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Tässä kandidaatintyössä selvitetään Calefa Oy:n toimesta teollisuuspesuloiden
energiankäyttöä ja keinoja sen tehostamiseen. Työn tarkoituksena on esittää
energiankäytön nykytilanne, sekä suunnitelma, jolla voidaan vähentää energiankulutusta,
sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Energiankäyttöä voidaan vähentää lämmöntalteenotolla,
jota voidaan tehostaa lämpöpumpuilla.
Suurimmat energian kuluttajat pesuloissa ovat pesukoneet, mankelit ja kuivurit. Pesulan
hukkalämpövirtausten likaisuus luo haasteita lämmöntalteenotolle, joten laitteet täytyy
suunnitella

puhtaanapito

huomioon

ottaen.

Tämä

laskee

lämmöntalteenoton

hyötysuhdetta ja siten on jättänyt paljon potentiaalia lämmöntalteenotolle alalla.
Energian käyttöä voidaan tehostaa ottamalla talteen matalalämpötilaista hukkalämpöä ja
nostamalla sen lämpötilaa käyttäen lämpöpumppua. Kuivurien kuitupitoista poistoilmaa
voidaan puhdistaa savukaasupesurin avulla, jonka pesuvedestä voidaan ottaa lämpö
talteen.

Puhdistetusta

lämmönvaihtimilla.

poistoilmasta

Höyryntuotanto

loppu
aiheuttaa

lämpö
suuria

saadaan

talteen

tavallisilla

lämpöhäviöitä

pesuloissa.

Höyryntuotannosta voidaan päästä eroon tuottamalla vaaditut korkeat lämpötilat höyryn
sijasta kuumiin tuottolämpötiloihin suunnitellulla lämpöpumpulla siten välttäen
höyryntuotannon huonon hyötysuhteen.
Kustannusarvioiden pohjalta voidaan todeta, että investointi on aina kannattava ja että
kannattavuus riippuu aiemmista investoinneista energiatehokkuuteen ja laitteiden
käyttöajoista.
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1

JOHDANTO

Teolliset pesulat käyttävät suuria määriä energiaa muun muassa pesuveden
lämmitykseen, vaatekuivureiden kuivausilman lämmitykseen, sekä höyryntuotantoon
mankelointia ja pesuveden lämpötilan ylläpitoa pesusyklien aikana varten. Tällä hetkellä
pesulat ovat riippuvaisia fossiilisista energianlähteistä niin kuivausilman, höyryn kuin
sähkönkin tuotannossa.
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on esittää Calefa Oy:n kehityssuunnitelma
CalPET- Pesulan Energiankäytön Tehostaminen, jolla voidaan vähentää suurpesuloiden
energiankulutusta ja viedä niitä lähemmäs hiilineutraalisuutta. Suomen hallituksen
tavoitteena on luoda hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä ja CalPet-projekti
on oma osansa tätä kehitystä (Ympäristöministeriö 2017). CalPet-projektin takana on
Calefa,

Hollolalainen

yritys,

joka

tarjoaa

räätälöityjä

hukkaenergian

hyödyntämisratkaisuja – avaimet käteen periaatteella. Calefa on löytänyt pesuloista
paljon teknologista ja taloudellista potentiaalia energiantalteenotolle.
Projektissa esitetään kokonaisratkaisu, joka vähentää energian kulutusta kierrättämällä
hukkalämpöä takaisin pesulan prosesseihin ja samalla korvaa fossiilisia energianlähteitä.
Hukkalämmön hyödyntäminen toteutetaan lämpöpumppujen avulla, joita käyttäen
voidaan ottaa energiatehokkaasti talteen energiaa matalistakin lämpövirroista.
Esimerkkinä tavanomaisesta pesulasta on käytetty Päijät-Hämeen Tekstiilihuollon
pesulasta saatua energiadataa. Energian, veden ja polttoaineiden kulutus esitetään
ominaisarvona

per

kilogrammaa

pyykkiä,

tuotantokustannuksia eri pesuloiden välillä.

jolloin

pystytään

vertailemaan
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2

TEOLLISTEN PESULOIDEN ENERGIAN KÄYTTÖ

Tyypillisen laitospesulan energiankäyttö jakaantuu neljään osioon: kaukolämpöveteen,
höyryntuotantoon, sähköön ja kuivausilman lämmitykseen. Höyry tuotetaan usein
kaasulla tai polttoöljyllä ja kuivausilma maakaasupolttimella tai sähköllä, mutta suomessa
sähkölämmitteiset pesulakuivurit ovat harvinaisia. Kaukolämpöä käytetään lähinnä vain
kiinteistön lämmitykseen. Ostoenergia kattaa noin 10 % teollisten pesuloiden
liikevaihdosta (Schuster et al. 2012 s.61). Säästetty energia voidaan laskea suoraan
liikevoitoksi, joten energiansäästöratkaisut ovat yleensä kannattavia.
Kulutetun energian määrä vaihtelee pesulan koon mukaan tuhansista megawattitunneista
satoihin megawattitunteihin. Tästä energiasta noin 90 % on lämpöenergiaa ja loput
sähköä. Pesuloiden lämmönkulutus vaihtelee välillä 0,6 – 3,86 kWh/kg pyykkiä
itävaltalaisen pesula-alan energiankäyttö selvityksen mukaan. Sähkönkulutus vuorostaan
vaihteli välillä 0,04 – 1,5 kWh/kg. Suuri vaihtelu riippuu pesuloiden käyttämien laitteiden
energianlähteistä (Schuster et al. 2012) (Schwengber et al. 2010). Lämmön- ja
sähkönkulutus kohteet on esitetty taulukossa 1.

2.1

Höyryntuotanto

Höyryntuotanto toteutetaan yleensä pienillä höyrykonteilla joiden lämpöteho vaihtelee
laitoskoon

mukaan

sadoista

kilowateista

muutamaan

megawattiin.

Konttien

kattilahyötysuhde on pienen koon vuoksi yleensä huono, sillä niissä ei yleensä ole
esilämmittimiä tai muita hyötysuhdetta nostavia lämmöntalteenotto järjestelmiä. Lisäksi
höyrynsiirtojärjestelmissä esiintyy aina häviöitä, joita voi pahentaa puutteellinen eristys.
Höyryn siirto- ja tuotantohäviöt ovat keskimäärin 15,5 % käytetystä lämpöenergiasta ja
höyryntuotantojärjestelmien keskimääräinen hyötysuhde on noin 70 %, 38 pesulaa
kattaneessa itävaltalaisessa tutkimuksessa (Schuster et al. 2012). Höyrykontit ja
höyrygeneraattorit toimivat useimmiten polttoöljyllä, nestekaasulla tai maakaasulla.
Maakaasu on yleisintä Etelä-Suomen alueella, jonne maakaasuverkko ylettyy. Verkon
ulkopuolella nestekaasu on yleisempää.
Höyryä käytetään mankeleiden lämmitykseen, sekä veden nopeaan lämmittämiseen
pesusyklien aikana. Höyryä voidaan käyttää kuivaukseen kuivureissa, jolloin höyry tulee
pitää tulistettuna, jolloin häviöt ovat suuria. Mankeleissa käytettävän höyryn tulee olla
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noin 150 ⁰ C lämpötilassa ja 6 barin paineessa. Mankelien osuus lämmönkulutuksesta on
noin 17 % (Taulukko 1).

2.2

Kuivurit ja mankelit

Tekstiilikuivuri on käytännössä suuri kuivausrumpu, jonka täyttömäärä voi olla jopa
satoja kiloja. Kuivurin kuivausilman lämmitys tapahtuu kuivureiden sisäänrakennetuissa
lämmitysjärjestelmissä. Ilma lämmitetään yleensä polttamalla maakaasua, joka tuottaa
huomattavia määriä kasvihuonekaasupäästöjä. Lämpö siirtyy syntyvästä savukaasusta
ristivirtalämmönvaihtimella kuivausilmaan, joka lämpenee noin 90 - 115 ⁰ C
lämpötilaan, tai puhtaana palavan maakaasun savukaasu voidaan johtaa suoraan kuivurin
sisään polttimesta.
Mankeleita käytetään liinavaatteiden kuivaamiseen ja silittämiseen. Mankeleita voidaan
myös lämmittää suoraan maakaasulla höyryn sijaan. Tällöin maakaasun lämpö siirretään
lämpö-öljyyn, joka kiertää mankelin sisällä siirtäen lämpöä sen pinnoille.

2.3

Sähkö

Sähkö on noin 8-13 % kokonaisenergian kulutuksesta. Sähköä käytetään valaistukseen,
sekä koneiden moottoreissa pesukoneiden, ilmastointilaitteiden ja kuivureiden
pyörittämiseen Sähkölämmitteisen kuivurit, mankelit ja pesulaitteet ovat harvinaisia
suomessa. Suurimmat sähkönkäyttökohteet ovat ilmanvaihto (n. 30 %) ja koneiden
moottorit (n. 25 %). (Schuster et al. 2012) (Energie 2011)
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Taulukko 1: Sähkön- ja lämmönkulutuskohteet eriteltyinä pesuloissa (Energie 2011) (Schuster
et al. 2012)
Lämpöenergian
Sähköenergian kulutuskohteet
kulutuskohteet
%
%
10 %
90 %
Höyryn

14

Ilmanvaihto

30

Sähkömoottorit

25

Valaistus

10

Tunnelipesukoneet

20

Kiinteistölämmitys

10

Kuivurit

17

Prosessilämpö

10

Mankeli

17

Paineilma

10

Prässit

14

Muut

5

Muut

17

tuotantohäviöt
Höyryn

1,5

siirtohäviöt
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3

PESULOIDEN LÄMMÖNTALTEENOTON NYKYTILANNE

Nykyisissä pesuloissa lämmöntalteenotto on yleistä, mutta sen tehokkuudessa on paljon
parannettavaa. Lämmöntalteenottoa voidaan tehdä jätevedestä, työtilojen poistoilmasta
sekä kuivureiden, mankelien ja takkitunnelien kuivausilmasta. Lämmöntalteenoton
kokonaistehokkuutta voidaan mitata energian kierrätysasteella (Energy Reuse
Effectiveness ERE). ERE on terminä saanut alkunsa datakeskusten energian
uusiokäytössä. (Tschudi et al. 2010)

3.1
3.1.1

Lämmöntalteenotto poistoilmasta
Ilmanvaihto

Pesuloiden ilmanvaihdon lämmöntalteenotto poistoilmasta ei eroa muista kiinteistöistä.
Lämmöntalteenotto voidaan toteuttaa erittäin hyvällä hyötysuhteella (90 - 95 %) käyttäen
pyörivää kiekkolämmönsiirrintä (Kuva 1). Saatu lämpö on helppo siirtää poistoilmasta
tuloilmaan.

Kuva 1: Kiekkolämmönvaihdin. Kiekko pyörii jäähdytettävän ja lämmitettävän virtauksien
kanavien välissä. Ilma kulkee kiekon kennorakenteen läpi vapauttaen lämpöä kylmälle puolelle
ja lämmeten kuumalla puolella. (Tomia 2007)
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3.1.2

Kuivurien ja mankelien poistoilma

Kuivurit muodostavat 30 - 40 % pesuloiden lämmönkulutuksesta ja mankelit keskimäärin
20 - 25 % (Schuster et al. 2012). Kuivureiden ja mankelien poistoilmasta on mahdollista
saada talteen suuria määriä lämpöä kuivausilman korkean lämpötilan (jopa 115 ⁰ C) ja
korkean ilmankosteuden (ω(RH =6.5, T=115 ⁰ C)= 76 g/kg) takia. Kuivureissa
lämmöntalteenottoa haittaa ilman likaisuus. Kuivausilma sisältää suuria määriä
tekstiileistä irtoavia kuituja, pölyä ja kosteutta, ja mattopesuloissa hiekkaa, jotka yhdessä
tarttuvat helposti lämmöntalteenottimien rakenteisiin. Ongelmaa voidaan vähentää
lisäämällä suodatus poistokanavaan ennen lämmöntalteenottoa, mutta suodatus ei
koskaan täysin estä likaantumista. Suodatus aiheuttaa painehäviötä virtauksessa, vaatii
myös itsessään puhdistamista tai vaihtamista ja siten vähentää hyötysuhdetta.
Likaantuminen

on

suurin

rajoite

lämmöntalteenotolle,

jonka

hyötysuhde

parhaimmillaankin vain noin 54 %:a ja yleensä jää alle 40 %:n. Calefa on ratkaissut
likaantumisongelmaa mitoittamalla kuivurienpoistoilman lämmönvaihtimet tarpeeksi
väljiksi, joka vähentää lian tarttumista (Kuva 2). Hyötysuhdetta rajoittaa myös
poistoilman kastepiste, sillä mitä enemmän lämpötilaa lasketaan alle kastepisteen, sitä
enemmän lämmönsiirtimen pintaan tiivistyy vettä, joka sitoo pölyä siirtimen pinnoille.
Lämmönsiirtopintoihin tarttuva lika aiheuttaa painehäviötä, laskee lämmönsiirtokerrointa
ja lopulta tukkii lämmönvaihtimen, jos sitä ei puhdisteta tarpeeksi usein.

Kuva 2: Calefan Calmari-lämmönvaihtimia rivissä pesulan katolla.
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Virtauksen likaisuus ja siitä syntyvä huollontarve voi johtaa pesuloita jättämään
lämmöntalteenoton kokonaan pois, jos laitteita ei ole suunniteltu likaisiin olosuhteita ja
ei ole varustettu helppoa huoltoa varten. Erityistä ongelmaa voi aiheuttaa mattopesuloissa
matoista irtoava hiekka, joka aiheuttaa eroosiota ja helposti tukkii tai rikkoo
lämmönvaihtimet. Calefa Oy on kehittänyt syklonijärjestelmän hiekan erottamiseen
poistoilmasta, joka mahdollistaa lämmöntalteenoton ilman lämmönvaihtimien eroosiota.

3.2

Lämmöntalteenotto jätevedestä

Jäteveden lämmöntalteenotto toteutetaan lämmönvaihtimella, jossa viemäröitävällä
vedellä esilämmitetään yleensä tulevaa käyttövettä. 40 ⁰ C poistovedellä saadaan lämpöä
talteen 40 - 45 % hyötysuhteella, ja korkeammilla lämpötiloilla hyötysuhde on vielä
parempi. Poistovesi voi olla jopa 90 ⁰ C tietyissä pesuohjelmissa. Kuitenkin trendi on
pesuvesien lämpötilojen madaltamisen kannalla, joka onnistuu käyttämällä uusia
pesuaineita,

jotka

eivät

vaadi

yhtä

korkeita

lämpötiloja.

Näin

säästetään

lämmitysenergiaa. Lämmöntalteenoton jälkeen poistoveden lämpötilaksi jää noin 20 - 25
⁰ C. Lämmönvaihtimet suunnitellaan pesuveden likaisuus huomioon ottaen.

4

ESIMERKKI TAPAUS:PÄIJÄT-HÄMEEN TEKSTIILIHUOLTO

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto on pesulayritys Hollolassa, joka on vuosia panostanut
energiatehokkuuteen. Calefa on tehnyt Päijät-Hämeen Tekstiilihuollolle ilma-ilmalämmönvaihdin järjestelmän vaatekuivurin hukkalämmöntalteenottoa varten. Täten
helpon tiedon saatavuuden ansioista sitä on käytetty lähtökohtana esimerkkitapaukselle
pesulasta. Pesulassa on suoritettu energiankäyttöselvitys osana tuotantokustannus
selvitystä vuonna 2014, joka toimii lähteenä suurimmalle osalle pesulan luvuista.

4.1

Laitoksen energianlähteet

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto käyttää energianlähteinä kaukolämpöä, sähköä ja
maakaasua. Kaukolämpöä käytetään laitostilojen lämmitykseen talviaikoina. Pesulan
mankeli käyttää höyryä ja samoin höyryllä lämmitetään pesuvettä pesusyklien aikana.
Höyry tuotetaan laitoksen pihalle sijoitetussa höyrykontissa, joka käyttää polttoaineena
maakaasua. Pesulan kuivurien kuivausilma lämmitetään polttamalla maakaasua.
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4.2

Energiankulutus

Taulukko 2: Tammi-syyskuun energian kulutukset 2014 Päijät-Hämeen tekstiilihuollossa.
Maakaasu
Höyry
Sähkö
Kaukolämpö
856 MWh

1339 MWh

406 MWh

415 MWh

Taulukossa X on listattu vuoden 2014 energiaselvityksen tulokset. Energiaselvitys kattaa
vain tammi-syyskuu välin, joten kulutukset todellisuudessa ovat suuremmat. Lukuja
voidaan silti käyttää vertailu käytössä, kun ne jaetaan pestyn pyykin painon mukaan.
Höyry on listattu erikseen, sillä vuonna 2014 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto osti höyrynsä
ulkopuoliselta tuottajalta, mutta on sittemmin siirtynyt tuottamaan oman höyrynsä
nestekaasua polttavalla maakaasukattilalla. 2014 käytetyn höyryn määrästä voidaan
arvioida nykyinen kaasun kulutus käyttäen tyypillistä höyrykontin hyötysuhdetta. Kun
höyryä on käytetty 1339,4 MWh, ja kattilan hyötysuhde arvioidaan optimistisesti olevan
80 %, voidaan laskea kattilan kaasunkulutus yhtälöllä:
𝑄𝑝𝑎 =
jossa

𝑄𝐻ö𝑦𝑟𝑦

(1)

ηk

𝑄𝑝𝑎

polttoaineen kulutus

MWh

𝑄𝐻ö𝑦𝑟𝑦

höyryn kulutus

MWh

ηk

kattilan hyötysuhde

%

Saadaan höyryntuotannon energian kulutukseksi 1339 MWh/0,8 = 1674 MWh eli noin
kaksi kolmasosaa käytetystä maakaasusta. Maakaasun kulutus on 856 MWh, jolloin
kokonaiskulutus maakaasulle on 2530 MWh. Kun höyrykattilan ja kuivurin osuudet
lämpöenergian kulutuksesta tiedetään, voidaan arvioida talteen otetun lämmön määrä ja
siten laitoksen kokonaisenergian kulutus. Höyryntuotannon häviöksi linjahäviöt
huomioon ottaen voidaan arvioida noin yksi kolmannes ja jäteveden lämmöntalteenoton
hyötysuhteeksi on arvioitu noin 47 %. Lämmöntalteenotto suoritetaan Calefan Calmari
ilma-ilma lämmöntalteenottimella, jonka hyötysuhde on noin 52 %. Näin voidaan laskea
pesulan energian kierrätysasteeksi: 100 % · 66 %· 66 % · 47 % + 100 % · 33 % · 52 % =
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37.6 %. Kokonaisenergian kulutus on siis 2530 MWh / 62.4 % = 4043 MWh. Pesulan
koneiden energiavirrat ovat esitetty diagrammina kuvassa 3.

Kuva 3: Sankey-diagrammi Päijät-Hämeen Tekstiilihuollon lämpöenergian käytöstä ja
lämmöntalteenotosta. Noin kolmannes pesulan käyttämästä energiasta kierrätetään.

Koska pesuloiden koot, sekä pestyjen pyykkikilojen määrät vaihtelevat on järkevää
esittää kulutus myös laskettuna pyykkikilogrammaa kohden, jolloin ominaiskulutusta
voidaan vertailla laitosten kesken, ja saada kuva energiatehokkuuden tasosta.
Energiaselvityksessä lasketut ominaiskulutuksen nähdään kuvassa 4. Kuvasta 4 nähdään
kaasunkulutuksessa saatu säästö kun järjestelmään lisättiin kuivurien poistoilman
lämmöntalteenotto, sekä kaukolämmön tarve vuodenaikojen vaihtelun suhteen.
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Kuva 4: Tehonkulutus kiloa kohden, sekä kaukolämmön energiankulutus. Vertailu vuoden 2013
ja 2014 välillä.
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5

CALPET KEHITYSSUUNNITELMA

CalPet-projekti sai alkunsa Calefan LTO-ratkaisujen myynnistä pesulateollisuuteen.
Calefa suunnittelee ja toteuttaa poistoilman LTO-järjestelmiä pesuloihin. Työtä tehdessä
on todettu suurta potentiaalia alan energiankulutuksen vähentämiseen. CalPet-projekti
keskittyy

pesulateollisuuden

energiankäytön

tehostamiseen

ja

kehittää

kustannustehokasta, kaupalliseen käyttöön soveltuvaa ratkaisua. Lopullisena visiona on
täysin hiilineutraali pesulajärjestelmä, jossa ostoenergian käyttö on minimoitu
lämmönkierrätyksellä ja toteutuu täysin puhtaalla energialla.
Ratkaisu on suunniteltu soveltuvan olemassa olevien pesuloiden tehostamiseen, sekä
myös kokonaisratkaisuksi uusiin laitoksiin. Jäteveden lämmöntalteenottoa tehostettaisiin
lämpöpumpuilla ja höyryntuotannosta voitaisiin päästä kokonaan eroon käyttäen korkeita
lämpötiloja

tuottavia

”kuumalämpöpumppuja”.

Kuivurin

lämmöntalteenottoa

tehostettaisiin puhdistamalla virtaus savukaasupesurilla ja ottamalla lämpö talteen
pesurivedestä.

5.1

Lämmöntalteenotto kuivurin poistoilmasta

Nykyisin suurin rajoittava tekijä kuivurien poistoilman lämmöntalteenotossa on
virtauksen likaisuus. Poistoilma sisältää suuria määriä kankaista irtoavaa nukkaa, joka
tukkii tavalliset lämmönvaihtimet, vaatien joko kalliita itsepuhdistuslaitteita, jatkuvaa
huoltoa, tai laitteiden mitoittamista niin väljiksi, että ne eivät tukkeudu. Tämä johtaa
tavalliseen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon verrattuna heikkoon hyötysuhteeseen.
Yhtenä mahdollisena ratkaisuna on suunniteltu virtauksen puhdistamista ennen
lämmöntalteenottoa,

lisäämällä

järjestelmään

voimalaitoksilla

käytettävä

savukaasupesuri.

5.1.1

Savukaasupesuri

Savukaasupesurissa pyritään tekemään suuri kosketuspinta virtaavan veden, ja
ilmavirtauksen välille. Pesuri koostuu tornista, eli kolonnista, joka on täytetty
täytekappaleilla. Täytekappaleiden rooli on lisätä lämmönsiirtopinta-alaa johon vesi voi
tiivistyä ja luoda huokoinen peti, jonka läpi ilma voi virrata. Kolonnin yläosassa ovat
suuttimet, jotka suihkuttavat vettä täytekappale kasan päälle. Vesi virtaa täytekappaleita
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pitkin ja kohtaa tornin alapäästä sisään puhallettavan poistoilman, joka kohdatessaan
kostean kappaleen pinnan jäähtyy ja ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy pinnalle. Samalla
ilmavirtauksen mukana kulkevat hiukkaset sitoutuvat veteen ja ilmavirtaus puhdistuu.
Pesuneste ja virtauksesta poistuva hiukkasliete kasaantuu kolonnin pohjalle. Pesurin
rakenne näkyy kuvassa 5.

Kuva 5 Savukaasupesurin toimintaperiaate ja lämmöntalteenotto (Calefa 2016).

Täytekappaleet ovat tehty muovista, keramiikasta tai metallista ja ovat suunniteltu
olemaan epäsäännöllisen muotoisia jotta niistä muodostuu huokoinen kerros, josta ilma
pääsee läpi, sekä olemaan reagoimatta virtauksen partikkelien kanssa, jolloin kappaleet
eivät kärsi korroosiota.

5.1.2

Lämmöntalteenotto

Savukaasupesuri pystyy poistamaan lähes 100 % kaikista yli 0,5 µm hiukkasista
virtauksessa ja 90 % alle 0,5 µm hiukkasista (Huhtinen et. al 2004, 256), joten pesurin
jälkeen voidaan lämpö ottaa talteen hyvällä hyötysuhteella käyttäen tavallista
ilmavaihdon lämmönvaihdinta. Ilman kosteus savukaasupesurin jälkeen on korkea, ja sen
lämpötila jäähtyy ilmavirtauksen märkälämpötilaan. Virtauksen märkälämpötilan voi
arvioida ilman Mollier-diagrammista (Kuva 6) seuraten vakioentalpiakäyrää ilman
kastepisteeseen. Näin voidaan arvioida 115 ⁰ C ja 6,5 RH virtauksen lämpötilaksi noin
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53 ⁰ C pesurin jälkeen. Käyttäen Mollier-diagrammia voidaan arvioida entalpian
muutoksen avulla LTO:lle saatavissa oleva teho. Jos poistoilma virtaukseksi yhdelle
laitteelle oletetaan tyypillinen 0,6 m3/s ja ilman tiheydeksi 1,2 kg/m3 voidaan teho laskea
kaavalla 2:
𝑃 = 𝑞𝑣 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ
jossa

(2)

P

on saatavissa oleva teho

W

qv

on tilavuusvirta

m3/s

ρ

tiheys

kg/m3

Δh

on entalpian muutos

kj/kg

Kun entalpian arvo märkälämpötilassa on 320,7 kj/kg ja entalpia lämmöntalteenoton
jälkeen on 18,6 kj/kg kun virtaus lauhtuu keskimääräiseen ulkolämpötilaan 5 ⁰ C ja
kastepisteeseen (RH=100 %), saadaan teho:
P = 0.6 m3/s ∙ 1.2 kg/m3 ∙ (320.7-18.6) kg/kj = 217.5 kW
Ilmanvaihdon tyypillisellä LTO:n hyötysuhteella 95 % voidaan virtauksesta siis saada
talteen 217,5 kW ∙ 95 % = 206 kW.
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Kuva 6: Kostean ilman Mollier-diagrammi ja esimerkki miten märkälämpötila löydetään sen
avulla.

Myös kolonnin pohjaan virtaavasta pesuvedestä voidaan ottaa talteen lämpöä, jolloin
virtauksesta pesun aikana poistunut lämpö saadaan myös talteen. Veden lämpötila sen
lauhtuessa virtauksesta on sama kuin märkälämpötila. Koska virtaus sisältää
poistoilmasta pestyä nukkaa, tulee se puhdistaa ennen LTO:a vaihtimien tukkiutumisen
välttämiseksi. Tähän soveltuvaa teknologiaa on jo käytössä pesuloiden jäteveden
lämmöntalteenotossa, jossa veteen kertyy samaa nukkaa. Nukan erotus jätevedestä
voidaan toteuttaa esimerkiksi pyörivän rummun avulla jossa rummun sisällä on pienempi
suodatin materiaalista oleva rumpu, johon nukka kertyy. Keskipakoisvoima pakottaa
veden suodattimen ja nukkakerroksen läpi. Toinen vaihtoehto ovat pyörivät
lämmönvaihdin ratkaisut, joissa lämmönsiirto pintoina toimivat pyörivät levyt. Tällöin
lämmönvaihdin rakentuu akselista ja akselilla olevista levyistä, joiden sisällä
lämmitettävä puhdas vesi virtaa. Akseli pyörii jätevesivirran keskellä, jolloin
keskipakoisvoima työntää likaa irti levyistä, ja lämmönsiirto pinnat pysyvät puhtaina.
Suodatettu jätevesi on helppo kierrättää takaisin savukaasupesuriin, jolloin säästetään
veden käyttöä. Ilman veden kierrätystä savukaasupesuri käyttäisi suuria määriä vettä.
Savukaasupesurin veden kulutus on noin 3-4 l/m3 käsiteltyä ilmaa (Rissanen 2016).
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Tyypillisellä 0.6 m3/s poistoilma virralla tämä tarkoittaisi 2.1 l/s tai 7.56 m3/h veden
kulutusta kuivuria kohden.

5.1.3

Lämpöpumput

Lämmöntalteenottoa voidaan tehostaa lämpöpumpun avulla. Lämpöpumppu on laite,
joka pystyy siirtämään lämpöä kylmemmästä tilasta lämpimämpään. Lämpöpumppu
yksinkertaisimmillaan koostuu neljästä pää komponentista (Kuva 7): höyrystimestä,
kompressorista, lauhduttimesta ja paisuntaventtiilistä. Toiminta perustuu tiivistymisessä
ja höyrystymisessä tapahtuvaan lämmönsiirtoon. Lämpöpumpussa kiertää matalassa
lämpötilassa höyrystyvä kylmäaine, jonka siirrettävän lämmönlähde höyrystää
höyrystimessä. Tämän jälkeen kylmäaine kaasu puristetaan kompressorilla korkeaan
paineeseen, jolloin se tiivistyy takaisin nesteeksi lauhduttimessa, vapauttaen lämpönsä
lämmitettävään kohteeseen. Tämän jälkeen nesteen annetaan paisua paisuntaventtiilissä
matalampaan paineeseen, jolloin se voidaan taas haihduttaa uudelleen höyrystimessä.

Kuva 7: Lämpöpumpun toimintaperiaate ja pääkomponentit (Calefa 2018)

Savukaasupesurin

pesuveden

lämmöntalteenotto

voidaan

toteuttaa

samalla

lämpöpumpulla jäteveden lämmöntalteenoton yhteydessä, jolloin vältetään kahden
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erillisen lämpöpumpun investointi kustannukset. Tällöin savukaasupesurin pesuveden
lämmöntalteenotto tapahtuu saman lämpöpumpun höyrystimessä. Lämmöntalteenoton
hyötysuhde käsitellään jäteveden talteenoton yhteydessä.

5.1.4

Kustannusarvio

Savukaasupesurin hintaa kyseltiin savukaasupesureita valmistavalta yritykseltä. Hinnaksi
8.3 m3/s virtauksella ja 1.5 MW kuivureiden huipputeholla saatiin 150 000 €, eli 100 000
€/MWpa.

Lisäksi

hintaa

arvioitiin

selvittämällä

teollisuuden

savukaasupesuri

investointeja ja laskemalla niiden perusteella pesurin hintoja kattilan polttoainetehoa
kohden. Investoinnin arvoja saatiin myös aikaisemmasta opinnäytetyöstä, jossa niitä oli
selvitetty (Pahkamäki 2015). Arvot kirjattiin taulukkoon 3. Kun kuivurin lämmitysteho
tiedetään, voidaan arvioida sen vaatiman pesurin hinta. Yksittäisten kuivurien
polttoainetehot liikkuvat sadoissa kilowateissa. Näiden arvioiden matalampi hinta selittyy
suuruuden ekonomialla, eli kustannuksen laskulla tehon ja koon kasvaessa.
Kustannuslaskuihin valittiin yritykseltä mitoituksen perusteella saatu hinta, joka täsmää
paremmin kuivurien teholuokkaan.
Taulukko 3: Savukaasupesurin ominaisinvestointi hintoja ja niiden lähteet

Laitos

€/MWpa

Teho MW

Lähteet
Valmet 2014

Haapaniemi 2

42 800

280
Kuopion Energia 2018
Tampereen Sähkölaitos
2017a

Naistenlahti 2

55 500

180
Tampereen Sähkölaitos
2017b

Biovoimalaitos
HK16
Voimalaitos
tehoilla

20 800

144

Nokianvirran Energia
2018

60 000

5-300

Pahkamäki 2015

5-300 MW
Keskiarvo

44 775
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5.2

Lämmöntalteenotto jätevedestä

Nykyisillä järjestelmillä jätevesi lähtee pesukoneesta keskimäärin 40 ⁰ C lämpötilassa ja
menee viemäriin lämmöntalteenoton jälkeen noin 20 - 25 ⁰ C lämpötilassa. CalPetprojektin tavoitteena ottaa jätevedestä talteen 10 astetta lisää lämpötilaeroa lämpöpumpun
avulla. Jäteveden loppulämpötilaksi jää vain 10 ⁰ C, jolloin jokaista pyykki kiloa kohden
saadaan talteen noin 0,12 kWh lisää energiaa, olettaen tyypillisen 10 l/kg pyykkiä- veden
kulutuksen. Kuitenkin koska 10 - 25 asteiselle hukkalämmölle ei ole järkeviä
käyttökohteita pesula ympäristössä, tulee lämpötilaa nostaa joka onnistuu taloudellisesti
lämpöpumpulla. Lopullinen rajoittava tekijä lämpötilan laskemisessa lämpöpumpun
avulla on lämmönvaihtimien jäätymisriski, lisäksi poistoveden lämpötilaa ei saa laskea
alle tulevan käyttövedenlämpötilan.
Käyttökohteeksi hukkalämmölle soveltuu pesulan tulovesi. Pesuloiden toiminta ei
kuitenkaan ole jatkuvaa, joten jätevedellä lämmitetty tulovesi tulee pystyä säilyttää
seuraavaa pesusykliä varten. Tähän soveltuu lämminvesivaraaja, jollainen pesuloissa
yleensä onkin. Lämminvesivaraaja täyttyy jäteveden lämmöntalteenoton lämmittämällä
vedellä, josta se tarvittaessa johdetaan pesukoneisiin. Tällöin varaaja toimii lämpöakkuna
talteen otetulle hukkalämmölle ja lämpöpumpun lauhdutuspuolena. Jotta lämpöpumpulla
olisi jatkuva lämmönlähde myös höyrystyspuolella, tarvitsee järjestelmä toisen varaajan
jätevesipuolelle, johon jätevettä voidaan säilöä lämmöntalteenottoa varten. Varaajat tulee
eristää lämpöhäviöiden välttämiseksi. Lämpöpumppu siirtää lämpöä jätevesivaraajasta
lämminvesivaraajaan.

5.2.1

COP:n arviointi

Järjestelmän hyötysuhdetta arvioitiin käyttäen kompressori valmistajien mitoitusohjelmia
ja sekä Calefan omasta taulukosta (kuva 8), sekä Motivan selvityksestä saaduista
viitearvoista tehdystä lineaarisesta approksimaatiosta., joiden antamista COP arvoista
laskettiin keskiarvo. COP (Coefficient Of Performance) arvo kertoo lämpöpumpulla
saadun lämmitystehon suhteen lämpöpumpun käyttämään sähkötehoon, ja siten kuvaa
kuinka paljon enemmän lämpöä järjestelmä tuottaa, suoraan sähkölämmitykseen
verrattuna. Teollisuudessa käytettyjen lämpöpumppujen COP arvo vaihtelee välillä 2,5 -
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7,5 riippuen eniten halutusta lämpötilan nostosta ΔT=20-90 K (Motiva 2014). COP arvo
voidaan laskea kaavalla 3:
𝐶𝑂𝑃 =
jossa

𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö

(3)

𝑊

QLämpö

on tuotettu lämpö

kWh

W

on tehty työ

kWh

Kun lämpöpumppu toimii sähköllä, on tehtytyö pumpun käyttämä sähköteho. Saadut
COP arvot ovat kirjattu taulukkoon 4. Käytetyt ohjelmat olivat HoneyWellin Genetron ja
Bitzerin Bitzer Software.
Taulukko 4: Arvioidut COP arvot jäteveden LTO:ssa käytettävälle lämpöpumppulle lähteineen.

Lähde

COP

Bitzer Software

4.22

Genetron

4.15

Calefa

5

Motiva

5.05

Keskiarvo

4.6

Kun veden lämpötila pystytään pudottamaan 10 asteeseen, ja koneeseen tulevan
vesijohtoveden lämpötila on 7 ⁰ C, saadaan hyötysuhde arvioitua kaavalla 4:
𝜂𝐿𝑇𝑂 = 𝑇

𝑇𝐿𝑇𝑂,𝑖𝑛 −𝑇𝐿𝑇𝑂,𝑜𝑢𝑡
𝐿𝑇𝑂,𝑖𝑛 −𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑣𝑒𝑠𝑖

(4)

Saadaan jäteveden lämmöntalteenotolle hyötysuhteeksi (40 ⁰ C – 10 ⁰ C )/ (40 ⁰ C – 7
⁰ C) = 91 %. Jos aikaisemmin jätevesi menee viemäriin 25 ⁰ C lämpötilassa, on saadusta
lämmöstä lämpöpumpulla saatu osuus on kaavalla 4: (25 ⁰ C – 10 ⁰ C )/ (40 ⁰ C – 7 ⁰ C)
= 45.5 % eli puolet 91 %:n kokonaislämmöntalteenotosta. 4.6 COP arvolla sähkönkulutus
tälle osuudelle LTO:sta on 45.5/4.6 =9.9 % talteenotetusta lämmöstä. Eli jos jätevedestä
saadaan talteen 100 kWh lämpöä, kuluu lämmöntalteenottoon 9,9 kWh sähköenergiaa.
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Kuva 8: COP arvoja lähde- / kohdelämpötilojen suhteena.(Calefa Oy)

5.3

Kuumalämpöpumppu

Kuumalämpöpumpun (KLP) määritelmänä käytetään lämpöpumppua, joka tuottaa yli 80
⁰ C lämpötiloja. Kuumalämpöpumput ovat teollisuudessa harvinaisia, sillä teknologia on
uusi ja investointi kustannukset ovat usein suuret (Arpagaus et. al 2018). Teknologian
kehityksen

myötä

ne

ovat

muuttuneet

entistä

kannattavammiksi.

Pesuloissa

kuumalämpöpumput voivat korvata höyryn ja maakaasun käyttöä korkeiden lämpötilojen
tuotannossa, ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Kun lämmönlähteenä
käytetään pesulan omaa hukkalämpöä, säästetään samalla primäärienergiaa, jolloin
polttoaineen- ja ostoenergiankulutus laskevat vielä enemmän. Kokeellisissa oloissa
kuumalämpöpumpuilla on voitu tuottaa jopa 165 ⁰ C lämpötiloja. Saadut COP-arvot
vaihtelevat 2 – 5 välillä (kuva 9). Jos sopivaa hukkalämmönlähdettä ei ole, voidaan
pumppu kytkeä sarjaan ulkoilmasta lämpöä siirtävän ilmalämpöpumpun kanssa, jolloin
COP arvo laskee, mutta vältytään polttoaineiden käytöltä.
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Kuva 9: Kaupallisten kuumalämpöpumppujen COP arvoja lämpötilannoston funktiona.
(Arpagaus et. al 2018).

Kun pesulan höyryntuotannosta irtaudutaan kokonaan, ja kaikki lämpö saadaan muista
lähteistä, voidaan saada jopa 50 % säästöt välttämällä kattila ja siirtohäviöt. Pesuloiden
tarkoituksella suunnittelu täysin höyryvapaiksi on tunnettu energiansäästöratkaisu
pesuloiden energiankäytön tehostamisessa. Saksalaisessa Alternativen für die Wäschereiraportissa höyryä käyttävät pesularatkaisut hävisivät vertailussa suoraan sähköä tai
kaasua käyttäville keskitetyille pesuloille. (Schuster et al. 2012) (Schwengber et al. 2010)
KLP pystyy korvaamaan höyrykattilan höyryn lähteenä, sekä tuottamaan pesuloiden
tarvitsemia korkeita lämpötiloja ilman höyryä, jolloin voidaan välttää höyryntuotannon
häviöt. Tällöin lämpö voidaan siirtää suoraan lämpöpumpun lauhdutinpuolelta
esimerkiksi lämpö-öljyyn, joka kiertää mankelin sisällä. Lämpö-öljy mankeli käyttää 20
% vähemmän energiaa kuin höyrylämmitteinen mankeli (EnergieAgentur 2016). Koska
kaupallinen KLP ei yleensä pysty suoraan tuottamaan mankeleiden tarvitsemia, jopa 150
⁰ C lämpötiloja ja 6 barin painetta, tulee järjestelmään lisätä jokin tapa priimata paine ja
lämpötila halutulle tasolle. Jos höyryä ei käytetä, voidaan lämpötila nostaa halutulle
tasolle helposti sähkö-, tai kaasulämmityksellä. Laitos, joka haluaa jatkaa höyryn
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käyttämistä, voi järjestelmään lisätä höyrykompressorin KLP:n jälkeen, joka nostaa
höyrynpainetta ja samalla lämpötilaa halutulle tasolle.
Calefa on kehittänyt teollisuuskäyttöön kuumalämpöpumpun, joka pystyy 125 ⁰ C
loppulämpötilaan, talteenotetun ja tuotetun lämpötilan eron ollessa 60 K, jolloin päästään
noin 3.15 COP arvoon. Pumppua on testattu laajalla lähde- ja kohdelämpötiloilla 40 – 80
asteeseen tuottaen 90 – 125 asteista vettä. Pumppu pystyy tuottamaan jopa 100 asteen
lämpötiloja jäähdyttäessä vettä seitsemään celsius asteeseen 2 COP-arvolla. Pumpun
testaamista kaavaillaan myös pesulakäytössä.

5.4

Lämmöntalteenotto mankeleista

Mankeleiden poistoilma on silityksessä haihtuvan veden takia kuumaa ja kosteaa (T=85
- 105 ⁰ C, RH = 6 – 10 %). Osana mankelointia kankaaseen lisätään öljyä, joka estää
kankaan palamista kosketuksissa kuuman (jopa 150 ⁰ C) metallipinnan kanssa. Öljy
haihtuu mankeloinnin yhteydessä ja poistuu ilman mukana. Mankelien poistoilman
lämmöntalteenotto voidaan yhdistää kuivurien poistoilmaan ja tarvittaessa syöttää
savukaasupesurin läpi, jolloin virtaus jäähtyy märkälämpötilaan n. 48 ⁰ C (esim. Kuva
6). Tällöin lämpö voidaan saada talteen noin 88 % hyötysuhteella, ottaen huomioon
häviöt. Mahdollisena käyttökohteena talteenotetulle lämmölle voisi toimia kuivausilman
tai pesuveden esilämmitys.

5.5

Polttoaineen korvaaminen biokaasulla

Koska mikään lämmöntalteenotto ei voi olla täydellistä, tarvitsee jokainen pesula
primäärienergian lähteen. Parhaimmiksi vaihtoehdoiksi tähän on todettu kaasu, tai suora
sähkölämmitys (Schwengber et al. 2010). Lämpöpumppujen avulla voidaan vähentää
maa- ja nestekaasun käyttöä sähköllä, mutta hiilineutraaliuteen pyrittäessä, täytyy löytää
vaihtoehtoinen polttoaine, sillä Suomessa kaasukäyttöiset pesulalaitteet ovat yleisempiä,
kuin sähkölämmitteiset ja varsinkin kuivurien muuttaminen sähkölämmitteisiksi olisi
kallista.
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5.5.1

Biokaasu

Biokaasu on eloperäistä ainetta mädättämällä tuotettua kaasua. Biokaasua voidaan polttaa
sellaisenaan, mutta sen koostumus aiheuttaa haasteita. Suuri palamattoman hiilidioksidin
ja typen osuus laskevat sen lämpöarvon noin puoleen maakaasun lämpöarvosta, joka
tarkoittaa että biokaasua tulee polttaa kaksi kertaa enemmän samaa energia määrä varten.
Lisäksi biokaasun epäpuhtaudet voivat liata laitteita ja aiheuttaa korroosiota, lyhentäen
koneiden käyttöikää. Biokaasu ei varsinkaan sovellu niihin kuivureihin joissa poltetun
kaasun savukaasu johdetaan suoraan kuivuriin, sillä epäpuhtaasti palava biokaasu
nokeaisi vaatteet ja voi tartuttaa vaatteisiin ei toivottuja hajuja.

5.5.2

Bio-SNG

Vaihtoehtona biokaasulle on synteettinen maakaasu (synthetic natural gas SNG), joka
muistuttaa koostumukseltaan ja lämpöarvoltaan enemmän maakaasua. Bio-SNG on
biokaasusta puhdistettua, tai puuaineksesta kaasuttamalla valmistettua lähes puhdasta
metaania. Taulukossa 5 nähdään vertailu maakaasun, biokaasun ja bio-SNG:n
koostumuksesta ja lämpöarvoista.
Koska bio-SNG muistuttaa koostumukseltaan maakaasua, voidaan sitä käyttää suoraan
maakaasun korvikkeena suurimmassa osassa maakaasun käyttökohteista. Tällöin
vältytään koneiden uusimiselta. Bio-kaasun puhdistus prosessi kuluttaa kuitenkin
huomattavia määriä energiaa, joka nostaa bio-SNG:n hintaa. Yleisesti bio-SNG:n hinta
on noin 15 % eli 5 €/MWh korkeampi kuin maakaasulla (Gasum 2018). Aalto yliopiston
tekemän arvion mukaan maakaasun hinta voisi ylittää bio-SNG:n hinnan 2020-luvun
alussa (Kakkonen et. al 2014), jolloin ainoa rajoittava tekijä maakaasun korvaamiselle
olisi sen rajallinen tuotantokapasiteetti Suomessa.
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Taulukko 5: Polttoainekaasujen koostumukset (Suomen kaasuyhdistys 2012).
Ainesosa
Maakaasu
Biokaasu
Bio-SNG
Metaani

98.1 %

45 - 75 %

95 – 98 %

Hiilidioksidi

0.04 %

25 – 50 %

0–3%

Typpi

0.8 %

0 – 20 %

0–2%

Happi

0.01 %

0 – 10 %

0–1%

Rikkivety

-

0 – 1000 mg/m3

Jälkiä

Siloksaanit

-

0 – 50 mg/m3

Jälkiä

Kosteus

-

on

Jälkiä

Halogenoidut
hiilivedyt

-

0 – 1600 mg/m3

Jälkiä

Raskaammat
hiilivedyt

1%

-

-

Lämpöarvo

10 kWh/m3

5 kWh/m3

9.4 -9.7 kWh/m3

28

6

MUITA SÄÄSTÖKEINOJA

Kehittyvä teknologia mahdollistaa säästöjä monissa kohteissa, esimerkiksi pesukoneiden
ja valaistuksen automaatiossa ja pesuaineiden käytössä. Nämä säästökeinot lisäävät
pienissä määrin energiatehokkuutta, ja ovat vaihtoehtoisia lisäyksiä laitosten
energiankulutuksen vähentämiseen.

6.1

Pesukoneiden automaatio

Uudet pesukoneet mahdollistavat pyykin automaattisen punnitsemisen ja pesuveden ja
pesuaineiden annostelun juuri sopivassa määrin. Näin vedenkäyttö vähenee, jolloin
lämmitysenergiaa kuluu vähemmän veden lämmitykseen. Näin saadaan jopa 30 %
vähennys vedenkäytössä ja siten 20 % vähennys pesukoneen lämmitysenergiassa, kun
samalla uusien koneiden moottorit ovat energiatehokkaampia. (Handwerkskammer
Hamburg 2015)

6.2

Valaistuksen automaatio

Valaistuksen automaatiolla tarkoitetaan liiketunnistimella varustettuja automaattisesti
sammuvia valoja. Automatisoidut valot vähentävät valojen turhaa polttamista. Lisäksi
valaistuksen tehokkuutta voidaan lisätä siirtymällä energiatehokkaampiin lamppuihin.
Näin saadaan 20 % säästö valaistusenergiasta (Handwerkskammer Hamburg 2015). Kun
sähköenergia on keskimäärin 10 % laitoksen energiankäytöstä, ja valaistus on 10 %
sähköenergiasta, saadaan leikattua koko laitoksen energian käyttöä 0,2 %. (Energie 2011)

6.3

Pesuaineet

Veden lämmitys vie suurimman osan laitospesulan käyttämästä lämpöenergiasta, joten
jos

tarvittavaa

veden

lämpötilaa

voidaan

laskea,

saadaan

suuria

säästöä

energiankulutuksessa. Siksi on kehitetty pesuaineita, jotka mahdollistavat puhdistuksen
matalammissa lämpötiloissa. Siirtymällä uudempiin pesuaineisiin voidaan säästää
huomattavia määriä lämmitysenergiaa. Vähentämällä pesuveden keskilämpötilaa
neljästäkymmenestä asteesta kolmeenkymmeneen voidaan saada 31 %:n säästöt
lämmitysenergiasta,

kun

pesuveden

alkulämpötila

on

tyypillinen

8

⁰ C.

Matalalämpötilapesu ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin, joten ennen sen käyttöä
tulee ottaa huomioon pyykin laatu. (Josephy et. al 2013)
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KANNATTAVUUS

Kannattavuuden

arviointiin

käytettiin

esimerkki

energiadataa

Päijät-Hämeen

tekstiilihuolto pesulasta. Kun lämmöntalteenoton hyötysuhteet on selvitetty, voidaan
arvioida säästetyn ostoenergian määrä, ja siten säästetty raha. Kun säästetty rahamäärä
tunnetaan, voidaan sitä vertailla järjestelmän hintaan. Järjestelmän hinta-arviointiin
käytettiin Calefan aiempien projektien laite- ja asennuskustannuksien laskupohjia, sekä
savukaasupesurien investointi dataa. Maakaasun hintana liitäntä- ja siirtomaksujen ja
verojen jälkeen käytetään 77,9 €/MWh ja puhdistetun biokaasun hinta on 15 % kalliimpi
n. 89,6 €/MWh (Gasum 2018). Sähkön hintana käytetään pesulateollisuudelle 54 €/MWh
(Nyholm 2018).
Kun höyryn tuotannosta irtaudutaan kokonaan, vältytään höyryntuotannon suurilta
häviöiltä. Höyryntuotannon häviöt ovat noin 33 % höyryenergian käytöstä ja höyryn
osuus lämmitysenergiasta on 66 % voidaan säästön osuus laskea: 100 % · 66.6 % · 33.3
% = 23 % säästöä kokonaislämpöenergiasta taulukon 1 mukaisesti. Tällöin järjestelmän
tarvitsema lämpöenergia on 4043 MWh / 0.77 = 3133 MWh/a. Kuivurin vaatima
energianmäärä ei muutu, jolloin kuivurin osuus kulutetusta energiasta on 1334 MWh /
3113 MWh = 43 %. Tästä saadaan talteen 90 % savukaasupesurin jälkeen eli 1334 MWh
· 90 % = 1201 MWh. Loppulämpöenergia jakaantuu mankelin ja pesukoneen kesken,
josta 46 % eli 817 MWh menee mankeliin, ja 54 % eli 961,6 MWh pesukoneisiin
(Taulukko 1). Koska mankeli toimii lämpö-öljy kierron avulla, se ei enää tuota
lauhdevettä, joka menisi viemäriin, vaan on suljetulla kierrolla. Tällöin mankelin ainoa
poistovirtaus on vaatteista haihtuva kuuma ja kostea ilma josta talteen saadaan 817 MWh
· 88 % = 719 MWh. Pesukoneisiin menneestä lämmöstä saadaan jäteveden talteenotossa
talteen 91 %, eli 874 MWh. Tästä 45.5 % saadaan lämpöpumpulla COP 4.5, jolloin
sähkönkulutus on 874 · 45.5 % /4.6 = 86.4 MWh. Suurin osa lämpöpumpun sähkötehosta
kuluu kompressorissa, jossa se muuttuu hukkalämmöksi ja siirtyy kylmäainevirtaukseen,
jolloin sähköteho voidaan vähentää tarvittavasta ostoenergiasta noin 90 % hyötysuhteella.
Lisäksi lämpöpumpun vaatimien kiertovesi pumppujen kulutukseksi voidaan arvioida
noin 10 % kompressorin tehosta jolloin niiden energian kulutus on 86.4 MWh · 10 % =
8.6 MWh. Ostoenergiaa kuluu siis 3113 MWh – 874 MWh – 1201 MWh – 719 MWh –
90 % · 88.3 MWh = 241 MWh lämpöä ja 95 MWh sähköä.
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Energian kierrätysaste on tällöin 874 MWh + 1201 MWh + 719 MWh / 3113 MWh = 89
%, jolloin ostoenergian osuus laitteiden lämpöenergiasta on vain 11 %. Järjestelmään
tuotu ostoenergia voi olla bio-SNG kaasua tai tavallista maa- tai nestekaasua.

7.1

Laitos ilman lämmöntalteenottoa

Jos kehityskohteena on pesula täysin ilman lämmöntalteenottoa, olisi Päijät-Hämeen
Tekstiilihuollon dataan perustuvassa esimerkissä maakaasun kulutus 4043 MWh/a. Saatu
säästö saadaan: 4043 MWh · 79.9 €/MWh – 892 MWh · 89.6 €/MWh – 95 MWH · 54
€/MWh = 296 296 €. Energian kulutus uudella järjestelmällä laskee 1 – (241 MWh + 95
MWh)/4043 MWh = 91.7 %.
Jos laitos tekee yhtä kahdeksan tunnin vuoroa, on laitoksen keskiarvoisiksi
lämmitystehoiksi arvioitu 300 kW mankeli tehoa, 350 kW pesukone tehoa ja 500 kW
kuivurin tehoa, jolloin huipputeho on noin 1,5 MW. Uuden järjestelmän, joka sisältää
lämpöpumput, savukaasupesurin, lämmönvaihtimet ja putkitukset, hinnaksi näiden
tehojen kautta on arvioitu laskupohjien avulla n. 600 000 €. Tällöin investoinnin
takaisinmaksu aika saadaan kaavalla 5:
𝐼

𝑛=𝑆
jossa

(5)

n

on takaisinmaksuaika vuosina

a

I

on investoinnin hinta

€

S

on saatu vuotuinen säästö

€/a

Takaisinmaksuaika yhdellä vuorolla on 600 000 €/293 825 €/a = 1,74 a eli noin 1 vuotta
ja 9 kuukautta. Jos pyykkiä pestäisiin kahdessa tai kolmessa vuorossa olisi kulutetun ja
siten myös säästetyn energian määrä kaksi tai kolme kertaa suurempi. Tällöin myös saatu
säästö rahana olisi kaksi tai kolme kertaa suurempi samalla investointi kustannuksella ja
investointi maksaisi itsensä takaisin nopeammin. Saatu takaisinmaksu aika voidaan
laskea kaavalla 5. Takaisin maksuajat ja saatu säästö eri vuoromäärillä on kirjattu
taulukkoon 6.
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7.2

Lämmöntalteenotollinen laitos

Esimerkkinä kehityskohteelle, jossa on jo investoitu kuivurien ja jäteveden LTO:hon,
käytetään taas Päijät-Hämeen Tekstiilihuoltoa. Maakaasun kulutus sama kuin
esimerkissä, 2530 MWh/a. Saatu säästö saadaan yhdelle vuorolle 2530 MWh · 79.9
€/MWh – 241 MWh · 86.9 €/MWh – 95 MWH · 54 €/MWh = 175 407 €. Energian
kulutus uudella järjestelmällä laskee 1 – (241 MWh + 95 MWh)/2530 MWh = 86.7 %.
Koska laitoksessa on jo lämmöntalteenottoa, on siellä myös valmiiksi tehty putkituksia,
poistoilman

lämmöntalteenottoa

sekä

jäteveden

lämmöntalteenottoa

säästytään

investointikustannuksilta näiltä osin. Investoinnin kustannukseksi on arvioutu yhtä
vuoroa tekevälle laitokselle n. 500 000 €. Takaisinmaksuaika voidaan laskea kaavalla 5.
Tulokset eri vuoro määrillä ovat kirjattu taulukkoon 6.

7.3

Tulosten tarkastelu

Taulukko 6: Eri laitos skenaarioiden takaisinmaksuajat ja investointikustannusarviot

Laitostyyppi

Säästö €

Takaisinmaksuaika a

Ei LTO:a
1-vuoro

296 295

2.03

2-vuoro

592 591

1.01

3-vuoro

888 886

0.68

Aikaisempi LTO järjestelmä
1-vuoro

175 406

2.85

2-vuoro

350 813

1.43

3-vuoro

526 220

0.95

Yleisesti noin kolmen vuoden takaisinmaksuaika on merkki projektin kannattavuudesta
teollisuuden energiatehokkuusprojekteissa. Taulukosta 6 nähdään että uusi järjestelmä on
kannattava kaikissa skenaarioissa. Voidaan myös todeta, että investoinnin kannattavuus
riippuu tehtyjen vuorojen määrästä eli siten koneiden käyttötunneista.
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8

YHTEENVETO

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää pesulateollisuuden energiankäyttöä,
lämmöntalteenoton nykytilannetta, sekä esittää taloudellisesti kannattava suunnitelma
energiankäytön ja lämmöntalteenoton parantamiseksi. Lähteenä käytettiin alan
selvityksiä, sekä yhden esimerkki pesulan energiadataa.
Pesulan energiankäyttö jakaantuu sähköön ja lämpöön, josta lämpö on suurin osa.
Pesuloiden energiankäyttö vaihtelee sadoista tuhansiin megawattitunteihin riippuen
laitoskoosta. Lämmöntalteenotto voi pesulassa olla huonolla tolalla, sillä virtausten
likaisuus luo haasteita LTO suunnitteluun. Energian kierrätysaste pesuloissa on noin 30 40 %, jos lämmöntalteenottoa käytetään.
Pesulan energiankäyttöä voidaan parantaa taloudellisesti kannattavalla tavalla lisäämällä
lämpöpumppuja, puhdistamalla hukkalämpövirtoja kuidusta ja siirtymällä pois
höyrynkäytöstä lämmityksessä. Näillä toimenpiteillä voidaan energian kierrätysaste
nostaa jopa 89 %:iin, säästää 85 - 92 % energiaa ja saada investoinnille alle 3-vuoden
takaisinmaksuaika kaikissa tutkituissa skenaarioissa. Voidaan todeta että investointi on
kannattava laitoksille, joissa on tai ei ole olemassa olevaa lämmöntalteenottoa. Uuden
järjestelmän energiavirrat nähdään summattuna kuvassa 10.

Kuva 10:Sankey diagrammi uuden järjestelmän lämmöntalteenotosta.
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