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Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella erilaisten pinnoitteiden vaikutusta lämmön-

siirtimien lämmönsiirtokertoimiin osana lämmöntalteenottojärjestelmää. Jokaiselle läm-

mönsiirtimelle suoritettiin mittauksia kahdeksalla eri ilmannopeudella ja tuloksia verrat-

tiin referenssilämmönsiirtimen mittaustuloksiin. Käytettyjä pinnoitteita mittauksissa oli 

epoksi sekä polyuretaani pinnoite Blygold. Blygold pinnoitetta käytettiin vain yhdessä 

lämmönsiirtimessä, kun taas epoksia käytettiin neljässä. Kolmessa mittauksessa epoksia 

oli eri paksuinen kerros ja neljännessä pinnoite laitettiin suoraan runkoputkiin neulojen 

alle. 

Tuloksien perusteella ainakin tässä kokoluokassa, ja näillä ilman nopeuksilla, pinnoit-

teilla ei ole suurta merkitystä ilmapuolen lämmönsiirtokertoimeen. Ainoa merkittävä 

eroavaisuus voidaan nähdä epoksilämmönvaihtimessa, jossa pinnoite on runkoputken 

pinnalla eikä neuloissa. Tässä mittauksessa ilmapuolen lämmönsiirtokerroin on huomat-

tavasti heikompi kuin muissa.   

Työssä tutkitaan myös pinnoitusten vaikutusta ilmapuolen paine-eroon. Paine-ero mitat-

tiin neulaputkien läpi jokaiselle mittapisteelle mahdollisimman lähellä stationääritilaa. 

Paine-eromittauksissa eroavaisuuksia nähtiin enemmän, mutta myös mittarista johtuva 

mittavirhe oli suurempi.   
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The aim of this master’s thesis was to examine differences between five coated surfaces 

and one reference needle-tube heat exchangers as a part of the heat recovery unit. Every 

unit was examined with eight different airflow velocities and the results were compared 

with the reference unit. Examined coats were polyurethane coat Blygold and epoxy coat 

which prevent corrosion in the tube surface. Blygold coat is mostly used in the food in-

dustry and it also prevents corrosion. Four of the five coated units were coated with epoxy 

and one with Blygold. In epoxy units, three had different coat thicknesses in needles and 

the last one has the coat in the tube surface under the needles. 

The outcome of the research was that coating didn’t affect the heat transfer coefficient 

that much. Only one unit had some notable differences and that was the epoxy unit with 

coating in the tube surface. In that case, the heat transfer coefficient was distinctly lower 

than in the others. 

In the thesis, there was also research about pressure difference through the heat ex-

changer. Pressure difference was measured in every measurement point while the process 

was close to a stationary state. The results were compared with other units and results 

show changes between coated exchangers.   
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1 JOHDANTO 

1.1 Yritys 

Retermia on yritys, joka valmistaa neulalämmönsiirtimiä osana lämmöntalteenottopro-

sesseja. Retermia sijaitsee Heinolassa ja valmistaa itse lämmönsiirtimet omalla tuotanto-

puolellaan. Yritys on perustettu vuonna 1982 ja yhtiön toimitusjohtajana sekä tämän dip-

lomityön ohjaajana toimii Markus Castren (Retermia A, 2019.) Neulalämmönsiirrin on 

osa Retermian patenttia ja niiden pääasialliset käyttökohteet ovat ravintolat, koulut, sai-

raalat sekä teollisuushallit.  

1.2 Tutkimusongelma 

Retermialla on myynnissä lämmönsiirtimiä eri pinnoitteilla. Näistä pinnoitteista ei tun-

neta niiden vaikutusta lämmönvaihtimen lämmönsiirtoon. Nykyisissä tuotteissa pinnoit-

teiden vaikutus on arvioitu varmuuskertoimien avulla tuotteen tuoteselosteeseen. Tämän 

diplomityön tavoitteena on tutkia lämmönsiirtimiä kyseisillä pinnoitteilla ja tutkia miten 

ne vaikuttavat neulalämmönsiirtimen ilmapuolen osakonduktanssiin. Tutkimuskohteena 

on yhteensä seitsemän lämmönsiirrintä, joista yksi on referenssilämmönsiirrintä ilman 

pinnoitetta. Pinnoitteellisista mittasarja 65 on elintarviketeollisuudessa käytettävä poly-

uretaanipinnoite Blygold, ja neljä ovat pinnoitettu epoksi-korroosiopinnoitteella. Mitta-

sarja 67 eli Referenssilämmönsiirrin toimii vertailukohteena muille lämmönsiirtimille. 

Mittaukset mittasarjalle 66 tehtiin ainoastaan Retermialle, joten tämän lämmönsiirtimen 

ominaisuudet sekä tulokset jätettiin pois diplomityöstä. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Mittauksissa jokaiselle lämmönsiirtimelle järjestetään samat olosuhteet, jotka saadaan yl-

läpidettyä lämmityspattereilla, kylmäkoneilla, pumpuilla ja puhaltimilla. Laboratoriossa 

käytössä on lämmintila, kylmätila sekä valvontatila. Lämmintilalla tarkoitetaan mittaus-
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huonetta, jossa mitattava lämmönsiirrin sijaitsee. Kylmätilassa on lämmöntalteenottojär-

jestelmän tuloilman lämmönsiirrin sekä huoneen lämpötila pystytään pitämään pakkasen 

puolella. Valvontatilassa sijaitsee puhaltimet, ilmakanavat sekä prosessin käyttöohjel-

misto. Lisäksi valvontahuoneessa on prosessia kontrolloiva tietokone, johon mittausdata 

kerätään talteen. Toinen datankeruupiste sijaitsee mittaushuoneessa. 

Pinnoitteiden vaikutus ilmapuolen osakonduktanssiin on oletettavasti melko pieni, joten 

mittaustarkkuus on oltava mahdollisimman tarkka. Mittaustarkkuutta monimutkaistaa la-

boratorion koneistojen ja kanavan ylimääräisten komponenttien aiheuttamat paine-, 

lämpö- ja massahäviöt. Pitkät ilmakanavat ja niissä olevat ylimääräiset komponentit tuot-

tavat ilmavirtaukseen kertavastuksia, mutta nämä saadaan kuitenkin minimoitua opti-

moiduilla mittareiden sijainneilla. Virhemarginaaliksi on annettu neste- ja ilmapuolen te-

hojen suhteeksi ± 5%, mutta tavoite mittauksissa on päästä alle kolmen prosentin virhee-

seen. 

1.4 Työn rakenne 

Teoriaosuudessa alustetaan mittauksiin ja laskentaan sisältyvää lämpö- ja virtausteknistä 

teoriaa. Käydään tärkeimmät yhtälöt sekä toimintaperiaatteet, joiden pohjalta laskenta 

suoritetaan. Teoriaosuuteen sisällytetään myös tietoa lämmönvaihtimista sekä lämmön-

vaihtimien likaantumisesta, puhdistamisesta ja erilaisista pinnoitteista.  

Teorian jälkeen käsitellään mittausvalmisteluja, jossa kerrotaan hieman käytössä olevista 

mittareista, komponenteista ja mahdollisista korjaustöistä. Mittareista tutustutaan myös 

niiden aiheuttamaan virheeseen sekä käydään lyhyesti läpi työssä käytetyt automaatio- ja 

datankeruujärjestelmät.  

Mittauskappaleessa esitetään mittausten lähtökohdat, tarvittavat olosuhteet, sekä mahdol-

liset ongelmat mittausten aikana. Lisäksi esitetään yksi esimerkkilasku yhden lämmön-

vaihtimen yhden mittapisteen arvoilla. Lopuksi arvot esitetään kuvaajissa ja taulukoissa 

sekä pohditaan mittausten tuloksia sekä niiden tarkkuutta.  
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2 LÄMMÖNSIIRRON TEORIA 

Ennen mittauksia ja laskelmia on hyvä käydä läpi tutkimuksiin pohjautuvaa teoriaa. Var-

sinkin lämmönsiirto ja virtaustekniikka ovat tärkeitä osa-alueita tässä tutkimustyössä.  

2.1 Lämmönsiirron tyypit 

Lämmönsiirto voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, johtumiseen, konvektioon ja sätei-

lyyn. Kukin tavoista esiintyy lämmönsiirrossa eri tavalla ja useissa tapauksissa ne kaikki 

tai osa pitää ottaa huomioon samanaikaisesti. Esimerkiksi lämmönsiirtimessä lämpö siir-

tyy nesteestä putken pinnalle konvektion avulla, josta lämpö johtuu putkimateriaalin lä-

vitse ja siirtyy taas konvektiolla lämmitettävään ilmaan tai nesteeseen. (Incropera et al. 

2011, 2) 

2.1.1 Johtuminen 

Lämmönjohtuminen on lämmönsiirtoprosessi, jossa lämpöä siirtyy kuumasta kylmään 

paikoillaan olevaa materiaa pitkin käyttäen hyväksi atomaarista ja molekulaarista liikettä. 

Tätä voidaan ajatella energian siirtymisenä energisten partikkeleiden luota vähemmän 

energisten partikkeleiden luokse partikkeleiden interaktion myötä. Kuvassa 1 on esitetty 

johtuminen yksittäisten molekyylien liikkeillä. Kuvassa kahden erilämpöisen pinnan vä-

lillä liikkuu kaasussa yksittäisiä molekyylejä, joilla on omat energiatasonsa. Lähellä läm-

pimämpää seinää olevat molekyylit omaavat enemmän energiaa kuin viileämmällä puo-

lella olevat. Molekyylien satunnaisen liikkeen vuoksi tapahtuu molekyylien välisiä tör-

mäyksiä, jolloin kahden molekyylin välinen energia siirtyy molekyylien välillä tasoittaen 

niiden energiaeroja. Nämä törmäilyt mahdollistavat, että nettolämmönsiirto on aina kohti 

viileämpää seinämää. (Ganji et al. 2018) 
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Johtumisen lämpövuo voidaan laskea yhtälöllä (2.1), jossa q”x on lämpövuo suuntaan x 

per pinta-ala kohtisuorassa lämmönsiirtymiseen. Yhtälön k on lämmönjohtavuus, joka on 

määritettävä jokaiselle materiaalille erikseen. Miinusmerkki k:n edessä johtuu lämmön 

siirtymisestä kohti alempaa lämpötilaa. Matka, jonka lämpö siirtyy, merkitään x:nä ja 

symbolilla T tarkoitetaan differentiaalista lämpötilan muutosta. (Incropera et al. 2011, 4) 

𝑞𝑥
,, = −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
     (2.1) 

missä 

q” lämpövuo   [W/m2] 

k lämmönjohtavuus  [W/mK] 

T lämpötila   [K] 

x matka, jonka lämpö siirtyy  [m] 

 

 

 

Kuva 1 Lämmön johtuminen yksittäisten molekyylien liikkeillä. (Incropera et al. 2011, 3) 
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Yksinkertaisuudessaan dT ja dx voidaan avata integroimalla, jotta yhtälö saadaan helpom-

min luettavaan muotoon.  

∫ 𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

∫ 𝑑𝑥
𝐿

0

=
(𝑇2−𝑇1)

𝐿
= −

(𝑇1−𝑇2)

𝐿
     

missä 

L pituus   [m] 

Kun lämpötilat käännetään toisinpäin, saadaan lämpötilaerosta positiivinen ja liittämällä 

tämä yhtälöön (2.1) saadaan 

𝑞𝑥
,, = 𝑘

(𝑇1−𝑇2)

𝐿
    (2.2) 

Lämpöteho johtumiselle saadaan laskettua lämpövuo yhtälön kautta. Lämpöteho on 

pinta-alan ja lämpövuon tulo yhtälön (2.3) tapaan. 

𝑞𝑥 = 𝑞𝑥
,, ∙ 𝐴     (2.3) 

missä 

q lämpöteho   [W] 

A lämmönsiirtopinta-ala  [m2] 

Yhdistettynä tämä lämpövuon yhtälöön (2.1) saadaan  

𝑞𝑥 = 𝑘𝐴
(𝑇1−𝑇2)

𝐿
    (2.4) 

Yhtälön L on kuvassa 2 näkyvien T1 ja T2 välinen matka, minkä lämpövuo johtuu. (Incro-

pera et al. 2011, 68) 
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2.1.2 Konvektio 

Konvektiossa lämpö siirtyy kiinteän ja virtaavan fluidin välillä kuumemmasta kylmem-

pään. Esimerkiksi kun lämmitetään virtaavaa ilmaa lämpimillä putkilla, jolloin lämpö 

putken pinnalta siirtyy viileämpään virtaavaan ilmaan (kuva 3). Tarkemmin sanottuna 

lämmön siirtymisessä tapahtuu satunnaista molekyylien liikkumista eli diffuusiota sekä 

mikroskooppista fluidin liikehdintää eli advektiota. Diffuusiolla tarkoitetaan kahden eri 

pitoisuuden omaavan aineen tasaantumista, eli pinnan ja fluidin lämpötilat lähestyvät toi-

siaan, kun taas advektiolla tarkoitetaan virran mukana kulkeutumista. Esimerkiksi läm-

mönvaihtimessa lämpö siirtyy lämpimältä seinämältä virtaukseen diffuusion avulla ja vir-

tauksen mukana pois lämmönvaihtimesta advektion avulla. (Incropera et al. 2011, 6) 

Konvektio voidaan jakaa kahteen luokaan riippuen virtauksesta. Vapaa ja pakotettu kon-

vektio eroavat toisistaan virtaavan fluidin tai kaasun alkuperän perusteella. Vapaassa kon-

vektiossa, toisin kuin pakotetussa konvektiossa, lämmitettävän fluidin tai kaasun kuten 

ilman liikuttamiseen ei käytetä energiaa vaan se liikkuu luonnollisesti. Esimerkiksi ylei-

nen kotikäyttöinen lämpöpatteri, jossa lämmin neste virtaa kahdessa vastakkain olevassa 

levyssä. Levyt ovat pystysuunnassa vastakkain, jolloin niiden välissä oleva ilma lämpe-

nee. Ilman tiheys pienenee, lämmin ilma nousee ylöspäin ja sen tilalle virtaa kylmempää 

ilmaa huoneistosta. Seuraavaksi uusi viileä ilma lämpenee patterissa ja kierros alkaa 

Kuva 2 Lämmönjohtuminen seinämän läpi (Incropera et al. 2011, 2) 
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alusta. Nnäin syntyy luonnollinen ilmavirtaus kahden lämpimän levyn välille. (Incropera 

et al. 2011,377-378) 

Konvektion luonteesta riippumatta, sen lämmönsiirtoprosessi voidaan laskea yhtälöllä 

(2.5). Yhtälön lämmönsiirtokerroin h kertoo, kuinka tehokkaasti lämpöä siirtyy virtaa-

vaan tai virtaavasta aineesta. Lämmönsiirtokerroin määritetään jokaiselle aineelle erik-

seen. Tavallisia arvoja lämmönsiirtokertoimelle kaasussa on 2-25 W/m2K ja nesteelle 50-

1000 W/m2K. Yhtälön lämpötilaero on seinämän ja liikkuvan nesteen  tai kaasun välinen 

lämpötilaero. (Incropera et al. 2011, 8) 

𝑞,, = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞)    (2.5) 

missä 

q” Konvektiivinen lämpövuo  [W/m2] 

h lämmönsiirtokerroin  [W/m2K] 

 

2.1.3 Säteily 

Lämmön siirtymistä kuumasta kappaleesta kylmään kappaleeseen, kun kappaleet ovat 

erillään toisistaan, kutsutaan säteilylämmönsiirroksi (kuva 4). Toisin kuin konvektiossa 

ja johtumisessa, säteily siirtää energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa, joten se 

Kuva 3 Lämmönsiirtyminen pinnalta konvektiolla liikkuvaan aineeseen (Incropera et al. 2011, 2) 
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pystyy siirtämään lämpöä kaasussa, nesteessä, kiinteässä materiassa sekä tyhjiössä. Väli-

aineessa molekyylit ja atomit heijastaa, absorboi ja emittoi säteilevää lämpöä. Tyhjiössä 

ei ole ollenkaan atomeita tai molekyylejä vaimentamassa säteilyä, joten säteilevä energia 

välittyy täysin. Tyhjiön jälkeen säteilylämmönsiirrolla on paras hyötysuhde kaasussa ja 

sitten nesteessä. Toisin sanoen lämmön siirtyminen väliaineessa riippuu väliaineen tihey-

destä. (Ganji et al. 2018) 

Lämpösäteilyä tapahtuu kaikissa lämpötiloissa ja säteilyn teho kasvaa lämpötilan nous-

tessa. Intensiteetti energiavuolle riippuu kappaleen lämpötilasta ja luonteesta. Kappale 

mikä kykenee absorboimaan kaiken lämpösäteilyn eikä heijastamaan yhtään takaisin, kut-

sutaan mustaksi kappaleeksi. Stefan-Bolzmannin lain mukaan termisen säteilyn teho 

mustalle kappaleelle on verrannollinen kappaleen pinta-alalle ja lämpötilalle neljännessä 

potenssissa, yhtälön (2.6) mukaisesti. (Ganji et al. 2018) 

𝑞𝑠 = σ𝐴𝑇4     (2.6) 

missä 

σ Stefan-Bolzmannin vakio 

Kun oletetaan mustan kappaleen säteilevän lämpöä T1 toiseen mustaan kappaleeseen T2, 

tällöin toinen kappale absorboi säteilyä ja emittoi säteilylämpöä lämpötilansa T2
4 perus-

teella. Tällöin säteilylämmönsiirto voidaan esittää yhtälöllä (2.7). (Ganji et al. 2018) 

𝑞𝑠 = σ𝐴(𝑇1
4 − 𝑇2

4)    (2.7) 

Musta kappale on täydellinen säteilylähde, mutta tosielämässä kappale ei koskaan ole 

täydellinen, vaan omaa heikomman emissiokyvyn. Tämä voidaan ottaa huomioon otta-

malla yhtälöön mukaan emissiivisyyskertoimen ε. Emissiivisyyskerroin on suhde niin sa-

notun harmaan ja täydellisen mustan kappaleen välillä. Kertoimen lisäyksen jälkeen saa-

daan yhtälö (2.8). (Ganji et al. 2018) 
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𝑞𝑠 = σ𝐴1𝜀1(𝑇1
4 − 𝑇2

4)    (2.8) 

missä 

ε emissiivisyyskerroin 

Käytännön laskennassa ja suunnittelussa, usein otetaan huomioon kaikki kolme lämmön-

siirron muotoa. Yleensä kaikki muodot esiintyvät samanaikaisesti eri suhteissa riippuen 

laskennan tai suunnittelun kohteesta. (Incropera et al. 2011, 2) 

2.2 Terminen resistanssi 

Termisen resistanssi kuvaa miten materiaali vastustaa lämmön siirtymistä kyseisen ma-

teriaali lävitse. Mitä suurempi resistanssi sitä heikommin lämpö siirtyy aineessa.  Eri läm-

mönsiirtymistyypeissä terminen resistanssi lasketaan eri tavalla, mutta sen yksikkö on 

silti kaikissa sama K/W. 

Johtumisessa resistanssin laskemiseen käytetään johtumismatkan pituutta L, Lämmön-

siirtopinta-alaa A sekä lämmönjohtuvuuskerrointa k. Johtumisessa termisen resistanssin 

systeemi on teoreettisesti sama lämpötekniikassa sekä sähkötekniikassa. Sähköteknii-

kassa kyseessä on Ohmin laki. (Incropera 2011, 114) 

𝑅𝑡,𝐽𝑜ℎ𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 =
𝐿

𝑘𝐴
    (2.9) 

Kuva 4 Pintojen välinen säteilylämmönsiirto (Incropera et al. 2011, 2) 
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Konvektiossa laskentaan ei tarvita pituutta ja lämmönjohtavuus k vaihtuu konvektiossa 

käytettyyn lämmönsiirtokertoimeen h. Konvektiossa resistanssiyhtälön muodostamiseen 

käytetään hyväksi Newtonin jäähtymislakia (Incropera et al. 2011, 115). 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑝𝑖𝑛 − 𝑇∞)    (2.10) 

Mistä saadaan resistanssi konvektiolle 

𝑅𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜 =
(𝑇𝑝𝑖𝑛−𝑇∞)

𝑞
=

1

ℎ𝐴
   (2.11) 

Resistanssi säteilylämmönsiirrolle on sama kuin konvektiolle, mutta tavallisen lämmön-

siirtokertoimen sijaan käytetään säteilylämmönsiirtokerrointa. 

𝑅𝑡,𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦 =
1

ℎ𝑠𝐴
    (2.12) 

Säteilylämmönsiirtokerroin hs saadaan laskettua ympäristölle yhtälön (2.13) avulla. Yh-

tälössä Tap tarkoittaa absoluuttista pinnan lämpötilaa ja Tymp ympäristön lämpötilaa. 

ℎ𝑠 = 𝜀𝜎(𝑇𝑎𝑝 − 𝑇𝑦𝑚𝑝)(𝑇𝑎𝑝
2 − 𝑇𝑦𝑚𝑝

2 )   (2.13) 

Säteily- ja konvektiolämmönsiirtokertoimet ovat yhtenäiset, jos Tymp ja T∞ ovat yhtä suu-

ret. Tällöin ne voidaan yhdistää vastaamana yhtä pintaresistanssia. (Incropera et al. 2011, 

114-115) 

2.3 Konduktanssi 

Konduktanssi kertoo rakenteen tai laitteen kokonaislämmönjohtuvuuden. Tätä ei kuiten-

kaan saas sekoittaa lämmönsiirtotyyppeihin, sillä konduktanssi voi olla ja yleensä on mo-

nen eri lämmönsiirtotyypin summa. Konduktanssi on lämmönläpäisyluvun ja pinta-alan 

tulo kuten yhtälöstä (2.14) voidaan nähdä. Yhtälössä käytetty pinta-ala on lämmönsiirto-

pinta-ala. 
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𝐺 = 𝑈𝐴     (2.14) 

missä 

G konduktanssi 

U lämmönläpäisyluku 

Konduktanssi on myös verrannollinen termisen resistanssin kanssa ja voidaankin ilmaista 

eri termisten resistanssien summana. Yhtälössä (2.15) on avattu lämpövastuksia tämän 

työn lämmönsiirrintä vastaavaan tilanteeseen, kun lämpö liikkuu lämpimästä nesteestä 

kylmään ilmaan. Välissä on myös putken sisäpinnan (hot) ja ulkopinnan (cold) likavas-

tukset.  

1

𝐺
= ∑ 𝑟 = 𝑟𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎ𝑜𝑡 + 𝑟𝑙,ℎ𝑜𝑡 + 𝑟𝑘𝑜𝑛𝑑 + 𝑟𝑙,𝑐𝑜𝑙𝑑 + 𝑟𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑦𝑙𝑚ä (2.15) 

missä 

rl likakerroksen lämpövastus 

Konvektiivinen lämpövastus saadaan lämmönsiirtokertoimen, lämmönsiirtohyötysuh-

teen sekä lämmönsiirtopinta-alan avulla yhtälön (2.16) mukaisesti.  

𝑟𝑘𝑜𝑛𝑣 =
1

𝜂0ℎ𝐴
     (2.16) 

missä 

η0 lämpöpinnan redusoitu hyötysuhde 

ja likakerroksen lämpövastus voidaan esittää muodossa 

𝑟𝑙 =
𝑅𝑙

,,

𝜂0𝐴
     (2.17) 

missä 

Rl
’’ likakerroin  [m2K/W] 

Tällöin lämmönvaihtimen kokonaiskonduktanssi voidaan esittää yhtälön (2.18) avulla. 

Tavallisia arvoja likakertoimelle vedelle on 0,0001-0,0002 m2K/W ja esimerkiksi öljylle 

0,0009 m2K/W. (Incropera 2011,709) Näin pienillä arvoilla nähdään, että lian aiheuttama 

lämpövastus on erittäin vähäinen. 
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1

𝐺
=

1

(𝜂0𝐴ℎ)ℎ𝑜𝑡
+

𝑅𝑙,ℎ𝑜𝑡
,,

(𝜂0𝐴)ℎ𝑜𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 +

𝑅𝑙,𝑐𝑜𝑙𝑑
,,

(𝜂0𝐴)𝑐𝑜𝑙𝑑
+

1

(𝜂0𝐴ℎ)𝑐𝑜𝑙𝑑
  (2.18) 

Yhtälön tulkitsemisessa voidaan käyttää apuna kuvaa 5. Kuvassa nähdään, kuinka putki 

on kylmässä ilmavirtauksessa ja sisällä kulkee lämmintä vettä. Yhtälö (2.18) luettuna va-

semmalta oikealle ensimmäiseksi lämpö siirtyy lämpimästä nesteestä putken sisäpinnalle, 

jossa lämpöä vastustaa mahdollinen likakerros. Likavastuksen jälkeen lämpö johtuu put-

ken seinämän läpi putken ulkopinnalle etäisyyden r2 - r1. Ulkopinnalla lämmön kulkua 

vastustaa ulkopinnan mahdollinen likakerros, jonka jälkeen lämpö siirtyy konvektiolla 

kylmään ilmaan. Yhtälössä lämpimän puolen pinta-ala on putken sisäpinta ja kylmän puo-

len konvektiossa käytetään ulkopinta-alaa. 

Lisäksi tässä työssä lämmönsiirtimet ovat uusia ja käyttämättömiä, joten likavastukset 

voidaan olettaa laskennassa merkityksettömiksi. Myös johtumisen osuus lämmönvaihti-

men lämmönsiirrossa on hyvin pieni, joten se sisällytetään tämän työn tutkimuksissa il-

mapuolen konvektioon. Kokonaiskonduktanssi saadaan laskettua yhtälöllä (2.19) ja yh-

distettynä se aikaisempaan yhtälöön (2.18) saadaan laskettua erikseen sisäinen ja ulkoi-

nen konduktanssi yhtälöillä (2.20) ja (2.21). 

1

𝐺
=

1

𝐺𝑖𝑛
+

1

𝐺𝑜𝑢𝑡
    (2.19) 

1

𝐺𝑖𝑛
=

1

(𝜂0𝐴ℎ)𝑖𝑛
  →   𝐺𝑖𝑛 = (𝜂0𝐴ℎ)𝑖𝑛    (2.20) 

1

𝐺𝑜𝑢𝑡
= 𝑅𝑠𝑒 +

1

(𝜂0𝐴ℎ)𝑜𝑢𝑡
     (2.21) 

Kokonaiskonduktanssi saadaan laskettua myös toista kautta yhtälön (2.22) avulla. 

Φ = 𝑈 𝐴 𝑇𝑙𝑚     (2.22) 

missä 

Φ lämpöteho   [W] 

Tlm Logaritminen keskilämpötila [K] 
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Kun yhtälöön (2.22) lisätään aikaisempi yhtälö (2.14), saadaan muutettua yhtälö muotoon 

(2.23) ja ratkaista konduktanssi G. 

Φ = 𝐺 𝑇𝑙𝑚 → 𝐺 =
Φ

𝑇 𝑙𝑚
    (2.23) 

Lämpöteho lämmönvaihtimelle voidaan laskea yhtälöllä (2.24).  

Φ = 𝑞𝑚,ℎ𝑜𝑡𝑐𝑝,ℎ𝑜𝑡Δ𝑇ℎ𝑜𝑡 = 𝑞𝑚,𝑐𝑜𝑙𝑑𝑐𝑝,𝑐𝑜𝑙𝑑Δ𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑  (2.24) 

Kuten yhtälöstä nähdään, voidaan lämpöteho määrittää sekä kylmän että lämpimän puo-

len arvoilla. Stationääritilassa kylmän ja kuuman puolen tehot ovat yhtä suuret, joten las-

kemalla molemmat voidaan tarkastaa laskennan tarkkuus. 

  

Kuva 5 Lämmönsiirtyminen putkessa kulkevasta aineesta kylmään aineeseen (Incropera et al. 2011, 136) 
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3 VIRTAUSTEKNIIKKAN TEORIA 

Virtaustekniikan teoria on tärkeää tuntea lämmönvaihtimia suunnitellessa. Esimerkiksi 

nesteen ja ilman virtaus vaikuttaa merkittävästi lämmönvaihtimien lämmönsiirtokykyyn. 

Työssä käsitellään nesteilmalämmönsiirtimiä, joten virtaustekniikan teoriaosuus rajoittuu 

pääasiassa kyseiseen lämmönsiirrintyyppiin. Nestevirtauksessa tutustutaan laminaariseen 

ja turbulenttiseen virtaukseen sekä niiden eroihin lämmönsiirtotekniikassa. Ilmapuolen 

virtauksissa tutustutaan enemmänkin virtausmalleihin, painehäviöihin sekä optimaaliseen 

virtaukseen. 

3.1 Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus 

Virtaus voi olla joko laminaarista tai turbulenttista tai näiden kahden välillä siirtymä ti-

lassa. Virtauksen tyyppi määräytyy sen luonteen mukaan. Jos virtauksen arvot kuten vir-

tausnopeus, lämpötila, paine ja tiheys heilahtelevat jatkuvasti on virtaus turbulenttinen. 

Jos nämä arvot pysyvät stabiilina, kutsutaan virtausta laminaariseksi. Virtaustyyppi voi-

daan erottaa myös laskemalla Reynoldsin luku yhtälön (3.1) mukaisesti. Pieni Reynoldsin 

luku viittaa laminaariseen virtaukseen ja vastaavasti suuri luku turbulenttiseen. Niin kut-

suttu muutos Reynoldsin luku, jossa laminaarinen virtaus alkaa muuttumaan turbulent-

tiseksi on noin 2300. (Jiji 2006) 

𝑅𝑒 =
𝑤𝐷𝜌

𝜇
=

𝑤𝐷

𝜈
    (3.1) 

missä 

w virtausnopeus  [m/s] 

D kanavan halkaisija  [m] 

ρ tiheys   [kg/m3] 

μ dynaaminen viskositeetti  [kg/ms] 

ν kinemaattinen viskositeetti  [m/s2] 
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Kuvasta 6 nähdään kuinka Reynoldsin luvun kasvaessa virtaus muuttuu pintaa vasten. 

Vasemmalta oikealle virtaus alkaa laminaarisena virtauksena, kunnes se saavuttaa siirty-

mätilan, jossa kauempana seinästä oleva virtaus alkaa sekoittua. Lopuksi virtaus saavut-

taa turbulenttisen alueen. Kuvasta nähdään, että pinnan ja turbulenttisen virtauksen väliin 

jää puskurikerros sekä viskoosinen osakerros. Viskoosinen osakerros siirtää lämpöä dif-

fuusion avulla ja virtaus on lineaarista. Puskurikerros siirtää myös lämpöä diffuusion 

avulla ja virtaus on yhdistelmä turbulenttista ja lineaarista virtausta. Turbulenttinen kerros 

aiheuttaa pääasiassa materian liikettä virtaussuuntaan. Kuva 6 kuvaa virtausta levyä vas-

ten, mutta sitä voidaan soveltaa myös putkivirtauksessa, kun ajatellaan putkea kaksidi-

mensioisena kuvana.(Incropera et al. 2011, 389-390) 

 

Virtauksen tyypillä on suuri merkitys lämmönsiirtoon. Kuvasta 7 nähdään, kuinka läm-

mönsiirtokerroin heittelee virtauksen tyypin muuttuessa. Lämmönsiirtokerroin laskee no-

peasti laminaarisen virtauksen rajakerroksen sakeutuessa, mutta muutos tilassa lämmön-

siirtokerroin kohoaa räjähdysmäisesti johtuen tehostuneesta turbulenttisesta kuljetusolo-

suhteesta. Huipulla lämmönsiirtokerroin alkaa taas hiipua virtauksen rajakerroksen sa-

keutuessa. Kuvan perusteella ihanteellinen virtaus lämmönsiirrolle saadaan heti muutos-

Kuva 6 Virtaus laminaarisesta turbulenttiseksi seinämää vasten (Incropera et al. 2011, 389) 



24 

 

tilan jälkeen. Virtauksen tulee kuitenkin olla reilusti turbulenttisen puolella, jottei esimer-

kiksi pinnan karheus tai muu tekijä muuta virtausta takaisin laminaariseksi. (Incropera et 

al. 2011, 390-391) 

 

3.2 Nestepuolen virtaus 

Lämmönsiirtonestepuolen virtauksessa täytyy ottaa huomioon useita eri asioita, kuten 

nesteen paine, lämpötila, tiheys sekä virtausnopeus. Näillä arvoilla saadaan määritettyä 

virtaukselle sen massavirta sekä virtauksen dimensiottomat lukuarvot, kuten Reynoldsin 

ja Nusseltin luvut 

Massavirta saadaan laskettua tilavuusvirran ja tiheyden tulona. 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣 𝜌     (3.2) 

missä 

qm massavirta  [kg/s] 

qv tilavuusvirta  [m3/s] 

Kuva 7 Virtauksen vaiheen vaikutus lämmönsiirtokertoimeen (Incropera et al. 2011, 391) 
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Kun taas tilavuusvirta saadaan laskettua virtausnopeuden ja kanavan poikkipinta-alan 

avulla. Yhtälössä (3.3) pinta-ala A voidaan muuttaa muotoon π ∙r2, joka on pyöreän put-

ken poikkipinta-ala. 

𝑞𝑣 = 𝑤 𝐴 = 𝑤 𝜋𝑟2    (3.3) 

missä 

r säde  [m] 

Kun Reynoldsin luku määrittää virtauksen luonteen, Prandtlin luku kertoo fluidin omi-

naisuuden. Prandtlin luku on dimensioton arvo, joka on korrelaatio fluidin kinemaattisen 

viskositeetin ja lämpötilan johtavuuden välillä. Toisin sanoen Prandtlin luku määrittää 

virtauksen liikemäärän ja termisen siirtymisen suhteen. Kyseinen luku voidaan määrittää 

yhtälön (3.4) avulla. (Rapp 2017) 

𝑃𝑟 =
𝜇𝑐𝑝

𝑘
=

𝜈

𝛼
    (3.4) 

missä 

Pr Prandtlin luku   [-] 

α terminen diffusiviteetti tai lämpötilan johtavuus  [m/s2] 

cp ominaislämpökapasiteetti   [J/kgK] 

Tavallisia arvoja Prandtlin luvulle on noin 0,7 kaasuille ja noin 6,9 nesteelle riippuen 

tietenkin nesteen olosuhteista. (Rapp 2017) 

Kolmantena dimensiottomana arvona on Nusseltin luku. Nusseltin luku on dimensioton 

lämpötilagradientti kappaleen pinnalla, jonka kautta se kertoo pinnalla tapahtuvan kon-

vektiolämmönsiirron suuruuden. Nusseltin luku on termiselle rajakerrokselle kuin kitka-

kerroin virtauksen rajakerrokselle. (Incropera et al. 2011, 401) 

Nusseltin luku on riippuvainen monesta eri tekijästä kuten Reynoldsin ja Prandtlin lu-

vusta, hydraulisesta halkaisijasta, pituudesta ja fluidin viskositeetistä. (Nagy 2019) 

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝐷ℎ, 𝐿, 𝜇)    (3.5) 
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Nusseltin luku on määritelmän mukaan  

𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝑘
     (3.6) 

missä 

Nu Nusseltin luku  [m/s] 

 

Yhtälössä fluidin lämmönsiirtokerroin h kerrotaan karakteristisella mitalla D ja jaetaan 

fluidin lämmönjohtavuudella. 

 

Nusseltin luku määritellään tavallisesti korrelaatioista, joita on useita erilaisille tapauk-

sille. Tämän työn laskelmissa käytetään vain Dittus-Boelterin korrelaatiota (3.7). Kysei-

nen korrelaatio on tarkoitettu Nusseltin luvun määrittämiseen turbulenttisessa putkivir-

tauksessa, sekä se on todettu erinomaiseksi vaihtoehdoksi aikaisemmissa tutkimuksissa.  

𝑁𝑢 = 0,023 ∙ 𝑅𝑒4/5𝑃𝑟𝑛    (3.7) 

missä 

n kerroin, joka riippuu sovelluksesta 

Dittus-Boelterin korrelaatio on erinomainen, kun lämpötila putken seinämässä ja lämpö-

vuo pysyvät tasaisena. Yhtälön n vaihtelee, riippuen lämmitetäänkö vai jäähdytetäänkö 

fluidia. n on 0,4 lämmitettäessä ja 0,3 jäähdytettäessä. Korrelaation käyttörajat ovat: 

(Tosun 2007) 

0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160     𝑅𝑒 ≥ 10 000     𝐿/𝐷 ≥ 10  

3.3 Ilmapuolen virtaus 

Tässä kappaleessa tutustumme ilman virtaukseen kanavassa sekä lämmönvaihtimessa. 

Kanavassa ilman virtaus lasketaan kuten nesteelle, mutta lämmönvaihtimissa virtauksen 

laskentaan tulee muutoksia. Lämmönvaihtimessa kanava ei ole enää säännöllinen sekä 

lämmönvaihtimessa on paljon virtausta hidastavia tekijöitä. Tämän vuoksi esimerkiksi 

Reynoldsin ja Nusseltin lukua laskiessa käytetään hydraulista halkaisijaa. 
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𝑅𝑒 =
𝑤𝐷ℎ𝜌

𝜇
     (3.8) 

𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷ℎ

𝑘
     (3.9) 

Hydraulinen halkaisija saadaan ratkaistua yhtälön (3.10) avulla. Yhtälön Ap on kanavan 

vapaan virtauksen poikkipinta-ala. 

𝐷ℎ =
4∗𝐴𝑝

𝑃
     (3.10) 

missä 

P piiri [m] 

Hydraulista halkaisijaa käytetään silloin kun virtauskanavan poikkileikkaus ei ole ym-

pyrä. Esimerkiksi kuvassa 8 ilman kulkeutumiskanava on A1 jokaisen putken välistä sa-

malla rivillä. Tällöin ilman läpäisyala A1 kerrotaan putkien määrällä N. Piiriä laskiessa 

täytyy summata jokaisen ilman läpäisyalan piiri. Kuvassa 8 on annettu kaksi vaihtoehtoa 

putkien järjestelyistä lämmönvaihtimessa. 

Kuvassa 9 nähdään sylinterin, esimerkiksi putken vaikutus ilmavirtaan eri Reynoldsin 

luvun arvoilla. Pienillä nopeuksilla virtaus pysyy stabiilina, eikä mitään pyörteitä synny. 

Reynoldsin luvun kasvaessa virtaus alkaa muodostaan pyörteitä sekä putken aiheuttama 

vastuskerroin alkaa pienentyä. Mitä suurempi vastuskerroin sitä enemmän tarvitaan pu-

hallustehoa (Larjola et al. 2013, 67). Vastuskerroin alenee loivasti Reynoldsin arvoon 

Kuva 8 Putkien asettelu lämmönvaihtimessa(Incropera 2011, 469) 
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1000:en asti, jolloin käyrä tasaantuu ja tekee jyrkän laskun vasta arvon 500 000:n koh-

dalla. Tämän jälkeen vastuskertoimen käyrä taas tasaantuu ja alkaa kasvamaan erittäin 

loivasti. Reynoldsin ollessa 10, vastuskerroin on noin 5 ja Reynoldsin päästyä 1000:en se 

on lähes 1. Jyrkän pudotuksen jälkeen vastuskerroin on alimmillaan noin 0,5. (Larjola et 

al. 2013, 75; Bengt 2011) 

 

 

Kuva 9 Virtauksessa olevan sylinterin vaikutus virtaukseen (Bengt 2011) 
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3.4 Ilman kosteus 

Ilman tiheys saadaan ideaalikaasuyhtälöllä. Yhtälössä (3.11) ainemäärä n on massa m ja-

ettuna moolimassalla M. 

𝑝𝑉 = 𝑛 𝑅𝑇 =
𝑚

𝑀
 𝑅𝑇    (3.11) 

missä 

V tilavuus  [m3] 

n ainemäärä  [mol] 

m massa  [kg] 

M moolimassa  [kg/mol] 

R kaasuvakio  [J/mol K] 

Ja kun tiheys on massa jaettuna tilavuudella (yhtälö 3.12), voidaan ratkaista tiheys yhtä-

löstä (3.11). 

𝜌 =
𝑚

𝑉
     (3.12) 

𝑝𝑉 =
𝑚

𝑀
 𝑅𝑇 →  

𝑚

𝑉
=

𝑝 𝑀

𝑅 𝑇
→  𝜌 =

𝑝 𝑀

𝑅 𝑇
   (3.13) 

Yhtälön (3.14) avulla saadaan korjattua ilman tiheys käyttäen apuna ilman suhteellista 

kosteutta, ilman painetta sekä kylläisen vesihöyryn painetta kyseessä olevan ilman läm-

pötilassa. (Bohl 1988,) 

𝜌𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎 = 𝜌𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎(1 − 0,377 ∙ 𝜑 ∙
𝑝𝑘𝑦𝑙𝑙ä𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑝𝑖
)  (3.14) 

missä 

φ suhteellinen kosteus [%] 

Koska vesihöyryn tiheys on pienempi kuin ilmalla, laskee ilman tiheys suhteellisen kos-

teuden kasvaessa. (Koponen 2014, 11-12) 
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Vesihöyryn ja kuivan ilman suhde saadaan absoluuttisen kosteuden avulla. Absoluuttinen 

kosteus saadaan yhtälöllä (3.15). Yhtälössä käytetään veden ja ilman moolimassoja, jotka 

saadaan vesihöyryn aineominaisuustaulukosta.  

𝑥 =
𝑦

1−𝑦
 

𝑀H2O

𝑀𝑖
    (3.15) 

missä 

x ilman absoluuttinen kosteus 

y vesihöyryn mooliosuus 

vesihöyryn mooliosuus y voidaan ratkaista joko yhtälön (3.16) tai (3.17) avulla. Yhtälössä 

(3.16) mooliosuus saadaan jakamalla veden ainemäärä kokonaisainemäärällä. Kokonais-

ainemäärä on ilman ja veden ainemäärän summa. 

𝑦 =
𝑛𝐻2𝑂

𝑛𝑡𝑜𝑡
=

𝑛𝐻2𝑂

𝑛𝑖+𝑛𝐻2𝑂
    (3.16) 

Yhtälössä (3.17) mooliosuus saadaan kertomalla suhteellinen kosteus kylläisen veden 

paineen ja kokonaispaineen suhteella. Kylläisen veden paine määritetään lämpötilan mu-

kaan ja arvo saadaan vesihöyryn aineominaisuustaulukosta. 

𝑦 =
𝜑 𝑝𝑘𝑦𝑙𝑙ä𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑝𝑡𝑜𝑡
    (3.17) 

Ilman absoluuttisen kosteuden avulla saadaan laskettua kostean ilman ominaislämpöka-

pasiteetti yhtälön (3.18) avulla. (Lampinen 2008) 

𝑐𝑝,𝑖 = 𝑐𝑝,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 ∙ (1 − 𝑥) + 𝑐𝑝,ℎö𝑦𝑟𝑦 ∙ 𝑥  (3.18) 

Kostean ilman tiheyden ja ominaislämpökapasiteetin arvot ei paljoa muutu kuivasta il-

masta. Kuitenkin muutoksen vaikutus kasvaa merkittävästi, kun mittausten tavoitteena on 

mahdollisimman pieni virhe. 
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3.5 Painehäviöt 

Nesteputkessa tai ilmakanavassa syntyy aina painehäviö, mutta sen suuruus riippuu 

useista eri muuttujista. Painehäviö syntyy yhdessä kitkan, esteiden ja erilaisten kertavas-

tusten summasta. Kertavastuksina voi toimia muun muassa putkiston mutkat ja haarat 

sekä muut esteet virtauksessa, jotka aiheuttavat virtausvastusta. Esteinä virtaukselle voi toi-

mia esimerkiksi piirissä olevat komponentit, kuten venttiilit, suuttimet tai lämmönvaihti-

met.  

Kuten aikaisemmassa kappaleessa on todettu, Reynoldsin luvulla on tietynlainen suhde 

virtauksen lämmönsiirtoon ja myös sen aiheuttamaan kitkalliseen painehäviöön. Eli läm-

mönsiirron tehostaminen johtaa suurempiin kitkahäviöihin ja täten suurempaan painehä-

viöön.  Kuitenkin suurempi kitka ei aina tarkoita suurempaa painehäviötä. Suunnittelu-

vaiheessa suuri kitkakerroin voidaan ohittaa  muun muassa suurentamalla virtauksen ka-

navaa. Näitä asioita punnitaan, kun halutaan maksimoida lämmönsiirron tehokkuus kuor-

mittamatta liikaa puhaltimia tai pumppuja. Kuitenkin painehäviö tulee aina maksimoida 

prosessin kapasiteettiin nähden. Alhainen paine-ero yleensä viittaa siihen, ettei proses-

sista ole otettu kaikkea tehoa irti. Tällöin esimerkiksi lämmönvaihtimessa voisi olla use-

ampi putkirivi tehostamassa lämmönsiirtoa. 

Putkivirtauksen painehäviö (Larjola et al. 2013, 51) voidaan laskea yhtälöllä (3.19). Yh-

tälössä huomioidaan virtausmatka L, sekä kanavan halkaisija D, jotka kerrotaan kitkaker-

toimella. Lisäksi kitkaan summataan kertavastusten summa K, joiden arvot löytyvät kir-

jallisuudesta.  

∆𝑝 =
1

2
𝜌𝑤2(𝑓

𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾)    (3.19) 

missä 

K kertavastus 

f kitkakerroin  
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Kitkakerroin voidaan lukea Moodyn käyrästöstä, jossa kitkakertoimeen vaikuttaa virtauk-

sen Reynoldsin luku sekä putken karheus. Lisäksi Reynoldsin lukuun vaikuttaa putken 

halkaisija sekä aineen tiheys, virtausnopeus ja viskositeetti, joita voidaan teoriassa  kutsua 

nesteen sisäisen kitkan mittayksiköksi. Karheudella kuvataan virtauspinnan epätasai-

suuksien korkeutta mikroskooppisella tasolla, kuten kuvasta 10 voidaan todeta. Karheus 

mitataan yleensä metreissä ja tavallisia arvoja esimerkiksi teräksille ovat 0,000045 - 

0,009 m. (White 2011, s. 342-343) 

Painehäviö erimuotoisille kanaville voidaan ratkaista yhtälöllä (3.20), käyttäen hyd-

raulista halkaisijaa.  (Larjola et al. 2013, 36)  

∆𝑝 = 𝑓
𝐷ℎ𝑤2𝜌

2
    (3.20) 

Yhtälöä (3.20) käytettäessä tutkitaan lähinnä tietyn kitkatyön aiheuttamaa painehäviötä, 

jolloin pituutta ei tarvitse mitata. Tämä sopii esimerkiksi lämmönvaihtimelle, jos halutaan 

laskea painehäviö tai kitka komponentin yli.   

Kuva 10 Karheuden korkeuserot mikroskooppisella tasolla. (Larjola et al. 2013, 50-51) 
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4 LÄMMÖNSIIRTIMET 

Tutkimuksen kohteena on lämmönsiirtimiä ja niiden pinnoitteita, joten on hyvä käydä 

läpi hieman lämmönsiirtimien käytäntöjä. Tällä tavoin saadaan laajempi perspektiivi tut-

kittavista pattereista ja niiden toiminnasta. 

Ensinnäkin lämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen eri pääluokkaan, regeneratiivisiin ja 

rekuperatiivisiin lämmönsiirtimiin. Lisäksi regeneratiiviset lämmönsiirtimet voidaan ja-

kaa alaluokkiin liikkuva ja kiinteä massa. Rekuperatiiviset taas voidaan jakaa suoriin ja 

epäsuoriin lämmönsiirtimiin. 

4.1 Regeneratiiviset lämmönsiirtimet 

Liikkuvan massan lämmönsiirtimessä voi olla esimerkiksi pyörivä kiekko tai kennosto, 

jotka kykenevät varastoimaan lämpöä ilmavirrasta ja sitten luovuttamaan sitä kylmään 

virtaan (kuva 11). Esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteissa kiekon massa lämmitetään 

huoneistosta poistuvalla lämpimällä ilmavirralla, jonka jälkeen kiekkoon varautunut 

energia lämmittää viileää tuloilmaa. (Energiatehokas koti 2016) Kuvassa 11 Pyörivä 

kiekko tai kennosto on sijoitettuna ilman poistopuolella suodattimen ja puhaltimen väliin. 

 

Kuva 11 Lämmöntalteenottojärjestelmä regeneratiivisella liikkuvan massan lämmön-

vaihtimella (Harju 2006) 
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Koska kylmä ja lämmin virtaus ei ole täysin eristettynä toisistaan, on regeneratiiviselle 

lämmönsiirtimellä ominaista epäpuhtauksien ja kosteuden siirtyminen virrasta toiseen. 

Virtausten välillä siirtyvän ilman määrä vaihtelee lämmönsiirtimen ominaisuuksien mu-

kaan. (Rox Klimatechnik 2019) 

4.2 Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet 

Rekuperatiivisessa lämmönsiirtimessä lämpö otetaan talteen materiaaliin mikä on kon-

taktissa sekä kuumaan että kylmään virtaukseen. Välimateriaali kerää lämmön kuumasta 

virtauksesta ja siirtää sen kylmään virtaukseen. Kyseinen lämmönsiirrintyyppi voi olla 

joko suora tai epäsuora. (Malinen 2005, 11) 

4.2.1 Suora rekuperatiivinen lämmönsiirrin 

Suorassa lämmönvaihtimessa kylmä ja kuuma virtaus erotetaan ainoastaan levyllä tai put-

kistoilla kuten kuvassa 12. Lämpö siirtyy johtumalla lämpimästä virtauksesta materian 

läpi kylmään virtaukseen. Virtaukset eivät pääse kosketuksiin keskenään. (Malinen 2005, 

11-12). Kuvassa 12 suoraa lämmönsiirrintä kuvastaa vinoneliö, jossa poisto- ja tuloka-

nava risteytyy. 

Kuva 12 Lämmöntalteenottojärjestelmä suoralla rekuperatiivisella lämmönvaihti-

mella(Harju 2006) 
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4.2.2 Epäsuora rekuperatiivinen lämmönsiirrin 

Epäsuorassa lämmönvaihtimessa käytetään aina jotakin lämmitettävää väliainetta, kuten 

esimerkiksi vettä. Esimerkiksi kuvassa 13 imetään kylmää ilmaa sisään ja puhalletaan 

lämmintä ulos. Ulos puhallettava lämmin ilma lämmittää vettä, joka taas lämmittää kyl-

mää ilmaa. (Malinen 2005, 13) Lämmönsiirrintä kuvassa 13 esittää pumpullinen neste-

piiri, joka alkaa tulokanavan suodattimen ja puhaltimen välistä, ja jatkuu poistopuolelle. 

4.2.3 Vasta-, myötä- ja ristilämmönsiirrin 

Lämmönsiirtimiä voidaan jakaa eri tyyppeihin myös eri virtausmenetelmien ja geomet-

rian mukaan. Yleisimmät virtausmallit lämmönsiirtimissä ovat myötä-, vasta- ja ristivir-

taus. 

Näille lämmönsiirtimille lasketaan logaritminen keskilämpötila yhtälöllä (4.1). Yhtälön 

∆T1 ja ∆T2 vastaavat kuvan 14 dT1 ja dT2. Toisin sanoen lämpötila ero ei ole saman fluidin 

virtauksen lämpötilaero vaan poistuvien ja lämmönvaihtimeen tulevien fluidien lämpöti-

laero. Kuvassa 14 vasemmalla on vastavirta- ja oikealla myötävirtalämmönsiirrin. Risti-

virtauksessa käytetään joko myötä- tai vastavirtausmallia riippuen kumpi sopii paremmin  

kyseessä olevaan tilanteeseen. (Steward 2014) 

Kuva 13 Lämmöntalteenottojärjestelmä epäsuoralla rekuperatiivisella lämmön-

vaihtimella (Harju 2006) 
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𝑇𝑙𝑚 =
Δ𝑇1−Δ𝑇2

ln (
Δ𝑇1
Δ𝑇2

)
    (4.1) 

Logaritmista keskilämpötilaa käytetään muun muassa kokonaiskonduktanssin lasken-

nassa. 

4.3 Lämmöntalteenotto 

Lämmöntalteenotossa lämpö varastoidaan poistoilmasta ja käytetään hyödyksi sisääntu-

loilman lämmitykseen. Kyseisellä metodilla saadaan hyväksikäytettyä hukkalämpöä ja 

täten vähennettyä lämmöntuotannon tarvetta. Kuvassa 15 on esitetty Lämmöntalteenot-

tolaitteisto, eli LTO laitteisto, hieman yksityiskohtaisemmilla komponenteilla. Ensim-

mäiseksi poistoilman lämmönvaihtimessa ilma jäähtyy ja sen lämpö siirtyy lämmönsiir-

tonestepiiriin. Tuloilman lämmönvaihtimessa tapahtuu sama prosessi mutta päinvastoin. 

Lämmönvaihtimen jälkeen on heti sulkuventtiilit, joita yleensä käytetään huoltotoimen-

piteiden aikana. Kuvan 15 numero 4. on 3-tieventtiili, jolla pystytään säätämään lämmön-

siirron tehoa. Sulkemalla se osittain osa nesteestä siirtyy takaisin pumpulle ja vähennetty 

määrä lämmönsiirtonestettä kulkeutuu poistoilman lämmönvaihtimelle. Numero 6 on pai-

suntasäiliö, jolla tasoitetaan piirissä tapahtuvia paineen muutoksia. Paisuntasäiliössä on 

osittain ilmaa ja nestettä ja nesteen pinta vaihtelee riippuen putkiston paineen vaihtelusta. 

Paisuntasäiliö toimii niin sanotusti prosessin jousituksena ottamassa vastaan muutoksia. 

Paisuntasäiliötä ei koskaan saa päästää tyhjäksi eikä se saa myöskään olla täynnä. 

Kuva 14 Logaritminen keskilämpötila vasta- ja myötälämmönsiirtimissä (Datir 2017) 
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Paisuntasäiliön haarassa sijaitsee myös varoventtiili sekä täyttöpumppu. Varoventtiili on 

asennettu tiettyyn paineeseen ja jos prosessin paine nousee tämän yli, varoventtiili avau-

tuu ja vapauttaa putkistosta painetta. Täyttöpumpulla nimensä mukaan täytetään putkisto 

lämmönsiirtonesteellä sekä säädetään piirin paine haluttuun paineeseen. Yleensä käsi-

pumpulla saadaan pumpattua tarkka paine, mutta myös elektronisia pumppuja käytetään, 

varsinkin alkupaineen saamiseksi. 

 Numero 11. eli säätölaitteet ovat yleensä kytkettynä johonkin valvontajärjestelmään, 

josta voidaan tarkkailla sekä muokata prosessin kulkua. Yleisesti valvontajärjestelmästä 

pystytään säätämään pumppuja, 3-tieventtiiliä sekä poisto- ja tulokanavan puhaltimia. Li-

säksi pystytään seuraamaan lämmönsiirtonesteen ja ilman virtausnopeutta, lämpötiloja 

sekä painetasoja. Nesteen ja ilman lisäksi yleensä tarkkaillaan myös ulkoilman ja huone-

tilojen lämpötiloja. 

Kuva 15 Lämmöntalteenottojärjestelmän PI-kaavio (Retermia 2015) 
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4.4 Neulalämmönsiirrin 

Neulalämmönsiirrin on kuin tavallinen lämmönsiirrin, mutta sen ilmapuolelle nesteput-

kien ulkopinnalle on asennettu tuhansia neuloja. Neulat toimivat ripoina, jolloin ne lisää-

vät lämmönsiirtopinta-alaa merkittävästi. Lisääntynyt lämmönsiirtopinta-ala taas paran-

taa lämmönsiirtoa, jolloin neulalämmönsiirtimellä on parempi hyötysuhde kuin tavalli-

silla lämmönvaihtimilla. Tämä tarkoittaa, että tavallinen lämmönsiirrin voidaan korvata 

neulalämmönsiirtimellä, jossa on vähemmän putkirivejä, pienempi nestevirtaus sekä pie-

nempi otsapintanopeus. Otsapinta-ala on kaksidimensioinen alue katsottuna putkiston 

edestä, josta ilma tulee sisään. Otsapintanopeus taas saadaan jakamalla ilman tilavuus-

virta otsapinta-alalla. (Retermia C 2019) 

4.4.1 Lämmönsiirto ja lämmöntalteenottojärjestelmä 

Kuten aikaisemmin on sanottu, neulalämmönsiirtimellä saadaan aikaan parempi lämpö-

teho verrattuna tavanomaisiin lämmönsiirtimiin. Kun käytössä on kaasumainen aines, ku-

ten esimerkiksi ilma, noin 80 % lämpövastuksista syntyy ilmapuolelta kaasun heikomman 

lämmönsiirron vuoksi. Tällöin on tärkeää, että ilmapuolen lämmönsiirtoa saataisiin te-

hostettua. Ripojen valmistaminen putkien ulkopinnoille lisää tuotantokustannuksia, mutta 

lämmönsiirto tehostuu. Tällöin päästään samaan tulokseen pienemmällä lämmönvaihti-

mella tai samankokoisella lämmönvaihtimella saadaan tuotettua enemmän lämpöä. Ri-

voilla voidaan kasvattaa ilmapuolen lämmönsiirtokerrointa, muokkaamalla ripoja siten 

että ne lisäävät turbulenttista virtausta. (Bošnjaković et al. 2017) Kuvassa 16 toinen put-

kista on tasainen ja toinen rivoitettu. Ripoina on leveläkantaisia eviä, mutta kuvaa voidaan 

hyödyntää myös neulalämmönsiirtimiin. Bošnjakovićin tutkimuksen mukaan pyöreät 

evät mahdollistavat paremman hyötysuhteen kuin neulat, mutta niiden valmistuskustan-

nukset ovat huomattavasti suuremmat. Kuvassa 16 huomataan evien väliin muodostuvaa 

turbulenttista virtausta ja kuinka lämpö johtuu nesteestä evien kärkiin. Kyseisessä ku-

vassa kylmä aines virtaa vasemmalta oikealle.  Tutkimuksen mukaan evät suurensivat 

ilmavirran Nusseltin lukua jopa 30 % ja tätä kautta lämmönsiirtokykyä huomattavasti. 

(Bošnjaković et al. 2017, 1785-1786) 



39 

 

Neulalämmönsiirtimiä käytetään pääasiassa lämmöntalteenottojärjestelmissä joko läm-

mittämässä tai jäähdyttämässä ilmaa. Neulalämmönsiirtimen vahvuuksia käyttökohteissa 

on sen parempi lämpöteho ja sen kautta pienemmät ylläpitokustannukset sekä pienemmät 

painehäviöt. Pienempi nestevirtaus ja otsapintanopeus tarkoittaa pienempää pumppua ja 

puhallinta tai samoja laitteita pienemmillä tehoilla. Lisäksi pienempi virtausnopeus mah-

dollistaa pienemmät painehäviöt. (Retermia C 2019) 

4.4.2 Virtaus ja painehäviöt 

Neulalämmönsiirtimissä saadaan aikaiseksi pienemmät ilmapuolen painehäviöt ja tämä 

tuo taloudellisia säästöjä esimerkiksi puhaltimien tehon alenemisen myötä. Retermian 

mukaan ilmanvastus neulalämmönsiirtimissä on vain noin yksi viidesosa verrattuna läm-

mönvaihtimeen ilman neuloja.(Retermia B 2019) Pienempi ilmapuolen painehäviö neu-

lalämmönsiirtimissä johtuu ensisijaisesti lämmönsiirtogeometrian mahdollistamasta al-

haisemmasta ilman virtausnopeuden käytöstä.(Castrén kommentti 07.10.2019) 

Kuva 16 Evällisen ja tasaisen putken lämmön johtuminen seinämässä. (Bošnjaković et al. 2017, 

1790) 
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4.4.3 Ilman suodatus ja lämmönsiirtimen likaantuminen 

Yksi neulalämmönsiirtimen eduista on neulojen lian keräyskyky. Tämä mahdollistaa hel-

pon puhdistuksen sekä esisuodattimen poisjättämisen. Ilmapuolella lika jää kiinni neuloi-

hin lähes seittimäisesti tarttumatta juuri lainkaan putken runkoon. Kuvassa 17 nähdään, 

kuinka lika on tarttunut ainoastaan neuloihin ja puhdistaminen onnistuu yksinkertaisesti 

painepesurilla. Myös ilmakanavan pääsuodatin on paremmassa kunnossa pienemmän ra-

situksen vuoksi. Lisäksi neulalämmönsiirtimissä vältytään kokonaan märkäsuodatinon-

gelmilta.(Retermia B 2019) 

4.4.4 Käyttökohteet sekä pinnoite ja suodatus 

Pääasialliset käyttökohteet Retermia neulalämmönsiirtimille ovat asuinkerrostalot, hotel-

lit, ravintolat, oppilaitokset sairaalat, terveyskeskukset sekä teollisuuden tuotantolaitok-

set. Tämän kokoluokan kohteissa neulalämmönsiirtimistä on suuri taloudellinen hyöty 

paremman lämpötehon sekä pidemmän huoltovälin kannalta. (Retermia B 2019) Läm-

mönsiirrinten pinnoitteina voidaan käyttää korroosiolta suojaavia epoxia tai elintarvike-

teollisuuteen tarkoitettua polyuretaanipinnoitetta (Blygoldia). Eri pinnoitteiden avulla 

neulalämmönsiirtimiä voidaan käyttää yhä laajemmissa käyttökohteissa. 

  

Kuva 17  Likaantuneen neulalämmönsiirtimen puhdistus (Retermia B 2019) 
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5 LÄMMÖNSIIRTIMEN LIKAANTUMINEN 

Lämmönsiirtimen tehokas toiminta on tärkeää lämmön talteenoton kannalta. Likaantuva 

lämmönsiirrin aiheuttaa lämmönsiirron heikkenemistä ja suurempaa paine-eroa sekä pa-

himmassa tapauksessa jopa kanavien tukkeutumista tai likakerroksen romahduksia. Esi-

merkiksi lämmöntalteenottolaitoksissa lämmönsiirto-ominaisuuksien heikentyessä läm-

min ilma ei jäähdy ja korkeissa lämpötiloissa se voi aiheuttaa jopa vahinkoa kanavassa 

seuraavana olevalle komponentille. Lämmitettävä ilma tai neste ei saavuta optimaalista 

lämpötilaa, jolloin esimerkiksi lämmitettävä tuloilma pysyy viileänä ja edelleen järjestel-

män hyötysuhde kärsii.(Saari 2010, 116-117) 

5.1 Lämmönsiirtimen likaantumismekanismit 

Lämmönsiirtimien likaantumismekanismeja on useita riippuen lämmönsiirtimen tyypistä 

ja sen käyttökohteista. Näitä mekanismeja on muun muassa hiukkas- ja korroosiolikaan-

tuminen, biologinen ja kemiallinen likaantuminen, saostuminen, jähmettyminen sekä se-

kalikaantuminen. Tässä diplomityössä käsitellään lähinnä työlle relevantteja likaantumis-

mekanismeja, mutta myös muut mekanismit käydään pikaisesti läpi.  

5.1.1 Hiukkaslikaantuminen 

Hiukkaslikaantuminen on selvästi yleisin likaantumistyyppi. Tässä kiinteät veteen sekoit-

tumattomat epäorgaaniset hiukkaset kuten hiekka, liete, jotkut suolat ja mahdollinen hu-

mus. Nämä hiukkaset kerääntyvät lämmönsiirtopinnoille muodostaen kerrostumia ja tä-

ten heikentävät lämmönsiirtoa. (Ibrahim 2012, 62-74) 

Hiukkaslikaantumista voidaan ajatella prosessina, jossa hiukkaseen vaikuttaa erilaisia 

voimia. Näiden voimien myötä hiukkanen joko kiinnittyy lämmönsiirtopinnalle tai mah-

dollisesti poistuu pinnalta. Hiukkasen kiinnittymiseen vaikuttaa erilaiset kemialliset ja 

fyysiset ilmiöt, jonka takia sen tutkiminen on haasteellista. Hiukkasen kiinnittymiseen 

vaikuttaa fluidin hydrodynaamiset voimat sekä adheesio, jossa kiinnittyminen riippuu 
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hiukkasen ja pinnan välisestä vetovoimasta. Jos adheesio on pienempi kuin hydrodynaa-

miset voimat, voi hiukkanen irrota pinnalta. Leikkausjännitys on yksi merkittävin hydro-

dynaamisista voimista ja se yleisesti kasvaa virtausnopeuden kasvaessa. (Ojaniemi et al. 

2012, 57-58) 

5.1.2 Korroosiolikaantuminen 

Korroosiossa metallin pinnalla tapahtuu sähkökemiallinen reaktio, joka koostuu hapetus- 

ja pelkistysreaktioista. Korroosiolikaantumisen yksi pääaiheuttaja on lämmönsiirtimen 

metalliosien ympäristö ja toimintaolosuhteet. Tyypillisesti korroosiota aiheuttaa suoloja 

ja liuenneita kaasuja sisältävät nesteliuokset. (Boyd. 2015, 150-151) Korroosiotuotteiden 

jäädessä metallin pinnalle, aiheutuu kerrostumia. Korroosiokerrostumien pinta on ylei-

sesti metallia karheampaa, jolloin myös hiukkasten ja muiden epäpuhtauksien kertyminen 

lisääntyy. (Saari. 2010, 116) 

Korroosio voi muodostaa irtonaista sakkaa myös nestepuolelle aiheuttaen esimerkiksi 

säätö- ja mittalaitteiden tukkeutumista.  

Kuvasta 18 nähdään, että anodilla tapahtuu metallin korroosiota eli hapettumista. Katodi 

taas ei altistu korroosiolle. Reaktio on yksinkertaisimmillaan reaktioyhtälön (5.1) mukai-

nen. (Isoaho et al. 1986, 98) 

Kuva 18 Sähkökemiallinen korroosio raudalle (Boyd. 2015, 150) 
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2𝐹𝑒 → 2𝐹𝑒2+ + 4𝑒−    (5.1) 

Korroosiota on olemassa useaa eri tyyppiä, kuten happi-, galvaaninen-, eroosio-, jännitys-

, ammoniakkikorroosio sekä saostuminen ja vetyä kehittävä korroosio. Korroosion tyyppi 

riippuu pääasiassa käyttöolosuhteista ja -kohteesta.  

5.2 Lämmönsiirtimen puhdistus 

Lämmönsiirtimien puhtauteen voidaan vaikuttaa useilla eri keinoilla. Ensimmäinen keino 

on heti lämmönsiirtimen suunnittelussa. Huolellisella suunnittelulla voidaan tehokkaasti 

vaikuttaa lämmönsiirtimen puhtaanapitoon sekä sen puhdistuksen helppouteen. Kun läm-

mönsiirrin on jo likaantunut, voidaan se puhdistaa fysikaalisesti, mekaanisesti tai kemi-

allisesti. Jos lämmönsiirrin likaantuu usein, voidaan pohtia ennaltaehkäisevien suodatti-

mien uusimista tai operointiolosuhteiden muutosta. (Muller-Steinhagen et al. 2011) 

5.2.1 Fysikaalinen puhdistus 

Fysikaalisissa puhdistusmenetelmissä voidaan käyttää erilaisia pinnoitteita suojaamaan 

lämmönsiirtopintoja likaantumiselta tai sitten voidaan puhdistaa jo kiinnittynyttä likaa 

ultraääni-, sähkö- ja magneettilaitteilla. 

5.2.2 Mekaaninen puhdistus  

Mekaanisessa puhdistuksessa voidaan käyttää muun muassa ammuksia, teräsharjoja tai 

kaapimia. Mekaaninen puhdistus yleensä vaatii lämmönsiirtimen avaamista tai laitoskäy-

tössä laitoksen alasajoa. Kuitenkin hyvänä puolena on tehokas puhdistus sekä samalla 

voidaan suorittaa silmämääräinen tarkistus laitteiston kunnosta. (Muller-Steinhagen et al. 

2011) 
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5.2.3 Kemiallinen puhdistus 

Kemiallisessa puhdistuksessa kemikaalit vaihtelevat kohteen lämmönsiirtimen materiaa-

lin ja likaantumisen perusteella. Väärinkäytettynä kemiallinen puhdistus voi aiheuttaa en-

tistä pahempaa likaantumista. Kemiallinen puhdistus on kuitenkin helppoa ja se ei yleensä 

vaadi laitteiston alasajoa. Kemikaalit voidaan syöttää suoraan puhdistettavaan kanavaan, 

jossa ne reagoivat kiinnittyneen lian kanssa. Tämän jälkeen likakemikaali seos irtoaa pin-

nalta ja se kerätään talteen ilman ulospuhalluksen yhteydessä. (Muller-Steinhagen et al. 

2011) 

5.3 Lämpöpintojen pintakäsittely 

Pinnoitteita on monia erilaisia riippuen lämmönsiirtimen käyttökohteista. Tässä kappa-

leessa keskitytään enimmäkseen lämmönvaihtimien ilmapuolen pinnoitteisiin sekä teol-

lisuushalleissa ja muissa suuremmissa rakennuksissa syntyvien päästöjen mukaisiin pin-

noitetyyppeihin. Mahdollisia pinnoitteita on korroosionestomaalaukset, orgaaniset ja epä-

orgaaniset pinnoitteet sekä metallipinnoitteet. Työssä käydään kukin pinnoite läpi, mutta 

keskitytään pääasiassa korroosio- ja elintarvikepinnoitteisiin. 

Pintojen käsittelyllä voidaan parantaa pinnan ominaisuuksia monelta eri kantilta. Käsit-

telyllä voidaan parantaa pintojen korroosion kestävyyttä, kulumista, liukuominaisuuksia, 

pinnan kiiltoa (joko vähentää tai lisätä kohteesta riippuen), lämpölujuutta, huolletta-

vuutta, tartuntaominaisuuksia sekä kappaleen ulkonäköä. Pintojen käsittelystä yleisin ja 

yksinkertaisin vaihtoehto on maalaus. Maalauksen lisäksi pinnat voidaan käsitellä sinkit-

tämällä, nikkelöimällä, kromaamalla, kuparoimalla, tinaamalla sekä alumiini voidaan 

anodisoida. Tämän työn mittauksissa käytetään ainoastaan maalauspinnoitteita, joten 

muut pinnoitteet käydään läpi lyhyesti. 
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5.3.1 Maalaus  

Eri maalityyppejä on lukematon määrä, eikä niitä kaikkia käsitellä yksityiskohtaisesti. 

Käydään läpi märkämaalauksen yleisimmät tyypit kuten alkydi-, epoksi- ja polyuretaani-

maalit, jolloin saadaan selvyyttä mittauksissa käytettävistä maaleista sekä pystytään ver-

tailemaan näitä muihin vaihtoehtoihin.  

5.3.1.1 Alkydimaali 

Alkydeistä eli polyestereistä tehdyt pinnoitemaalit sopivat hyvin sovelluksiin missä pinta 

joutuu kulutuksen kohteeksi. Alkydimaalit kestävät jonkin verran lämpöä sekä öljyn, ve-

den ja eri polttoaineiden jatkuvaa kosketusta. Maalia voidaan käyttää muun muassa sisä-

tiloissa, jossa ilma sisältää lieviä määriä kaasua ja kemikaaleja sekä ulkotiloissa kau-

punki-, teollisuus- tai meri-ilmastossa. Lisäksi alkydimaaleilla on rajallinen kestokyky 

alkaleille ja hapolle.  

Alkydimaalit sisältävät kasviöljyistä peräisin olevia rasvahappoja ja niiden liuotteet ovat 

yleensä ksyleeni tai lakkabensiini. Kuivuessa maalin liuottimet haihtuvat, jolloin sideai-

nes reagoi hapen kanssa. Tällainen kuivuminen kestää yleisesti hyvin kauan ja alkydi-

maaleilla suojakalvon saavuttaminen kestää lähes kaksi viikkoa. Lisäksi kalvo ei muo-

dostu alle +5 oC lämpötiloissa. 

5.3.1.2 Epoksimaali 

Epoksimaalit koostuvat kahdesta eri komponentista, maaliosasta ja koveteosasta. Maali-

osa sisältää epoksihartsia ja koveteosa sisältää joko polyamiinia tai -amidia tai amidi- tai 

amiiniadduktia. Komponentit sekoitetaan toisiinsa tietyllä suhteella, jolla koveteosan va-

linnan kanssa vaikutetaan maalin ominaisuuksiin. Maaliosan epoksihartsia käytetään 

kiinteänä liuotemaaleissa, kun taas nestemäistä hartsia käytetään liuotteettomissa maa-

leissa. Kun komponentit yhdistetään toisiinsa, on maalilla tietty aika ennen kuin se ko-

vettuu ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Kun seos kuivuu maalattavalle pinnalle, muodos-

tuu maalista verkottunut kalvo, jota ei saada liuotettua liuotteilla, eikä se pehmene läm-

pimissä olosuhteissa.  
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Epoksimaaleilla on hyvä kulutuksen- ja kemikaalinkestokyky ja se jää hyvin kiinni me-

tallipintoihin. Lisäksi verkottunut kalvo mahdollistaa kovan ja kimmoisan pinnan. Ul-

kona käytettäessä epoksimaalit alkavat hieman liituuntua, mutta niitä silti käytetään mo-

nissa kemikaalinkestoa vaativissa ulkokohteissa. Tällöin tulee valita maalin väri niin, ettei 

liituuntuminen näy voimakkaasti.  

5.3.1.3 Polyuretaanimaali 

Myös polyuretaanimaalit ovat kaksikomponenttisia maaleja. Maalien soveltuvuus määri-

tetään koveteosan valinnalla. Esimerkiksi alifaattinen kovete mahdollistaa säänkestävän 

ja kellastumattoman pinnan kun taas aromaattisia kovetteita voidaan käyttää vain sisäti-

loissa oleville pinnoille. Myös polyuretaanimaaleilla on rajallinen käyttöaika komponent-

tien sekoituksen jälkeen.  

Maalit ovat hyvin kemikaalin kestäviä ja niitä käytetään useissa LVI ratkaisuissa. Val-

miista pinnasta saadaan hyvin kiiltävä ja värinsä säilyttävä pinta, joka on helppo puhdis-

taa mahdollisesta liasta. Lisäksi maali ei ikääntyessään liituunnu ja polyuretaanimaaleja 

käytetäänkin myös epoksimaalien pintamaalina muun muassa teräsrakenteissa, säiliöiden 

ulkopinnoilla sekä joissain koneiden maalauksessa. 

5.3.2 Muut pinnoitteet 

Ensinnäkin tavallisen märkämaalauksen lisäksi on olemassa polttomaaleja, jauhemaaleja 

sekä palosuojamaaleja, mutta ainoastaan märkämaaleja käytetään tämän työn tutkimuk-

sissa. Maalien lisäksi pintoja voidaan muun muassa sinkittää tai nikkelöidä. Sinkityksessä 

metallipinta suojataan korroosiolta sinkkipinnoitteella. Sinkkipinnoitteen tehokkuus riip-

puu puhtaasti sinkkikerroksen paksuudesta. Sinkityksen huono puoli on sen herkkyys ha-

pettumiselle, mutta tämä voidaan hoitaa muun muassa sekoittamalla alumiinia sinkin se-

kaan. Yleisimpiä sinkityksiä ovat sähkö ja kuumasinkitys.  
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Metallipintojen nikkelöinti on myös hyvä tapa suojata metallia korroosiolta ja nikkeli so-

pii hyvin pohjapinnoitteeksi kiilto- ja koristepinnoitteille. Nikkelipinnoite on kova ja an-

taa hyvän kulutussuojan metallille. Myös nikkelöintimetodeja on useita, josta yleisimpinä 

kemiallinen- ja kaksikerrosnikkelöinti.  
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6 MITTAUSVALMISTELUT JA -TAVOITTEET 

Mittauksissa oli tutkittavana seitsemän lämmönsiirrintä, joista viidessä oli pinnoitteet ja 

yksi oli referenssilämmönsiirrin. Yhden lämmönsiirtimet mittaukset tehtiin ainoastaan 

Retermialle ja jätettiin siksi kokonaan pois diplomityöstä.  Ennen kuin mittaukset voitiin 

aloittaa, oli laboratorioon tehtävä muutos-, huolto- ja korjaustöitä. Töiden lisäksi proses-

siin asennettiin uusia mittareita sekä tutustuttiin prosessin uuteen automaatiojärjestel-

mään. 

Kuvassa 19 nähdään neulalämmönsiirtimen putkistoja kaikilla eri pinnoitteilla. Vasem-

malta oikealle kuvassa on referenssi, eli ilman pinnoitusta olevat putket, harmaat epoksi 

pinnoitetut putket sekä viimeisenä oikealla vihertävät Blygold pinnoitteiset putket. 

6.1 Tavoitteet 

Mittausten tavoitteena oli tutkia ja selvittää kaikille seitsemälle lämmönvaihtimelle kon-

vektiivinen lämmönsiirtokerroin kahdeksassa eri mittapisteessä. Näistä vastauksista luo-

tiin sovitteet jokaiselle lämmönvaihtimelle ja näistä sovitteista pystyttiin arvioimaan pin-

noitteen vaikutus lämmönvaihtimen lämmönsiirtokykyyn. Kaikki lämmönsiirtimet olivat 

rakeenteltaan identtisiä eri pinnoitteilla sekä jokaiselle mittasarjalle pyrittiin toistamaan 

Kuva 19 Neulalämmönsiirrin ilman pinnoitetta sekä epoksi ja Blygold pinnoitteilla. 
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samat olosuhteet. Jotta kaikki tulokset saataisiin vastaamaan toisiansa ja sopimaan sovit-

teisiin, kaikissa 56 mittauksessa oli päämäärä saada aikaan stationääritila. Stationääriti-

lalla tarkoitetaan tilaa, jossa mitkään arvoista eivät enää muutu ajan funktiona. Stationää-

ritilaa oli tarkoituksena saada 20-30 minuutin mittainen jakso, josta kerättiin tulosten kes-

kiarvo. Lisäksi työhön oli annettu virhemarginaali, joka määritti tulosten käytettävyyden. 

Kuvassa 20 nähdään mittavalmis neulalämmönsiirrin. 

6.1.1 Virhemarginaali 

Työn mittauksissa oli annettu sallittu virhemarginaali, joka laskettiin jokaisen lämmön-

siirtimen jokaiselle mittapisteelle. Virhe laskettiin lämmönsiirtoneste- ja ilmapuolen te-

hojen suhteella. Kuten yhtälöstä (2.24) voidaan nähdä, neste- ja ilmapuolen tehojen tulisi 

olla teoriassa yhtä suuret, joten virhe on näiden kahden tehon suhde. Virhe saadaan las-

kettua yhtälöllä (6.1). 

Φ = 𝑞𝑚,𝑛𝑐𝑝,𝑛Δ𝑇𝑛 = 𝑞𝑚,𝑖𝑐𝑝,𝑖Δ𝑇𝑖  

𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =
Φ𝑖−Φ𝑛

Φ𝑛
    (6.1) 

Kuva 20 Mittaushuoneen valmiiksi asennettu lämmönsiirrin 
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Suurimmaksi sallituksi virheeksi annettiin 5 %, jonka jälkeen tulokset ovat hyödyttömiä. 

Tavoite virhemarginaali on 0-3 %, joka vaatii erittäin paljon hienosäätöä, tarkkoja mitta-

reita ja mittauspaikkoja sekä hyviä olosuhteita.  

Mahdollinen virhe syntyy useiden eri mittareiden virheiden ja mahdollisten häviöiden 

summasta. Jokaiselle mittarille on asetettu jonkinlainen virhemarginaali, joka yleensä on 

hyvin pieni, mutta useiden mittareiden päällekkäinen käyttö kasvattaa mahdollista vir-

hettä. Lisäksi mittausolosuhteet eivät ole täydelliset. Lämmönvaihtimessa sekä ilma- ja 

nestekanavassa on lämpö- ja painehäviöitä sekä ilmakanavassa on jonkin verran virtaus-

häviöitä. Lisäksi käytännössä ei olla koskaan täydellisessä stationääritilassa, vaan ympä-

ristössä tapahtuu pieniä muutoksia. 

6.1.2 Olosuhteet 

Mittauksille oli määrätty tietyt olosuhteet, jossa mittaukset tuli suorittaa. Esimerkiksi vir-

taavan nesteen ja mittaushuoneen lämpötilat sekä nesteen ja ilman virtausnopeudet. Tar-

kemmat määritteet nähdään taulukoista 1 ja 3. Taulukossa 3 näytetään mittapisteiden il-

man tilavuusvirrat ja taulukko käydään läpi myöhemmässä vaiheessa. Taulukon 1 arvot 

eivät ole lukkoon lyötyjä vaan antavat enemmänkin suuntaa mittauksille. 

Taulukko 1 Mittaukseen annettuja lähtöarvoja 

Nesteen tulolämpötila 1 - 3 oC 

Mittaushuoneen lämpötila 30 - 35 oC 

Lämmönsiirtonesteen virtaus 0,53 l/s 

 

Näiden arvojen pohjalta tuli määrittää kylmähuoneen lämpötila, pumppujen, puhaltimien 

ja lisälämmittimien tehot sekä lisäjäähdyttimen lämpötilatavoite. Nämä arvot tietenkin 

mitoitettiin erikseen kaikille kahdeksalle mittapisteelle.  
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Suurin ongelma oli kylmähuoneen lämpötilan säätäminen. Kylmäkoneen toimintaperi-

aate ei kykene pitämään lämpötilaa tasaisena, vaan se heiluu halutun lämpötilan ympä-

rillä. Kylmäkone reagoi hitaasti eikä sillä ole tarvittavaa automaatiota tehon tasaiseen 

syöttöön. Kone nostaa ja alentaa tehoa vuorotellen, jolloin se ei ikinä saavuta stationääri-

tilaa halutuilla lämpötiloilla. Kuitenkin kylmäkone on mahdollista saada stationääritilaan, 

jos se saadaan käymään täydellä teholla asettamalla sille saavuttamattomissa olevan läm-

pötilan. Tällöin se ei aloita alentamaan tehoa missään vaiheessa sillä se ei saavuta kyseistä 

lämpötilaa. 

6.2 Mittaus- ja järjestelmälaitteisto 

Mittauksissa oli käytössä kaksi datankeruujärjestelmää sekä muutama käsimittaus. Da-

tankeruujärjestelmät Fluke 2620A Hydra Data Bucket keräsi lämpötila-arvoja k-tyypin 

termoelementeistä sekä virtausnopeutta ilmakanavan MSD mittarenkaasta. Toinen datan-

keruujärjestelmä oli Desigo CC automaatiojärjestelmä, joka keräsi tiedon siemensin nes-

teen virtaus- ja lämpötilamittareista. Lisäksi Desigo-järjestelmästä pystyttiin seuraamaan 

molempien huoneiden ja lisäjäähdyttimen lämpötiloja sekä suuntaa-antavaa poistokana-

van virtausnopeutta. Käsin mitattavia arvoja olivat ilman kosteus poistokanavassa, ilman 

paine-ero lämmönvaihtimen läpi, mittaushuoneen ilmanpaine sekä nesteen paine.  

6.2.1 Hydra datankeruu-järjestelmä 

Ilman virtausnopeusmittarina käytettiin MSD mittausyksikköä (kuvat 21 ja 22). Mittayk-

sikkö kytkettiin Rosemountin painelähettimeen (kuva 21 vasen puoli) ja siitä eteenpäin 

Hydraan. MSD mittayksikössä kuvan 22 mukaisesti kulkee mittaussiivet, joista painelä-

hetin mittaa siipien välisen paine-eron ja syöttää sen Hydralle. Haltonin MSD mittayksi-

kön mittaustarkkuus on erittäin suuri, joka on merkittävä ominaisuus mittausten virhe-

marginaalia pohtiessa. (Halton 2017) 

Paine-ero saadaan muunnettua yhtälön (6.2) avulla tilavuusvirraksi. Yhtälön kerroin k 

määräytyy renkaan halkaisijan mukaan. Mittauksissa käytetyn renkaan halkaisija on  315 

mm ja kerroin sen mukaisesti 72,3. (Halton 2017) 
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𝑞𝑣,𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝑘√Δ𝑝    (6.2) 

missä  

k mittarenkaan antama kerroin 

Mittarenkaan asennuksessa täytyy huomioida riittävä suoran putken pituus ennen ja jäl-

keen renkaan mahdollisten pyörteiden välttämiseksi. Ohjeelliseksi arvoksi on annettu 

>3D, eli ennen mittarengasta tulisi olla vähintään kolme kertaa putken halkaisijan verran 

suoraa putkea. Mittauksissa putkea rakennettiin varmuudella reilusti yli kolminkertaisen 

halkaisijan. (Halton 2017) Kuvassa 20 pitkä suora ilmakanavassa ennen mittarengasta. 

Mittarengas sijaitsee kuvassa vasemmassa yläreunassa. 

  

Kuva 21 Virtausmittauksen mittalaippa sekä Rosemountin painelähetin 
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Lämpötila ilman virtaukselle kerättiin 13:ta K-tyypin termoelementillä, josta yksi mittasi 

huoneen lämpöä lämmönvaihtimen imun ulkopuolelta, kuusi mittasi lämmönvaihtimelle 

tulevan ilman lämpötilaa ja viisi poistuvan ilman lämpötilaa. Kaikki lämpötila-anturit 

ovat myös yhdistettynä Hydraan. Kuvassa 23 termoelementit on asennettu ilman ulostu-

loon asennettuun ristikkoon. 

Termoelementissä kahden metallin välille syntyy jännite-ero, joka on suoraan verrannol-

linen lämpötilaan anturin liitoskohdassa ja mittarin päässä. K-tyyppi on yksi yleisimmistä 

termoelemettiantureista ja sen lämpötila-alue on luokkaa -210 - +1372 oC. (Pieko Oy 

2019) 

 

 

 

 

 

Kuva 23 Termoelementtien asettelu lämmönvaihtimen ilman ulostulossa 

Kuva 22 Mittalaippa sisältäpäin 
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6.2.2 Desigo CC 

Desigo CC ohjelmalla pystyttiin seuraamaan Kuvan 24 Siemensin QAE22 lämpötilasen-

soreita, Kuvan 25 Siemensin 711/A virtausmittaria sekä suuntaa antavia lämpötiloja mit-

taus- ja olosuhdehuoneesta, ilman virtausnopeuksia kummassakin kanavassa ja lisäjääh-

dyttimen tehoa.  

Lämpötilasensorit on tarkoitettu medium lämpötiloille, joten niiden virhe kasvaa kuu-

missa ja kylmissä lämpötiloissa. Suurin tarkkuus sensorilla saavutetaan 0 asteessa, jolloin 

sen arvon tulisi heittää maksimissaan 0,4 oC. (Siemens 2000 A) 

 

 

Siemenssin virtausmittari on elektromagneettinen virtausmittari, jolloin nesteen lämpöti-

lalla, tiheydellä, paineella sekä viskositeetillä ei ole merkitystä mittarin näyttämään ar-

voon. Toimivuuden kannalta ainoa ehto on, että aine johtaa sähköä. Kyseisellä virtaus-

mittarilla yleisimmät käyttökohteet ovat nestevirtaukset energian tuotannossa sekä elin-

tarviketeollisuudessa. (Siemens 2000 B) 

Kuva 24 Siemensin QAE22 nesteen lämpötilasensori 
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6.2.3 Käsimittaukset 

Käsimittareissa virhe hieman kasvaa, sillä silmä ja käsitarkkuus ei pärjää tekniselle mit-

taukselle. Esimerkiksi ilman- ja nesteen paine luettiin analogisista mittareista ja vaikka 

kosteusmittarilla arvot voidaan lukea digitaaliselta näytöltä, pitäisi anturi osoittaa joka 

kerta täsmälleen samaan pisteeseen mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saavutta-

miseksi.  

Kosteuden mittaamiseen käytössä oli Vaisalan HUMICAP mittalaite HMI41 ja siinä mit-

tapää HMP46 (kuva 26). HMP46 mittapää ei välttämättä ollut paras mahdollinen mittapää 

kyseiseen tilanteeseen, muttei lopulta aiheuttanut merkittävää virhettä. HMP46 on val-

mistettu sovelluksiin, jossa mittaukset tehdään melko korkeissa lämpötiloissa, joten tark-

kuus heikkenee pienissä lämpötiloissa. Anturin antama virhe on suurimmillaan lämpöti-

lan poiketessa anturin lämpötilasta ja korkeilla kosteuspitoisuuksilla. Tämän vuoksi an-

turin tulisi antaa stabiloitua ympäristön lämpötilaan ja kosteuteen ennen mittatuloksen 

Kuva 25 Samsungin 711/A elektromagneettinen 

virtausmittari 
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ottamista. (Vaisala 2006) Mittauksissa pyrittiin pitämään anturi jatkuvasti ilmakanavassa, 

jolloin anturi oli jatkuvasti mittausvalmis.  

 

Muita käsimittareita olivat Präzisions-barometri, jolla saatiin mitattua mittaushuoneen il-

manpaine sekä TSI DP-Calc 8705 mikromanometri (kuva 27), jolla mitattiin ilman paine-

ero lämmönvaihtimen läpi.  

 

 

Kuva 26 Vaisalan HUMICAP kosteusmittalaite HMI41 ja mittapää HMP46. 
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Kuva 27 TSI DP-Calc 8705 mikromanometri, jolla mitattiin ilman paine-ero 

lämmönvaihtimen läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Mittareiden virheiden vaikutus 

Merkittävimmät arvot mittaustarkkuudeltaan ovat lämpötilojen ja virtauksien arvot. Näi-

den pienetkin muutokset vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen, joten on tärkeätä tar-

kastella myös mittareiden virhemarginaaleja. K-tyypin lämpötila-anturit ja Haltonin vir-

tausmittari kalibroitiin ennen mittauksia. Lämpötila-anturit kalibroitiin Beamex MC5 

monitoimikalibraattorilla ja vertailulämpötila mitattiin METEK Pt-100 platinavastus 

tarkkuusanturilla. Tähän kalibrointiin mittausvirhe on noin ± 0,1 °C. 

Haltonin rengasmittari kalibroitiin Siemensin työntekijöiden puolesta manometrilla. Ma-

nometrilla mitattiin renkaassa tapahtuva paine-ero ja Desigo CC ohjelmoitiin näyttämään 
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manometrin arvoja. Siemensin työmiesten mittari ei ole tiedossa, mutta yleinen virhemar-

ginaali käsikäyttöiselle manometrille on ± 1 % lukemasta ± 1 Pa. Tällöin tarkkuus esi-

merkiksi 10 Pa arvosta olisi: 

Tarkkuus = 0,01 ∙ 10Pa + 1 = ±1,1 Pa, jolloin epävarmuus olisi 11 %. 

Kun taas tarkkuus100 Pa paine-erolla olisi: 

Tarkkuus = 0,01 ∙ 100Pa + 1 = ±2 Pa , jolloin epävarmuus olisi 2 %. 

Manometrin tarkkuus kasvaa paine-eron noustessa. Taulukosta 2 nähdään kuinka paljon 

mittarin tarkkuus vaikuttaa mittapisteiden tuloksiin. (Airflow 2014) 

Siemensin virtausmittaria tai lämpötilasensoreita ei kalibroitu, mutta virtausmittarin ar-

voja vertailtiin Katronic KF-230 ultraääni virtausmittariin ja tulokset vaihtelivat noin yh-

den prosentin verran. Tarkkaa muutosta oli vaikea mitata sillä toisen desimaalin arvot 

heittelehtivät jo jonkin verran, joten yhden prosentin arvossa on otettu hieman varaa vir-

heeseen. Lämpötilasensoreissa tarkkuudeksi oli annettu ± 0,4 oC. 

Taulukossa 2 kuvataan merkittävimpien mittareiden vaikutusta lopputulokseen eli ilma-

puolen lämmönsiirtokertoimeen hout. Ti,sis ja Ti,ulos kuvaavat K-tyypin termoelementtien 

aiheuttamaa virhettä ilman lämpötiloissa ja kuinka paljon ne vaikuttaa lopputulokseen. 

qv,i kuvaa ilman tilavuusvirtaa eli Haltonin rengasmittaria, Tn,sis ja Tn,ulos Kuvaavat Sie-

mensin lämpötilasensoreita ja qv,n Siemensin virtausmittaria.  

Kuten taulukosta huomataan nesteen lämpötilasensorin virhe aiheuttaa suurimman muu-

toksen lopputuloksissa. 0,4 oC:en virhe vaikuttaa eniten ensimmäisissä mittapisteissä, 

jossa nesteen tulo- ja lähtölämpötilojen eroavaisuus on pienimmillään ja vaikutus piene-

nee, kun lämpötilaero kasvaa. Mittarivirheiden vaikutukset on tutkittu referenssilämmön-

vaihtimelle pienentämällä tulosta mittarin maksimi virheen verran (arvon vähennys). Ne-

gatiiviset tulokset on jätetty taulukkoon, jotta nähdään mihin suuntaan tuloksessa virhe 

vaikuttaa.  
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Taulukko 2 Mittareiden virheiden aiheuttamat suurimmat muutokset lopputulokseen (refe-

renssilämmönsiirrin) 

 

Muiden mittausten kuten nesteen paineen sekä ilman kosteuden ja paineen virhe on lähes 

merkityksetön lopputulokseen. Nesteen paineen 0,1 baarin muutos vaikuttaa noin 0,0003 

%, ilman kosteuden 10 %:n muutos vaikuttaa noin 0,02%:a ja ilman paineen ±500 pasca-

lin muutos vaikuttaa noin 0,025%:a tuloksiin. 

6.2.5 Järjestelmän laitteisto 

Järjestelmä koostui kuvan 28 mukaan tulokanavasta (TK2) sekä poistokanavasta (PK2) 

sekä lämmöntalteenottolaitteistosta. TK2 kanava kierrättää kylmää ilmaa olosuhdehuo-

neesta olosuhdehuoneeseen. Kanavaan on asennettu lisäjäähdytys, jotta lämpötilat saa-

daan pysymään lähellä pakkasta. PK2 kanava kierrättää ilmaa mittaushuoneen välillä ja 

kanavassa on pari lisälämmitintä ylläpitämässä ilman lämpötilaa 

Arvon vähennys .-0,1 
o
C .-0,1 

o
C .*0,99 ±1 Pa .-0,4 

o
C .-0,4

 o
C .*0,99...

Mittapiste Ti,ulos [%] Ti,sis [%] qv,i [%] Tn,sis [%] Tn,ulos [%] qv,n

1 -0,22 0,15 7,03 -6,80 8,10 0,53

2 -0,24 0,18 1,56 -3,82 4,30 0,51

3 -0,25 0,19 0,82 -2,68 2,98 0,50

4 -0,27 0,21 0,59 -2,31 2,57 0,50

5 -0,30 0,24 0,46 -2,06 2,28 0,50

6 -0,32 0,27 0,39 -1,91 2,12 0,50

7 -0,35 0,30 0,36 -1,85 2,05 0,50

8 -0,41 0,36 0,32 -1,74 1,94 0,50

Kuva 28 Olosuhdehuoneen tulokanava 2 (TK2) ja mittaushuoneen poistokanava (PK2) sekä 

lämmöntalteenotto-laitteisto 
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6.2.5.1 Ilmapuolen laitteisto 

Ilmapuolen laitteisto, niiden sijainti sekä ilman kulkureitti ja suunta nähdään kuvasta 28.  

Sekä tulo- että poistokanavassa on yhdet peruspuhaltimet sekä yhdet lisäpuhaltimet. Pe-

ruspuhaltimet ovat yhdistettynä automaatiojärjestelmään ja niitä voidaan ohjata Desigo 

CC:n kautta. Lisäpuhaltimet ovat automaatiojärjestelmän ulkopuolella ja niitä ohjataan 

manuaalisesti puhaltimien omista taajuusmuuntajista.  

Tulokanavassa on puhaltimien lisäksi lisäjäähdytys, jolla voidaan jäähdyttää lämmönsiir-

timessä lämmitettyä ilmaa ennen kuin se palaa olosuhdehuoneeseen. Sekä olosuhdehuo-

neessa että mittaustilassa kulkee sama ilma mittausten aikana jatkuvalla kierrolla. Tämä 

estää suurien ilmanpaine-erojen synnyn, kun puhaltimia käytetään eri nopeuksilla. Eli 

olosuhdehuoneessa ilma lämpenee, kun se imetään lämmönvaihtimen lävitse tulokana-

vaan. Lisäjäähdytyksen avulla tuloilma saadaan jäähdytettyä ja näin olosuhdehuoneen 

lämpötilaa saadaan alennettua. Lisäjäähdyttimen merkitys kasvaa ilmavirran nopeutu-

essa. Lisäjäähdytys on glykolikiertoinen jäähdytin kanavassa, jota jäähdytetään Akvater-

min varaajan avulla. Lisäjäähdyttimen lisäksi olosuhdehuonetta jäähdytetään Jäähdytys-

tekniikka Oy:n asentamalla Kylmäkonehuollon kylmäkonelaitteistolla. 

Mittaushuoneessa ilma jäähtyy lämmönsiirtimessä ennen poistokanavaa, joten kanavaan 

on asennettu kaksi lisälämmitintä. Lisälämmittimien lämpötila voidaan asentaa välille 0-

30 oC ja niiden hyöty pienenee ilmavirtauksen kasvaessa. Suurimmilla ilmannopeuksilla 

lisälämmittimet kykenevät nostamaan ilman lämpötilaa vain muutaman asteen. Lisäksi 

lisälämmittimiä voidaan käyttää vasta kun ilman tilavuusvirta ylittää 0,46 m3/s. Lämmit-

timet ovat VEAB:n 12 kW sähkölämmittimiä. 

Peruspuhaltimet ovat nykyisen FläktGroupin 2,2 kW puhaltimia, joihin saadaan maksimi 

pyörimisnopeudeksi 4500 rpm. Lisäpuhaltimet ovat hieman uudempia ja tehokkaampia 

FläktGroupin 5,5 kW puhaltimia. Prosessissa lisäpuhaltimet on asetettu ensimmäisiksi  ja 

peruspuhallin toiseksi ilman menosuuntaan nähden.  

Muiden lämmittimien lisäksi mittaushuoneessa käytettiin huoneen lämmittämiseen pro-

sessista erillään olevaa Finnleonin lämmitintä. Lämmitintä pidettiin jatkuvasti täydellä 
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Kuva 29 Mittaushuoneen Finleonin lämmitin ja sen säätö. 

teholla sillä 2/3 säätö ei riittänyt pitämään huoneen lämpötilaa yli 30 asteessa. Kuvassa 

29 nähdään sekä lämmitin että sen säätötapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 Nestepuolen laitteisto 

Mittauksissa käytetyn lämmönsiirtonesteenpiirin PI-kaavio nähdään kuvassa 30. Piirissä 

on käytössä kolme pumppua, sekä yksi käsipumppu nestepiirin paineistamista varten. Ku-

ten piiristä huomataan, piirissä on yksi kiertopumppu ja kaksi lisäpumppua. Piiriä voidaan 

käyttää sekä ilman että lisäpumppujen kanssa. Virtausmittarit (W) sijaitsevat kiertopum-

pun sekä lisäpumppujen jälkeen.  

PI-kaavion täyttöhaarassa, josta neste pumpataan piiriin, sijaitsee paisuntasäiliö sekä va-

roventtiili. Varoventtiili on asennettu 1,5 baarin ylipaineeseen, jonka ylittäessä se tyhjen-

tää nestepiiriä. Tuloilman lämmönsiirrin on asennettu olosuhdehuoneeseen ja lämmitys-

ilman lämmönsiirrin mittaushuoneeseen.  

Ilmausventtiili sijaitsee kylmäpiirissä ennen kolmitieventtiiliä. Ilmausventtiilillä saadaan 

poistettua ilma kokonaan putkistosta. Ilmausventtiili toimii siten että neste laitetaan kier-

tämään pumppujen avulla ja mukana kiertävä ylimäärä ilma kerrostuu putken yläpinnan 

ja neste tiheämpänä alapuolelle. Venttiilissä oleva uimuri kontrolloi venttiilissä olevaa 
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vipuvarttanesteen pinnan korkeuden mukaan. Ilmausventtiilin toimimisen kannalta se tu-

lee asentaa nestepiirin korkeimpaan kohtaan. Nestepiiristä poistuva ilma laskee piirin pai-

netta, joten ilmaamisen jälkeen tulee pumpata piiri takaisin haluttuun paineeseen. (Kodin 

rakennus 2019) 

PI kaavio on muuten sama kuin aikaisemmin työssä mainittu LTO PI-kaavio (kuva 15), 

mutta käytössä olevassa prosessissa on enemmän muutosvaraa. Suuri määrä venttiilejä ja 

pumppuja antaa mahdollisuuden säädellä ja uudelleen muokata koko prosessia. Käytössä 

oleva LTO-laitteisto on LUT-yliopistolla tutkimuskäytössä, joten piirin on tärkeä olla 

muokattavissa haluttua tutkimusta varten. 

Kuva 30 Mittauksissa käytetyn LTO järjestelmän nestepiiri. 
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6.3 Valmistelutyöt ennen mittauksia 

Mittarengas asennettiin kanavaan parin metrin päähän lämmönvaihtimesta. Mitä lähem-

pänä rengas on lämmönsiirrintä, sitä tarkempi tulos on. Putkessa tapahtuu lämpö- ja pai-

nehäviöitä, jotka vaikuttavat virtaukseen. Ilman kosteus mitattiin heti renkaan jälkeen, 

jolloin saatiin laskettua mahdollisimman tarkka massavirta ilmalle. Oletuksena että mas-

savirta säilyy vakiona lämmönvaihtimelta mittarenkaalle. 

K-tyypin termoelementit asennettiin kuvan 31 mukaan tasaisesti lämmönvaihtimen sivus-

talle sekä ilmakanavaan ristikkoon mittaamaan poistuvan ilman lämpötila. Ihanteellinen 

paikka lämpötilan mittaukselle olisi ollut mittarenkaan luona, mutta se olisi tarvinnut il-

makanavan eristyksen aina mittarenkaalle asti. Tämä olisi hankaloittanut pattereiden 

vaihtoa huomattavasti. Lämpötila-antureiden lisäksi lämmönvaihtimelle asennettiin myös 

paine-eromittareita ilma- sekä nestepuolelle (kuva 31). 

 

Kuva 31 Antureiden asennnus mittahuoeen lämmönvaihtimeen. 
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6.3.1 Puhaltimien ja pumppujen säädöt 

Ennen mittausten aloittamista, etsittiin pumpuille ja jokaiselle mittapisteelle puhaltimien 

oikeat säädöt. Peruspuhallinta säädettiin automaatio-ohjelmasta käsin prosentuaalisesti, 

kun lisäpuhallinta säädettiin manuaalisesti taajuusmuuntajalta säätämällä puhaltimen taa-

juutta hertseissä. Ensimmäisten mittapisteiden puhallusteho saatiin aikaiseksi käyttämällä 

ainoastaan peruspuhaltimia, mutta kuudennen mittapisteen jälkeen käytettiin molempia 

puhaltimia. Puhaltimien säädöt poistokanavan puolella nähdään taulukosta 3. 

Taulukko 3 Puhaltimien säädöt kaikissa mittapisteissä 

Mittapiste Kiertopuhallin 

[%] 

Lisäpuhallin 

[Hz] 

1 21,3 0 

2 37,7 0 

3 53,3 0 

4 66,8 0 

5 83,3 0 

6 99,1 0 

7 100 30,7 

8 100 56,4 

 

Tulokanavan puolella peruspuhallin sekä lisäpuhallin säädettiin täydelle teholle jokai-

sessa mittapisteessä. Tällöin saatiin olosuhdehuoneen minimilämpötila +1 oC ja -3 oC vä-

lille, riippuen lisäjäähdyttimestä ja lämmönsiirtonesteen lämpötilasta. Minimilämmön 

saavuttaminen helpotti stationääritilan tavoittelua. 

Lämmönsiirtonestepiirin pumput säädettiin annetun alkuarvon perusteella. Alkuarvoksi 

oli annettu 0,53 l/s. Mittaamiseen oli käytössä kolme virtausmittaria, kaksi Siemensin 

virtausmittaria sekä yksi ultraäänimittari. Näiden mittarien antamien arvojen avulla sää-

dettiin nesteen käytössä olevien pumppujen teho. Kiertopumppua säädettiin automaa-

tiojärjestelmästä, joten sen oli aina oltava päällä. Sen lisäksi piirissä oli kaksi lisäpump-

pua, joista vain toista käytettiin. Näissä pumpuissa säätö tapahtui manuaalisesti pumpun 
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luota. Kiertopumppu säädettiin käymään täydellä teholla, jolloin ainoaksi säädettäväksi 

pumpuksi jäi lisäpumppu. Pumppu säädettiin noin 90 % teholle, jolloin nesteen virtaus 

oli lähellä tavoitearvoa. Säädöt pidettiin jokaisessa mittapisteessä samana, vaikka lämpö-

tilan muutokset hieman muuttivatkin virtausarvoja. Lämpötilan muuttuessa tiheys muut-

tuu ja massavirta pysyy vakiona, joten tilavuusvirran on muututtava.  

6.3.2 Lämmönsiirtimien vaihto 

Testattavien lämmönsiirtimien vaihto aloitettiin sulkemalla siirtimen sulkuventtiilit ja va-

luttamalla jäljellejäänyt lämmönsiirtoneste sankoihin. Tyhjentämisessä käytettiin hyväksi 

paineilmaa, jolla suurin nestemäärä saatiin ulos. Tämän jälkeen irrotettiin nestepuolen 

lämpötilasensorit ja eristeet nesteputkien juurilta. Eristeiden jälkeen löysättiin ja lopulta 

irrotettiin Siemensin lämpötilasensoreiden kiinnityslaipat, joiden käsittelyssä tuli olla 

tarkka ja hellävarainen. Laipat olivat messinkiä ja kiinnitykset olivat helmiliitoksilla.  

Kun nestepuoli on irrotettu lämmönvaihtimesta, siirryttiin ilmapuolelle. Ensimmäiseksi 

poistettiin eristeet termoelementtien ympäriltä sekä purettiin ilmakanavaa mittarenkaalle 

asti. Termoelementtejä ei tarvinnut poistaa paikoiltaan vaan koko kansi nostettiin sem-

moisenaan sivuun sotkematta termoelementtien antureita. Kuvan 23 ristikko oli kannessa 

kiinni ja muut termoelementit oli kiinnitetty ulkopuoliseen runkoon, jota ei tarvinnut siir-

tää. Tämän jälkeen irrotettiin nesteputkistot, eli lämmönsiirtimen sisus, lämmönvaihti-

men rungosta ja nostettiin yläkautta sille tarkoitetulle alustalle. 

Uusi sisus nostettiin vanhan paikalle ja alettiin kasaamaan kantta ja nesteputkistoja. Nes-

teputkien kiinnityksessä ei-helmiliitoksilla oleviin kierteisiin tuli lisätä hieman hamppua 

ja putkikierretahnaa tiivistämään liitosta mahdollisilta vuodoilta. Kosketuksissa nestee-

seen hamppu laajenee ja näin tiivistää liitoksen. Kun kaikki oli paikoillaan, alkoi neste-

piirin paineistus. Ensimmäiseksi avattiin lämmönvaihtimen sulkuventtiilit, jolloin neste-

piiriin jäänyt lämmönsiirtoneste vapautui lämmönvaihtimelle. Kun mikään ei vuotanut, 

kytkettiin piiriin Onnisen ONN 300 S tyhjennyspumppu (kuva 32), jolla nestepiirin paine 

saatiin 0,5 baarin ylipaineeseen. Tällöin suoritettiin alustava ilmaaminen. Lämmönvaih-
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timissa on erilliset ilmanpoistimet kuten kuvassa 30 voidaan todeta. Näillä voidaan tehos-

taa piirin ilman poistoa. Kun ilman poistimista loppui ilman tulo, annettiin paineen nousta 

0,5 baariin ja kytkettiin tyhjennyspumppu irti. Tilalle kytkettiin ROLLER’S Control kä-

sipumppu (kuva 32), jolla saatiin pumpattua lopullinen paine. Nesteen paine pumpattiin 

noin 1,4 baarin ylipaineeseen, jonka jälkeen käynnistettiin yksi pumpuista pienellä te-

holla. Lämmönsiirtonesteen virtausnopeuden kasvaessa nestepiirin ilmausventtiili alkoi 

toimia ja poistaa ylimääräistä ilmaa piiristä. Pumpuille lisättiin pikkuhiljaa tehoa, sillä 

muuten ilmausventtiili alkoi yskimään vettä. Pumppujen annettiin olla päällä useampi 

tunti, jotta kaikki ilma saatiin ulos järjestelmästä. Ilmaamisen jälkeen piirin paine laski 

hieman, joten se pumpattiin takaisin oikeaan arvoon. Mittausten aikana paine pyrittiin 

pitämään 1,3 baarin ylipaineessa. 

  

Kuva 32 Onnisen ONN 300 S tyhjennyspumppu (vasen) sekä ROLLER’S Control käsipumppu 

(oikea) 
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7 MITTAUKSET 

Mittaukset aloitettiin kytkemällä manuaalisesti höyrystin, toinen pumppu sekä mittaus-

huoneen lämmitin. Tämän jälkeen käynnistettiin Desigo CC:ltä olosuhdehuoneen kylmä-

kone (kuva 33), lisäjäähdytys (kuva 34), Retermian pumppu (kuva 35) sekä puhaltimet. 

Eniten aikaa olosuhteiden tasaantumisessa vei mittaushuoneen lämpötilan nousu sekä 

nesteen jäähdytys. Mittaushuoneen puhallin asetettiin ensimmäisen mittapisteen nopeu-

teen ja jätettiin mittaushuone lämpenemään. Lämpenemistä voitiin auttaa esimerkiksi il-

malämpöpumpulla.  

Olosuhdehuoneessa asennettiin TK2 puhallin ensiksi 50 %:iin, jonka jälkeen odotettiin, 

että olosuhdehuoneen lämpötila laskee 0 oC:een. Sitten lisättiin puhaltimen tehoa 100 

%:iin. Tällöin olosuhdehuoneen lämpötila kohosi 2-4 oC:ta, joten odoteltiin taas lämpöti-

lojen tasaantumista 0 oC:een. Kun lämpötila saavutettiin, käynnistettiin manuaalisesti 

TK2 kanavan lisäpuhallin ja asetettiin arvoksi 50 Hz. Tämän jälkeen lämpötilojen tasaan-

tumista odotellessa säädettiin lisäjäähdytin siten että se aloitti viilenemisen mutta ainoas-

taan omassa suljetussa kierrossa (kuva 34). Tämä onnistui sulkemalla manuaalisesti TK2 

kanavassa olevan jäähdytyspiirin ja avaamalla kylmäkierron venttiili. Kuvassa 36, suljet-

tavat venttiilit sijaitsisivat lämpötila-antureiden TE44 ja TE45 kohdilla ja avattava vent-

tiili avasi käyttöön haaran TV05 jälkeen. Lisäjäähdyttimen jäähtymiseen kului myös pal-

jon aikaa, mutta sitä tarvittiin vasta kolmannessa mittapisteessä. 

Kun kaikki lämpötilat alkoivat tasaantua, voitiin kytkeä päälle Hydra-datakeruujärjes-

telmä. järjestelmän annettiin kerätä arvoja, kunnes oli saavutettu noin 20 minuutin mit-

tainen tasainen lähes stationäärinen pätkä. Desigo CC keräsi jatkuvasti dataa, joten sitä ei 

erikseen tarvinnut kytkeä päälle. Kun ensimmäinen mittapiste oli saatu valmiiksi, nostet-

tiin PK2 puhaltimen tehoa seuraavaan mittapisteeseen. Sitten annettiin lämpötilojen taas 

tasaantua ja toistettiin ensimmäisen vaiheen työt.  

Muutoksia tapahtui kolmannessa mittapisteessä, jossa otettiin lisäjäähdytys käyttöön sekä 

kytkettiin lisälämmittimet päälle. Lisälämmittimet laitettiin välittömästi täysille, eli noin 



68 

 

Kuva 33 Desigo CC olosuhdehuone, jossa päälle kytkentä sekä lämpötilan säätö 

30 oC:een. Lisälämmittimet mahdollistivat, että mittaushuoneen lämpötila pysyi yli 30 

oC:ssa. Lisäjäähdyttimen käyttöönotto alensi roimasti tulokanavan lämpötilaa ja täten 

myös olosuhdehuoneen lämpötilaa. Kylmempi ilma olosuhdehuoneessa tarkoitti kyl-

mempää vettä, joka taas jäähdytti mittaushuoneessa kiertävää ilmaa. Tämän vuoksi lisä-

lämmittimet olivat hyvin tärkeitä. Tämän jälkeen mittauksissa ei tapahtunut mitään eri-

tyisen poikkeavaa, ennen kuin seitsemännessä mittapisteessä käynnistettiin PK2 kanavan 

lisäpuhallin tarvittavan ilmamäärän saamiseksi. PK2 kanavan lisäpuhallin oli tehok-

kaampi, joten tämä vaikeutti tavoitelämpötiloissa pysymistä. Kova ilman nopeus PK2 ka-

navassa lämmitti vettä niin että se on kylmimmilläänkin noin 5-6 oC. Tässä vaiheessa oli 

otettava kompromissi, laskisiko mittaushuoneen lämpötilaa alle annetun rajan vai pitäi-

sikö nesteen lämpötilan yli rajojen. Mittauksissa päädyttiin pitämään lämmönsiirtoneste 

liian lämpimänä. Se oli helpompi ratkaisu, eikä se näyttänyt vaikuttavan merkittävästi 

tuloksiin. 
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Kuva 34 TK2 kanavassa oleva lisäjäähdytys 

Kuva 35 Desigo CC kuvaus Retermian LTO laitteistosta 
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7.1 Ongelmat mittauksissa 

Olosuhdetilan lämmönsiirrin alkoi vuotamaan kesken mittauskokeilujen. Tämä tarkoitti 

sitä, että lämmönsiirrin suljettiin piiristä ja avattiin tutkintoja varten. Lämmönsiirtimen 

kolmanneksi ylimmäisestä keskirivin putkesta löydettiin reikä, josta neste vuosi. Vuotava 

putki irrotettiin ja tulpattiin, jonka jälkeen lämmönsiirrin koottiin takaisin ilman yhtä toi-

mivaa putkea. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut mittauksiin, sillä kyseinen lämmönsiirrin 

ei ollut mittauksen kohteena. Vuotava putki kuitenkin jätettiin tulpattuna lämmönvaihti-

men sisälle, ettei putkien väliin syntyisi ylimääräisiä rakoja ilmavirralle. 

Mahdollisen vuodon on voinut aiheuttaa korroosio. Putkessa oleva reikä näkyi selvästi 

paljaalla silmällä ja vaikka syöpyminen oli tapahtunut sisäpinnalta, näki reiän ympärillä 

merkkejä korroosiosta. Olosuhdehuoneen lämmönsiirrin oli vanha sekä se on ollut mu-

kana useissa eri tutkimuksissa eri kiertoaineilla. On mahdollista, että näistä kiertoaineista 

on saattanut jäädä jäänteitä putken sisäpinnoille, jolloin neste on päässyt reagoimaan ha-

pen kanssa ja aloittanut syöpymisen. 

Mittauksissa ongelmia syntyi ensimmäisen ja viimeisen mittapisteen kanssa. Ensimmäi-

sessä mittapisteessä oli vaikeata saada nesteen lämpötila pysymään yli 1 oC:ssa ja viimei-

sessä alle 3 oC:ssa. Ensimmäisessä mittapisteessä ilman entalpiavirta oli liian pieni ver-

rattuna olosuhdehuoneen jäähdytystehoon. Ratkaisuja tähän olisi voinut olla esimerkiksi 

mittaushuoneen lämpötilan nostaminen, nesteen virtauksen lisääminen tai olosuhdehuo-

neen jäähdytystehon heikentäminen. Nesteen virtausta kasvattamalla saataisiin kylmä-

puolen nesteen lämpötila kasvamaan. Se kuitenkin laskisi samalla lämpimän puolen nes-

teen lämpötilaa, jolloin lämpötilaero lämmönvaihtimien välillä olisi ollut liian pieni. Mit-

taushuoneen lämpötilan nousu oli myös ongelmallista ilman lisälaitteistoa, sillä jo käy-

tössä oleva lämmitin (kuva 29) oli täydellä teholla. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi jääh-

dytystehon heikentäminen. Jäähdytystehoa pyrittiin heikentämään sammuttamalla jääh-

dytyslaitteen tuulettimet tai tuuletin. Tämä toimi, mutta ei saatu luotua yhtä tasaista läm-

pötilakäyrää kuin muilla mittapisteillä.  
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Kolmantena ongelmana oli oletettavasti uuden automaatiojärjestelmän aiheuttamat pro-

sessin alasajot ilman varoituksia. Puhaltimien äkillinen sammuminen aiheutti käynnissä 

olevan mittapisteen mittauksen epäonnistumisen. Puhaltimien sammuessa, ilma ei enää 

kulje lämmönvaihtimen läpi ja näin lämmönsiirtoa ei enää tapahdu. Tämän takia nesteen 

lämpötila nousee huomattavasti ja hidastaa entisestään mittauksen uudelleen aloittamista. 

Eri mittapisteiden välissä lämpötilamuutokset pysyvät noin 2 oC:een sisällä, mutta puhal-

timien sammuessa, riippuen kuinka nopeasti ne saatiin takaisin päälle, lämpötila saattoi 

nousta jopa 10-15 oC.  

Vikaa ei saatu ratkaistua tämän diplomityön aikana, mutta sen arveltiin johtuvan järjes-

telmän hallintakäyttäjän asentamista raja-arvoista, jotka ylittäessä järjestelmä suoritti pro-

sessin alasajon. Toinen vaihtoehto voi olla automaatiossa olevien funktioiden toimiminen 

ristiin, joka olisi voinut aiheuttaa virheen järjestelmässä.  

7.2 Laskentaa 

Laskennat aloitetiin käymällä läpi ohjelmista saatu data. Jokaisesta mittapisteestä 

kerättiin dataa noin 20-30 minuutin ajalta riippuen trendikäyrän tyypistä ja mahdollisista 

epäkohdista. Tasaisen arvojoukon löytäminen mahdollisti pienen virhemarginaalin. 

Hydra ohjelmasta kerätty data on mittapisteitä 20 sekunnin välein ja 20-30 minuutin 

ajanjaksolta kerättiin keskiarvo näiltä mittapisteiltä. Näistä keskiarvoista määritettiin 

ilman keskimääräiset ulos- ja sisääntuloilman lämpötilat sekä tilavuusvirta kanavassa.  

Desigo CC:stä kerätty data vaati hieman enemmän käsittelyä, sillä dataa kerättiin arvon 

muutoksen mukaisesti, eikä ajan mukaan kuten Hydrassa. Epäsäännöllisten aikavälien 

takia jokaisen mittavälin arvo kerrottiin aikavälin sekunneilla ja kaikista mittaväleistä 

saadut arvot summattiin ja jaettiin mittausvälin kokonaissekuntien määrällä. Kyseinen 

operaatio toteutettiin lämmönsiirtonesteen tulo- ja poistolämpötiloille sekä 

tilavuusvirralle.  
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7.2.1 Mittausvirheen laskenta 

Laskennassa arvot ovat referenssilämmönsiirtimen toisesta mittapisteestä. Retermian 

pyynnöstä osa arvoista on ilmoitettu dimensiottomana ja osa on jätetty kokonaan 

mainitsematta. Laskenta aloitetaan nestepuolelta, jossa ensimmäisenä ratkaistiin 

lämmönsiirtonesteen massavirta. Massavirta oletettiin pysyvän piirissä vakiona koko 

kierroksen, sillä mitään vuotoja tai muita häviöitä ei havaittu mittausten aikana. 

Massavirta laskettiin lämpimän nesteen puolelta virtausmittarin kohdalta. Tässä pisteessä 

tiedettiin sekä lämpötila että tilavuusvirta, joten massavirta saatiin ratkaistua yhtälön (3.2) 

avulla. Nesteen tiheys luettiin aineominaisuustaulukosta.  

𝑞𝑚,𝑛 = 𝑞𝑣,𝑛 ∙  𝜌𝑛  

Massavirtaa käytetään lämpövirran laskentaan. Lämpövirralla voidaan selvittää 

mittauksissa tapahtunut virhe sekä myöhemmin sitä käytetään lämmönsiirtokertoimen 

määrittämiseen. Virhe lasketaan heti laskennan alkuvaiheessa, jotta tiedetään, onko 

mittaus hyväksyttävä. Nestepuolen lämpötehon lisäksi tarvitaan ilmapuolen lämpöteho, 

joita vertailemalla saadaan mittausten virheprosentti. Ilman lämpöteho saadaan samalla 

tavalla kuin nesteelle, mutta massavirtaa laskiessa tiheydessä pitää huomioida ilman 

kosteus. Aloitetaan laskenta siis ilman tiheydestä. Kuivan ilman tiheys saadaan 

käyttämällä ideaalikaasuyhtälöä (3.13). 

𝜌 =
𝑝𝑀

𝑅𝑇
  

𝜌𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 =
1∙105𝑃𝑎∙0,029 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙

8,315 𝐽/𝑚𝑜𝑙𝐾∙281,3 𝐾
= 1,242 𝑘𝑔/𝑚3   

Koska myös ilmapuolella massavirran oletetaan olevan vakio lämmönvaihtimessa ja 

kanavassa, se mitataan lämmönvaihtimen jälkeen kanavasta mittarenkaan kohdalta. 

Yhtälössä täytyy tällöin huomioida, että ilman paine on huoneen paine, josta vähennetään 

paine-ero lämmönvaihtimen läpi ja lämpötilana käytetään poistuvan ilman lämpötilaa. 

Kaasuvakio R on 8.315 (J/mol*K) ja ilman moolimassa M on 0,029 kg/mol. 
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Kostea ilma saadaan käyttämällä kuivan ilman tiheyttä yhtälöllä (3.14). Yhtälön 

suhteellinen kosteus mitattiin mittarenkaan lähettyviltä tarkan tuloksen 

mahdollistamiseksi. Kylläinen paine vesihöyrylle luettiin vesihöyryn 

aineominaisuustaulukosta. Kun oikea tiheys on saatu, voidaan ilman massavirta ratkaista 

yhtälöllä (3.2). Yhtälön tilavuusvirta saadaan Hydran datasta käyttämällä yhtälöä (6.2). 

𝜌𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎 = 1,242 𝑘𝑔/𝑚3 ∙ (1 − 0,377 ∙ 0,87 ∙
0,01 𝑏𝑎𝑟

1 𝑏𝑎𝑟
) = 1,237 𝑘𝑔/𝑚3 

Tiheyden lisäksi kostea ilma vaikuttaa myös ilman ominaislämpökapasiteettiin, joka saa-

daan ratkaistua yhtälöllä (3.18).  

Kuitenkin ensiksi ratkaistaan ilman absoluuttinen kosteus x yhtälöllä (3.15) ja (3.17). En-

siksi ratkaistaan vesihöyryn mooliosuus y, jossa käytetään samoja arvoja kuin kostean 

ilman tiheydessä ja toiseksi absoluuttinen kosteus x. Yhtälössä (3.15) veden moolimassa 

saadaan veden aineominaisuustaulukosta. 

𝑦 = 0,87 ∙
0,01 𝑏𝑎𝑟

1 𝑏𝑎𝑟
= 0,0099  

𝑥 =
0,0099

1−0,0099
∙  

0,018 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙

0,029 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0,006  

Kuivan ilman ja vesihöyryn ominaislämpökapasiteetti saadaan luettua ilman ja vesi-

höyryn aineominaisuustaulukoista.  

𝑐𝑝,𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎 = 1,040 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 ∙ (1 − 0,006) + 1,895 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 ∙ 0,006 = 1,045 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

Ennen massavirran ja tehon laskemista, muunnetaan mittarenkaasta saatu paine-ero tila-

vuusvirraksi yhtälön (6.2) avulla.  

𝑞𝑣,𝑖 = 72,3 ∙ √∆p   

Nyt ilman massavirta saadaan ratkaistua 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣,𝑖 ∙ 𝜌𝑖    
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Kun tiedetään sekä ilman että nesteen massavirrat, ominaislämpökapasiteetit sekä lämpö-

tilat, voidaan ratkaista lämpötehot lämmönsiirtonesteelle ja ilmalle yhtälön (2.24) avulla.  

Φ𝑛 = 𝑞𝑚,𝑛 ∙ 𝑐𝑝,𝑛 ∙ ∆𝑇  

Φ𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝑞𝑚,𝑖 ∙ 1,045 kJ/kgK ∙ ∆𝑇  

Teoriassa ilma- ja nestepuolen tehojen tulisi olla yhtä suuret, jolloin mittauksen 

mahdollinen virhe saadaan yhtälöllä (6.1). 

𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =
Φ𝑖− Φ𝑛

 Φ𝑛
~1,12 %  

Virhemarginaali oli alhainen ja päästiin tavoiteltuun 3 % virhemarginaaliin.  

7.2.2 Lämmönsiirtokertoimen laskenta 

Jatketaan saman mittapisteen laskemista. Aloitetaan laskenta nesteen virtausnopeudesta. 

Virtausnopeus saadaan ratkaisemalla se yhtälöstä (3.3). 

𝑞𝑣,𝑛 = 𝑤𝑛 𝐴 = 𝑤𝑛  𝜋𝑟2 →  𝑤𝑛 =
𝑞𝑣,𝑛

𝜋𝑟2  

Tilavuusvirta yhtälössä on sama kuin aikaisemmassa massavirran laskennassa. Virtaus-

nopeuden avulla ratkaistaan Reynoldsin luku yhtälöllä (3.1), jolla nähdään, onko neste-

virtaus turbulenttista. Lämmönsiirtonesteen viskositeetti luettiin aineominaisuustaulu-

kosta. 

𝑅𝑒 =
𝑤𝑛𝐷𝜌𝑛

𝜇𝑛
  

Tulos viittaa turbulenttiseen virtaukseen. Reynoldsin luvun lisäksi täytyy ratkaista 

Prandtlin luku yhtälöllä (3.4), jossa nesteen lämmönjohtuvuuskerroin luettiin aineominai-

suustaulukosta. 

𝑃𝑟 =
𝜇𝑛𝑐𝑝,𝑛

𝑘𝑛
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Prandtlin ja Reynoldsin lukujen avulla saadaan ratkaistua Nusseltin luku käyttämällä hy-

väksi Dittus-Boelterin korrelaatiota (3.6). 

𝑁𝑢 = 0,023 ∙ 𝑅𝑒
4

5 ∙ 𝑁𝑢0,4  

Kun tiedetään Nusseltin luku voidaan sen avulla ratkaista nestepuolen lämmönsiirtoker-

roin ratkaisemalla h yhtälöstä (3.6).  

𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝑘𝑛
→   ℎ𝑖𝑛 =  

𝑁𝑢 𝑘𝑛

𝐷
   

nestepuolen lämmönsiirtokertoimella saadaan ratkaistua sisäinen konduktanssi yhtälöllä 

(2.20). Lämpöpinnan redusoitu hyötysuhde voidaan olettaa 100 %:ksi, kunhan oletetaan 

se myös ulkopinnalle ja jokaisessa mittapisteessä samalla tavalla. Lisäksi Retermialta an-

nettujen mittausohjeiden perusteella lämmönjohtuminen seinämässä on lähes merkityk-

setön ja se sisällytetään ulkoiseen konduktanssiin.   

𝐺𝑖𝑛 = 1 ∙ 𝐴𝑖𝑛 ∙ ℎ𝑖𝑛   

Seuraavaksi ratkaistaan lämmönvaihtimen kokonaiskonduktanssi Gtot,red. Kokonaiskon-

duktanssin ratkaisemiseksi täytyy ensiksi ratkaista lämpötehojen keskiarvo sekä logarit-

minen keskilämpötila. Laskemalla konduktanssi tehojen keskiarvolla saadaan pidettyä 

mittausvirhe hallinnassa.  

Φ𝑎𝑣𝑒 =
Φ𝑖+ Φ𝑛

2
  

Logaritminen keskilämpötila saadaan ratkaistua yhtälöllä (4.1), jossa lämmönsiirrin aja-

tellaan ristilämmönsiirtimeksi. Tällöin ΔT1 on nesteen sisääntulo- ja ilman ulostuloläm-

pötilojen erotus ja ΔT2 nesteen ulostulo- ja ilman sisääntulolämpötilojen erotus. 

𝑇𝑙𝑚 =
Δ𝑇1−Δ𝑇2

ln (
Δ𝑇1
Δ𝑇2

)
  

Nyt voidaan ratkaista kokonaiskonduktanssi yhdistämällä yhtälöt (2.14) ja (2.23). 
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𝐺 = 𝑈𝐴  

Φ = 𝑈 𝐴 𝑇𝑙𝑚 →   𝑈𝐴 =
Φ

𝑇 𝑙𝑚
→   𝐺 =

Φ

𝑇 𝑙𝑚
   

Kun tiedetään kokonaiskonduktanssi saadaan yhtälön (2.19) avulla ratkaistua ilmapuolen 

konduktanssi ratkaisemalla Gout. Yhtälössä oleva Rse oletetaan sisältyvän ulkopuoliseen 

konduktanssiin, joten se voidaan jättää ulos laskusta. 

1

𝐺𝑡𝑜𝑡,𝑟𝑒𝑑
=

1

𝐺𝑖𝑛
+

1

𝐺𝑜𝑢𝑡
→   𝐺𝑜𝑢𝑡 = 1

(
1

𝐺𝑡𝑜𝑡,𝑟𝑒𝑑
−

1

𝐺𝑖𝑛
)⁄    

Ilmapuolen konduktanssin avulla ratkaistaan ilmapuolen lämmönsiirtokerroin h (yhtälö 

2.21). 

1

𝐺𝑜𝑢𝑡
= 𝑅𝑠𝑒 +

1

(𝜂0𝐴ℎ)𝑜𝑢𝑡
  

Kun seinämän johtuminen sisällytetään ulkopuoliseen konvektioon, saadaan ratkaistua 

1

𝐺𝑜𝑢𝑡
=

1

(𝜂0𝐴ℎ)𝑜𝑢𝑡
 →   𝐺𝑜𝑢𝑡 = (𝜂0𝐴ℎ)𝑜𝑢𝑡 →   ℎ𝑜𝑢𝑡 =

𝐺𝑜𝑢𝑡

(𝜂0𝐴)𝑜𝑢𝑡
   

Seuraavaksi lasketaan vielä ilmavirtauksen Reynoldsin ja Nusseltin luku. Luvut lasketaan 

kuten nesteellekin, paitsi halkaisijana käytetään hydraulista halkaisijaa (yhtälö 3.10). Ku-

vassa 36 on esitettynä mittauksissa käytetty U-putkinen lämmönsiirrin avattuna suorakul-

maiseksi putkipaketiksi. Kyseistä kuvaa käytetään apuna ilman läpäisypinta-alan ja piirin 

laskennassa. 

𝐷ℎ =
4 𝐴𝑖

𝑃
  

Piiriä laskiessa täytyy huomioida kaikki reunat, jota ilma virratessaan koskee. Tämä tar-

koittaa kuvasta 36 katsottuna kaikkien valkoisten suorakulmioiden piirien summaa. Val-

koisia alueita on aina yksi enemmän kuin harmaita putkia, jolloin saadaan N+1. Valkoi-

sen suorakulmion särmä S kerrotaan arvolla N, koska ylin ja alin tila ovat korkeudeltaan 

vain puolikkaita. 
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𝑃 = (𝑁 + 1) ∙ 𝐿 ∙ 2 + 2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑆 = 2 ∙ ((𝑁 + 1) ∙ 𝐿 + 𝑁 ∙ 𝑆) (7.1) 

N · S saadaan ratkaistua korkeuden avulla 

𝐻 = 𝑁 ∙ (𝑆 + 𝐷) →   𝑁 ∙ 𝑆 = 𝐻 − 𝑁 ∙ 𝐷   (7.2) 

Jolloin piiri on   

𝑃 = 2 ∙ ((𝑁 + 1) ∙ 𝐿 + 𝐻 − 𝑁 ∙ 𝐷)   (7.3) 

Pinta-ala, josta ilma pääsee kulkeutumaan läpi lasketaan kokonaispinta-alan ja putkien 

yhteispinta-alan erotuksella. Eli lämmönvaihtimen korkeuden ja putken pituuden tulo 

vähennettynä jokaisen putken pituussuuntainen pokkipinta-ala. 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐻 ∙ 𝐿     (7.4) 

𝐴𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 𝐿 ∗ 𝐷    (7.5) 

𝐴𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝐴𝑡𝑜𝑡 − 𝑁 ∙ 𝐴𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 𝐻 ∙ 𝐿 − 𝑁 ∙ 𝐿 ∙ 𝐷  (7.6) 

 

Kuva 36 U-lämmönsiirrin avattuna laskennan helpottamiseksi  
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Hydraulisella halkaisijalla ratkaistaan sekä Nusseltin että Reynoldsin luku käyttäen yhtä-

löitä (3.8) ja (3.9). 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑜𝑢𝑡 𝐷ℎ

𝑘𝑖
   

𝑅𝑒 =
𝑤𝑖𝐷ℎ𝜌𝑖

𝜇𝑖
   

Kuvassa 37 on esitelty referenssilämmönsiirtimen tulokset Nusseltin lukuna Reynoldsin 

luvun funktiona. Muiden mittasarjojen tulokset löytyvät liitteestä 1. Kuvan 37 käyrästä 

voidaan huomata, kuinka lämmönsiirron tehostuminen hidastuu mitä nopeammaksi ilma-

virta muuttuu. Jos käyrä jatkuisi pidemmälle, voitaisiin saavuttaa piste, jossa lämmönsiir-

ron tehostuminen hidastuu olemattomaksi. Tuloskäyrä muistuttaa logaritmista käyrää, 

jonka perusteella myös sovitteet ovat tehty. 

Mittapisteille mitattiin myös ilman paine-erot lämmönsiirtimen ylitse ja niiden tuloksia 

pohditaan enemmän tulosten käsittelyssä. Painemittauksissa käyrä muistuttaa eksponen-

tiaalista käyrää, jonka mukaan sovitteet on tehty. Jokaisen mittasarjan paine-erokuvaajat 

löytyvät liitteestä 2. 

Kuten kuva 37 huomataan, ensimmäinen mittapiste ei ole pääsyt mukaan sovitteeseen. 

Toisin kuin esimerkkilaskussa ensimmäisen mittapisteen virhe oli huomattavasti suu-

rempi. Suuri virhe saattaa johtua ilmapuolen alhaisesta Reynoldsin luvusta. Reynoldsin 

luku näyttäisi viittaavan siihen, että ilman virtaus saattaa olla joko kokonaan tai osittain 

laminaarista, joka heikentää merkittävästi lämmönsiirtoa. Lisäksi syynä saattaa olla ilman 

virtausmittarin korkea virhe matalammilla nopeuksilla (taulukko 2) tai ei niin tasainen 

lämpötilakäyrä mittauksissa. Syy suureen virheeseen on luultavasti osa näitä kaikkia, 

mutta suurinta vaikuttajaa ei voida määrittää ilman jatkotutkimuksia. 
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y = 47,079ln(x) - 317,74
R² = 0,9896
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8 TULOSTEN KÄSITTELY 

Tehokäyrästön ja lämmönsiirtokäyrästön erona on lämmönsiirtonestepiirin vaikutus tu-

loksiin. Tehopiirissä otetaan huomioon myös mahdolliset olosuhdemuutokset sekä patte-

reiden vaihdon takia aiheutuneet muutokset. Mahdollinen muutos lämmönvaihtimien 

vaihdosta on esimerkiksi nesteen paineen muutos. Nesteen painetta seurattiin analogiselta 

mittarilta sekä paine laskee ilmatessa, jolloin tarkan arvon saaminen on hyvin vaikeaa. 

Mahdollisia olosuhteen muutoksia ovat mittaushuoneen ja olosuhdetilan lämpötilan 

muutokset ja nesteen lämpötila. Nämä ovat kuitenkin hyvin vähän vaikuttavia tekijöitä, 

kuten kuvien 38 ja 39 eroavaisuudesta nähdään. Kuvaajat ovat lähestulkoon identtisiä, eli 

muutokset tuloksissa on pienempiä kuin mittauksissa saadut virheet.  

Vaikka pinnoitteilla on heikompi lämmönsiirtokyky, se ei näytä vaikuttavan merkittävästi 

lämmönvaihtimen lämmönsiirtokykyyn. Pinnoitteen lämmönjohtuminen on huomatta-

vasti heikompaa kuin lämmönvaihtimissa käytetty alumiini. Toisaalta pinnoitteen takia 

putken halkaisija laajentaa hieman putken ulkohalkaisijaa, jolloin myös lämmönsiirto-

pinta-ala kasvaa. Samasta syystä myös putkien välit kapenevat ja ilman virtausnopeus 

kasvaa. Tämä taas johtaa tehokkaampaan lämmönsiirtoon. Joko nämä asiat kumoavat 

keskenään toisensa tai niiden merkitys on erittäin vähäinen ja niiden eroja ei huomata 

tämän kokoluokan lämmönvaihtimissa. Tällöin tutkimuksia voitaisiin jatkaa esimerkiksi 

suuremman kokoluokan lämmönvaihtimilla, jolloin lukuarvot nousevat suuremmiksi ja 

mittasarjojen väliset eroavaisuudet tulisivat paremmin esille. 

Ainoa lämmönsiirrin, josta nähdään eroavaisuuksia muihin verrattuna, on mittasarja 71. 

Mittasarja 71 on epoksi-lämmönsiirrin, jossa pinnoite oli runkoputkessa neulojen alla. 

Muissa epoksi-lämmönsiirtimissä pinnoite on neuloissa.  Syynä tähän voi olla esimerkiksi 

heikentynyt lämmönsiirto neuloista runkoputkeen. Tällöin pinnoite toimisi termisenä vas-

tuksena, joka hidastaisi lämmön johtumista. Runkoputken lisätutkimuksissa voitaisiin 

tutkia eroavaisuutta joko neulattomaan lämmönsiirtimeen tai kokeilla pinnoitetta ohuem-

malla pinnoitekerroksella. 
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Jos vertaillaan epoksipinnoitteisia lämmönvaihtimia, huomataan että mittaustulokset ei-

vät mene järjestyksessä pinnoitteen paksuuden mukaan. Alemmilla nopeuksilla ohuin 

pinnoite on heikoin ja keskipaksu on tehokkain ja kovemmilla nopeuksilla ohuin kerros 

on tehokkain ja paksuin kerros heikoin. Ohuimman kerroksen lämmönsiirto on loppupis-

teissä jo parempi kuin referenssilämmönsiirrin (MS67). Kuitenkin ottamalla mukaan mit-

tausten virhe, ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä lämmönsiirron muutoksista. Kolmen 

prosentin virheellä tulos voi muuttua jo neljä Nusseltin luvun yksikköä, joten mittasarja 

70 ja 68 voivat todellisuudessa olla vieläkin lähempänä toisiaan. 

 

Kuvassa 41 nähdään epoksipinnoitteisten lämmönsiirtimien paine-eroja. Mittasarjalla 68 

on korkeilla nopeuksilla paras lämmönsiirto, mutta samalla alin paine-ero lämmönvaihti-

men läpi. Jopa pienempi kuin referenssilämmönvaihtimella. Keskimmäisellä paksuudella 

taas on suurin paine-ero lämmönvaihtimen yli, mutta sen lämmönsiirto on heikompi kuin 

referenssillä tai ohuimmalla epoksikerroksella. Paksuimmalla epoksikerroksella on 

toiseksi suurin paine-ero ja hieman heikompi lämmönsiirto kuin keskipaksuisella epoksi-

pinnoitteella. Mittasarjoilla 68 ja 71 on alempi paine-ero kuin referenssilämmönvaihti-
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mella, joka pitäisi teoriassa olla toisin päin. Kun kyseessä on sama geometria lämmön-

siirtimien välillä, pinnoitetuilla lämmönsiirtimillä tulisi olla suurempi paine-ero lämmön-

siirtimen ylitse. Alempi paine-ero voisi johtua mittarin epätarkkuudesta tai jostain raken-

teellisesta eroavaisuudesta. Käytössä oli vanhempi käsikäyttöinen mikromanometri, 

jonka tarkkuus vaihteli parin pascalin välillä. Rakenteellinen eroavaisuus voisi olla esi-

merkiksi rako, josta ilma pääsisi läpi helpommin. Rako voi syntyä mahdollisesta putkien 

jännitystilasta, jossa putki pyrkii vapauttamaan jännitystä ja näin luomaan raon. 

 

Kuvassa 42 nähdään Blygold-pinnoitteisen ja referenssilämmönsiirtimen lämmönsiirto-

käyrä ja kuvassa 43 näiden paine-erot. Blygold pinnoitteella paine-ero kasvaa mutta läm-

mönsiirto pysyy lähestulkoon samana kuin referenssilämmönsiirtimellä (kuva 43). Tässä 

saattaa olla syynä aikaisemmin pohdittu lämmönjohtumisen heikentymisen, kasvaneen 

lämmönsiirtopinta-alan ja korkeamman Reynoldsin luvun aiheuttama kompensointi. Eli 

lämmönsiirrolle negatiivisien ja positiivisien tekijöiden summa on lähellä nollaa. Verrat-

tuna paine-eroa saman paksuiseen epoksi- pinnoitteeseen, Blygoldin pinta näyttäisi luo-

van suuremman kitkan ilman virtauspinnoille, joka voisi selittää korkeamman paine-eron. 
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Kuvassa 44 nähdään kaikkein selvimmin pinnoitteiden aiheuttamat lämmönsiirtomuutok-

set. Mittauksissa oli lähes mahdotonta säätää täsmälleen samaa ilmannopeutta eri läm-

mönsiirtimien samoille mittapisteille, joten kuvaa 44 varten käytettiin taulukon 4 sovit-

teita etsimään arvot kaikille mittapisteille samoilla nopeuksilla. Tällöin voitiin laskea täs-

mällinen eroavaisuus referenssituloksiin tietyissä nopeuksissa. Tietenkin kuvaajan tark-

kuus hieman laskee verrattuna muihin kuvaajiin. Edellisissä kuvissa sovitteessa on vain 

yksi R2 tarkkuuskerroin, kun kuvassa 44 niitä on kaksi, R1
2 ja R2

2. R1
2 on alkuperäisen 

taulukko 3 sovitteen tarkkuuskerroin ja R2
2 on kuvan 44 käyrän tarkkuuskerroin. R1

2:n ja 

R2
2:n tulo on pienempi kuin R1

2 tai R2
2, jolloin tarkkuus hieman laskee. 

Kuvaajasta huomataan, että nopeuden kasvaessa Blygold-pinnoite sekä ohuin epoksiker-

ros saavuttavat ja jopa ylittävät referenssilämmönsiirtimen. Myös paksuimmasta epoksi-

kerroksesta huomataan, että se lähestyy referenssilämmönsiirtimen tehoa. Tästä voidaan 

tehdä johtopäätös, että virtausnopeuden kasvaessa lämmönjohtuvuuden merkitys piene-

nee. Ja koska lämmönsiirto lähestyy referenssiä, kasvaneen lämmönsiirtopinta-alan mer-

kitys kasvaa. 
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Tuloksista tehdyt sovitteet ovat alla olevan yhtälön muodossa. Taulukossa 4 nähdään 

kaikkien mittaussarjojen A ja B kertoimet, sekä tarkkuuskerroin R2. Yhtälö 8.1 näyttää 

sovitteen muodon. Yhtälön A ja B valitaan taulukosta 3. 

𝑁𝑢 = 𝐴 ∙ ln(𝑅𝑒) − 𝐵    (8.1) 

Tulosten käyrät vastasivat eniten logaritmista trendiä, jonka perusteella sovitteet tehtiin. 

Logaritmin vuoksi yhtälöä ei voida käyttää Reynoldsin ollessa nolla. Tämä ja taulukon 

6 virheet huomioiden, sovitteiden käyttöalueeksi määritetään toisen mittapisteen ilman-

nopeuden mukainen Re > 2900. 

Taulukko 4 Lämmönsiirtokuvaajien sovitteet kaikille mittasarjoille. 

Mittasarja A B R2 

65 50,4 347,8 0,9933 

67 46,6 313,0 0,9901 

68 51,6 360,0 0,9952 

69 46,0 309,37 0,9860 

70 47,7 325,9 0,9751 

71 35,8 232,8 0,9842 

 

Myös paine-erolle nähdään taulukosta 5 eri mittasarjojen sovitteet. Taulukon 4 arvot so-

pivat yhtälöön (8.2). 

∆𝑝 = 𝐴 ∙ 𝑅𝑒𝐵    (8.2) 

Taulukossa 4 A:n arvot ovat lähellä nollaa, eli paine-ero lähestyy nollaa Reynoldsin lu-

vun lähestyessä nollaa. Kuitenkin sovite on luotu virtauksen turbulenttiselle alueelle, jo-

ten sitä ei voida soveltaa laminaarisessa virtauksessa. Tällöin sovitteen käyttöalue on Re 

> 2300. 
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Taulukko 5 Paine-erokuvaajien sovitteet kaikille mittapisteille. 

Mittasarja A B R2 

65 0,00002 1,59 0,998 

67 0,00003 1,54 0,9978 

68 0,0002 1,32 0,9769 

69 0,00002 1,58 0,9978 

70 0,00003 1,55 0,9964 

71 0,00006 1,46 0,9852 

 

Taulukossa 6 nähdään jokaisen mittauksen lopullinen virhe. Jos ensimmäisiä mittapisteitä 

ei huomioida niin mittauksissa menivät hyvin. Vaikka muutamalla mittapisteellä virhe on 

hieman yli kolme, ovat ne silti hyvin lähellä tavoitearvoja. Näistä virheistä huomaa, että 

aikaisemmin näytetyissä kuvaajissa lähes päällekkäin kulkevista trendiviivoista ei voida 

tutkia käyrien eroavaisuuksia, sillä niiden poikkeamat ovat hyvin lähellä virheprosentteja. 

Taulukko 6 Mittasarjojen eri mittapisteiden virheet. 

Mittasarja\mittapiste 1 2 3 4 5 6 7 8 

65 2,92 0,92 3,16 2,72 1,45 1,40 0,72 2,84 

67 10,27 4,17 0,23 0,14 1,41 0,37 1,03 0,81 

68 16,84 3,35 2,46 2,98 1,29 1,76 1,39 2,12 

69 7,49 2,49 0,82 0,53 0,59 0,59 1,50 1,93 

70 9,67 0,51 2,15 3,14 3,02 3,15 3,17 2,58 

71 9,22 0,46 0,89 0,65 0,48 1,81 0,40 0,11 
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9 YHTEENVETO 

Työ käsitteli lämmönvaihtimien pinnoitteiden vaikutusta lämmönsiirtokykyyn. Mittauk-

sia varten valmistetiin seitsemän neulalämmönsiirrintä eri pinnoitteilla. Neljä lämmön-

siirrintä oli pinnoitettu eri paksuisilla epoksikerroksilla, yhdessä oli polyuretaani eli 

Blygold pinnoite, yksi oli referenssi patteri ja yksi mittauksista jätettiin työn ulkopuolelle 

ainoastaan Retermian käyttöön.  

Lämmönsiirtimien mittaukset suoritettiin LUT-yliopiston ilmastointilaboratoriossa ja 

mittaukset kestivät noin 1,5 kuukautta. Tähän aikaan sisältyi mittausjärjestelmien raken-

taminen, itse mittaukset sekä mittausdatan käsittely. Valmisteluissa yliopistolla jo val-

miiksi ollut lämmönsiirrin kuljetettiin pois ja Retermia toimitti tilalle seitsemän upouutta 

siirrintä. Uusille lämmönsiirtimille rakennettiin uusi lämmönsiirtonesteputkisto sekä pi-

dempi ilmakanava. Lisäksi uuteen ilmakanavaan lisättiin mittarengas mittaamaan ilman 

tilavuusvirtaa. Mittarenkaan lisäksi lämmönvaihtimeen asennettiin K-tyypin termoele-

menttejä sekä paineen mittaus. Lämmönsiirtonesteen piiriin asennettiin lämpötilasensorit 

mittaamaan sisään ja ulos kulkevan nesteen lämpötilaa. Näiden mittareiden lisäksi neste-

piirissä oli jo valmiiksi kaksi virtausmittaria sekä painemittari. 

Jokaista lämmönsiirrintä kohden mittauksia tehtiin kahdeksalla eri ilman nopeudella ja 

kaikkien mittapisteiden data kerättiin noin 20 minuutin mittaisesta lähes stationäärisestä 

tilasta. Stationääritilan saavuttamisen vuoksi jokaisessa mittauksessa tuli odottaa noin 

tunti, kunnes kaikki lämpötilat tasoittuivat. Ensimmäisessä mittauksessa odotusaika oli 

yleensä lähellä kolmea tuntia, sillä lähtö lämpötilat olivat huoneenlämmössä.  

Retermia antoi mittauksille muutamia alkuarvoja, joihin mittauksissa pyrittiin pääse-

mään. Esimerkiksi kylmäpuolen nesteen lämpötilan tuli olla 1-3 oC:tta, mittaushuoneen 

lämpötilan 30-35 oC:tta sekä nesteen virtausnopeuden noin 0,53 l/s. Näiden lisäksi ilman 

tilavuusvirrat oli määritetty kaikille mittapisteille. 

Mittaukset menivät erinomaisesti. 48 mittapisteestä 36 mittapistettä pääsi alle 3 % virhei-

siin, 6 on hieman yli 3 %, 1 4% ja loput jätettiin ulos sovitteista liian suuren virheen 
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vuoksi. Kaikki epäonnistuneet mittaukset olivat mittasarjojen ensimmäisiä mittapisteitä. 

Syynä tähän voi olla liian alhainen ilman virtausnopeus, joka ei ehtinyt turbulentoitua 

lämmönvaihtimessa ja sitä seuraava pieni lämmönsiirtimen teho, jolloin jo hyvin pienet 

mittausepätarkkuudet voivat aiheuttaa suhteellisesti suuren virheen. Eli virtauksen ollessa 

laminaarista lämmönsiirto heikkenee rajusti. Toinen vaihtoehto voisi olla, että pienen vir-

tauksen takia mittareiden virheet olivat suurempia sekä mittauskäyrä ei ollut yhtä tasainen 

kuin nopeammilla mittapisteillä. Suuri virhe on luultavasti summa näistä kaikista ja suu-

rimman tekijän löytäminen vaatisi lisää tutkimuksia. 

Tuloksien perusteella pinnoite ei merkittävästi vaikuta lämmönvaihtimen ilmapuolen 

lämmönsiirtokertoimeen. Ainoa merkittävä ero nähtiin lämmönvaihtimessa, jossa epok-

sipinnoite oli laitettu suoraan runkoputken pinnalle neulojen alle. Tässä mittasarjassa il-

mapuolen lämmönsiirtokerroin oli merkittävästi heikompi. Syynä tähän voi olla heiken-

tynyt lämmön johtuminen neuloista runkoputkeen. Kuitenkin muiden tulosten uskotaan 

mahtuvan virhemarginaalin sisään. Kun tulokset vaihtelevat vähemmän kuin mittauksissa 

on virhettä, ei tuloksista voida tällöin tehdä selviä johtopäätöksiä. Tällöin voidaan todeta, 

ettei pinnoitteilla ole merkittävää vaikutusta lämmönsiirtoon ainakaan tässä kokoluo-

kassa. 

Kuitenkin voitiin todeta, että lämmönjohtuvuuden merkitys laski ja lämmönsiirtopinta-

alan merkitys kasvoi virtausnopeuden noustessa. Tämä johtaa siihen, että korkeissa il-

mannopeuksissa pinnoitetun lämmönsiirtimen lämmönsiirron tehokkuus ylittää pinnoit-

tamattoman lämmönsiirtimen tehokkuuden. 

Paine-erojen mittauksissa Blygold-pinnoite käyttäytyi normaalisti ja paine-ero oli suu-

rempi kuin referenssilämmönsiirtimellä.  Kun taas epoksipinnoitteen tulokset olivat eri-

koiset. Ohuimmalla kerroksella sekä runkomaalatulla saatiin pienempi paine-ero kuin re-

ferenssilämmönsiirtimellä. Lisäksi keskipaksulla epoksipinnoitteella paine-ero oli suu-

rempi kuin paksuimmalla kerroksella. Tulokset voisivat johtua painemittarin virheistä tai 

ylimääräisistä raoista, joista ilma on päässyt kulkemaan. Joka tapauksessa paine-erojen 

sekalaisuus ei näyttänyt vaikuttavan lämmönsiirtotuloksiin. 
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LIITE 1: Lämmönsiirtokuvaajat kaikille mittasarjoille 
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LIITE 2: Paine-erokuvaajat kaikille mittasarjoille 
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