi nesteeksi vakiopaineessa 

4. mahdollinen alijäähdytys vakiopaineessa 

5. kuristus paisuntaventtiilissä 

6. höyrystys kylläiseksi höyryksi (Aittomäki ym. 2012, 66). 

Näiden vaiheiden jälkeen kiertoaine on palannut alkutilaansa. Kiertoainetta lauhdutuksen 

jälkeen alijäähdyttämällä prosessista saadaan lisää jäähdytystehoa puristustehoa lisää-

mättä (Aittomäki ym. 2012, 75). Kuvassa 2.1 on esitetty esimerkkikytkentä teoreettista 

höyryprosessia käyttävästä kylmäkoneesta. Komponenttien numeroinnit ovat yllä olevan 

luettelon mukaiset. 
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Kuva 2.1. Esimerkki höyryprosessia käyttävästä kylmäkoneesta, jossa lämpö tuodaan prosessiin 

välillisesti kylmäliuoksen välityksellä. 

Kuvauksen mukainen höyryprosessi tilapisteineen on esitetty p,h-koordinaatistossa ku-

vassa 2.2. 

 

Kuva 2.2. Teoreettinen höyryprosessi kuvattuna p,h-tasossa. Prosessin vaiheet: 1–2: 

isentrooppinen puristus, 2–3: tulistuksen jäähdytys, 3–4: lauhdutus, 4–5: alijäähdytys, 5–6: 

kuristus, 6–1: höyrystyminen. 
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Todellinen höyryprosessi eroaa ideaalisesta vertailuprosessista häviöiden osalta. Komp-

ressorilla tehtävä puristus ei ole todellisuudessa isentrooppinen, joten sen tekemiseen vaa-

dittu energia on ideaalista suurempi. Lisäksi systeemissä on painehäviöitä mm. putkissa, 

höyrystimessä ja lauhduttimessa. (Aittomäki ym. 2012, 67.) 

2.2 Kaasuprosessit 

Avoimia kaasuprosesseja ovat mm. kaasun kuristus, paisunta sekä pyörre- ja pulsaa-

tioputki. Kaasua kuristamalla se paisuu tekemättä työtä, jolloin entalpia pysyy vakiona. 

Ideaalikaasun tapauksessa myös lämpötila säilyy vakiona, joten ideaalikaasua ei voida 

käyttää jäähdytykseen. Kuitenkin reaalikaasulla sisäenergia riippuu sekä lämpötilasta että 

paineesta, joten kaasun kuristusta voidaan käyttää jäähdytysprosessina. Kaasun paisunta 

on yksinkertainen jäähdytysprosessi: kaasu tekee paisuessaan työtä ja samalla lämpötila 

laskee. (Aittomäki ym. 2012, 57–59.) 

Pyörreputki ja pulsaatioputki ovat kaasun paineen vaihteluun perustuvia yksinkertaisia 

laitteita, jotka tarvitsevat toimiakseen vain paineilmaa. Kummankin kylmäkerroin on 

pieni, mutta yksinkertaisuuden vuoksi niitä voidaan hyödyntää paikallisesti tilapäiseen 

jäähdytykseen. Pyörreputkeen syötetään paineilmaa tangentiaalisesti, ja putkessa on ku-

ristuslaippa. Ilma alkaa pyörteillä, ja kaasuvirtaus jakautuu pyörteen avulla lämpimään ja 

kylmään virtaukseen. Pulsaatioputken toiminta perustuu putkeen, johon syötetään paine-

aaltoja. Paineaallot aiheuttavat putken toiseen päähän kaasun puristuksen, joka vapauttaa 

lämpöä. Vastaavasti toisessa päässä kaasu jäähtyy. (Aittomäki ym. 2012, 59–60.) 

Kaasuja voidaan käyttää myös kiertoprosessien kiertoaineina, joita ovat mm. käänteiset 

Brayton- ja Stirling-prosessit. Prosesseille ominaista on se, että lämmön tuonti tapahtuu 

pienemmässä lämpötilatasossa kuin lämmön poisto. Brayton-prosessissa lämmönsiirto 

tapahtuu isobaarisesti, Stirling-prosessissa isokoorisesti. Stirling-prosessia käytetään 

jäähdytykseen lähinnä matalilla lämpötilatasoilla. (Aittomäki ym. 2012, 61–63.)  
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2.3 Muut jäähdytysprosessit 

Sähköiset jäähdytysprosessit perustuvat yleensä lämpösähköisiin tai lämpömagneettisiin 

ilmiöihin. Lämpösähköprosessit perustuvat Peltierin havaitsemaan käänteiseen Seebeck-

ilmiöön: Kun kahdesta eri johdemateriaalista muodostettuun virtapiiriin syötetään sähkö-

virta, toinen liitoskohta lämpenee ja toinen jäähtyy. Peltier-ilmiön yleisin käytännön to-

teutus on Peltier-elementti, joka valmistetaan puolijohteista. Ne ovat kalliita ja niiden 

kylmäkertoimet ovat pieniä, joten käyttö rajoittuu vain erikoiskohteisiin. (Aittomäki ym. 

2012, 52–55.) 

Lämpömagneettiset prosessit perustuvat siihen, että aineen vieminen magneettikenttään 

kääntää aineen alkeismagneetit magneettikentän suuntaisiksi ja näin ollen tekee siihen 

työtä, joka lämmittää ainetta. Lämpömagneettinen jäähdytysprosessi on verrattavissa kaa-

sujen Brayton-prosessiin, jossa kompressorin tekemä työ on korvattu magneettikentän 

tekemällä työllä. (Aittomäki ym. 2012, 55–57.) 

Absorptioprosessit perustuvat kaasun liukenemiseen nesteeseen. Liukenemistapahtu-

massa vapautuu lauhtumislämpö sekä lisäksi sidosenergia. (Aittomäki ym. 2012, 86.)  
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3 KYLMÄAINEET 

Jäähdytysprosessit vaativat toimiakseen kiertoaineen, jota kutsutaan kylmäaineeksi. Uu-

sia kylmäaineita löydettiin 1900-luvulla lukuisia, mutta mm. klooria sisältävien yhdistei-

den käytöstä on jouduttu luopumaan ympäristösyistä. Kylmäaineelta vaaditaan suotuisia 

ominaisuuksia, joita on esitetty taulukossa 3.1. (Aittomäki ym. 2012, 102–106.) 

Taulukko 3.1. Kylmäaineelta vaadittavia ominaisuuksia ja niillä saavutettavia etuja (Aittomäki 

ym. 2012, 102–106). 

Vaadittu ominaisuus Saavutettu etu 

Suuri höyrystymislämpö Pieni massavirta, pienet kompressorin ja putkiston koot 

Pieni painesuhde Pieni puristustyö 

Pieni viskositeetti Pienet painehäviöt 

Hyvä lämmönjohtavuus Tehokas lämmönsiirto 

Suuri tiheys Suuri tilavuustuotto, pieni kompressori 

Kemiallinen stabiilius Ei reaktioita rakenteiden, öljyjen tai veden kanssa 

Palamattomuus Turvallisuus 

Myrkyttömyys Ei fysiologisia vaikutuksia 

Haitattomuus ilmakehälle Ei ympäristöhaittoja 

3.1 Kylmäaineiden haitalliset ominaisuudet 

Merkittävänä haasteena 1900-luvulta lähtien käytössä olleissa kylmäaineissa on ollut nii-

den haitallisuus ilmakehälle ja otsonikerrokselle (Aittomäki ym. 2012, 102). Kylmäainei-

den haitallisuutta ympäristölle voidaan mitata ODP- ja GWP-luvuilla. ODP kuvaa aineen 

haitallisuutta otsonikerrokselle, ja se määritellään haitallisimman eli eniten klooriato-

meita sisältävän R11-kylmäaineen mukaan, jonka ODP = 1. GWP kuvaa aineen ilmastoa 

lämmittävää vaikutusta, ja se määritellään hiilidioksidin mukaan, jonka GWP = 1. (Linde 

Gases AG 2013.) 

Taulukossa 3.2 on vertailtu jo käytöstä poistuneen R12:n, parhaillaan poistuvan R134a:n 

ja tämän korvaajaksi ehdotetun R1234yf:n haitallisia ominaisuuksia. Lisäksi taulukossa 

on esitetty vastaavat tiedot ammoniakille NH3 sekä hiilidioksidille CO2, jotka ovat luon-

nollisia kylmäaineita. (Aittomäki ym. 2012, 108–122; Linde Gases AG 2013.) 
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Taulukko 3.2. Yleisimpien kylmäaineiden haitallisten ominaisuuksien vertailua. (Aittomäki 

ym. 2012, 108–122; Linde Gases AG 2013.) 

 R12 

(CFC) 

R134a 

(HFC) 

R1234yf 

(HFO) 

R717 

(NH3) 

R744 

(CO2) 

ODP-arvo 1 0 0 0 0 

GWP-arvo 10 900 1 430 4 0 1 

Myrkyllisyys Ei Ei Ei Kyllä Ei 

Syttyvyys Ei Ei Kyllä Kyllä Ei 

3.2 Hiilivetypohjaiset kylmäaineet 

Yksi yleisimmistä 1930-luvulla löydetyistä CFC-kylmäaineista oli R12, jonka ominai-

suudet sopivat erinomaisesti kylmäainekäyttöön (Aittomäki ym. 2012, 108–110). Se ai-

heuttaa kuitenkin merkittäviä ympäristövaikutuksia. Taulukosta 3.2 havaitaan, että R12:n 

ODP = 1, joka on yhtä suuri kuin haitallisimmalla R11:llä. Lisäksi R12 lämmittää ilma-

kehää erittäin voimakkaasti (GDP = 10 900). Klooria sisältävien kylmäaineiden korvaa-

jaksi kehitettiin HFC-kylmäaine R134a, jolla pystyttiin korvaamaan R12 useimmissa so-

velluksissa (Aittomäki ym. 2012, 111–112). 

Taulukosta 3.2 nähdään, että R134a:n GWP-arvo on kuitenkin edelleen korkea 1 430. 

Suuren GWP-arvon takia sen käyttö uusien ajoneuvojen ilmastointilaitteissa on kielletty 

EU:ssa vuoden 2017 alusta (European Commission 2014). Korvaavaksi kylmäaineeksi 

on ehdotettu mm. HFO-kylmäaine R1234yf:ä, jonka GWP-arvo on lähellä nollaa. Aine 

on kuitenkin R134a:sta poiketen palavaa, mikä aiheuttaa haasteita turvallisuudelle. (Bry-

son ym. 2011.)  
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3.3 Luonnolliset kylmäaineet 

Luonnollisia kylmäaineita ovat ilma, vesi, ammoniakki, hiilivedyt ja hiilidioksidi. Niille 

yhteistä on, että niitä kaikkia esiintyy luonnollisesti ympäristössä. (Aittomäki ym. 2012, 

116.) Taulukosta 3.2 voidaan havaita, että sekä ammoniakin että hiilidioksidin vaikutuk-

set ilmakehälle ovat erittäin pieniä. 

Ammoniakin hyviin puoliin lukeutuvat mm. edullisuus, suuri höyrystymislämpö ja alhai-

nen viskositeetti. Toisaalta ammoniakki on myrkyllistä jo pieninäkin pitoisuuksina ja liu-

ottaa voimakkaasti esim. kompressorien eristelakkoja ja putkiston likaa. Se myös liuke-

nee voimakkaasti veteen, joten käyttö elintarviketeollisuudessa vaatii erityistä tarkkuutta. 

(Aittomäki ym. 2012, 116–119.) 

Hiilidioksidi on haitaton, myrkytön ja palamaton kylmäaine. Varsinkin näiden ominai-

suuksien vuoksi sitä käytetään nykyisin paljon elintarvikkeiden vähittäiskauppojen sekä 

pakastelaitosten jäähdytysjärjestelmissä. Hiilidioksidin tiheys ja höyrystymislämpö ovat 

suuret, joten kompressorin ja putkiston koot voidaan pitää pieninä. Lisäksi hiilidioksidin 

lämmönsiirtokyky on erittäin hyvä, joten lämmönsiirtimien koot voidaan pitää pienem-

pinä kuin muita kylmäaineita käytettäessä. (Aittomäki ym. 2012, 121–122.)  
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4 KYLMÄLIUOKSET 

Välillisissä jäähdytysjärjestelmissä käytetään kylmäliuosta sitomaan lämpöenergiaa jääh-

dytettävästä kohteesta ja kuljettamaan sitä pois. Kylmäliuos johdetaan kylmäkoneen höy-

rystimeen, jossa sen luovuttama lämpöenergia höyrystää kylmäkoneen kylmäainetta. 

Jäähdytysjärjestelmien lämmönsiirtonesteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: 

suolojen vesiliuokset, orgaanisten nesteiden vesiliuokset ja puhtaat orgaaniset nesteet 

(Aittomäki ym. 2012, 273). 

4.1 Kylmäliuosaineiden turvallisuus 

Tässä osassa tarkastellaan kylmäliuoksina käytettyjen kahden orgaanisen nesteen, etylee-

niglykolin ja propyleeniglykolin, sekä erään muurahaishapon kaliumsuolan, kaliumfor-

miaatin, vesiliuosten ominaisuuksia. Näiden kylmäliuosten turvallisuutta on vertailtu tau-

lukossa 4.1.  



15 

Taulukko 4.1. Kylmäliuoksissa käytettyjen aineiden haitallisten ominaisuuksien vertailu (Aitto-

mäki ja Lahti 1997, 282; Carl Roth 2017; Dow Suomi Oy 2017; IPCS ym. 2008, 2003). 

 Etyleeniglykoli Propyleeniglykoli Kaliumformiaatti 

Syttyvyys Palavaa Palavaa Ei 

Leimahduslämpötila 111 °C 99 °C − 

Nieleminen Vatsakipu, raskas 

tunne päässä, pa-

hoinvointi, tajutto-

muus, oksentelu 

Erittäin vähäinen 

haitallisuus 

− 

Henkilön lyhytaikai-

nen altistuminen 

Silmien ja hengitys-

teiden ärsytys, vai-

kutukset munuai-

sissa ja keskusher-

mostossa, tajunnan-

tason lasku 

Silmien ärsytys Ärsyttävät vaikutuk-

set 

Henkilön pitkäaikai-

nen tai toistuva altis-

tuminen 

Vaikutukset keskus-

hermostossa, epä-

normaalit silmien 

liikkeet 

Ihon herkistyminen Ihon ärsytys 

Ympäristölle vaaralli-

nen 

Ei Ei Ei 

Ympäristövaikutukset Pohjavesissä puo-

liintumisaika 4–24 

vrk 

Pohjavesissä hel-

posti hajoavaa 

Ei 

Taulukossa 4.1 esitettyjen tietojen perustella ainoa verratuista aineista mainittavasti myr-

kyllinen on etyleeniglykoli. 100 ml etyleeniglykolin nieleminen voi aiheuttaa kuoleman 

ihmiselle. Vaikka etyleeniglykoli on biologisesti hajoavaa, sen päätyminen maaperään, 

vesistöihin, ojiin ja pohjavesiin on estettävä myrkyllisyyden vuoksi. (Dow Suomi Oy 

2017.)  
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4.2 Lämmönsiirto-ominaisuudet 

Tarkastelluista orgaanista nesteistä etyleeniglykolilla on suurempi lämmönsiirtokyky ja 

pienempi viskositeetti kuin propyleeniglykolilla, joten se on lämmönsiirto-ominaisuuk-

sien kannalta niistä parempi vaihtoehto. Ajan myötä etyleeniglykoliliuoksen lämmön-

siirto-ominaisuudet heikkenevät karboksyylihappojen muodostuessa ja ympäristön kos-

teuden absorboituessa. (Santambrogio ym. 2016.) 

Suolojen vesiliuosten lämmönsiirto-ominaisuudet ovat paremmat ja viskositeetit pienem-

mät verrattuna orgaanisiin nesteisiin (Aittomäki ja Lahti 1997). Suolan vesiliuos kalium-

formiaatti on vertailluista kylmäliuosaineista uusin, mutta sen käytöstä on saatu lupaavia 

tuloksia. Sen hyviä puolia ovat mm. termodynaamiset ominaisuudet, alhainen myrkylli-

syys ja palamattomuus (Aittomäki ja Lahti 1997). Canter (2009) on esittänyt positiivisia 

tuloksia kaliumformiaattipohjaisen kylmäliuoksen käytöstä kotitalouksien maalämpöjär-

jestelmissä. Mohapatra ja Loikits (2005) ovat tarkastelleet kaliumformiaatin vesiliuoksen 

ominaisuuksia elektroniikkalaitteiden jäähdytyksessä ja pitäneet sitä hyvänä vaihtoeh-

tona. Erityisesti he kiinnittivät huomiota kaliumformiaatti-vesiliuoksen suureen lämmön-

siirtokykyyn. 

4.3 Korroosio-ominaisuudet 

Kaikki vesipohjaiset kylmäliuokset aiheuttavat metalleille korroosiota. Liuoksiin lisätään 

korroosiota estävä inhibiittori metallisten virtauskanavien suojaamiseksi. Inhibiittoreina 

voidaan käyttää joko suoloja tai muita yhdisteitä. (Mohapatra ja Loikits 2005.) 

Korroosiovaikutus on suuri varsinkin suolojen vesiliuoksilla, kuten kaliumformiaatilla. 

Niiden käyttö vaatii erityistä tarkkuutta materiaalien ja inhibiittoreiden valinnassa. Li-

säksi jatkuva järjestelmän valvonta on välttämätöntä korroosion riskin takia. (Aittomäki 

ja Lahti 1997.)  
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5 TARKASTELTAVAN TUOTANTOLAITOKSEN JÄÄHDYTYS-

JÄRJESTELMÄ 

Tässä työssä tarkasteltava elintarvikkeiden tuotantolaitos käyttää jäähdytystehoa sekä 

tuotantoprosesseihin että ilmanvaihtoon. Eniten jäähdytystehoa tarvitaan kuumina kesä-

päivinä, jolloin sitä tuotetaan n. 6 MW. Arviolta puolet tästä tehosta käytetään tehdasil-

manvaihdon jäähdytykseen. Samaa kylmäliuoskiertoa käytetään sekä prosessin että il-

manvaihdon jäähdytykseen. Koska putkiston haaroissa ei ole tehonmittauksia, tarkkaa 

jäähdytystehon jakautumista jäähdytettävien kohteiden välillä ei tiedetä. Talvella tarvit-

tava jäähdytysteho on 2–3 MW, joten kesähelteillä tarvittavan jäähdytystehon voidaan 

arvioida olevan kokonaistehosta noin puolet. 

Laitoksen historia on pitkä, ja nykyistä jäähdytysjärjestelmää on rakennettu vuodesta 

1974 alkaen ja sitä on laajennettu tarpeen vaatiessa. Kokonaisia tuotantolinjoja on siir-

retty muualta tarkasteltavalle laitokselle ja ne on liitetty olemassa olevaan jäähdytysjär-

jestelmään. Jäähdytyskapasiteettia on lisätty uusia kylmäkoneita ja ilmalauhduttimia 

asentamalla. Koska järjestelmä on rakennettu osissa kymmenien vuosien kuluessa, se si-

sältää komponentteja eri aikakausilta eikä kokonaisuutta ole voitu suunnitella nykyisistä 

lähtökohdista. 

5.1 Jäähdytysjärjestelmän rakenne 

Laitoksella on välillinen jäähdytysjärjestelmä, jonka kylmäkoneiden kylmäaineena on 

ammoniakki ja laitoskierrossa kylmäliuoksena etyleeniglykolin vesiliuos. Kylmäkoneet 

sijaitsevat keskitetysti laitoksen kylmäkonehuoneessa, joka on varustettu asianmukaisella 

ammoniakin vuodosta hälyttävällä varojärjestelmällä. Jäähdytysjärjestelmän yksinker-

taistettu yhden yksikön periaatekaavio on esitetty kuvassa 5.1. Todellisessa järjestelmässä 

kylmäkoneyksikköjä on viisi ja kytkennät ovat monimutkaisemmat. 
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Kuva 5.1. Tarkasteltavan jäähdytysjärjestelmän yksinkertaistettu prosessikaavio. Kuvasta puut-

tuvat säätöventtiilit, mittaukset ja muut toimilaitteet. Todellisuudessa laitoksella on viisi kylmä-

koneyksikköä. 

Jokaisen viiden kylmäkoneen höyrystimen etyleeniglykolipuoli on kytketty saman jääh-

dytysnestekierron 300 mm runkolinjoihin, josta kylmäliuos jaetaan laitoksen eri osas-

toille. Kylmäliuoksen puskurisäiliötä järjestelmässä ei ole. Kylmäkoneet ovat keskenään 

eri tehoisia ja peräisin eri aikakausilta ja valmistajilta. Kaikissa on öljyvoideltu ruuvi-

kompressori. 

Ilmalauhduttimissa kiertää sama kylmäliuos kuin laitoskierrossa, mikä mahdollistaa va-

paavirtausjäähdytyksen käytön venttiilit avaamalla. Vapaavirtausjäähdytystä on mahdol-

lista käyttää, kun ulkolämpötila on tarpeeksi matala, jolloin laitoskierrosta palaavaa kyl-

mäliuosta voidaan jäähdyttää suoraan ilmalauhduttimissa. Tässä tilanteessa kylmäkoneet 

voidaan sammuttaa kokonaan. Kuvassa 5.2 on kuvattu kylmäkoneyksikkö kylmäko-

nehuoneessa. 
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Kuva 5.2. Näkymä laitoksen kylmäkonehuoneesta. Vasemmalla etualalla sijaitsee erään 

kylmäkoneyksikön ruuvikompressoriyksikkö, oikealla taka-alalla lauhdutin ja höyrystin. 

5.2 Kylmäliuoksen kokonaistilavuus 

Laitoksen tuotantoon ja ilmanvaihdon jäähdytykseen tarvittavaa jäähdytystehoa siirretään 

käyttökohteesiin jäähdytysnestekierron välityksellä. Kylmäliuoksena käytetään etyleeni-

glykoli-vesiliuosta. Kylmäliuosputkistoa on laajennettu kymmenien vuosien aikana laa-

jennusten yhteydessä lukuisia kertoja. 

Koko putkistosta ei ole olemassa piirroksia, joten varsinkaan vanhimman putkiston to-

dellista laajuutta ja kulkureittejä ei tiedetä. Osa putkistosta kulkee rakennusten rakentei-

den sisässä. Lisäksi jäähdytyskiertoon liitettyjen laitteiden tarkkaa määrää ei tiedetä, joten 

kylmäliuoksen kokonaistilavuus määritettiin arvioimalla. Arviointi tehtiin yhteistyössä 

jäähdytysjärjestelmän suunnittelussa mukana olleen henkilön kanssa.  
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Putkiston kokonaistilavuus määriteltiin yhtälöllä (5.1). 

𝑉kok = 𝑉p + 𝑉k (5. 1) 

missä 𝑉kok on kylmäliuoksen kokonaistilavuus [m3] 

𝑉p on putkiston kokonaistilavuus [m3] 

𝑉k on komponenttien kokonaistilavuus [m3] 

Yhtälössä (5.1) esiintyvä putkiston kokonaistilavuus Vp laskettiin yhtälöllä (5.2). 

𝑉p = ∑ 𝜋
𝑑𝑖

2

4
𝑙𝑖 (5. 2) 

missä 𝑑𝑖 on putken halkaisija [m] 

 𝑙𝑖 on putken pituus [m] 

Putkiston kulkureitit ja pituudet arvioitiin laitoksen pohjakuvista. Pituuksiin on lisätty 

varmuuskertoimia pohjakuvissa näkymättömien kiertoreittien kattamiseksi. Putkiston pi-

tuuksia ja putkien halkaisijoita on esitetty taulukossa 5.1. Taulukossa on esitetty myös 

yhtälön (5.2) mukaisesti lasketut osatilavuudet ja niiden summa. 

Taulukko 5.1. Tehtaan putkilinjojen pituudet, halkaisijat ja niiden avulla lasketut tilavuudet. 

Putkilinja Pituus l [m] Putken halkai-

sija d [mm] 

Putken tila-

vuus V [m3] 

Konehuone 200 273 11,7 

Runkolinja kylmäkonehuoneesta 

laitoksen toiselle puolelle 

330 300 23,3 

Runkolinja vesikatolla 400 250 19,6 

Runkolinjat osastoilla 1 000 100 7,9 

Korkea varasto 200 160 4,0 

Lämpökaapit 2 400 40 3,0 

Laitteiden liitosputket 2 000 50 3,9 

Yhteensä 
 

 73,5 

Järjestelmän komponentteja ovat mm. lämmönsiirtimet ja lauhduttimet. Niiden kokonais-

tilavuus laskettiin yhtälöllä (5.3). 
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𝑉k = ∑ 𝑛𝑖𝑉𝑖 (5. 3) 

missä 𝑛𝑖 on komponenttien lukumäärä [–] 

 𝑉𝑖 on komponentin sisätilavuus [m3] 

Putkiston komponentit ja yhtälöllä (5.3) lasketut tilavuudet on esitetty taulukossa 5.2. 

Taulukko 5.2. Putkiston komponenttien määrät sekä yksikkö- ja kokonaistilavuudet. 

Komponentti Määrä Yksikkötila-

vuus Vi [m3] 

Kokonaistila-

vuus V [m3] 

Lämpökaappien lämmönsiirtimet 240 0,005 1,2 

Ilmastointi- ja jäähdytyspatterit 50 0,04 2,0 

LTO-järjestelmät 1 4,0 4,0 

Lauhduttimet 6 2,0 12,0 

Paisunta-astiat 2 1,0 2,0 

Yhteensä 
  

21,2 

Yhtälön (5.1) avulla saatiin kylmäliuoksen kokonaistilavuudeksi 

𝑉𝑘𝑜𝑘 = (73,5 + 21,2) m3 = 94,7 m3. 

Laitoksen jäähdytysjärjestelmää kymmeniä vuosia ylläpitänyt henkilö arvioi järjestel-

mään lisätyn kylmäliuoksen kokonaistilavuudeksi 110–120 m3. Laajennusten ja muutos-

töiden yhteydessä putkistosta on todennäköisesti päässyt jonkin verran nestettä ulos, joten 

nykyinen nestetilavuus ei todennäköisesti ole yhtä suuri kuin sinne lisätyn nesteen tila-

vuus. Yllä lasketun tilavuuden Vtot voidaan siis arvioida olevan oikeaa suuruusluokkaa. 

5.3 Kylmäliuoksen koostumus 

Lämmönsiirtonesteenä toimivan vesi-monoetyleeniglykoliseoksen koostumusta seura-

taan säännöllisesti laboratorioanalyysillä liuoksen glykolipitoisuuden ja puhtauden totea-

miseksi. Kylmäliuoksen analysoinnin tavoitteena on saada tietoa sen pakkaskestävyy-

destä, pH-arvosta, inhibiittoripitoisuudesta, sähkönjohtavuudesta, putkiston kulumis- ja 

korroosiotuotteista sekä liuoksen puhtaudesta. 
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Mittauksia on tehty säännöllisesti eräässä laboratoriossa, josta saatiin kolmen analyysin 

tulokset ajalta 22.9.2015–22.1.2016. Lisäksi toisessa laboratoriossa tehtiin viisi uutta ana-

lyysiä ajalta 3.1.2017–1.1.2018. Alkuperäiset analyysiraportit on luettavissa liitteestä 1. 

Laboratorioanalyysien tuloksia on esitetty taulukossa 5.3. 

Taulukko 5.3. Laitoksen kylmäliuoksen laboratoriomittauksien tuloksia. Ruste P 20 on yksi 

kylmäliuoksessa käytetty korroosioinhibiittori. Ohjearvo-sarakkeessa on esitetty kylmäliuosten 

valmistajien toimittamia arvoja (BP Lubricants USA 2014; Dow Suomi Oy 2017; Korves Oy 

2008a). 

Mittaus 22.9. 

2015 

11.12. 

2015 

22.1. 

2016 

3.1. 

2017 

5.4. 

2017 

4.7. 

2017 

3.10. 

2017 

1.1. 

2018 

Ohje- 

arvo 

Etyl.glykoli [til.-%] 42 42 39 37 36 36 35 37 40 

Pakkaskestävyys [°C] −27 −27 −24 −21 −20 −20 −19 −21 −25 

pH [–] 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,6–8,2 

Sähkönjoht. [mS/m] 296 299 271 260 256 257 258 262  

Nitriitti [mg/l] 120 120 120 111 111 109 110 107  

Fe [mg/l] 4,5 4,3 4,8 4,9 5,2 4,8 5,4 4,9 < 14,0 

Cu [mg/l] 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 < 4,0 

Kiintoaine Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 

Ruste P 20 [%] > 2,0 > 2,0 > 2,0      2,0 

  



23 

5.3.1 Kylmäliuoksen pakkaskestävyys 

Etyleeniglykolipitoisuudesta riippuva liuoksen pakkaskestävyys on esitetty ajan funk-

tiona kuvassa 5.3. 

 

Kuva 5.3. Kylmäliuoksen mitattuja etyleeniglykolipitoisuuksia ja niiden perusteella määräytyviä 

pakkaskestävyyksiä. Kuvasta huomataan, että pakkaskestävyyttä on 11.12.2015–3.1.2017 

pienennetty oleellisesti. 

Etyleeniglykolipitoisuutta on pienennetty tietoisesti liuoksen lämmönsiirtokapasiteetin 

kasvattamiseksi. Pakkaskestävyyttä ei voida enää heikentää nykyisestä n. −20 °C tasosta, 

koska kylmäliuos kiertää myös ilmalauhduttimissa, jolloin se altistuu ulkoilman lämpöti-

loille. Jos pakkaskestävyyttä vielä pienennettäisiin, kasvaisi riski, että pienillä virtausno-

peuksilla tai vian pysäytettyä virtauksen kokonaan kylmäliuos jähmettyisi ulkoilmassa 

kiertävään putkistoon.   
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5.3.2 Kylmäliuoksen inhibiitit ja metallit 

Pakkaskestävyyden ohella tärkeä seurattava kohde analyyseissä on korroosioinhibiittien 

sekä putkiston kulumisen ja korroosion seuranta. Tavoitteena on havaita ominaisuuksissa 

tapahtuneita muutoksia ja mahdollistaa niihin reagointi ajoissa. On tiedossa, että laitoksen 

kylmäliuos sisältää ainakin Ruste P 20 -korroosionestokemikaalia ja DOWCAL 100 -

kylmäliuoksen sisältämiä inhibiittejä. Ruste P 20:n koostumuksesta valmistaja ei 

toimittanut tietoa (Korves Oy 2008b). DOWCAL 100 -liuoksen valmistaja on ilmoittanut 

sen sisältävän kaliumtetraboraattia ja natriumhydroksidia (Dow Suomi Oy 2017). Inhi-

biittien sekä putkiston kulumisen ja korroosion seurannan kannalta oleellisia analyysitu-

loksia on esitetty kuvassa 5.4. 

 

Kuva 5.4. Kylmäliuoksen analyysin tuloksia. Kuvassa vasemmalla pystyakselilla liuoksen säh-

könjohtavuus ja nitriittipitoisuus, oikealla pH, Fe- ja Cu-pitoisuudet. Kuvassa on myös lineaari-

nen sovite Fe-pitoisuudelle. 

Kuvasta 5.4 havaitaan, että kylmäliuoksen glykolipitoisuuden pienentämisen aikana 

11.12.2015 lähtien liuoksen sähkönjohtavuus ja nitriittipitoisuus ovat pienentyneet. 

Nitriittiä käytetään kylmäliuoksien inhibiiteissä estämään teräsosien korroosiota (BP 

Lubricants USA 2014). Muutokselle arvioitiin olevan useita syitä: vanhaa metalleja ja 
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inhibiittejä sisältävää kylmäliuosta on mahdollisesti korvattu pelkällä vedellä ja liuokseen 

on mahdollisesti sekoitettu inhibiittiä, jossa on eri koostumus kuin aiemmin käytetyssä. 

Johtopäätöksiä näistä muutoksista ei katsottu tarpeelliseksi tehdä. 

Kupari- ja pH-arvot ovat pysyneet lähes vakioina seurantajakson ajan. Sen sijaan raudan 

pitoisuudessa on tapahtunut muutoksia: Fe-pitoisuus oli seurantajakson aikana taulukon 

5.3 mukaan pienimmillään 4,3 mg/l (11.12.2015) ja suurimmillaan 5,4 mg/l (3.10.2017). 

Kuvassa 5.4 esitetystä Fe-pitoisuuden lineaarisesta sovitteesta huomataan, että rautapitoi-

suuden trendi on ollut seurantajaksolla kasvava. Tämä voi merkitä edennyttä putkiston 

kulumista tai korroosiota. Pitoisuus on kuitenkin huomattavasti alle taulukossa 5.3 esitet-

tyjen raja-arvojen (BP Lubricants USA 2014).  
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6 HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pohjatietojen perusteella ja tuotantolaitoksen tuntevia asiantuntijoita haastattelemalla ar-

vioitiin merkittävimpiä jäähdytysjärjestelmän toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen liit-

tyviä tekijöitä. Havaintojen pohjalta tehtiin johtopäätöksiä, joita voidaan mahdollisesti 

käyttää havaittujen riskien ja epäkohtien parantamiseen. 

6.1 Elintarviketurvallisuus 

Laitoksen tuotantoprosesseissa ei käytetä suoria lämmönsiirtimiä, joissa kylmäliuos olisi 

valmistettavan tuotteen kanssa samalla lämmönsiirtopinnalla. Lähes kaikissa tuotantovai-

heissa valmistettavaa elintarviketta jäähdytetään ilman välityksellä. Kylmäliuos voisi 

päätyä lopputuotteeseen ainoastaan pisaroitumalla ilmaan ja tarttumalla tuotteen pintaan. 

Ilmavirtauksen nopeudet ovat näissä kohteissa kuitenkin pieniä, n. 1–2 m/s, ja lämmön-

siirtimet on suunniteltu estämään kondenssiveden pääsy valmistettavaan tuotteeseen. 

Lämmönsiirtimen vuodon sattuessa vuotanut kylmäliuos johdettaisiin todennäköisimmin 

kondenssivesien mukana pois, joten päätymistä lopputuotteeseen voidaan siis pitää epä-

todennäköisenä. Laitoksen historiassa ei ole tiedossa tapauksia, joissa lämmönsiirrin olisi 

alkanut vuotaa kylmäliuosta.  

Etyleeniglykolin myrkyllisyydestä huolimatta sen käytölle elintarviketeollisuuden läm-

mönsiirtosovelluksissa ei ole lainsäädännöllistä estettä, kunhan aineen pääsy elintarvik-

keisiin on estetty. Jos myrkyllinen kylmäliuos kuitenkin halutaan vaihtaa, voidaan tilalle 

harkita propyleeniglykoli-vesiliuosta osassa 4 esitettyjen tietojen perusteella. 

6.2 Kylmäliuosputkiston kunto 

Laitoksen yli 5 km pitkä kylmäliuosputkisto koostuu tavallisesta teräksestä, kuparista ja 

ruostumattomasta teräksestä valmistetuista putkista. Osien ikä ulottuu 2000-luvulla asen-

netuista uusista ruostumattomista teräsputkista vuonna 1974 rakennetun osan alkuperäi-

siin tavallisiin teräsputkiin. Vanhimmat putket on suunniteltu laitoksen alkuperäisen jääh-

dytysjärjestelmän tarpeisiin, josta ne on myöhemmin otettu nykyisen kylmäliuoskierron 

käyttöön. Putkistoon on jätetty paikoilleen nykyjärjestelmälle tarpeettomia toimilaitteita, 

kuten venttiilejä, joiden kunnosta ei ole tietoa. 
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Visuaalisen arvion mukaan laitoksen jäähdytysjärjestelmän riskialttein osa on tavalliset 

teräsputket vanhimman rakennusosan kellarikerroksessa. Korroosio on selvästi edennyt 

putkien ulkopinnoilla. Tässä sijainnissa on myös kylmäliuosputkiston alin kohta, joten 

siihen vaikuttaa putkistossa ylläpidetyn paineen lisäksi nestepatsaan aikaansaama hydro-

staattinen paine. 

6.3 Hälytys kylmäliuoksen vuodosta 

Kylmäliuosputkistossa vallitsee n. 2–3 bar paine. Järjestelmässä on kaksi paisunta-astiaa, 

joista kunkin tilavuus on n. 1 m3. Niihin on integroitu painemittauksella toteutettu häly-

tysjärjestelmä, joka reagoi nestepinnan laskiessa alle 2/3 tasolle koko säiliön tilavuudesta. 

Paisunta-astioita ei aktiivisesti pidetä täynnä, joten niiden pinnan taso on normaalitilan-

teessa hälytysrajan ja täyden välissä. Ennen hälytystä järjestelmästä voi siis enimmillään 

päästä ulos n. 667 l kylmäliuosta.  

Kylmäliuoksen painehälytys ilmaistaan automaatiojärjestelmän kautta laitoksen portilla, 

jossa on päivystys vuorokauden ympäri. Portin henkilöstö ilmoittaa hälytyksestä laitok-

sen jäähdytysjärjestelmästä vastaavalle yritykselle ja laitoksen esimiehelle. Arvion mu-

kaan putkiston vuototilavuuden pystyisi sulkuventtiilejä hyödyntämällä rajaamaan toden-

näköisesti n. 10 m3 tasolle. Putkiston venttiilejä ei ole kuitenkaan dokumentoitu tai mer-

kitty fyysisesti, joten toiminta olisi vuototilanteessa vaikeaa. Lisäksi joissain paikoissa 

kylmäliuosjärjestelmän putken tunnistaminen muiden putkien joukosta voi olla haasta-

vaa. Tilanteen varalle henkilöstölle tulisi laatia selkeä toimintaohje, jotta vuotoon pystyt-

täisiin reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja vaikutukset minimoimaan. 

6.4 Vuodon ympäristövaikutukset 

Kuten osassa 4 esitettiin, etyleeniglykoli on myrkyllistä nisäkkäille ja vesieliöille. Sen 

päästäminen maahan, vesistöihin ja jätevesiin on kiellettyä. Osassa 6.2 esitetyssä järjes-

telmän vanhimmassa ja riskialtteimmassa osassa on lattiakaivoviemäröinti, joka on kyt-

ketty kunnalliseen jätevesiviemäriverkkoon. Vuodon sattuessa kylmäliuos päätyisi toden-

näköisesti suoraan lattiakaivon kautta viemäriverkkoon. 

Glykolien tiedetään suurina pitoisuuksina vaikuttavan negatiivisesti vedenpuhdistamoi-

den biologisiin puhdistusprosesseihin. Päivien kuormituksen vaikutuksesta biologinen 
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puhdistusprosessi kykenee mukautumaan glykolien hajottamiseen, mutta yksittäinen 

suuri kuormituspiikki heikentää biologisen vedenpuhdistusprosessin tehoa hetkellisesti 

merkittävästi (Nitschke ym. 1996). 

6.5 Jäähdytystehon riittävyys ja lämpöhäviöt 

Jäähdytysjärjestelmän kylmäkonekapasiteetti on riittävä laitoksen nykytarpeisiin, mutta 

rajoittavaksi tekijäksi muodostuu ilmalauhduttimilla saavutettava lauhdutusteho. Nykyti-

lanteessa lauhdutusteho riittää n. +25 °C ulkolämpötiloissa, jolloin lauhduttimissa käyte-

tään vesiruiskutusta lauhdutustehon lisäämiseksi. Lämpötilan noustessa tästä kylmäko-

neita voidaan käyttää vain 85–90 % nimellistehosta lauhdutustehon puutteesta johtuen. 

Tällöin jäähdytystehon tarvetta on vähennettävä, jotta kylmäliuoksen lämpötila ei nousisi 

ja aiheuttaisi tuotannossa ongelmia. Toistaiseksi käytetyn tehon vähennys toteutetaan ti-

lajäähdytystä kuristamalla, mikä nostaa laitoksen sisäilman lämpötiloja, ja samalla hei-

kentää työskentelyolosuhteita huomattavasti. Automaation puutteesta johtuen kuristus-

säädöt täytyy tehdä manuaalisesti.  

Ilmalauhduttimet puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa siitepölyjen ja muun likaantumisen 

takia. Vesiruiskutus aiheuttaa voimakasta lauhduttimien kalkkeutumista vesijohtoveden 

sisältämän kalkin takia. Lisäksi visuaalisen arvion mukaan vesiruiskutuksen sumutuk-

sessa on optimointivaraa. Nykytilanteessa sumutus ei ole tasaista ja vesi pisaroituu pai-

koittain. Sumutuksella saavutettavaa lisätehoa voisi kasvattaa esim. paineilmahajoittei-

silla nestesuuttimilla. 

6.6 Jäähdytyskapasiteetin lisääminen 

Tehdasalueella on porakaivo, josta on alun perin otettu vettä prosessikäyttöön. Sitä ei 

kuitenkaan ole käytetty kymmeniin vuosiin. Kaivosta saatavalla vedellä voitaisiin jääh-

dyttää ilmalauhduttimissa kiertävää liuosta sivuvirtalämmönsiirtimellä. Sivuvirtaläm-

mönsiirrinkytkennästä saatavaa jäähdytystehoa arvioitiin karkeasti Danfossin lämmön-

siirtimen mitoitustyökalulla. Kummallekin puolelle määritettiin 20 °C lämpötilaerot ja 

tavoitetehoa muutettiin, kunnes massavirrat saatiin sopiville tasoille. Lämmönsiirtote-

hoksi saatiin näillä parametreilla 250 kW, joka lisäisi suoraan lauhdutustehoa. Esimerk-

kimitoituksen raportti on esitetty liitteessä 2. 
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Glykolipiiriin kytkettyä lämmönsiirrintä parempana vaihtoehtona pidettiin kylmäkoneen 

ammoniakkipiiriin kytkettyä lämmönsiirrintä, jolla jäähdytettäisiin kompressorin jälkeen 

tulistettua kylmäainetta kaivovesikierrolla. Ratkaisu olisi tehokas, koska kyseisessä pis-

teessä kylmäaineen lämpötila on kierron korkeimmalla tasolla. Ratkaisu pienentäisi ilma-

lauhduttimilta vaadittavaa jäähdytystehoa, ja mahdollistaisi kompressorien käytön jopa 

nimellistehoilla yli +25 °C lämpötiloissa. Kolmas vaihtoehto olisi käyttää porakaivon 

vettä lauhduttimien vesiruiskutukseen vesijohtoveden sijasta. Vesiruiskutusveden han-

kinta aiheuttaa nykytilanteessa huomattavia kustannuksia. 

6.7 Energiatehokkuus 

Tarkasteltavan laitoksen jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuteen vaikuttavat käytän-

nössä eniten lauhduttimissa ulkoilmaan siirrettävä lämpö sekä putkiston lämpöhäviöt. 

Laitoksella tarvitaan paljon jäähdytystehoa kaukana kylmäkoneista, joten joissain koh-

teissa voisi olla keskitetyn liuosputkiston sijasta energiatehokkaampaa jäähdyttää koh-

detta paikallisesti putkiston lämpöhäviöiden pienentämiseksi. 

Koska kylmäliuosputkistossa ei ole puskuri- tai sekoitussäiliötä, vaan kylmäkoneet on 

kytketty suoraan kahteen 300 mm runkolinjaan, virtausteknisistä syistä kylmäliuoksen ja-

kautuminen eri osastohaaroihin ei ole tasaista. Tästä johtuen myös pienillä kuormilla täy-

tyy olla vähintään kolme kylmäkonetta käynnissä, vaikka periaatteessa yhdenkin jäähdy-

tysteho riittäisi. Kylmäliuoksen tasaista jakaantumista voisi tehostaa puskurisäiliön 

avulla. 

Järjestelmän ilmalauhduttimille virtaavan kylmäliuoksen lämpötila on tyypillisesti n. 33–

39 °C. Kaukolämmön tai lämpimän käyttöveden lämmityskytkentään tarvitaan pääsään-

töisesti yli 60 °C ulostulolämpötila. Tarvittavaa asteisuutta ei saavuteta suoralla lämmön-

siirrinkytkennällä, mutta lämpöpumpun avulla lauhdelämmöstä saataisiin osa hyödynnet-

tyä esim. prosessihöyryn lämmitykseen.  
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7 YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyössä tarkasteltiin todellisen elintarvikkeiden tuotantolaitoksen jääh-

dytysjärjestelmää erityisesti riskien kannalta. Tavoitteena oli kartoittaa järjestelmän ny-

kytilanne ja sen perusteella arvioida sen toimintaa ja erityisesti turvallisuutta. Työn alussa 

esiteltiin tarvittavia lähtötietoja jäähdytysjärjestelmien toiminnan ymmärtämiseen: ylei-

simpiä jäähdytysprosesseja, kylmäaineita ja kylmäliuoksia. Sen jälkeen esiteltiin tarkas-

teltavan laitoksen jäähdytysjärjestelmä ja siitä tehdyt havainnot. 

Kartoitustyötä ja johtopäätöksiä tehtiin yhteistyössä tehtaan henkilökunnan ja laitoksen 

tuntevien henkilöiden kanssa. Työssä löydettiin useita turvallisuuteen ja järjestelmän toi-

mintavarmuuteen vaikuttavia havaintoja. Työssä tehdyt kylmäliuokseen, -putkistoon ja 

lauhdutusjärjestelmään liittyvät havainnot ja johtopäätökset on esitetty taulukossa 7.1. 

Taulukko 7.1. Tässä kandidaatintyössä tarkastellun tuotantolaitoksen jäähdytysjärjestelmästä 

tehdyt havainnot, niistä tunnistetut riskit ja toimenpide-ehdotukset. 

Kohde Havainto Riskit Toimenpide-ehdotukset 

Käytetty kylmä-

liuos 

Etyleeniglykolin 

myrkyllisyys 

Ympäristöhaitat, 

elintarviketurvalli-

suus 

• Kylmäliuoksen vaihto 

esim. propyleenigly-

kolipohjaiseen 

Kylmäliuoksen 

koostumus 

Kasvanut Fe-pitoi-

suus 

Putkiston kulumi-

nen tai korroosio 

• Fe-pitoisuuden jatko-

seuranta 

• Käytetyn inhibiitin 

sopivuuden tarkistus 

Kylmäliuosputkisto Korkea ikä ja tunte-

maton kunto 

Kylmäliuoksen 

vuoto laitokseen 

• Putkiston kunnon kar-

toitus 

Kylmäliuoksen 

vuodon mahdolli-

suus 

Ei kartoitusta put-

kiston sulkuventtii-

leistä 

Vuotoa ei pystytä 

rajaamaan 

• Kartoitus putkiston 

sulkuventtiileistä 

• Putkistomerkinnät 

• Henkilökunnan oh-

jeistus 

Lauhdutustehon 

riittävyys 

Ilmalauhduttimien 

teho ei riitä kesä-

olosuhteissa 

Työskentelyolosuh-

teiden heikentymi-

nen 

• Lauhdutustehon lisää-

minen, kts. taulukko 

7.2 
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Taulukossa 7.1 parannusehdotuksen mainittuun lauhdutustehon lisäämiseen esitettiin 

useita ehdotuksia. Lauhdutustehon lisääminen voitaisiin toteuttaa mm. porakaivon vettä 

hyödyntämällä. Lisäksi lauhdutusjärjestelmää arvioitiin energiatehokkuuden kannalta. 

Havaintoja ja niistä tehtyjä toimenpide-ehdotuksia on esitetty taulukossa 7.2. 

Taulukko 7.2. Laitoksen jäähdytysjärjestelmän lauhdutinosan eri kohteista tehdyt havainnot ja 

toiminnan parantamiseksi tehdyt toimenpide-ehdotukset. 

Kohde Havainto Toimenpide-ehdotukset 

Olemassa oleva porakaivo Käyttö lauhdutustehon lisää-

miseen 

Tulistetun kylmäaineen jääh-

dytys lämmönsiirtimellä 

Ilmalauhduttimien vesiruis-

kutus 

Huono sumutus Suuttimien uusiminen 

Energiatehokkuus Suuri lauhdutusteho ulkoil-

maan 

Lauhdelämmön hyötykäyttö 

lämpöpumpun avulla 
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LIITE 1. KYLMÄLIUOKSEN ANALYYSIRAPORTIT 

Raportti 1 

 

  

 

VESIANALYYSIRAPORTTI 01-16 
 

 

 

Monoetyleeniglykoli (MEG) 

 

 1. 

22/09 

2015* 

2. 

11/12 

2015* 

3. 

22/01 

2016* 

       

pH-arvo 

 

7,8 7,8 7,9        

Sähkönjohtavuus 

[mS/m] 

296 299 271        

Nitriitti 

[mg/l] 

120 120 120        

Ruste P 20 

[%] 

>2,0 

 

>2,0 

 

>2,0 

 

       

Rauta 

[mg/l] 

4,5 4,3 

 

4,8        

Kupari 

[mg/l] 

1,1 1,0 1,1        

Pakkaskestävyys 

[oC] MEG 

-27 -27 -24        

Etyleeniglykoli-

pitoisuus [Til.-%] 

42 42 39        

Kiintoaine 

 

Ei Ei Ei        

Näytteet: RaVe = Raakavesi, KiVe = Kiertovesi, PaVe = Patterivesi, LäVe = Lämmitys, IV = Ilmanvaihto, JV = Jäähdytys, 

LTO = Lämmöntalteenotto. 

 

* Ruste P 20 suositus 2,0 %. OK. 



 

Raportti 2 

 

  

Näyte 3.1.2017 5.4.2017 4.7.2017 3.10.2017 1.1.2018

pH, - 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

johtokyky,  mS/m 260 256 257 258 262

nitriitti, mg/L 111 111 109 110 107

Metallit, mg/L

Fe 4,9 5,2 4,8 5,4 4,9

Cu 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2

Mo 180,2 187,5 174,3 178,2 174,7

Co 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ni 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Zn 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1

As 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1

Mg 2,8 3,0 2,8 2,9 2,8

Al 0,08 0,10 0,07 0,06 0,08

Ca 20 21 19 19 19

Mn 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3

pakkaskestävyys, 

°C MEG 21 20 20 19 21

etyleeniglykoli-

pitoisuus, til-% 37 36 36 35 37

kiintoaine ei ei ei ei ei



 

LIITE 2. ESIMERKKI SIVUVIRTALÄMMÖNSIIRTIMESTÄ 

 

Plate Heat Exchanger Datasheet Ref.:

Customer: Contact person:

Project: E-mail:

Engineer:

Unit: Code: 004B2012 Date:

Unit Side2

kW

°C 10,00

°C 30,00

°C --

kg/s 2,989

L/s 2,988

m^2-K/W 0,00009

%

K

W/m^2-K

kPa 9,18

kPa 0,04

m/s 0,29

Unit Side2

Water

uPa-s 1005,8934

kg/m^3 998,8

J/kg-K 4178,481

kW/m-K 0,001

Unit Side2

---

---

---

m^2

---

---

---

---

---

---

mm^3 17500000

kg

°C

bar

 A (mm): 365

 C/C1/C2/C3 (mm): 214

 E (mm): 90

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Danfoss Hexact(v3.4.1)

Mass FlowRate

HEX Type: XB70H-1-50

Load

Flow Type

Outlet temperature (Actual)

Counter current

1 (Parallel)

Calculated parameters

39,00

19,00

--

250,00

3,415

MRV20171205104006

5.12.2017 10:40:16

Side1

Volumetric Flowrate 3,296

MRV

Inlet temperature

Outlet temperature (Specified)

Comments:

145

861/816/180/203

990  B (mm):

 D (mm):

 F (mm):

Design Temp. (Max/Min):

Design Pressure(Max):

Volume:

External Dimensions:

Accessories:

Viscosity

Density

Heat capacity

Weight:

Certification/Approval type:

Port velocity

Fluid

Thermal conductivity

Frame color:

Max.number of plates in current frame:

25/16

0,32

0,81

Side1

Ethylene glycol(35,00%)

9,00

39/10

LMTD

1869,9229

1041,2

Plate Material:

Total pressure drop

HTC(Available / Required)

XB70H-1-50

Gasket Material:

Pressure drop - In port

EN1.4404(AISI316L)

50

Specification:

Connection type:

15,17

49,4Surface margin

Connection size:

HEX Type:

Properties of fluid

14,16

--

1*24H/1*25H

115

PED Art 3.3

DN 65/100

--

13200000

Flange unlined

--

Fouling factor 0,00009

2735/1831

Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district 

cooling and other heating applications.

Number of plates:

3661,807

0,000

Side1

Grouping:

Heat transfer area:


