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Diplomityö käsittelee ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän kaksivaiheisen 

syrjäytyskompressoriin perustuvan lämpöpumpun mahdollisuuksia lämmöntuotannossa. 

Työssä käydään läpi yleisesti lämpöpumpputekniikkaa ja toimintaperiaatetta sekä 

syvennytään kaksivaiheisen lämpöpumpun prosessiin. Työssä käsitellään myös 

lauhduttimen sarjaan kytkennän ja alijäähtymisen vaikutusta hyötysuhteeseen 

kaksivaiheista puristusta käytettäessä.  Työssä tehtyjen laskentojen perusteella voidaan 

todeta, että ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumpun hyötysuhde on hyvä 

jopa korkeilla tuottolämpötiloilla varsinkin tilanteessa, jossa huomioidaan kylmäaineen 

alijäähtyminen ja lauhduttimien sarjaan kytkentä. Työn pohjalta muodostuu käsitys ilma- 

vesilämpöpumppujen mahdollisuuksista ja saavutettavista hyötysuhteista 

lämmöntuotannossa, kun lämpöpumpulla tuotettava lämpötila on +70°C ja +90°C välillä. 
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This thesis presents possibilities in heat production with two stage air to water heat pump 

using displacement compressor. Heat pump process and principles are presented in the 

first part of this thesis. Heat pump process is then deepened to take two stage compression 

into account. Series connection of heat pumps and effect of additional subcooling are also 

taken into account as ways to increase efficiency.  

Efficiency of air source heat pump can be good especially when series connection of heat 

pumps and addittional subcooling are taken into account. The reader should make good 

assumption about the possibilities of two stage air to water heat pump in heat production 

when the supply temperature is in the range of +70°C ja +90°C. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

f Taajuus    Hz 

h Entalpia    kJ/kg 

P Teho    kW, MW  

Pc Lauhtumispaine   bar 

Pe Höyrystymispaine   bar 

Pm Välipaine    bar 

qm Massavirta    kg/s 

r Väliruiskutuksen massavirran osuus kokonaismassavirrasta 

Rm Toisen vaiheen puristuksen massavirran osuus 

S Entropia    kJ/K 

T Lämpötila    K, °C 

V Tilavuus    m3 

Kreikkalaiset aakkoset 

Δ Muutos 

ƞ Hyötysuhde 

ρ Tiheys    kg/ m3 



 
 

qvk Imutilavuusvirta   m3/h 

Alaindeksit 

cy Sylinteri 

div Piste lauhduttimen ulostulossa 

eco Ekonomaiseri 

H High, toinen puristusvaihe 

L Low, ensimmäinen puristusvaihe 

main Piste ennen höyrystimen paisuntaventtiiliä 

sc Subcooling, alijäähtyminen 

sec Piste ennen ruiskutusta puristusten väliin 

suc Piste kompressorin imuaukossa 

s Isentrooppinen 

vol Volumetrinen 

Lyhenteet 

COP Coefficient of performance, lämpöpumpun hyötysuhde 

GWP Global warming potential, kylmäaineen ilmastonlämpenemisen kerroin 

Ssh Suction superheat, imukaasun tulistus 

Te Temperature evaporation, höyrystymislämpötila 

Tc Temperature condensation, lauhtumislämpötila 
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1 JOHDANTO 

Lämpöpumppuja käytetään useissa sovelluskohteissa. Varsinkin teollisuudessa sekä 

energiasektorilla on valtava potentiaali erilaisille lämpöpumpuille. Lisäksi esimerkiksi 

Sitran tulevaisuutta kartoittavassa tutkimuksessa on tuotu esille, että sähköistäminen tulee 

olemaan erittäin suuressa roolissa uusissa energiajärjestelmissä. Sähköistetyssä 

lämmitysjärjestelmässä suuret lämpöpumput keräävät lämpöä teollisuudesta, 

kaupallisista rakennuksista, jätevesistä, maaperästä sekä ulkoilmasta (Sitra 2018, 51). 

Lämmitys ja jäähdytys kattaa noin 50% Euroopan loppuenergian kulutuksesta. Valtaosa 

tästä energiantarpeesta katetaan nykyisin fossiilisilla polttoaineilla, joten Euroopan 

komissiolla on tavoitteena lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Lämpöpumput on 

tunnistettu Euroopan komission tasolla yhdeksi teknologiaksi, jonka avulla 

päästötavoitteet on mahdollista saavuttaa. (Euroopan komissio 2015.) 

Euroopassa teollisuuden loppuenergian kulutuksen osuus on noin 25% ja 

kasvihuonekaasupäästöjen osalta teollisuuden osuus on noin 20%. Euroopan tavoitteena 

on, että nettohiilidioksidipäästöt olisivat nollatasolla vuoteen 2050 mennessä. 

Teollisuuden energian tuotantoon on tehtävä radikaaleja toimenpiteitä, mikäli tavoite 

halutaan saavuttaa. Valtaosa (66%) teollisuuden energiasta käytetään prosessin 

lämmityksiin, joten lämpöpumput ovat varteenotettava sähköistämisen teknologia, jonka 

avulla voidaan korvata suuri osa fossiilisista energianlähteistä prosessien lämmityksessä. 

(De Boer et al. 2020.) 

Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttäviä lämpöpumppuja käytetään nykyään paljon 

varsinkin asuntojen lämmityksessä. Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävä 

lämpöpumppu asennetaan usein kohteisiin, joihin ei kannata tai joihin ei voida muiden 

rajoitusten mukaan asentaa maalämpöjärjestelmää. Investointi on myös yleensä 

maalämpöä edullisempi. (Motiva 2019b.) Edellä mainittu voidaan olettaa koskevan myös 

suurempia ulkoilmaa käyttäviä lämpöpumppujärjestelmiä varsinkin, koska suuren 

maalämpöjärjestelmän vaatima lämmönkeruuputkiston investointi nousee 

todennäköisesti suureksi. Tanskalaisen Aalborgin yliopiston tutkijoiden 

tutkimusartikkelissa verrattiin erilaisia lämmönlähteitä lämpöpumpuille. Raportissa 

mainittiin, että Tanskaan sijoitettavan lämpöteholtaan yhden megawatin lämpöpumpun 
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vaatima maalämpökentän pinta-ala on noin 10 hehtaaria ja maalämpöputkiston 

kokonaispituudeksi tulisi jopa 100km, jolloin ratkaisun käytettävyys kärsii. Lisäksi 

maalämmön haittapuolena on maaperän jäähdyttäminen, toisin kuin ulkoilmaa tai 

merivettä käyttävissä ratkaisuissa, joissa lämmönlähteen jäähdytysefekti häviää 

virtausten mukana nopeasti. (Ostergraad & Andersen. 2018, 925.) Ulkoilmaa 

lämmönlähteenään käyttävä suuritehoinen lämpöpumppu voisi tulla kyseeseen myös 

paikoissa, joissa ei ole hukkalämpölähteitä käytettävissä. 

Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävät lämpöpumput soveltuvat hyvin myös jopa 

kauko-, ja aluelämpökäyttöön. Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttäviä lämpöpumppuja 

on asennettu kaukolämpöverkostoon Euroopassa jo esimerkiksi Tanskassa ja Suomessa.  

Suomessa hollolalainen Calefa Oy on tehnyt Suur-Savon Sähkölle ulkoilmaa 

lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumppulaitoksen, jonka yhteydessä hyödynnetään 

myös aurinkolämpöä mikkeliläisen Savosolar Oy:n toimittamilla aurinkokeräimillä. 

Järjestelmän sydämenä oleva lämpöpumppu jalostaa ulkoilmasta kerätyn lämmön 

kaukolämpöverkostoon sopivaksi. Järjestelmän energiantuotto jakaantuu siten, että 75% 

lämpöenergiasta kerätään ulkoilmasta ja 25% aurinkolämmöstä. Hybridilaitos vähentää 

öljyn käyttöä 30 000 litraa vuodessa ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 515 000 kiloa 

vuodessa. (Calefa 2020a.) 

Tanskalainen yritys Solid Energy on toimittanut Ringkobing Fjernvarme 

kaukolämpöyhtiölle ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumppujärjestelmän. 

Ammoniakkia kiertoaineena käyttävä lämpöpumppu tekee vuodessa 30 000 MWh 

lämpöenergiaa ja sen avulla vähennetään hiilidioksidipäästöjä 5 000 tonnia vuosittain. 

Lämpöpumppujärjestelmän käyttää ensimmäiset vuodet toiminnassaan maakaasulla 

tuotettua sähköä. Myöhemmin lämpöpumppujärjestelmä siirtyy käyttämään tuulisähköä, 

jolloin saavutetaan täysi hiilineutraalius. (Solid Energy 2020.) 

Työn tarkoituksena on tutkia ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän kaksivaiheiseen 

syrjäytyskompressoriin perustuvan lämpöpumpun mahdollisuuksia lämmöntuotannossa. 

Ulkoilmaa lämmönlähteenä käyttävän yksivaiheisen lämpöpumpun haasteena on 

olosuhteista johtuva korkea painesuhde. Yksivaiheiseen puristukseen verrattuna 

useampivaiheisessa puristuksessa saavutetaan useita etuja. (Chua K.J. et al. 2010, 3613.) 
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Työssä suuressa osassa on lämpöpumppujen toimintaperiaate ja sen perusteella 

muodostunut syventyminen kaksivaiheisen lämpöpumpun toimintaan. Teoriaosuuden 

alussa kerrotaan lämpöpumpuista ja niiden mahdollisuuksista yleisesti. Tämän jälkeen 

teoriaosuudessa syvennytään kaksivaiheisen puristuksen tarkasteluun ja 

mahdollisuuksiin hyötysuhteen parantamiseksi.  

Teorian pohjalta muodostetuissa prosessilaskennoissa hahmotetaan järjestelmän 

mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. Laskennan tuloksien perusteella muodostuu 

käsitys mahdollisista hyötysuhteista eri lämpötilatasoissa sekä mahdollisuudesta 

hyötysuhteen parantamiseksi alijäähdytystä ja sarjaan kytkentää käyttäen. 

Työn pohjalta on tehty Excelissä toimiva laskuri, jonka avulla on mahdollista laskea 

useampivaiheisen lämpöpumpun prosessi. Laskuri piirtää myös prosessin paine-

entalpiapiirroksen. Laskurin tekemiä paine-entalpiapiirroksia on käytetty tämän työn 

kuvissa. Laskuria käytetään hyödyksi projektien suunnittelussa, kun lämpöpumppu 

rakennetaan kahdesta tai useammasta erillisestä sarjaan kytketystä kompressorista. 
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2 LÄMPÖPUMPUT 

Lämpöpumppu on laaja käsite ja lämpöpumppuja on useita erilaisia. Lämpöpumppu voi 

perustua esimerkiksi absorbtioprosessiin tai mekaaniseen kompressioon. Tässä työssä 

käsitellään aluksi yleistä lämpöpumppusovellusta, joka perustuu mekaaniseen 

kompressioon kompressorin avulla. Työssä käsiteltävät lämpöpumput perustuvat pääosin 

syrjäytyskompressoreihin. Ensimmäisen osion alussa kerrotaan lämpöpumpuista ja 

lämmönlähteistä yleisesti, jonka jälkeen syvennytään kaksivaiheiseen puristukseen ja 

lämpöpumpun hyötysuhteen parantamiseen. 

2.1 Lämpöpumppu  

Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella, kuin jokaisen kotoa löytyvä jääkaappi tai 

pakastin. Jääkaapissa kylmäaineen höyrystymiseen tarvittava energia siirtyy jääkaapin 

tuotteista kylmäaineeseen, joka höyrystyy jääkaapin höyrystimessä. Kompressorin avulla 

kaasu puristetaan korkeampaan paineeseen ja lauhtumisen vaatima energia hukataan 

jääkaapin takana sijaitsevan lämmönsiirtopinnan kautta huoneilmaan. Lämpöpumpussa 

höyrystymiseen tarvittava energia otetaan lämmönlähteestä ja lauhtumisen vaatima 

energia siirretään lämmitysverkostoon. 

Lämpöpumpussa lämpökerroin COP kertoo suhteen lämpötehon ja sähkötehon välillä. 

Lämpökerroin vaihtelee lämpöpumppu-, ja sovelluskohtaisesti. Lämpöpumpun 

lämpökertoimen ollessa 4 tarkoittaa se sitä, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä 

nelinkertaisesti verrattuna sen kuluttamaan sähköön. Kuvassa 1 on esitettynä teollisuuden 

lämpöpumppuratkaisu, jossa prosessia lämmittävän lämpöpumpun COP on 4.  
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Kuva 1. Lämpöpumppuprosessi (De Boer et al. 2020). 

2.1.1 Yksinkertainen lämpöpumppuprosessi 

Lämpöpumpun pääkomponentit on esitetty kuvassa 2. Lämpöpumpun höyrystimessä (1) 

kylmäaineeseen siirretään lämpö höyrystimen lämmönsiirtopinnan toisella puolella 

olevasta verkostosta (6). Höyrystimeltä kaasuuntunut kylmäaine johdetaan kompressoriin 

(2), jossa kaasu puristetaan korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Lauhduttimessa (3) 

kylmäainekaasu lauhtuu takaisin nesteeksi. Kylmäaineen sisältämä lämpö siirretään 

lauhduttimen lämmönsiirtopinnan toisella puolella olevaan verkostoon (5). 

Lauhduttimelta nestemäinen kylmäaine jatkaa paisuntaventtiilille (4), jonka kuristuksella 

alennetaan kiertävän kylmäainenesteen paine. Paineen alennuksessa jo osa kylmäaineesta 

höyrystyy. 
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Kuva 2. Lämpöpumpun pääkomponentit 

2.1.2 Yksinkertaisen lämpöpumppuprosessin laskeminen 

Lämpöpumppuprosessin kierto voidaan piirtää paine- entalpiapiirrokseen eri tilapisteisiin 

perustuen. Tilapisteet voidaan määritellä joko paine-entalpiapiirrokseen tai ne voidaan 

hakea esimerkiksi aineominaisuuskirjastosta. Exceliin saatavia aineominaisuuskirjastoja 

ovat esimerkiksi Refprop (NIST 2013) sekä CoolProp (Bell et al. 2014). Diplomityön 

tekemisessä on käytetty apuna CoolProp aineominaisuuskirjastoa.  

Yksinkertaisen lämpöpumppuprosessin laskennassa tarkasteltavat tilapisteet on esitetty 

kuvissa 3 ja 4 ja ne ovat: kompressorin imupiste (1), isentrooppisen puristuksen jälkeinen 

piste (2s), puristuksen jälkeinen piste (2), lauhduttimen tai erillisen alijäähdyttimen 

jälkeinen tilapiste (3), isoentalpisen paisunnan jälkeinen tilapiste (4). 
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Kuva 3. Lämpöpumppuprosessin tilapisteet paine-entalpiakäyrästössä 

 

Kuva 4. Lämpöpumppuprosessin tilapisteet kaaviossa 
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Kompressorin puristuksen jälkeinen tilapiste h2 voidaan määrittää, kun tiedetään 

isentrooppinen hyötysuhde. Puristuksen jälkeisen tilapisteen entalpia voidaan laskea 

kaavalla 1.  

ℎ =  ℎ +  
ƞ

    (1) 

Missä 

ƞ = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 

ℎ = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑙𝑙𝑎 

ℎ =  𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑜𝑚𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 

Tilapisteiden avulla lämpöpumpun hyötysuhde voidaan laskea:  

𝐶𝑂𝑃 =  
 

    (2) 

Missä 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 

ℎ =  𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑜𝑚𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 

ℎ =  𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑙ä𝑚𝑚ö𝑛𝑙𝑢𝑜𝑣𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 

Prosessin vaatima massavirta voidaan laskea, kun tiedetään tarvittava lämpöteho ja 

kylmäaineprosessin tilapisteet. 

𝑞 =  
,
     (3) 

Missä 

𝑞 = 𝐾𝑦𝑙𝑚ä𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎  

𝑃 =  𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑒ℎ𝑜  
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𝛥ℎ = 𝐾𝑦𝑙𝑚ä𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 2 𝑗𝑎 3 𝑣ä𝑙𝑖𝑙𝑙ä  

Tilapisteiden avulla on mahdollista myös määrittää kiertoaineen massavirta, kun 

syrjäytyskompressorin imutilavuusvirta ja volumetrinen hyötysuhde on tiedossa. 

𝑞 =  𝑞  ƞ 𝜌     (4) 

Missä 

𝑞 = 𝐾𝑦𝑙𝑚ä𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎  

𝑞 =  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎  

ƞ = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

𝜌 = 𝑇𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠ä 1.  

Edellisten perusteella kompressorilta vaadittava imutilavuusvirta voidaan laskea kaavalla 

5, kun tiedetään kylmäaineen massavirta, volumetrinen hyötysuhde ja tiheys tilapisteessä 

1. 

𝑞 =
ƞ  

      (5) 

2.2 Lämpöpumpun lämmönlähteitä 

Lämpöpumpun toimintaperiaatteen mukaisesti kylmäaineen höyrystämiseen tarvittava 

lämpöenergia sidotaan jostain lämmönlähteestä. Lämpöä voidaan sitoa monista erilaisista 

sovelluskohteista, joten lämmönlähteiden valikoima on erittäin laaja. Lämmönlähteen 

valintaa tietysti rajaavat paikalliset olosuhteet esimerkiksi: onko maalämpö mahdollista 

ja kannattavaa, onko lähellä vesistöä, onko mahdollisesti teollisuuden 

hukkalämmönlähdettä lähettyvillä, onko mahdollisesti ympärivuotista jäähdytyskohdetta, 

jolloin jäähdytyskone olisi mahdollista korvata lämpöpumpulla. 

2.2.1 Maalämpö 

Lämpöpumpussa lämmönlähteenä voidaan käyttää maaperään tai kallioon auringon 

säteilystä varastoitunutta lämpöä. Suomessa maaosien pintalämpötilat ovat karkeasti 
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kaksi astetta lämpimimpiä kuin ilman lämpötila. Maapinnan lämpötila vaihtelee 

ulkolämpötilan mukaan, mutta eteläisessä Suomessa maan lämpötila vakiintuu noin 14-

15 metrin syvyydellä. Tässä syvyydessä lämpötila on noin +5-6°C. Geotermisestä 

energiasta johtuen lämpötila kasvaa syvyyden mukana. Syvyyden mukana lämpötila 

kasvaa noin 0,5-1K, kun syvyys kasvaa 100m. (Juvonen & Lapinlampi. 2013, 7.) 

Maaperään asennettu putkisto toimii lämmönsiirtimenä, jossa kiertävän liuoksen mukana 

lämpöenergia siirretään lämpöpumpun höyrystimelle. Maalämpökäytössä maaperän 

lämpö sitoutuu viileämpään liuoskiertoon. Maalämpökaivoa voidaan käyttää myös 

jäähdytyksessä, jolloin lämmönsiirto tapahtuu viileän maaperän ja lämpimämmän 

liuoskierron välillä.  

Maaperän lämpöä on mahdollista ottaa talteen myös pohjavedestä avoimella piirillä. 

Avoimessa piirissä pohjaveden lämpö käytetään lämmönlähteenä siten, että vesi 

pumpataan lämmönlähteestä suoraan erilliselle lämmönsiirtimelle ja lämmönsiirron 

jälkeen vesi palautetaan takaisin joko pohjaveteen tai pintavesiin (Juvonen & Lapinlampi. 

2013, 9). 

2.2.2 Vesistön lämpö 

Vesistöstä lämpöä on mahdollista ottaa talteen maalämmön tapaan joko avoimella piirillä 

tai suljetulla piirillä. Suljetussa piirissä lämmönsiirtopinta-ala sijaitsee vesistössä ja 

avoimessa piirissä vesistön lämpö käytetään lämmönlähteenä siten, että vesi pumpataan 

lämmönlähteestä suoraan erilliselle lämmönsiirtimelle ja lämmönsiirron jälkeen vesi 

palautetaan takaisin vesistöön. 

Merivettä lämmönlähteenä käyttävä lämpöpumppu käyttää merivettä lämmönlähteenään 

sekä lämpönieluna kesäaikaisessa jäähdytyksessä. Kompressorijäähdytystä tehtäessä 

merivesilauhdutuksella lauhtumislämpötila saadaan alhaisemmaksi, jolloin jäähdytyksen 

hyötysuhde paranee verrattaessa ulkoilmaan lauhduttavaan puhallinpatteriratkaisuun. 

Talviaikaan merivesi toimii lämmönlähteenä lämpöpumpulle. (Yingxia et. al 2014, 361.)  

Helsingin edustalla pintaveden lämpötila on talviaikaan pääsääntöisesti alle +2°C. Yli 

35m syvyydellä veden lämpötila on noin 50% todennäköisyydellä yli +2°C. (Vahtera 

2018, 2.) 
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2.2.3 Teollisuuden hukkalämpö 

Hukkalämmöllä tai ylijäämälämmöllä tarkoitetaan lämpöenergiaa, joka poistuu 

teollisuudessa erilaisten hukkalämpövirtojen muodossa. Tällaisia hukkalämpövirtoja ovat 

esimerkiksi savukaasut, erilaiset poistoilmat, jätevedet, jäähdytyskierrot tai koneellisen 

jäähdytyksen lauhde-energiat. Suomessa metsäteollisuus on suurin energiankäyttäjä. 

Seuraavaksi suurimmat energiankuluttajat ovat kemianteollisuus ja metalliteollisuus. 

Näissä kolmessa teollisuuden alassa on myös suurin ylijäämälämpömäärä. Suuri osa 

ylijäämälämmöstä on lämpötilatasoltaan alle +100°C, jolloin mekaaninen lämpöpumppu 

on tehokkain teknologia näiden matalalämpöisten hukkalämpöjen hyödyntämisessä. 

(Motiva 2019a, 5.) 

Datakeskukset ovat myös tärkeitä hukkalämmön lähteitä erityisesti kaukolämmön 

tuotannossa. Datakeskuksien jäähdytysenergian tarve on suuri, joten ne olisi 

mahdollisuuksien mukaisesti järkevä sijoittaa esimerkiksi kaukolämpöverkoston 

läheisyyteen, jolloin niiden hukkalämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. 

(Motiva 2019a, 5.) 

Seuraavassa esimerkissä on kerrottu jäähdytyskoneen ja jäähdyttävän lämpöpumpun 

toiminnasta. Esimerkin on tarkoitus havainnollistaa potentiaalia, kun jäähdytyskone 

muutetaan lämpöpumpuksi. Esimerkkinä käytetään teollisen prosessin jäähdytystä, jossa 

mekaaninen jäähdytyskone jäähdyttää tuotannon jäähdytysverkostoa. Esimerkissä 

esitetään yksinkertaistetusti uusi tilanne, jossa jäähdytyskone on muutettu 

lämpöpumpuksi.  

Teollisen prosessin tyypillinen jäähdytyskone on esitetty kuvassa 5. Jäähdytyksen COP 

arvo on 4. Jäähdytysteho on 1MW, jolloin jäähdytyskone kuluttaa sähköä 0,25MW. 

Jäähdytyskoneen lauhduttimen lämpöteho on 1,25MW, joka hukataan ulkoilmaan. 
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Kuva 5. Teollisuuden tyypillinen jäähdytyskone  

Jäähdytyskone korvataan lämpöpumpulla, joka jäähdyttää edelleen prosessia samalla 

jäähdytysteholla ja lämpötilatasolla kuin aiemmin. Lämpöpumpun COP on esimerkissä 

3, joka jäähdytyksen COP arvona on 2, jolloin jäähdytettyä 1 MW kohden lämpöpumppu 

käyttää 0,5 MW sähköä ja samanaikaisesti tuottaa 1,5 MW lämpötehoa, joka käytetään 

hyödyksi. Esimerkin lämpöpumpun hyötysuhde on oletettu huonommaksi kuin 

jäähdytyskoneen. Lauhduttaminen joudutaan tekemään korkeammassa lämpötilatasossa, 

kun lämpöenergia käytetään hyödyksi esimerkiksi kaukolämpöverkostossa.  

 

Kuva 6. Teollista prosessia jäähdyttävä lämpöpumppu 
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Kuvan 6 mukainen esimerkki osoittaa, että jäähdytystä tekevä lämpöpumppu tekee 

samanaikaisesti sekä lämmitystä, että jäähdytystä. Lämpöpumpun ja jäähdytyskoneen 

tiedot ja niiden vertailu on koostettu taulukkoon 1, josta voidaan havaita, että lämmön 

tuottaminen jäähdytyskoneella lisää hieman jäähdytyksen sähkönkulutusta. 

Sähkönkulutuksen lisäys mahdollistaa kuitenkin lämpöenergian hyötykäytön hyvällä 

hyötysuhteella. Taulukosta voidaan havaita, että lämpöpumpun COP- arvo on 3, mutta 

prosessin jäähdytyksen sähkönkulutus kasvaa 0,25MW alkuperäiseen tilanteeseen 

verrattuna. Uudessa tilanteessa prosessin jäähdytystä tehdään hieman lisääntyneellä 

sähkönkulutuksella, mutta samanaikaisesti lauhdutuslämpö saadaan täysimääräisenä 

hyötykäyttöön. Tehtaan energiankäytön kannalta sähkötehon lisäyksellä 0,25MW 

saadaan 1,5MW lämpötehoa, jolloin prosessia jäähdyttävää lämpöpumppua COP-arvolla 

3 voidaan hyödyiltään verrata lämpöpumppuun, jonka lämmönlähteen käytöllä ei ole 

hyötyä prosessille ja jonka COP-arvo on 6. Tämä on tärkeä ymmärtää, sillä jäähdyttävällä 

lämpöpumpulla saavutettavat hyödyt aliarvioidaan, mikäli säästöt lasketaan COP-arvolla 

3, sillä kokonaistaloudellisesti hyöty on suurempi.  

Taulukko 1. Jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun vertailu 

 

2.2.4 Ulkoilma 

Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumpun tuottama lämpöteho ja 

hyötysuhde riippuu suuresti ulkoilman lämpötilasta. Ulkoilman lämpötilan laskiessa 

myös lämpöpumpun höyrystymislämpötila laskee, jolloin kompressorin imupisteessä 

kylmäainekaasun tiheys pienenee. Tämä johtaa kompressorin läpi puristettavan 

massavirran pienenemiseen. Lämpöpumpun lämpöhyötysuhde huononee johtuen 

höyrystymislämpötilan alenemisesta, jolloin kompressorin työn osuus kasvaa. 

Jäähdytyskone 
Jäähdytysteho 1MW
Lämmitysteho (hukataan) 1,25MW
Sähköteho 0,25MW

Lämpöpumppu
Jäähdytysteho 1MW
Lämmitysteho 1,5MW
Sähköteho 0,5MW
Sähkötehon lisääntyminen * 0,25MW
COP Lämpö 3,0
Lämmityksen hyötysuhde** 6,0

** Lämmityksen hyötysuhde, kun huomioidaan 
prosessin jäähdytyksen lämpöpumppukäytön 
lisääntyneen sähkönkulutuksen osuus

* Jäähdytysprosessin lisääntyvä sähkönkulutus, kun 
jäähdytys tehdään lämpöpumpulla. (sähköteho 
lämpöpumppu- sähköteho jäähdytyskone)
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Hyötysuhdetta huonontaa talvella myös tilanne, jossa lämpöpumpun lauhtumislämpötilaa 

on kasvatettava, kun lämmitettävä verkosto vaatii korkeampaa lämpötilaa pakkasen 

kiristyessä. Hyötysuhteen huonontuminen johtuu korkeamman tuottolämpötilan 

vaatimasta lauhdutuslämpötilan nousemisesta.  

Suomen ilmasto mielletään kylmäksi ja monesti ilma-vesilämpöpumppujen kohdalla 

suurinta keskustelua herättää hyötysuhde huippupakkasilla. Ilmastovyöhykkeen I ja II 

alueella asuu valtaosa suomalaisista ja myös valtaosa lämmitysenergiasta käytetään tällä 

alueella. Vyöhykkeen tietoja tarkastellessa kuvista 7 ja 8 voidaan kuitenkin havaita, että 

vuoden tunneista ulkolämpötila on alle -10°C vain noin viisi prosenttia ajasta.  

 

Kuva 7. Ilmatieteenlaitoksen lämpötilapysyvyystietojen vyöhykkeellä I-II tiedoista koostettu 
ulkolämpötilojen pysyvyyskäyrä (Ilmatieteenlaitos 2020). 
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Kuva 8. Ilmatieteenlaitoksen lämpötilapysyvyystietojen vyöhykkeellä I-II tiedoista koostettu 
pylväsdiagrammi, joka esittää kuinka monta tuntia tiettyä ulkolämpötilaa esiintyy vuodessa 
(Ilmatieteenlaitos 2020). 
 

2.3 Lämpöpumpun hyötysuhdetta parantavia tekijöitä 

Lämpöpumpun hyötysuhteen parantamiselle erilaisissa toimintakohteissa on useita eri 

mahdollisuuksia. Tässä kappaleessa on esitetty yleisimpiä tapoja lämpöpumpun 

hyötysuhteen parantamiseksi. 

2.3.1 Useampi puristusvaihe ja lauhduttimien sarjaan kytkentä 

Useampaa puristusvaihetta käyttävät lämpöpumppujärjestelmät perustuvat joko sarjaan 

kytkettyihin kompressoreihin tai kaskadikiertoon. Sarjaan kytketyt kompressorit voivat 

koostua korkeapaine ja matalapainekompressorista ja joissain tapauksissa useista sarjaan 

kytketyistä kompressoreista. Kahden kompressorin sarjaan kytkentä on esitetty kuvassa 

9. Vasemmalla puolella on esitetty tilapisteet prosessissa ja oikealla puolella tilapisteet 

paine-entalpiapiirroksessa. Yksivaiheiseen puristukseen verrattuna useampivaiheisessa 

puristuksessa etuina ovat: pienempi puristussuhde yksittäiselle kompressorille, parempi 
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puristushyötysuhde yksittäiselle kompressoreille, parempi jäähdytysteho sekä alhaisempi 

puristuksen loppulämpötila. (Chua K.J. et al. 2010, 3613.) Useamman puristusvaiheen 

haittavaikutuksena on monimutkaisempi järjestelmä.  

 

Kuva 9. Kahden sarjaan kytketyn kompressorin sarjaankytkentä (Shuang et al. 2014, 90). 
 

Kaskadijärjestelmä koostuu kahdesta erillisestä yksivaiheisesta lämpöpumpusta. 

Molemmissa vaiheissa on mahdollista käyttää eri kylmäaineita. Kaskadin ensimmäinen 

vaihe tuottaa jäähdytystehon ja toinen vaihe käyttää lämmönlähteenään ensimmäisen 

vaiheen lämmönluovutuksen energiaa. Nämä vaiheet on eroteltu 

kaskadilämmönsiirtimellä, joka toimii ensimmäisen vaiheen lauhduttimena ja toisen 

vaiheen höyrystimenä. Kuvassa 10 on esitetty kaskadilämpöpumpun pääkomponentit, 

joita ovat: lämpöpumpun höyrystin (1), ensimmäisen vaiheen kompressori (2), 

kaskadilämmönsiirrin (3) toisen vaiheen kompressori (4), lauhdutin (5), 

lämmönluovutusverkosto (6), toisen vaiheen kierron paisuntaventtiili (7), ensimmäisen 

vaiheen kierron paisuntaventtiili (8) ja lämmöntalteenotto / jäähdytysverkosto (9). 

Kahta eri kylmäainetta käyttävän kaskadin log-p,h sekä T,s-piirros on esitetty kuvassa 11. 

Kuvasta voidaan havaita, että korkeamman lämpötilatason R245fa kierto toimii 

korkeammalla lämpötilatasolla, mutta painetasoltaan se on matalampi verrattuna R134a 

kierron painetasoihin.  
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Kuva 10. Kaskadilämpöpumpun pääkomponentit 
 

 

Kuva 11. R134a ja R245fa kiertoaineita käyttävän kaskadikierron paine-entalpia sekä lämpötila-
entropiakaavio (Uusitalo et al. 2020, 4).  
 

Järjestelmän kytkentäratkaisuilla voidaan vaikuttaa lämpöpumppujärjestelmän 

hyötysuhteeseen. Lämpöpumppujen sarjaan kytkennällä voidaan saavuttaa parempi 

hyötysuhde tilanteissa, joissa lämmityksen tai jäähdytyksen lämpötilaero on suuri.  

Lämmityspuolen sarjaan kytkennällä kaksi erillistä sarjaan kytkettyä lämpöpumppua 

toimivat eri lauhtumispainetasolla, kun ne nostavat lämmitettävän fluidin lämpötilaa 

peräkkäin kahdessa vaiheessa. Jäähdytyspuolen sarjaan kytkennällä kaksi erillistä sarjaan 

kytkettyä lämpöpumppua toimivat eri höyrystymispainetasolla, kun jäähdytettävän 

fluidin lämpötila laskee kahdessa vaiheessa.  
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Lauhduttimen puolelta sarjaan kytketyssä lämpöpumpussa hyötysuhteen kannalta etu 

muodostuu siinä, että eri lämpöpumppujen painetasot eroavat, jolloin sarjaan kytkennän 

ensimmäinen lämpöpumppu toimii paremmalla hyötysuhteella, kun lauhtumispaine on 

matalampi, kuin toisella lämpöpumpulla. Tämä etu on esitetty alla olevissa 

yksinkertaisissa esimerkeissä sekä kuvassa 15. Ensimmäisessä esimerkissä on yksi 

lämpöpumppu sekä toisessa esimerkissä kaksi lämpöpumppua, jotka on kytketty 

lauhduttimen puolelta sarjaan.  

Esimerkkitilanteen höyrystymislämpötila on +5°C, lämmitysverkoston paluulämpötila 

on +45°C, menolämpötila on +75°C, imukaasun tulistuminen 7K ja alijäähtymistä ei 

tapahdu. Sarjaankytketyssä esimerkissä oletetaan tuotettavan lämmitystehon jakaantuvan 

tasaisesti molemmille lämpöpumpuille, jolloin ensimmäisen lämpöpumpun 

lauhtumislämpötila on meno- ja paluulämpötilan keskiarvo. Esimerkin kylmäaineena on 

R134a ja kompressorin isentrooppiseksi hyötysuhteeksi on oletettu 0,7. Lauhduttimilta 

ulos lähtevän veden lämpötila on oletettu samaksi, kuin lauhtumislämpötila. 

Taulukossa 2 voidaan havaita, että kuvissa 12 ja 13 esitetyssä lämpöpumpussa ilman 

sarjaan kytkentää kokonaishyötysuhteeksi muodostuu COP 2,62. 

Taulukko 2. Rinnankytkettyjen lämpöpumppujen tilapisteet ja hyötysuhteet 

 

Lauhduttimien ollessa kytketty sarjaan kuvassa 14 esitetyllä tavalla ensimmäinen 

lämpöpumppu nostaa lämmitysveden lämpötilan +60°C lämpötilaan ja toinen 

lämpöpumppu +75°C lämpötilaan. Erot lauhtumispaineista voidaan nähdä kuvasta 15, 

jossa vasemman puolen paine-entalpiapiirroksen lämpöpumppu toimii korkeammalla 

painetasolla, jolloin saavutettava entalpiaero höyrystimessä ja lauhduttimessa ovat 

pienemmät kuin oikeanpuoleisessa paine-entalpiapiirroksessa, jonka lämpöpumppu 

toimii matalammalla painetasolla. Myös kompressorin entalpiaero on suurempi 

vasemmanpuolisessa tilanteessa, jossa puristus tapahtuu korkeampaan paineeseen. 

Lauhtumis- 
lämpötila

(1) entalpia 
ennen puristusta 

(kJ/kg)

(2) puristuksen 
jälkeinen entalpia 

isentrooppinen 
hyötysuhde 

huomioituna (kJ/kg)

 (3) entalpia 
lämmönluovutuksen 

jälkeen (kJ/kg)
COP

Lämpöpumppu +75°C 407 465 313 2,62
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Taulukosta 3 voidaan havaita, että ensimmäisen lämpöpumpun COP on noin 3,5 ja toisen 

lämpöpumpun COP on sama, kuin rinnankytketyssä lämpöpumpussa eli 2,62. 

Yhteishyötysuhteeksi sarjaan kytketyllä lämpöpumpulla muodostuu 3,05 

Taulukko 3. Sarjaan kytkettyjen lämpöpumppujen tilapisteet ja hyötysuhteet 

 

 

Kuva 12. Lämpöpumppu ilman sarjaan kytkentää 
 

 

Kuva 13. Paine-entalpiapiirros lämpöpumpulle ilman sarjaan kytkentää 
 

Lauhtumis- 
lämpötila

(1) entalpia 
ennen puristusta 

(kJ/kg)

(2) puristuksen 
jälkeinen entalpia 

isentrooppinen 
hyötysuhde 

huomioituna (kJ/kg)

 (3) entalpia 
lämmönluovutuksen 

jälkeen (kJ/kg)
COP

Lämpöpumppu 1 +60°C 407 455 287 3,50
Lämpöpumppu 2 +75°C 407 465 313 2,62
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Kuva 14. Kaksi lämpöpumppua kytketty lauhduttimen puolelta sarjaan 

 

 

Kuva 15. Sarjaan kytketyn lämpöpumpun paine-entalpiapiirrokset. Oikeanpuoleinen piirros 
esittää ensimmäisen sarjaan kytketyn lämpöpumpun tilanteen, jonka painetaso on matalampi ja 
vasemmanpuoleinen piirros esittää tilannetta toisen lämpöpumpun osalta, jonka painetaso on 
korkeampi. 
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2.3.2 Kompressorin hyötysuhde 

Yksi avainlähtökohdista lämpöpumpun hyötysuhteen parantamiselle on pyrkiä 

vähentämään kompressorin energiankulutusta lämpöpumpun tavoitellussa 

toimintapisteessä (Chua K.J. et al. 2010, 3614). Kompressorin hyötysuhteen kannalta 

tärkeässä roolissa ovat kompressoreiden valmistajat sekä kompressorien valintaa tekevät 

henkilöt. Kompressoria valittaessa tavoiteltavat toimintaolosuhteet ovat tärkeässä 

roolissa ja sen myötä kompressorityypin valinta ja mahdollinen tavoiteltavan 

painesuhteen jakaminen useammalle puristusvaiheelle.  

2.3.3 Kiertoaine 

Lämpöpumpun kiertoaineella on merkittävä vaikutus lämpöpumpun toimintaan. 

Kiertoaineen optimaaliseen valintaan vaikuttavat esimerkiksi prosessin vaatimat 

lämpötilatasot, tehotasot sekä kylmäaineen vaikutukset järjestelmän 

investointikustannukseen. Turvallisuus ja kiertoaineen yleinen käytettävyys vaikuttavat 

myös kiertoaineen valintaan eri kohteissa.  

Lämpöpumpuissa ja jäähdytyslaitteissa käytettäviä kiertoaineita kutsutaan kylmäaineiksi 

ja ne voidaan jaotella niiden koostumuksen perusteella kloorifluorihiilivetyihin (CFC), 

osittain halogenisoituihin hiilivetyihin (HCFC), fluorihiilivetyihin (HFC), 

perfluorihiilivetyihin (PCF), vetyfluoriolefiineihin (HFO) sekä luonnollisiin 

kylmäaineisiin. (Reinikainen et al. 2015, 7.) 

Aiemmin tyypillisinä kiertoaineina on käytetty CFC- kylmäaineita johtuen niiden hyvistä 

termodynaamisista ominaisuuksista. CFC- kylmäaineet olivat kuitenkin huonoja 

ympäristön kannalta, johtuen niiden haitallisuudesta otsonikerrokselle sekä niiden 

suuresta GWP- arvosta, joten ne on kielletty. Myös HCFC kylmäaineiden käyttö on 

lopetettu useissa maissa, mutta kehittyvissä maissa niiden käyttöä voidaan jatkaa vuoteen 

2040. (Mohanraj et al. 2011, 647-648.) 

HFC kylmäaineet eivät tuhoa otsonia, mutta niillä on kohtuullisen korkea GWP- arvo. 

Vaihtoehtona HFC kylmäaineille ovat HFO kylmäaineet, HFO ja HFC- kylmäaineiden 

seoskylmäaineet sekä luonnolliset kylmäaineet. Näiden vaihtoehtoisten kylmäaineiden 
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GWP- arvot ovat alhaisia. (Laitinen et al. 2016, 11.) Vaihtoehtoisia kylmäaineita 

korvaamaan kylmäaineet R134a, R404a, R410a sekä R22 on esitetty kuvassa 16.  

 

Kuva 16. Kylmäaineiden GWP- arvoja. Väriryhmän vasemmanpuoleinen kylmäaine on 
korvattava kylmäaine ja sen oikeanpuoliset ovat korvaavia kylmäaineita. (Oruc & Devecioglu. 
2015, 1453.) 
 

LUT yliopiston tekemässä tutkimuksessa simuloitiin useita kiertoaineita ja niiden eri 

kombinaatioita kaskadilämpöpumpun molemmissa puristusvaiheissa. Tutkimuksen 

tuloksena havaittiin, että kiertoaineen valinnalla on huomioitava ero hyötysuhteessa 

(Uusitalo et al. 2020, 12). 

2.3.4 Alijäähdyttäminen 

Monet lämpöpumpun hyötysuhdetta parantavat tutkimukset keskittyvät pääasiassa 

kompressoreiden puristuksen hyötysuhteeseen, lämmönsiirtiminen ratkaisuihin, 

paisuntaprosessiin tai kiertoaineisiin, mutta alijäähtymisen osuus suorituskykyyn on 

tullut tutkittavaksi suuremmalla mittakaavalla vasta viime aikoina. Todennäköisesti 

suurin syy vähään tutkimukseen on ollut yleinen lämpöpumppuratkaisu, jossa 

nestevaraaja on sijoitettu lauhduttimen jälkeen, jolloin kylmäaine poistuu lauhduttimesta 

ilman alijäähdytystä. (Hervas-Blasco et al. 2018, 324.) 

Alijäähtyminen saavutetaan usein joko lauhduttimessa tai erillisessä alijäähdyttävässä 

lämmönsiirtimessä. Ilman kylmäainevaraajaa alijäähtymisen määrää lauhduttimessa 

saadaan muutettua kylmäainetäytöksen mukaan, jolloin suuremmalla täytöksellä 

alijäähtyminen tehostuu, kun osaa lauhduttimen lämmönsiirtopinnasta käytetään 

alijäähtymiseen. Kylmäainevaraajalla varustetussa järjestelmässä alijäähtymisen määrää 
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lauhduttimessa voidaan säätää aktiivisesti säätöventtiilillä kuvassa 17 esitetyllä tavalla, 

jolloin varmistetaan alijäähtymiseen tarvittava nestepinta lauhduttimessa. (Hervas-Blasco 

et al. 2018, 325-326.) 

 

Kuva 17. Alijäähtymisen aktiivinen säätö (Hervas-Blasco et al. 2018, 326). 
 

Lämpöpumpussa alijäähdytyksen avulla saadaan hyötysuhdetta parannettua, kun 

lämpöpumpun lämmönluovutuksen sekä lämmöntalteenoton entalpiaero kasvaa. 

Alijäähdytyksen entalpiaero on huomioitava höyrystimen mitoituksessa. Lauhduttimessa 

tapahtuvassa alijäähdytyksessä on huomioitava, että alijäähdytyksen käyttämä 

lämmönsiirtopinta-ala ei ole käytettävissä lauhtumiseen, jolloin lämpöpumpun 

lauhdutuspaine voi nousta mitoitusarvojen yläpuolelle. 

Lämpöpumpun alijäähtymisen vaikutus paine-entalpiapiirroksessa on esitetty kuvassa 18 

ja siinä esiintyvä prosessi on samankaltainen kuin kuvassa 13, mutta alijäähtymisen 

osuudeksi on oletettu 25K.  Kuvan 13 esimerkin COP on 2,62. Suuremmalla 

alijäähtymisellä kuvassa 18 esitetyn lämpöpumpun COP on 3,3.  
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Kuva 18. Alijäähdytyksen vaikutus sinisellä  
 

2.3.5 Ekonomaiseri 

Ekonomaiseri on alijäähdytin, jossa tyypillisesti 10-20% kylmäaineesta höyrystyy 

korkeammassa lämpötilassa kuin höyrystimessä, jolloin höyrystimelle menevä 

kylmäainevirta alijäähtyy huomattavasti. Ekonomaiseria käytettäessä COP on korkeampi 

ja kompressorin jäähdytystä voidaan parantaa. (Swep 2020.) Tyypillisiä 

ekonomaiserisovelluksia on kaksi. Nämä ovat välipainetankki sekä tyypillinen 

ekonomaiserilämmönsiirrin, jotka on esitetty kuvassa 19. 

Välipainetankkia (flash tank) käytettäessä lauhduttimen jälkeinen neste kulkeutuu 

ensimmäisen vaiheen paisuntaventtiilille, jossa paine alennetaan kompressorin 

ekonomaiseriportissa vallitsevaan välipaineeseen. Välipainetankissa 

paineenalennuksessa kaasuuntunut kylmäaine kulkeutuu kompressorin 

ekonomaiseriporttiin ja nestemäinen kylmäaine jatkaa höyrystimen paisuntaventtiilille 

alijäähtyneenä. (Guo-Yuan & Hui-Xia. 2008, 698.) 
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Tyypillinen ekonomaiseri eroaa välipainetankin toiminnasta siten, että lauhduttimelta 

kylmäaine jaetaan kahteen haaraan. Ensimmäinen haaroista kulkee ensimmäisen 

paisuntaventtiilin kautta ekonomaiserin läpi kompressorin ekonomaiseriporttiin.  Toinen 

haaroista kulkee ekonomaiserilämmönsiirtimen läpi höyrystimen paisuntaventtiilille. 

Höyrystimelle menevä virtaushaara alijäähtyy, kun se luovuttaa lämpönsä 

ekonomaiseriporttiin menevän virtauksen höyrystämiseen. (Guo-Yuan & Hui-Xia. 2008, 

698.) 

 

Kuva 19. Tyypilliset ekonomaiserikytkennät prosessissa ja paine-entalpiapiirroksessa. 
Yläpuolella (a) tyypillinen ekonomaiseri ja alapuolella (b) välipainetankki (Tello-Oquendo et al. 
2017, 530). 

2.4 Tekniikka lämpöpumpulle korkealla painesuhteella.  

Ilma-vesilämpöpumppujen haasteena on matalan ulkolämpötilan ja korkean 

tuottolämpötilan välinen ero, joka johtaa suureen puristussuhteeseen kompressorissa. 

Yksi tehokkaimmista keinoista edellä mainittuun haasteeseen on kaksivaiheinen puristus. 
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Kaksivaiheisen puristuksen etuna on luotettavuus sekä parantunut suorituskyky, kun 

lämpötila lämmönlähteen ja luovutuskohteen välillä on suuri (Shuang et al. 2014, 88).  

2.4.1 Kaksivaiheinen puristus 

Kaksivaiheisen lämpöpumpun eri puristusprosesseja on esitetty seuraavassa luettelossa 

sekä kuvassa 20 (Shuang et al. 2014, 90): 

(a) Perinteinen kierto, jossa puristuksen välissä ei ole jäähdytystä, jolloin 

ensimmäisen vaiheen kuumakaasu menee jäähdyttämättömänä toisen vaiheen 

kompressorin imuun. 

(b) Suora ruiskutus, jossa lauhduttimen jälkeinen nestemuotoinen kylmäaine 

ruiskutetaan vaiheiden välin. 

(c) Tyypillinen alijäähdytin, jossa lauhduttimen jälkeen kylmäainevirtaus jakaantuu 

kahteen osaan, joista molemmat menevät alijäähdyttimelle. Toinen näistä 

virtauksista höyrystetään kompressoreiden välipaineeseen ja toinen virtaus 

jatkuu lämmönsiirtimen viilentämänä paisuntaventtiilille. 

(d) Paisunnan jälkeinen alijäähdytin, joka on toimintaperiaatteeltaan lähellä 

tyypillistä alijäähdytintä. Poikkeuksena on, että paisunta puristuksen väliin 

tehdään alijäähdyttimen jälkeen otetusta haarasta, jolloin kylmäaine on 

alijäähtynyttä ennen kuin se höyrystetään puristusprosessin väliin. 

(e) Välipainetankki, jossa lauhduttimen jälkeinen neste virtaa välipainetankkiin, 

jonka yläosassa on välipaineen mukainen kylläinen kaasu ja alaosassa 

saturoitunut neste. 

(f) Paisuntajäähdytin, jossa välipainetankkiin virtaa myös ensimmäisen portaan 

kuumakaasu kokonaisuudessaan, joten toisen portaan imu ei ole tulistunutta. 

(g) Osittainen ruiskutus, jossa välipainetankkiin ruiskutetaan osa kylmäaineesta ja 

osa kylmäaineesta virtaa paisuntaventtiilille lämmönsiirtopinnan kautta ja toisen 

portaan imukaasu on tulistunutta.  

(h) Osittainen ruiskutus saturoitunut imukaasu, joka on muutoin edellisen 

mukainen, mutta ensimmäisen vaiheen kuumakaasu johdetaan myös 

välipainesäiliöön, jolloin imukaasu ei ole tulistunutta. 
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Kuva 20. Kaksivaiheisen lämpöpumpun erilaiset kytkennät (Shuang et al. 2014, 90). 
 

Kaksivaiheisessa puristuksessa kompressoreiden tilavuusvirtojen suhteella on vaikutusta 

saavutettavaan hyötysuhteeseen. Redon et al. laativat tutkimuksessaan optimaalisen 

hyötysuhteen kylmäaineelle R290 toimintaolosuhteissa, jotka olivat 

höyrystymislämpötila -8°C, lauhtumislämpötila +65°C, alijäähtyminen 5K ja 

tulistuminen 5K. Toimintapisteen imutilavuusvirtojen suhteen mukainen vaikutus 

hyötysuhteeseen tutkitussa olosuhteissa on esitetty kuvassa 21. (Redon et al. 2014.) 
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Tutkimuksen raportissa mainittiin, että huonosti valitulla tilavuusvirtojen suhteella COP 

voi olla jopa 11% huonompi verrattaessa optimaaliseen valintaan. Raportin mukaan 

COP:n huonontuminen on suurempaa, mikäli suhdeluvuksi valikoituu optimaalista 

pienempi luku. Hyötysuhteen muuttuminen voidaan nähdä kuvasta 21. Edellä mainittu 

on tärkeä ottaa huomioon, kun valitaan kompressorien tai kompaktin 

kaksivaihekompressorin imutilavuusvirran suhdetta. Huomioina myös, että optimaalinen 

suhdeluku on kylmäainekohtainen (Redon et al. 2014, 235). Tilavuusvirtojen suhde 

voidaan laskea, kun toisen vaiheen kompressorin imutilavuusvirta jaetaan ensimmäisen 

vaiheen imutilavuusvirralla. Tilavuusvirtojen optimaalinen suhde voidaan 

laskennallisesti määrittää tietylle sovellukselle jo suunnitteluvaiheessa, jolloin 

määritellään projektissa käytettävät kompressorit. 

 

Kuva 21. Hyötysuhde eri tilavuusvirtojen suhdeluvuilla (Redon et al. 2014, 235). 
 

Tutkimuksessa laskettiin imutilavuusvirtojen suhdetta kompressoreilla eri 

höyrystymislämpötiloissa. Optimaalinen piste on erilainen eri toimintapisteissä. Tutkijat 
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mainitsivat, että lämpöpumppukäytössä optimaalinen piste imutilavuusvirtojen suhteelle 

kannattaisi laskea vuosihyötysuhteen kannalta, kuin yhden toimintapisteen kannalta 

(Redon et al. 2014). 

Tutkimuksessaan he laskivat vuosihyötysuhteen kylmäainetta R290 käyttävälle 

ilmavesilämpöpumpulle. Laskenta tehtiin EN standardin 14825 

vuosihyötysuhdelaskennan mukaisesti ilmastodatalle A (Average). Optimi suhdeluku 

kompressorien imutilavuusvirtaamille näissä olosuhteissa on 0,6 ja se voidaan nähdä 

kuvassa 22. Tällä suhdeluvulla vuosihyötysuhteeksi muodostui noin 3,2. Yksivaiheisen 

lämpöpumpun hyötysuhteeksi samalla ilmastodatalla muodostui 2,16. (Redon et al. 2014, 

237.) 

 

Kuva 22. Kaksivaiheinen R290 lämpöpumppu vuosihyötysuhde eri tilavuusvirtojen suhdeluvuilla 
(Redon et al. 2014, 237). 
 

Optimaaliseen tilavuusvirtojen suhdelukuun vaikuttaa myös lauhduttimen jälkeinen 

kylmäaineen alijäähdytys. Lauhduttimen jälkeisellä alijäähdyttämisellä saadaan 
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hyötysuhdetta parannettua myös kaksivaiheisessa puristuksessa. Suuremmalla 

alijäähtymisen osuudella saadaan parempi COP, jäähdytys-, ja lämmityskapasiteetti. 

Kuumakaasun lämpötila, välipiirin syötön massavirta sekä välipiirin paine ovat 

matalampia, kun kylmäaine on alijäähtynyttä ennen ekonomaiseria. Alijäähtymisen 

vaikutusta voidaan nähdä kuvassa 23. (Redon et al. 2014, 238.) 

 

Kuva 23. COPn muuttuminen eri alijäähtymisasteilla, optimaalisilla tilavuusvirran suhteilla R290 
kylmäaineella olosuhteissa Te = -8C, Tc = 65C, Ssh = 5K. Kuvaajassa oleva suora kertoo 
optimaalisen tilavuusvirtojen suhteen tutkitussa olosuhteessa eri alijäähtymisen asteille. (Redon 
et al. 2014, 237.) 
 

Ekonomaiseria käytettäessä myös tulistussäädön asetuksella on merkitys 

hyötysuhteeseen. Tulistuksen kasvattaminen parantaa pääasiassa hyötysuhdetta, mutta 

toisaalta voi myös lisää kuumakaasun tulistusta. Ekonomaiserin jälkeinen tulistuksen 

kasvattaminen hyötysuhteen parantamiseksi voisi tulla kyseeseen kylmäaineille, joilla on 

matala kuumakaasun lämpötila, kuten R290 ja R1234yf. (Redon et al. 2014, 236.) 
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2.5 Kaksivaiheisen ilma-vesilämpöpumpun tuottolämpötilat 

Lämpöpumpulla tuotettavaan lämpötilaprofiiliin vaikuttavat esimerkiksi käytettävä 

kiertoaine sekä käytettävän kompressorin toimintarajat. Lämpöpumppujärjestelmä 

muotoutuu mahdollisten lämpötilatasojen ympärille. Esimerkiksi Calefa Oy:n 

kaksivaiheiseen puristukseen perustuvalla HotLevel® lämpöpumppuratkaisulla voidaan 

tuottaa lämpöä myös ulkoilmasta. Calefan valmistaman ilma-vesilämpöpumpun 

tuottolämpötilatasot ovat esitettynä kuvassa 24. Kuvasta voidaan havaita, että 

ulkolämpötila vaikuttaa mahdolliseen maksimituottolämpötilaan ja mahdolliseen 

minimituottolämpötilaan.  

 

Kuva 24. Calefan ilma-vesilämpöpumpun toimintaikkuna (Calefa 2020b).  
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3 LASKENTAMENETELMÄT 

Laskentaosuudessa tarkastellaan syrjäytyskompressorilla varustettua lämpöpumppua, 

jossa ulkoilmasta lämpöä otetaan talteen esimerkiksi puhallinpatterilla. Puhallinpatteri 

voi kytkennästä riippuen toimia lämpöpumpun höyrystimenä tai välillisenä 

höyrystimenä, jolloin lämmönsiirto tehdään lämmönsiirtonesteellä, jota kierrätetään 

höyrystimen ja puhallinpatterin välillä. 

Laskennassa on käytetty CoolPack ohjelmaa (Jakobsen et al. 1999). CoolProp 

aineominaisuuskirjastoa (Bell et al. 2014) sekä kompressorivalmistajan mitoitusta 

(Hanbell 2017). Laskennassa käytettävä kiertoaine on R134a. Kiertoaineen valintaa tukee 

laskennan yksinkertaisempi vertailu, koska kompressorivalmistajan mitoituksessa ainoa 

kylmäainevaihtoehto kaksivaiheisen kompressorin laskennalle sopivalla 

toimintaikkunalla on R134a. 

Laskettavassa prosessissa höyrystimen toiminnassa on tehty oletus, että 

höyrystymislämpötila asettuu 15K alhaisemmaksi, kuin vallitseva ulkolämpötila. 

Lämmönsiirtimien mitoituksella voidaan vaikuttaa lämpötilaeroon. Suuremmilla 

lämmönsiirtimillä päästään pienempiin lämpötilaeroihin. Lämpötilaero vaikuttaa 

kuitenkin suuresti lämpöpumpun toimintaan, joten kolmannessa laskennassa on 

tarkasteltu lämpötilaeron vaikutusta hyötysuhteeseen. 

Laskentaosuudessa käydään ensin läpi prosessin laskennassa tarvittavat kaavat sekä 

tilapisteet. Laskettava järjestelmätyypiksi valikoitui tyypillinen ekonomaiserikytkentä, 

joka mahdollistaa yksinkertaisemman vertailun kompressorivalmistajan laskentaan. 

Järjestelmä on esitetty kuvassa 25 ja sen pääkomponentteja ovat: 

Lämpöpumpun höyrystin (1), ensimmäisen vaiheen kompressori (2), toisen vaiheen 

kompressori (3), lauhdutin (4), lämmönluovutusverkosto (5), ekonomaiserin 

paisuntaventtiili (6), ekonomaiserihöyrystin (7), höyrystimen paisuntaventtiili (8) ja 

lämmönlähde / ulkoilma (9). 



39 
 

 

Kuva 25. Kaksivaiheinen lämpöpumppu ekonomaiserikytkennällä 
 

3.1 Laskentojen kuvaukset 

Ilma-vesilämpöpumpun ensimmäisessä laskentaosuudessa on laskettu toimintaa neljällä 

eri tavalla. Ensimmäinen laskutapa on kylmäaineprosessin laskentaohjelma CoolPack. 

Toinen ja kolmas laskenta on tehty Excel- laskentaohjelmalla. Neljäs laskenta on tehty 

käyttäen kompressorivalmistajan mitoitusohjelmaa. Exceliin kiertoprosessin tilapisteet 

on tuotu CoolProp aineominaisuuskirjastosta. Excelillä tehty toinen laskentapiste eroaa 

muista siten, että siinä on otettu huomioon kompressorien imutilavuusvirtojen pysyminen 

vakiona. Näitä laskennallisia pisteitä verrataan sitten keskenään sekä 

kompressorivalmistajan mitoitusohjelmasta laskettuihin arvoihin.  

Toisessa laskentaosiossa lasketaan hyötysuhde eri ulkolämpötiloille kolmessa eri 

lauhtumislämpötilassa. Kolmannessa laskennassa lasketaan hyötysuhde kolmella eri 

höyrystymis-, ja ulkolämpötilan eroilla. Neljännessä laskennassa lasketaan lauhtumisen 

jälkeisen alijäähtymisen vaikutusta hyötysuhteeseen, välipaineeseen, kompressorien 

puristussuhteeseen, toisen vaiheen kompressorin imulämpötilaan, välisyötön ja 

kokonaismassavirran suhteeseen, lämpötehoon sekä kuumakaasun lämpötilaan. 

Viidennessä laskennassa on laskettu kahden sarjaan kytketyn alijäähdyttimillä varustetun 

lämpöpumpun toiminta yhdessä toimintapisteessä. Laskennassa käytetyt arvot ovat 

koostettu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Laskennoissa käytetyt arvot 

 

 

3.2 Prosessin laskennassa käytettävät kaavat 

Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde voidaan laskea. 

ƞ = =      (6) 

Isentrooppisen puristuksen jälkeisen entalpian laskenta. 

ℎ =  ℎ +  
ƞ

    (7) 

Missä 

ƞ = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 

ℎ = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑙𝑙𝑎 

ℎ =  𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑜𝑚𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 

Lauhtumislämpötila
Höyrystymis ja 
ulkolämpötilan 

välinen ero

Imukaasun 
tulistuminen

Ekonomaiserin 
tulistus

Laskenta 1 +70°C 15K 7K 0K
Laskenta 2 +70°C, +80°C, +90°C 15K 5K 5K
Laskenta 3 +70°C 10K,15K,20K 5K 5K
Laskenta 4 +70°C 15K 5K 5K
Laskenta 5 LP1 +55°C 15K 5K 5K
Laskenta 5 LP2 +70°C 15K 5K 5K

Ekono- 
maiserin 
lämpö- 
tilaero

Alijäähtyminen Ulkoilman lämpötilat

Laskenta 1 0K 0K -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, +20°C
Laskenta 2 5K 0K -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, +20°C
Laskenta 3 5K 0K -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, +20°C
Laskenta 4 5K 0K,10K,20K,30K,40K +0°C
Laskenta 5 LP1 5K 10K +0°C
Laskenta 5 LP2 5K 25K +0°C
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Kaksivaiheisen lämpöpumpun lämpöhyötysuhde voidaan laskea, kun tiedetään 

lauhduttimen lämpöteho ja molempien vaiheiden kompressoreiden sähköteho. 

𝐶𝑂𝑃 =
lauhduttimen lämpöteho

puristusvaiheiden sähköteho
   (8) 

Lauhduttimen lämpötehoon vaikuttavat lauhduttimen massavirta sekä lauhduttimen 

entalpiaero (Redon et al. 2014, 234). 

𝐶𝑂𝑃 =  
(ℎ4−ℎ5)

    (9) 

Missä 

𝐶𝑂𝑃 = 𝐿ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑛 𝑙ä𝑚𝑝öℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

𝑚 = 𝐿𝑎𝑢ℎ𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎  

ℎ = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎  

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎  

𝐸 = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠äℎ𝑘ö𝑡𝑒ℎ𝑜  

𝐸 = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠äℎ𝑘ö𝑡𝑒ℎ𝑜  

Entalpiaerojen avulla hyötysuhde voidaan laskea, kun tiedetään väliruiskutuksen osuus 

kokonaismassavirrasta kaavan 10 mukaisesti (Redon et al. 2014, 234).  

𝐶𝑂𝑃 =  
( )

( )( ) ( )
    (10) 

Missä 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 

ℎ = 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑜𝑚𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 

ℎ = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎  
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ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎  

𝑟 = 𝑉ä𝑙𝑖𝑟𝑢𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎 

Väliruiskutuksen toiminnassa on neljä vaikuttavaa tekijää, jotka ovat: paine, 

massavirtojen suhde, väliruiskutuksen tulistus sekä kylmäaineen lämpötila ennen 

höyrystimen paisuntaventtiiliä. Normaali väliruiskutus voidaan laskea seuraavalla 

kaavalla. (Redon et al. 2014, 234.) 

ℎ = (1 − 𝑟)ℎ + 𝑟ℎ     (11) 

Kaavan avulla voidaan laskea väliruiskutuksen massavirran osuus 

kokonaismassavirrasta. 

𝑟 =  
( )

( )
      (12) 

Missä  

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎö𝑦𝑟𝑦𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑢𝑛𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑖ä 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑢𝑟𝑖 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑖𝑛 

𝑟 = 𝑉ä𝑙𝑖𝑟𝑢𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎 

Kaavalla 13 (Shuang et al. 2014, 91) voidaan laskea toisen vaiheen puristuksen 

massavirran osuus, kun tiedetään molempien vaiheiden taajuus, molempien vaiheiden 

kompressoreiden sylinterien tilavuus sekä kompressorien imupisteiden tiheys. 

𝑅 =
ƞ ,     ,   

ƞ ,     ,   
    (13) 

Missä  

𝑅 = Toisen vaiheen puristuksen massavirran osuus 

ƞ ,   = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 
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ƞ ,   = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

𝑓 = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝑓 = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝑉 , = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 

𝑉 , = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 

𝜌 = 𝑇𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎 

𝜌 = 𝑇𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 𝑡𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎 

Työssä edellistä kaavaa käytetään laskemaan toisen vaiheen puristuksen massavirran 

osuus todellisessa tilanteessa, jossa kompressorin imutilavuusvirta pysyy vakiona 

kompressorin (tai kompressorien) taajuus pysyy myös vakiona. Sylinteritilavuuden 

sijasta käytetään imutilavuusvirtaa. Kompressorin imutilavuusvirta muodostuu sylinterin 

tilavuudesta ja pyörimisnopeudesta.  

𝑅 =
ƞ ,   ,   

ƞ ,   ,   
    (14) 

Missä 

𝑅 = Toisen vaiheen puristuksen massavirran osuus 

ƞ ,   = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

ƞ ,   = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

𝑉 , = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 

𝑉 , = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 

𝜌 = 𝑇𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎 

𝜌 = 𝑇𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 𝑡𝑜𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎 
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Välipaine voidaan laskea kaavalla 15, mikäli kompressorit toimivat samalla 

puristussuhteella. 

𝑃 = 𝑃 𝑃      (15) 

Missä  

𝑃 = 𝑉ä𝑙𝑖𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒 

𝑃 = 𝐿𝑎𝑢ℎ𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒 

𝑃 = 𝐻ö𝑦𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑚𝑖𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒 

Todellisessa prosessissa laajalla toimintaikkunalla puristussuhde ei ole vakio. 

Puristussuhde vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Laskentaosuudessa on laskettu 

lämpöpumpun hyötysuhde tilanteessa, jossa molempien vaiheiden kompressoreiden 

imutilavuusvirrat pysyvät vakioina. Laskennassa imutilavuusvirtojen suhde on 0,47. 

Tämä imutilavuusvirtojen suhde on valittu Calefan lämpöpumpuissa käytetyn 

kaksivaiheisen ruuvikompressorin tietojen perusteella. Kompressorin ilmoitetut 

imutilavuusvirrat ovat 551m3/h ensimmäiselle vaiheelle ja 257 m3/h toiselle vaiheelle. 

Laskennassa isentrooppiseksi hyötysuhteeksi on oletettu 0,7 molemmille 

kompressoreille. Volumetrisen hyötysuhteen on oletettu olevan vakio 1. 

Laskenta on tehty myös kompressorivalmistajan mitoitusohjelmalla kaksivaiheiselle 

kompressorityypille, jonka imutilavuusvirrat ovat 551m3/h ensimmäiselle vaiheelle ja 

257 m3/h toiselle vaiheelle. 

3.3 Prosessin tilapisteiden määrittäminen 

Prosessin laskennassa tarvitaan tiedot yhdeltätoista tilapisteeltä. Kuvassa 26 on esitetty 

laskennassa tarvittavat tilapisteet järjestelmässä. Kuvassa 27 tilapisteet on esitetty paine-

entalpiakäyrästössä.  
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Kuva 26. Lämpöpumpun tilapisteet prosessissa 
 

 

Kuva 27. Lämpöpumpun tilapisteet paine- entalpiakäyrästöllä (Redon et al. 2014, 233). 
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Entalpia h1 kompressorin imupisteessä voidaan katsoa paine-entalpiakäyrästöstä tai se 

voidaan hakea esimerkiksi aineominaisuuskirjastosta. Imupisteeseen vaikuttaa 

höyrystymislämpötilan mukainen paine P1 sekä tulistuneen imukaasun lämpötila T1.  

ℎ (𝑃 , 𝑇 )  

𝑃 =  𝑃 ä (𝑇 − 𝛥𝑇 ö ) 

𝑇 = 𝑇 ä (𝑃 ) +  𝛥𝑇  

Ensimmäisen vaiheen puristuksen jälkeinen entalpia vakioentropialla h2s voidaan katsoa 

paine- entalpiakäyrästöstä tai se voidaan hakea aineominaisuuskirjastosta, kun tiedetään 

entropia S1 ensimmäisen vaiheen kompressorin imupisteessä sekä välipaine P3. Välipaine 

voidaan laskea kaavalla 15, kun tiedetään höyrystymispaine P1 ja lauhtumispaine P2 

tilanteessa, jossa vaiheiden puristussuhteet ovat samat. Välipaineen laskemisessa 

tarvitaan lauhtumispainetta P2. Lauhtumispaine voidaan määrittää, kun tiedetään fluidin 

uloslähtevä lämpötila Tulos ja lauhdutuslämpötilan ja fluidin välinen lämpötilaero 

ΔTlauhdutin. 

ℎ (𝑆 , 𝑃 ) 

𝑆  (𝑇 , 𝑃 ,) 

𝑃 = 𝑃 𝑃   

𝑃 = 𝑃 ä (𝑇 + 𝛥𝑇 ) 

Todellinen ensimmäisen vaiheen puristuksen jälkeinen entalpia h2 voidaan laskea, kun 

tiedetään entalpia h1 kompressorin imupisteessä, puristuksen jälkeinen entalpia 

vakioentropialla h2s ja isentrooppinen hyötysuhde ƞs. 

ℎ =  ℎ +  
ℎ − ℎ

ƞ
 

Toisen vaiheen kompressorin imupisteen entalpian h3 laskemiseen tarvitaan entalpia h8 

ennen kaasun ruiskutusta puristusten väliin, ensimmäisen vaiheen puristuksen jälkeinen 

entalpia h2 sekä näiden massavirtojen suhde. Massavirtojen suhde voidaan laskea, kun 

tiedetään entalpia h5 lauhduttimen ulostulossa, entalpia h6 ennen höyrystimen 

paisuntaventtiiliä ja entalpia h8.  Entalpia h8 voidaan hakea aineominaisuuskirjastosta, kun 

tiedetään ekonomaiserin jälkeisen kaasun tulistunut lämpötila T8 ja välipaine P3. Entalpia 
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h5 voidaan määrittää, kun tiedetään lauhduttimen jälkeisen nesteen lämpötila T7 ja 

lauhtumispaine P2. Lauhduttimen jälkeiseen lämpötilaan vaikuttaa myös mahdollinen 

alijäähtyminen ΔTsc. Höyrystimelle menevän virtaaman Entalpia h6 voidaan hakea 

aineominaisuuskirjastosta, kun tiedetään virtaaman lämpötila T9 sekä lauhtumispaine P2. 

Lämpötila T9 saadaan määritettyä, kun tiedetään välipainelämpötila ja ekonomaiserin 

lämpötilaero ΔTeco. 

ℎ = ℎ  𝑟 + ℎ (1 − 𝑟) 

𝑟 =  
(ℎ − ℎ )

(ℎ − ℎ )
 

ℎ (𝑇 , 𝑃 )  

𝑇 = 𝑇 +  𝛥𝑇 ,  

𝑇 = 𝑇 ä (𝑃 ) 

ℎ (𝑇 , 𝑃 ) 

𝑇 = 𝑇 ä (𝑃 ) + 𝛥𝑇  

ℎ (𝑇 , 𝑃 ) 

𝑇 = 𝑇 + 𝛥𝑇  

Toisen vaiheen puristuksen jälkeinen entalpia vakioentropialla h4s voidaan katsoa paine- 

entalpiakäyrästöstä tai se voidaan hakea aineominaisuuskirjastosta, kun tiedetään 

entropia S2 toisen vaiheen kompressorin imupisteessä sekä lauhtumispaine P2. Entropian 

S2 määrittämiseksi tarvitaan toisen vaiheen imupisteen entalpia h3 sekä välipaine P3.  

ℎ (𝑆 , 𝑃 ) 

𝑆  (ℎ , 𝑃 ) 

Todellinen toisen vaiheen puristuksen jälkeinen entalpia h4 voidaan laskea, kun tiedetään 

toisen vaiheen kompressorin imupisteen entalpia h3, puristuksen jälkeinen entalpia 

vakioentropialla h4s sekä isentrooppinen hyötysuhde ƞs. 

ℎ =  ℎ +  
ℎ − ℎ

ƞ
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Isoentalpisen paisunnan jälkeisen tilapisteen entalpia h7 ennen ekonomaiseria on sama 

kuin entalpia h5.  

ℎ = ℎ  

Höyrystimelle menevän virtauksen tilapisteen entalpia h9 on sama, kuin entalpia h6 

ℎ = ℎ   
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4 LASKENNAN TULOKSET 

Tuloksissa esitetään hyötysuhteita eri tilanteissa sekä erilaisilla kokoonpanoilla. 

Tuloksien yhteydessä on kerrottu laskennan tarkoitus sekä laskennassa käytetyt arvot ja 

oletukset. Osiossa on esitettynä myös pohdintaa tuloksien pohjalta. 

4.1 Laskennassa käytettyjen oletuksien vaikutukset prosessissa 

Laskennoissa esitetyt oletukset ja niiden vaikutukset laskettavaan prosessiin on esitetty 

taulukossa 5.  

Taulukko 5 
Positio Oletus Vaikutukset 

1 

Painehäviötä 
lämpöpumpun 

lämmönsiirtimissä ei 
huomioida. 

Todellisessa prosessissa on häviöitä ja ne heikentävät 
saavutettavaa COP arvoa. Lämmönsiirtimien 

kohtuullisilla painehäviöillä (alle 50kPa) on pieni 
vaikutus todellisessa prosessissa. 

2 

Kompressorin 
isentrooppinen 

hyötysuhde 
huomioidaan. 

Hyötysuhteena 
käytetään arvoa 0,7 

molemmille 
puristusvaiheille 

kaikissa olosuhteissa. 

Todellisessa prosessissa isentrooppinen hyötysuhde 
vaihtelee olosuhteiden mukaan. Suuremmilla 

puristussuhteilla hyötysuhde on todennäköisesti 
laskuissa käytettyä arvoa huonompi. Alhaisemmalla 

isentrooppisella hyötysuhteella COP huononee, 
mutta lämpöteho kasvaa. 

3 

Volumetrisenä 
hyötysuhteena 

käytetään arvoa 1 ja se 
oletetaan vakioksi 

kaikissa olosuhteissa. 

Volumetrinen hyötysuhde vaihtelee olosuhteiden 
mukaan. Suuremmilla puristussuhteilla hyötysuhde 
on huonompi, kuin laskuissa oletettu. Volumetrinen 
hyötysuhde vaikuttaa todelliseen imutilavuusvirtaan 

ja sen johdosta painesuhteisiin, COP- arvoon ja 
tuotettavaan lämpötehoon. 

4 

Molempien vaiheiden 
kompressoreiden 

painesuhteen oletetaan 
olevan vakio.  

Todellisessa prosessissa ensimmäisen ja toisen 
vaiheen kompressorin painesuhteet eroavat 

toisistaan. Oletus vaikuttaa todelliseen 
välipaineeseen, jolloin sillä on vaikutus eri vaiheiden 

kompressorien isentrooppiseen ja volumetriseen 
hyötysuhteeseen. 
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5 
Paisuntaventtiilissä ei 

entalpiamuutosta 
(isentalpinen) 

Ei merkittävää vaikutusta tuloksiin. 
Paisuntaprosessissa ei tehdä työtä ja lämmön 

siirtyminen prosessista tai prosessiin on pientä. 

6 

Ekonomaiserin 
lämmönsiirron 

hyötysuhdetta ei 
huomioida. 

Lämmönsiirron tehokkuus vaikuttaa sekä 
saavutettavaan alijäähdytykseen, että kaasun 

tilapisteeseen ennen kompressoreiden välisyöttöä.  

7 

Ulkolämpötilan ja 
höyrystymislämpötilan 
välinen ero oletetaan 

vakioksi. 

Lämpötilaero vaihtelee olosuhteiden mukaan. 
Todellinen hyötysuhde ja lämpöteho voivat olla jopa 

laskettua suurempia, mikäli lämpötilaero on 
mitoitettu vaikeimman olosuhteen mukaan. 

8 

Lauhtumislämpötilan ja 
lauhduttimelta ulos 

lähtevän fluidin 
lämpötilan välinen ero 

oletetaan vakioksi 
kaikissa tilanteissa. 

Lämmönsiirtimen mitoitus vaikuttaa tähän. Vaikutus 
tuloksiin ei ole merkittävä. Lauhduttimelta 

uloslähtevän fluidin lämpötila on lämmönsiirrollisesti 
mahdollista saada jopa korkeammaksi, kuin 

lauhtumislämpötila sillä kylmäaine on tulistunutta 
ennen lauhdutinta.  

9 

Ensimmäisen 
sarjaankytketyn 

lämpöpumpun jälkeinen 
lämmitetyn veden 

lämpötila on puolet 
vaaditusta 

lämpötilanostosta. 

Oletuksen mukaisessa ratkaisussa lämpöpumppujen 
lämpöteho tulee olla mitoitettu siten, että 

kokonaislämpöteho jakaantuu tasaisesti yksiköiden 
välillä. 

      

4.2 Laskentatapojen ja mitoitusohjelmien vertailu 

Ilma-vesilämpöpumpun ensimmäisessä laskentaosuudessa on laskettu toimintaa neljällä 

eri tavalla. Laskennan tarkoituksena on vertailla eri laskentatapoja sekä 

kompressorivalmistajan mitoitusohjelman tuloksia. 

Laskennassa käytettävät arvot olivat: 

1. Lauhtumislämpötila +70°C 

2. Höyrystymislämpötila = ulkolämpötila – 15K 

3. Imukaasun tulistuminen 7K 

4. Kylmäainetta ei alijäähdytetä lauhduttimessa 
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5. Ulkoilman lämpötilat -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, 

+20°C 

Laskennassa on käytetty seuraavia taulukon 5 oletuksia: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Lämpöpumpun hyötysuhde eri ulkolämpötiloissa nähdään kuvasta 28. Laskennasta 

voidaan havaita, että tulos hyötysuhteen osalta eroaa hieman CoolPackin ja tehdyn Excel-

laskennan välillä. Ero ei ole merkittävä ja se voi selittyä sillä, että ainakin kuvassa 29 

esitetyn paine-entalpiapiirroksen mukaan CoolPack vaikuttaisi olettavan toisen vaiheen 

kompressorin imupisteeksi (3) saturoituneen pisteen, vaikka kuvassa 30 näkyvä laskettu 

tilapiste on kylläisen rajakäyrän ja ensimmäisen vaiheen kuumakaasun lämpötilan 

välissä.  

 

Kuva 28. Hyötysuhdelaskennan tulokset  
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Kuva 29. Paine-entalpiakäyrästö toiminta-arvoilla Te -15°C, Ssh 7K, Sc 0K, Tc +70°C 
(CoolPack) 
 

 

Kuva 30. Paine-entalpiakäyrästö Excel + CoolProp toiminta-arvoilla Te -15°C, Ssh 7K, Sc 0K, 
Tc +70°C 
 

Kompressorivalmistajan mitoituksen COP on matalilla ulkolämpötiloilla huonompi kuin 

laskennassa, joka tehtiin Excelillä ja CoolPackillä. Tuloksen selittänee se, että 
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kompressorivalmistajan mitoituksessa on otettu huomioon isentrooppisen hyötysuhteen 

muuttuminen puristussuhteen mukaan. Kuvasta 28 voidaan päätellä, että korkeammilla 

höyrystymislämpötiloissa laskentapisteen mukaisen kompressorin isentrooppinen 

hyötysuhde on jopa parempi, kuin muissa laskelmissa käytetty 0,7. Toisaalta matalilla 

höyrystymislämpötiloilla se on huonompi. 

Kompressorivalmistajan laskenta oli tosin olettanut, että puristussuhde kompressorien 

välillä käyttäytyisi kaavassa 15 esitetyllä tavalla jokaisessa tilanteessa. Tämä voidaan 

havaita kuvasta 31 sillä kompressorivalmistajan välipaineen kylläinen lämpötila on 

täsmälleen sama, kuin CoolPackillä ja Excelillä tehdyissä laskennoissa, joissa välipaine 

on laskettu kaavan 15 mukaisesti. 

 

Kuva 31. Välipaineen saturaatiolämpötilalaskennan tulokset 
 

Laskettu lämpöteho eroaa kompressorivalmistajan sekä Excelillä tehdyn laskennan välillä 

hieman. Lämpöteho eri ulkolämpötiloissa on esitetty kuvassa 32. Ulkolämpötilassa -20°C 

ero on pieni, mutta ero kasvaa ulkolämpötilan noustessa. Ero lämpötehossa johtuu 

todennäköisesti siitä, että Excel-laskurissa volumetriseksi hyötysuhteeksi oletettiin 1.0 ja 

isentrooppiseksi hyötysuhteeksi 0,7. Todellisessa kompressorin puristuksessa 
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volumetrinen ja isentrooppinen hyötysuhde muuttuvat puristussuhteen mukaan, joka 

vaihtelee sekä tuottolämpötilan, että ulkolämpötilan mukaan. 

 

Kuva 32. Lämpöteholaskennan tulokset 
 

Kuvassa 33 voidaan nähdä puristuksen loppulämpötila. Kompressorivalmistajan 

mitoituksen antamat puristuksen loppulämpötilat ovat korkeita verrattuna Excelillä 

tehtyyn teoreettiseen laskentaan, jossa isentrooppiseksi hyötysuhteeksi oletettiin 0,7. 

Suuresta erosta johtuen laskentaan on otettu vielä yksivaiheisen puristuksen 

loppulämpötila samoilla prosessin arvoilla. Kaksivaiheisessa puristuksessa kuumakaasun 

loppulämpötilan tulisi olla alhaisempi, kuin yksivaiheisessa puristuksessa, joten 

kompressorivalmistajan kaksivaihekompressorin laskentaohjelman tuloksen perusteella 

voidaan pohtia, että ovatko laskentaohjelman antamat tulokset puristuksen 

loppulämpötilan osalta riittävän oikean mukaisia. Vaihtoehtoisesti kompressorin 

isentrooppinen hyötysuhde -20°C ulkolämpötilassa olisi 0,45. Korkean painesuhteen 

aikaansaama alhainen isentrooppinen hyötysuhde voidaan päätellä myös kuvan 28 COP 

kuvaajasta. 
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Kuva 33. Puristuksen loppulämpötilan laskennan tulokset 

4.3 COP eri tuotannon lämpötiloilla 

Toisessa laskentaosiossa on laskettu COP eri ulkolämpötiloille kolmessa eri 

lauhtumislämpötilassa. Laskennan tarkoituksena on vertailla eri 

tuottolämpötilavaatimusten vaikutusta hyötysuhteeseen.  

Laskennassa käytettävät arvot: 

1. Lauhtumislämpötila +70°C, +80°C, +90°C 

2. Höyrystymislämpötila = ulkolämpötila – 15K 

3. Imukaasun tulistuminen 5K 

4. Ekonomaiserin tulistus 5K 

5. Ekonomaiserin höyrystymislämpötilan ja korkeapaineisen höyrystimelle 

menevän nesteen välinen lämpötilaero 5K 

6. Kompressorien imutilavuusvirtojen suhde vakio 0,47 

7. Kylmäainetta ei alijäähdytetä lauhduttimessa 
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8. Ulkoilman lämpötilat -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, 

+20°C 

Laskennassa on käytetty seuraavia taulukon 5 oletuksia: 1,2,3,5,7 

Kuvassa 34 esitettyjen laskennan tuloksien perusteella voidaan tulkita, että 

lämpöpumppujärjestelmän hyötysuhde on merkittävästi parempi, mikäli lämmönluovutus 

voidaan tehdä alhaisemmissa lämpötiloissa. Lämpöpumpun COP on esimerkiksi +0°C 

ulkolämpötilassa 0,5 yksikköä parempi, mikäli tuottolämpötilaksi riittää +70°C 

verrattuna +90°C tuottolämpötilaan. Kuvan perusteella -20°C ulkolämpötilassa ero 

hyötysuhteessa on pienempi noin 0,35 yksikköä, mutta toisaalta lämpöpumpun 

puristussuhteen vaikutusta hyötysuhteeseen ei ole otettu laskennassa huomioon, joten 

todellinen hyötysuhde-ero on todennäköisesti suurempi. 

 

Kuva 34. COP eri lauhtumislämpötiloilla 
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4.4 Höyrystimen tehokkuuden vaikutus hyötysuhteeseen 

Kolmannessa laskentaosiossa on laskettu hyötysuhde eri ulkolämpötiloille kolmella eri 

höyrystymis-, ja ulkolämpötilan eroilla. Laskennan tarkoituksena on vertailla 

höyrystimen tehokkuuden vaikutusta lämpöpumpun hyötysuhteeseen. 

Laskennassa käytetyt arvot: 

1. Lauhtumislämpötila +70°C 

2. Höyrystymis-, ja ulkoilman välinen lämpötilaero 10K, 15K ja 20K 

3. Imukaasun tulistuminen 5K 

4. Ekonomaiserin tulistus 5K 

5. Ekonomaiserin höyrystymislämpötilan ja korkeapaineisen höyrystimelle 

menevän nesteen välinen lämpötilaero 5K 

6. Kompressorien imutilavuusvirtojen suhde vakio 0,47 

7. Kylmäainetta ei alijäähdytetä lauhduttimessa 

8. Ulkoilman lämpötilat -20°C, -15°C, -10°C, -5°C, 0°C, +5°C, +10°C, +15°C, 

+20°C 

 Laskennassa on käytetty seuraavia taulukon 5 oletuksia: 1,2,3,5,7 

Työssä tehdyt muut laskelmat ovat perustuneet höyrystimen osalta 15K lämpötilaeroon 

höyrystymis-, ja ulkolämpötilan välillä. Hyötysuhteen muuttuminen eri lämpötilaeroilla 

on esitetty kuvassa 35. Ulkoilman ja höyrystymislämpötilan välistä lämpötilaeroa 

pienentämällä lämmönsiirtimen koko kasvaa ja suurentamalla lämpötilaeroa 

lämmönsiirtimen koko pienenee. Lämmönsiirtimen koko vaikuttaa lämmönsiirtimen 

kustannuksiin, joten tapauskohtaisesti olisi järkevä harkita, että mikä on 

kokonaistaloudellisuuden mukaan paras lämpötilaero juuri tietylle sovellukselle. 

Esimerkiksi +0°C ulkolämpötilassa lämpötilaerolla 10K laskennallinen hyötysuhde on 

2,66, kun taas 20K lämpötilaerolla hyötysuhde samassa ulkolämpötilassa on 2,37. Ero 

hyötysuhteessa on lähes 0,3 yksikköä.  
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Kuva 35. COP eri ulkolämpötiloissa eri lämpötilaeroilla ulkoilman-, ja höyrystymislämpötilan 
välillä 
 

Mahdollisissa projektikohtaisissa laskelmissa on huomioitava, että lämpötilaero ei ole 

vakio kaikissa olosuhteissa. Olosuhteiden muuttuessa myös tarvittava teho ja 

lämmönsiirron lämpötilaprofiilit muuttuvat huomattavasti eri tilanteissa. Jos 

lämmönsiirto mitoitetaan 15K lämpötilaerolle lämmönsiirrollisesti vaikeimmassa 

olosuhteessa, tarkoittaisi se sitä, että mitoituspisteen ulkopuolella lämpötilaero on 

pienempi ja hyötysuhde näissä pisteissä parempi.  

4.5 Alijäähdyttämisen vaikutukset  

Kaksivaiheisen lämpöpumpun lauhtumisen jälkeisen alijäähdyttämisen potentiaali on 

laskettu kaksivaiheiselle lämpöpumpulle. Laskennan tarkoituksena vertailla 

lämpöpumpun toimintaa erilaisilla lauhduttimen jälkeisillä alijäähdytysasteilla.  

Lämpöpumpun komponentit on esitetty kuvassa 36 ja ne ovat: Lämpöpumpun höyrystin 

(1), ensimmäisen vaiheen kompressori (2), toisen vaiheen kompressori (3), lauhdutin (4), 

alijäähdytin (5), lämmönluovutusverkosto (6), ekonomaiserin paisuntaventtiili (7), 
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ekonomaiserihöyrystin (8), höyrystimen paisuntaventtiili (9) ja lämmöntalteenotto 

ulkoilmasta (10). 

 

Kuva 36. Lasketun lämpöpumpun pääkomponentit 
  

Laskennassa käytetyt arvot:  

1. Lauhtumislämpötila +70°C 

2. Höyrystymislämpötilan ja ulkolämpötilan ero 15K 

3. Ulkolämpötila +0°C 

4. Imukaasun tulistuminen 5K 

5. Ekonomaiserin tulistus 5K 

6. Ekonomaiserin höyrystymislämpötilan ja korkeapaineisen höyrystimelle 

menevän nesteen välinen lämpötilaero 5K 

7. Ensimmäisen vaiheen kompressorin imutilavuusvirta 551 m3/h 

8. Toisen vaiheen kompressorin 257 m3/h 

9. Kylmäaineen alijäähtyminen oletetaan kaukolämpöpaluulämpötilan +40°C 

mukaan, jolloin erillisessä alijäähdyttimessä kylmäaine alijäähdytetään +45°C 

lämpötilaan ennen ekonomaiseria 

 Laskennassa on käytetty seuraavia taulukon 5 oletuksia: 1,2,3,5 
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Taulukko 6. Alijäähdytyksen vaikutukset  

 

Taulukossa 6 esitetyissä tuloksissa voidaan nähdä, että lauhdutuksen jälkeisellä 

alijäähdyttämisellä on kohtuullisen suuri vaikutus saavutettavaan lämpöhyötysuhteeseen. 

Todellisen käyttötilanteen hyödyn laskennassa tulisi ottaa myös puristussuhteen 

mukainen kompressorin hyötysuhde huomioon. Suuren lämpötilaeron verkostoon, kuten 

kaukolämpöverkostoon liitettävissä lämpöpumpuissa alijäähdytystä saadaan tehostettua, 

kun kaukolämmön paluuvirtaama esilämmitetään lämpöpumpun alijäähdyttimessä. 

Lauhtumislämmön ollessa noin +70°C voitaisiin saavuttaa esimerkiksi 35K 

alijäähtyminen kaukolämmön paluuveden lämpötilan ollessa noin +40°C. 

 

Redon et al. tutkivat optimaalista imutilavuusvirtojen suhdetta artikkelissaan Analysis 

and optimization of subcritical two-stage vapor injection heat pump systems. Tutkijat 

havaitsivat, että tiettyihin teoreettisiin olosuhteisiin optimoidussa kaksivaiheisessa 

lämpöpumpussa alijäähdyttäminen vähentää kuumakaasun lämpötilaa, mutta taulukossa 

6 esitetyistä tuloksista havaitaan, että imutilavuusvirtojen suhteen pysyessä vakiona eri 

toimintapisteissä, tarkoittaa se sitä, että kuumakaasun lämpötila nousee, kun 

alijäähdytystä lisätään. Tämä johtuu toisen vaiheen puristussuhteen kasvamisesta. 

Huomattava on kuitenkin, että todellisen käyntiolosuhteiden mukaiseen kuumakaasun 

lämpötilaan vaikuttavat vielä puristussuhteen mukaan vaihteleva volumetrinen ja 

isentrooppinen hyötysuhde. 

4.6 COP alijäähdytys ja sarjaan kytkentä huomioituna 

Aiemmin laskettujen esimerkkien pohjalta tehtiin laskelma kahdelle lämpöpumpulle, 

jotka on kytketty sarjaan. Lämpöpumppujen laskenta on tehty lämmitysverkostoon, jonka 

lämpötilat ovat +70/40°C ja lämpöteho on 1 000kW. Laskennan tarkoituksena on esittää 

laskennan tulokset lämpöpumppujärjestelmästä, jossa hyötysuhdetta parannetaan 

sarjaankytkennällä ja lauhduttimen jälkeisellä alijäähdyttämisellä.  

Ali- 
jäähtyminen 

(K)

Väli- 
paine 
Bar(a)

Toisen vaiheen 
kompressorin 
imulämpötila 

(°C)

COP 
lämpö

Välisyötön ja 
kokonais- 

massavirran 
suhde (r) 

Lämpöteho 
(kW)

Sähköteho 
molemmat 

vaiheet 
(kW)

Puristus- 
suhde   1 

vaihe

Puristus- 
suhde    2 

vaihe

Kuuma- 
kaasun 

lämpötila 
(°C)

0,0 6,2 39,1 2,5 0,4 320,0 127,6 3,8 3,4 98,5
10,0 5,6 36,0 2,6 0,3 320,5 121,8 3,4 3,8 100,2
20,0 5,1 33,4 2,7 0,2 320,4 116,6 3,1 4,2 101,6
30,0 4,7 31,1 2,9 0,2 319,9 111,7 2,8 4,5 102,7
40,0 4,3 29,0 3,0 0,1 319,3 107,3 2,6 4,9 103,7
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Lämpöpumppujärjestelmä on kuvan 37 mukainen ja sen pääkomponentteja ovat: 

Lämpöpumpun höyrystin (1), ensimmäisen vaiheen kompressori (2), toisen vaiheen 

kompressori (3), lauhdutin (4), alijäähdytin (5), lämmönluovutusverkosto (6), 

ekonomaiserin paisuntaventtiili (7), ekonomaiserihöyrystin (8), höyrystimen 

paisuntaventtiili (9), lämmöntalteenotto ulkoilmasta (10), alijäähdytyskierron pumppu 

(11) ja lämmityskierron pumppu (12). 

 

Kuva 37. Sarjaankytketyt ilma-vesilämpöpumput varustettu alijäähdyttimillä  
 

Laskennassa käytetyt arvot ensimmäiselle lämpöpumpulle: 

1. Lauhtumislämpötila +55°C 

2. Höyrystymislämpötila -15°C 

3. Kylmäaineen alijäähtyminen oletetaan kaukolämpöpaluulämpötilan +40°C 

mukaan, jolloin erillisessä alijäähdyttimessä kylmäaine alijäähdytetään +45°C 

lämpötilaan ennen ekonomaiseria. Alijäähtyminen = 55°C - 45°C = 10K 
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4. Imukaasun tulistuminen 5K 

5. Ekonomaiserin tulistus 5K 

6. Ekonomaiserin höyrystymislämpötilan ja korkeapaineisen höyrystimelle 

menevän nesteen välinen lämpötilaero 5K 

7. Kompressorien imutilavuusvirtojen välinen suhde 0,47 

Laskennassa käytetyt arvot toiselle lämpöpumpulle 

1. Lauhtumislämpötila +70°C 

2. Höyrystymislämpötila -15°C 

3. Kylmäaineen alijäähtyminen oletetaan kaukolämpöpaluulämpötilan +40°C 

mukaan, jolloin erillisessä alijäähdyttimessä kylmäaine alijäähdytetään +45°C 

lämpötilaan ennen ekonomaiseria. Alijäähtyminen = 70°C - 45°C = 25K 

4. Imukaasun tulistuminen 5K 

5. Ekonomaiserin tulistus 5K 

6. Ekonomaiserin höyrystymislämpötilan ja korkeapaineisen höyrystimelle 

menevän nesteen välinen lämpötilaero 5K 

7. Kompressorien imutilavuusvirtojen välinen suhde 0,47 

Laskennassa on käytetty seuraavia taulukon 5 oletuksia: 1,2,3,5,8,9 

Taulukko 7. sarjaan kytkettyjen lämpöpumppujen laskennan tulokset 

 

 

Lasketun lämpöpumpun kokonaislämmitysteho on 1000kW ja kompressoreiden  laskettu 

sähköteho on 337,9kW, jolloin COP on 2,96. Ilman alijäähdytystä ja sarjaankytkentää 

lämpöpumpun hyötysuhde olisi taulukon 6 ensimmäisen rivin mukaisesti 2,5, joten 

Ali- jäähtyminen 
(K)

Väli- paine 
Bar(a)

Toisen vaiheen 
kompressorin 
imulämpötila 

(°C)

COP lämpö

Välisyötön ja 
kokonais- 

massavirran 
suhde (r) 

Lämpöteho 
(kW)

Puristus- 
suhde   1 

vaihe

Puristus- 
suhde    
2 vaihe

Kuuma- 
kaasun 

lämpötila 
(°C)

LP1 10,0 4,83 32,0 3,1 0,2 500,0 2,9 3,1 84,5
LP2 25,0 4,81 31,8 2,8 0,2 500,0 2,9 4,4 100,2

Sähköteho 1. 
kompressori 

(kW)

Sähköteho 2. 
kompressori 

(kW)

1. Vaiheen 
kompressori 
massavirta 

(kg/s)

2. Vaiheen 
kompressori 
massavirta 

(kg/s)

Väliruiskutuk
sen 
massavirta 
(kg/s)

1. Vaiheen 
kompressori 

imutilavuusvirta 
(m3/h)

2. Vaiheen 
kompressori 

imutilavuusvirta 
(m3/h)

LP1 66,3 93,4 2,0 2,5 0,51 908 427
LP2 62,4 115,8 1,9 2,4 0,48 862 405



63 
 

lasketusta esimerkistä voidaan havaita, että alijäähdytyksellä ja sarjaankytkennällä 

saavutetaan lasketussa pisteessä huomattava hyötysuhde-etu.  
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5 YHTEENVETO 

Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävät lämpöpumput tulevat yleistymään myös 

suuremmissa lämmitysverkostoissa sekä kaukolämpöverkostoissa tulevaisuudessa. 

Tehdyistä laskelmista voidaan havaita, että ilma-vesilämpöpumpun lämpöteho ja 

lämpöhyötysuhde ovat alhaisimmillaan talviaikaan. Lämpöpumpun lämpöteho ja 

hyötysuhde ovat korkeimmillaan kesäaikaan. Tästä johtuen kesäaikainen 

lämmöntuotanto on edullista ja ilma-vesilämpöpumppu voisi toimia esimerkiksi hyvänä 

lämmöntuotannon peruskuormalaitoksena. Monessa verkostossa valtaosa energiapeitosta 

voitaisiin kattaa ulkoilmasta lämpöä keräävällä lämpöpumpulla varsinkin, mikäli muita 

lämpöpumpulle soveltuvia lämmönlähteitä ei ole helposti saatavilla.  

Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumpun hyötysuhde on kohtuullisen hyvä 

suurillakin nostoilla, kun puristus tehdään useassa vaiheessa ja prosessin hyötysuhdetta 

parannetaan erilaisilla kytkennöillä ja lämmönsiirtimillä. Työssä lasketussa esimerkissä 

hyötysuhde oli jopa 18% parempi, kun hyötysuhdetta parannettiin lisääntyneellä 

alijäähtymisellä ja sarjaan kytkennällä. 

Lämpöpumppu tuottaa kaikissa olosuhteissa lämpöenergiaa enemmän, kuin mitä se 

käyttää primäärienergiaa. Tästä johtuen yhteiskunnan sähköistämisen yhteydessä 

lämpöpumput ovat useasti järkevämpiä ratkaisuja, kuin suora sähkölämmitys.  

Lämpöpumpun hyötysuhteen kannalta kannattaisi aina pohtia, että onko korkea 

lämpötilanosto tarpeellinen vai voisiko verkosto pienillä muutoksilla toimia myös hieman 

matalammissa tuottolämpötiloissa, jolloin lämpöpumpun hyötysuhde olisi parempi. 

Laskennan tuloksissa lämpöpumpun COP oli +0°C ulkolämpötilassa 0,5 yksikköä 

parempi, kun tuottolämpötilana oli +70°C verrattuna +90°C tuottolämpötilaan. 

Ilma-vesilämpöpumpun höyrystimen lämpötila on aina ulkoilmaa kylmempi, joten 

tietyissä ulkoilman olosuhteissa höyrystimen pintaan alkaa kertymään jäätä. 

Höyrystimeen kertynyt jää on sulatettava. Tässä työssä ei huomioitu sulatuksen 

vaikutuksia, mutta jatkotutkimuksissa ja projektitoteutuksissa sulatus on syytä ottaa 

huomioon. 
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Ulkoilmaa lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumpun haasteena on aikaisemminkin 

mainittu tuottotehon suhde ulkolämpötilaan. Lämpötehoa on vähiten käytettävissä silloin, 

kun tehopyynti on suurimmillaan, joten ilma-vesilämpöpumppujen laajemmassa käytössä 

talviaikainen lämpötehon priimaus on ratkaistava todennäköisesti jollakin muulla 

lämmönlähteellä. Kesäaikaan lämpöpumpun lämpöteho on huomattavasti suurempi, kuin 

talviaikaan, joten varsinkin suuremmilla tehoilla kesäaikaisessa lämmityksessä kannattaa 

huomioida, että lämpöpumpun osakuormatehokin saattaa olla liian suuri verkoston 

tarpeeseen nähden. 

Suomen hallituksen ehdotuksen mukaisesti kaukolämpöverkostoon lämpöä syöttävät 

lämpöpumput tultaisiin siirtämään sähköveroluokkaan II. Lisäksi sähköveroluokka II on 

tarkoitus siirtää lähemmäksi EU:n minimitasoa. Veroluokkamuutos voisi edesauttaa 

uusien suurten ilma-vesilämpöpumppujärjestelmien investointipäätöksiä ja sitä kautta 

helpottaisi Suomen kaukolämmöntuotannon siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. 

Työssä käsitelty kaksivaiheinen lämpöpumpputekniikka soveltuu myös muillekin 

lämmönlähteille ja tekniikka on käyttökelpoista, kun vaaditaan suurta lämpötilanostoa. 

Hyvä käyttökohde on esimerkiksi yhdistetty kylmän ja lämmön tuotanto teollisuudessa. 

Työn tuloksena syntyi Excel pohjainen laskentaohjelma, jolla useampivaiheisen 

lämpöpumpun prosessi on mahdollista laskea. Laskurilla on esimerkiksi mahdollista 

laskea tarvittavat kompressorien imutilavuusvirrat lämpöpumpulle erilaisissa 

toimintaolosuhteissa. Laskuri toimii hyvänä pohjana suunnittelulle, kun lämpöpumppu 

rakennetaan kahdesta tai useammasta erillisestä sarjaan kytketystä kompressorista. 
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