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Metsäteollisuus on merkittävin yksittäinen energian kuluttaja suomalaisessa teollisuudessa, 

mikä tekee energiatehokkuudesta teollisuudenalan kilpailutekijän. Tämän työn aiheena on 

lämmöntalteenotto, joka on yksi energiankäytön tehostamisen keinoista.  

 

Työ tehdään Stora Enso Oyj:n Imatran Kaukopään tehtaan CTMP- eli kemikuumahierrelai-

tokselle, jossa energiatehokkuutta halutaan parantaa päivittämällä nykyinen kanaaliveden 

lämmönsiirrin suorituskyvyltään tehokkaampaan lämmönsiirtimeen. Työssä käytetään ε-

NTU-menetelmää, jonka avulla määritetään nykyisen lämmönsiirtimen suorituskyky sekä 

mitoitetaan useita uusia vaippa ja putki -tyyppisiä lämmönsiirtimiä.  

 

Työ sisältää teoriaosuuden, kokeellisen osuuden, laskentaosuuden sekä tulosten tarkastelu -

osion. Työn tuloksissa esitellään 21 vaihtoehtoista lämmönsiirrintä, joista kaikki ovat omi-

naisuuksiltaan erilaisia. Lämmönsiirtimen ominaisuuksiin voitiin vaikuttaa useilla eri valin-

noilla putki- ja vaippapuolen suunnittelussa sekä mitoituksessa.  
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1 JOHDANTO 

Energia on metsäteollisuuden tuotannon perusedellytys. Vuonna 2018 paperin sekä paperi- 

ja kartonkituotteiden valmistuksen energiankäyttö oli 289 petajoulea, mikä oli yli puolet kai-

kesta Suomen teollisuuden energiankäytöstä. (SVT, 2019)  Koska metsäteollisuuden tuo-

tanto vaatii paljon energiaa, on energiatehokkuus teollisuudenalan kilpailutekijä. Tästä 

syystä energiatehokkuustoimien määrä onkin jatkuvasti kasvanut viimeisen kymmenen vuo-

den ajan. (Metsäteollisuus, 2020) 

 

Tämän työn aiheena on lämmöntalteenotto, joka on yksi energiankäytön tehostamisen kei-

noista. Työ tehdään Stora Enso Oyj:n Imatran Kaukopään tehtaan CTMP- eli kemikuuma-

hierrelaitokselle, jossa energiatehokkuutta halutaan parantaa päivittämällä nykyinen kanaa-

liveden lämmönsiirrin suorituskyvyltään tehokkaampaan lämmönsiirtimeen. Imatran tehtaat 

on Stora Enson suurin tehdas ja Suomen suurin kartongintuottaja. Kaukopään CTMP-laitos 

tuottaa vuosittain noin 200 000 tonnia kemikuumahierrettä, joka käytetään pääosin Imatran 

tehtaiden kartonkikoneiden raaka-aineena. Osa tuotetusta CTMP-massasta päätyy myös 

vientiin. Kaukopään CTMP-massa valmistetaan kuusihakkeesta lämmön, kemikaalien ja 

mekaanisen energian avulla. CTMP-prosessi on kuvattu liitteessä 1. (Stora Enso, 2020) 

 

Työn tavoitteena on määrittää nykyisen kanaaliveden lämmönsiirtimen suorituskyky ja sen 

pohjalta mitoittaa tilalle suorituskyvyltään parempi lämmönsiirrin. Koska lämmönsiirti-

messä käytetään raakaveden lisäksi haketta sisältävää jätevettä, halutaan myös lämmönsiir-

timen putkikokoa kasvattaa tukkeutumisten estämiseksi. Työssä käydään lämmönsiirtimen 

mitoitusprosessi pääpiirteittäin läpi sekä eritellään vaippa- ja putki -tyyppisen lämmönsiirti-

men ominaisuuksia ja sen investointiin vaikuttavia tekijöitä. Työ sisältää sekä teoreettisen 

että kokeellisen osuuden, joiden perusteella suoritetaan laskennallinen osuus. Työn päät-

teeksi on tulosten tarkastelu, jossa esitellään mitoitetut lämmönsiirtimet sekä pohditaan tu-

loksiin vaikuttavia tekijöitä koko mitoitusprosessista.  
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2 LÄMMÖNSIIRRON TEORIA 

2.1 Lämmönsiirtomekanismit 

Lämmön siirtyminen perustuu termodynamiikan ensimmäiseen ja toiseen pääsääntöön. Ter-

modynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan energia siirtyy termodynaamisessa systee-

missä systeemin ja sen ympäristön välisen lämpötilaeron vaikutuksesta. Termodynamiikan 

toisen pääsäännön mukaan systeemiin kehittyy entropiaa tasaantumisilmiöiden seurauksena, 

mikä tekee lämpötilaerojen tasoittumisesta palautumattoman prosessin. Toinen pääsääntö 

määrää lämmönsiirron suunnan: lämpö siirtyy systeemissä aina kuumasta kylmään. 

(Schmidt 2019, 7; Stephan et al. (toim.) 2010, 17; Massoud 2005, 96-99 & 105) 

 

2.1.1 Johtuminen 

Lämpöä voi siirtyä kolmen eri lämmönsiirtomekanismin avulla: johtumalla, konvektiolla ja 

säteilyllä. Johtuminen perustuu molekyylien lämpöliikkeeseen, joka on sitä voimakkaampaa 

mitä korkeammassa lämpötilassa kappale on. Kappaleen pintojen välinen lämpötilaero ai-

heuttaa kappaleeseen lämpötilagradientin, eli sen lämpötila muuttuu paikan suhteen. Läm-

pötilagradientti on esitetty kuvassa 1. Syntynyt lämpötilagradientti mahdollistaa johtumisen 

kappaleen halki, kun korkeammassa lämpötilassa voimakkaammin värähtelevät molekyylit 

luovuttavat vuorovaikutuksissa liike-energiaa matalammassa lämpötilassa heikommin vä-

rähteleville molekyyleille. Lämpöliikkeen lisääntyminen etenee kappaleessa tällöin kuu-

memmasta kylmempään termodynamiikan toisen pääsäännön mukaisesti. Kappaleen kykyä 

siirtää lämpöenergiaa johtumisen avulla voidaan kuvata lämmönjohtavuudella k, joka on ai-

nekohtainen vakio. 

 

Lämmönsiirron tehokkuutta eri lämmönsiirtomekanismeilla voidaan havainnoida tarkaste-

lemalla siirtyneen energian suhdetta aikayksikköön. Yksiulotteisesti stationäärisesti johtu-

malla siirtyneen lämmön määrä voidaan määrittää Fourierin lain avulla 

 𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
,         (1) 

jossa q siirtynyt lämpövirta [W], 

 k lämmönjohtavuus [W/mK], 
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 A lämmönsiirtoa vastaan kohtisuoraan oleva pinta-ala [m2], 

 dT/dx lämpötilagradientti [K/m]. (Incropera & DeWitt 2002, 2-5) 

 

  

2.1.2 Konvektio 

Konvektiivinen lämmönsiirto tapahtuu kappaleen pinnan ja fluidin välillä kahden eri meka-

nismin avulla. Konvektiossa lämpö siirtyy sekä molekyylien liikkeen että makroskooppisen 

fluidin liikkeen aiheuttamana. Kyseessä on siis yhdistelmä johtumista ja aineen kuljettumista 

eri lämpötiloissa olevien kappaleen pinnan ja fluidin välillä (kuva 2). 

 

Konvektion luokittelu perustuu fluidin virtaukseen, joka voi olla joko luonnollista tai pako-

tettua. Luonnollisessa virtauksessa fluidin sisäinen lämpötilavaihtelu synnyttää tiheyseroja, 

jotka puolestaan aiheuttavat aineen kuljettumista edistäviä nostevoimia. Luonnollisen vir-

tauksen yhteydessä puhutaan vapaasta konvektiosta. Pakotetussa konvektiossa puolestaan 

myös virtaus on pakotettua, eli se syntyy ulkoisten keinojen aiheuttamana. Esimerkiksi tuuli 

sekä pumppujen ja puhaltimien aikaansaama virtaus ovat pakotettuja virtauksia. 

 

Konvektiossa siirtyneen lämmön määrä voidaan määrittää Newtonin jäätymislain avulla 

Kuva 1. Lämpötilagradientti yksiulotteisessa johtumisessa. (mukailtu Incropera & DeWitt 2002, 53, Figure  

              2.2) 

T(x) 

x 

T
1
 

T
2
 

q
x
 

T 
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 𝑞 = ℎ𝐴(𝑇S − 𝑇∞),        (2) 

jossa h konvektiolämmönsiirtokerroin [W/Km2], 

 A lämmönsiirron suuntaa vastaan kohtisuora pinta-ala [m2], 

 TS pinnan lämpötila [K], 

 T∞ fluidin lämpötila [K]. 

 

Konvektiolämmönsiirtokerroin h kuvaa fluidin konvektiolämmönsiirtokykyä ja se on riip-

puvainen fluidin ja pinnan ominaisuuksista, konvektiotyypistä sekä fluidin virtaustilasta. 

(Incropera & DeWitt 2002, 6-9) 

  

  

 

2.1.3 Säteily 

Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jota kaikki kappaleet säteilevät ja absorboivat. 

Säteilyn määrä sekä aallonpituus riippuvat säteilevän kappaleen lämpötilasta. Lämpösätei-

lyksi luokitellaan yleensä aallonpituuksilla 0,1-100 µm säteilevä sähkömagneettinen säteily.  

Lämpösäteily eroaa muista lämmönsiirtomekanismeista siinä, ettei se tarvitse väliainetta 

siirtääkseen energiaa. Lämpösäteily on tehokkainta tyhjiössä. 

 

Koska sähkömagneettisella säteilyllä on dualistinen luonne, lämpösäteilyä voidaan tarkas-

tella sekä sähkömagneettisten aaltojen teorian että kvanttimekaniikan pohjalta. Nesteiden ja 

kiinteiden aineiden säteilyä käsitellään yleensä sähkömagneettisina aaltoina, kun taas kaa-

sujen säteilyä fotoneina. (Incropera & DeWitt 2002, 9-11; 700-702. Modest 2013, 1-5) 

Kuva 2. Konvektio kappaleen pinnasta virtaavaan fluidiin. (mukailtu Incropera & DeWitt 2002, 2, Figure  

              1.1) 

q 

T
s
 

T
∞
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2.2 Vaippa ja putki -lämmönsiirrin 

Lämmönsiirtimien toiminta perustuu aiemmin mainittujen lämmönsiirtomekanismien mu-

kaiseen lämmönsiirtoon. Lämmönsiirrintyyppejä on lukuisia erilaisia, ja ne voidaan luoki-

tella virtauskytkennän ja rakennetyypin mukaan. Tässä työssä keskitytään aiheen rajaamisen 

vuoksi ainoastaan vaippa ja putki -lämmönsiirtimiin. 

 

2.2.1 Rakenne 

Vaippa ja putki -lämmönsiirrin on yksi yleisimmistä lämmönsiirrintyypeistä. Sen vahvuu-

tena on monipuolisuus, sillä se toimii laajoilla paine- ja lämpötila-alueilla sekä on mahdol-

lista valmistaa hyvin eri kokoisina ja eri rakenteisina. Vaippa ja putki -lämmönsiirrin koos-

tuu yksittäisistä putkista koostuvista putkipaketeista, joita ympäröi sylinterin muotoinen ko-

telo eli vaippa. Putkipaketit muodostavat lämmönsiirtopinnan putkissa virtaavan fluidin ja 

putkien ympärillä vaipassa virtaavan fluidin välille. Putkipakettien ja vaipan lisäksi vaippa 

ja putki -lämmönsiirtimen pääkomponentteja ovat etu- ja takaosan päädyt, ohjauslevyt sekä 

putkipaketin tukilevyt (kuva 3). TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) on 

luokitellut tyypillisimmät vaippa- ja päätyrakenteet (liite 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putki ja vaippa -lämmönsiirtimen rakenne suunnitellaan sen mukaan, mitä ominaisuuksia 

lämmönsiirtimeltä halutaan. Rakenteella voidaan vaikuttaa esimerkiksi lämmönsiirtimen 

lämpörasitukseen, vuoto- ja korroosioherkkyyteen sekä fluidien virtaustilaan. 

Kuva 3. Vaippa ja putki -lämmönsiirrin, jossa on yksi vaippa- ja yksi putkiveto. (muokattu Incropera & DeWitt  

              2007, 671, Figure 11.3) 
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Lämmönsiirtimen rakenne määrittää myös esimerkiksi sen, miten korkeissa lämpötiloissa ja 

paineissa sitä voidaan käyttää sekä miten helppo se on puhdistaa.  

 

 Lämmönsiirtimen rakenteeseen vaikuttaa oleellisesti virtauskytkentä. Virtauskytkennällä 

tarkoitetaan geometrista asetelmaa, jolla fluidit on asetettu virtaamaan toistensa suhteen. Yk-

sinkertaisimmat virtauskytkennät ovat myötä- ja vastavirtaus, joista vastavirtauskytkentä 

mahdollistaa tehokkaamman lämmönsiirron. Vastavirtauksessa fluidit on asetettu virtaa-

maan rinnakkain, mutta virtausten suunnat ovat toisiaan vastaan (kuva 4b). Myötävirtauk-

sessa fluidit virtaavat puolestaan samaan suuntaan (kuva 4a). Vasta- ja myötävirtauksen li-

säksi on ristivirtaus, jossa fluidit virtaavat kohtisuoraan toisiaan vasten. Ristivirtaus on läm-

mönsiirtotehokkuudeltaan vasta- ja myötävirtauksen väliltä.   

 

Monimutkaisemmat virtauskytkennät ovat yhdistelmiä edellä mainituista virtauskytken-

nöistä. Vaippa ja putki -lämmönsiirtimien yhteydessä käytetään tällöin termejä putki- ja 

vaippaveto. Useamman putkivedon liittäminen virtauskytkentään mahdollistaa sekä vasta- 

että ristivirtauksen ja samalla myös lämmönsiirtopinta-ala kasvaa. Vaippavetojen lisääminen 

puolestaan mahdollistaa myötä- ja vastavirtausten ominaisuuksien yhdistämisen. (Spalding 

1983, 1-4) (Shah 2003, 13-17; 680) 

 

2.2.2 Putkipuolen suunnittelu 

Vaippa ja putki-lämmönsiirtimissä käytettävä putkikoko vaihtelee 16 – 50 millimetrin välillä 

(taulukko 1). Pienemmän halkaisijan omaavat putket parantavat fluidin 

Kuva 4. (a) Myötävirtakytkentä ja (b) vastavirtakytkentä. (mukailtu Incropera & DeWitt 2002, 642, Figure  

               11.1) 
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konvektiolämmönsiirtokerrointa ja mahdollistavat tällöin lämmönsiirtimen koon pienentä-

misen, jolloin myös kustannukset alenevat. Toisaalta halkaisijan kasvattaminen helpottaa 

putkien mekaanista puhdistusta. 

Kun haluttu putken halkaisija ja pituus ovat tiedossa, voidaan yhden putken lämmönsiirto-

pinta-ala Ao laskea yhtälöllä 

 𝐴o = 𝜋𝑑o𝐿,         (3) 

jossa do putken ulkohalkaisija [m], 

 L putken pituus [m]. 

 

Taulukko 1. Teräsputkien standardikoot. (Towler & Sinnott 2013, 1060, Table 19.3) 

Ulkohalkaisija [mm]        Seinämän paksuus [mm] 

16 1,2 1,7 2,1 - - 

20 - 1,7 2,1 2,8 - 

25 - 1,7 2,1 2,8 3,4 

30 - 1,7 2,1 2,8 3,4 

38 - - 2,1 2,8 3,4 

50 - - 2,1 2,8 3,4 

 

Putkien lukumäärä valitaan fluidin virtausnopeuden sekä sallitun painehäviön mukaan. Kor-

keammat virtausnopeudet parantavat lämmönsiirtoa, mutta samalla myös painehäviö kasvaa. 

Sopiva virtausnopeus vedelle ja sitä vastaaville fluideille on putkipuolella 0,9 – 2,4 m/s 

(Shah 2003. 680). Virtausnopeus vaikuttaa oleellisesti putkien likaantumiseen ja eroosioon. 

Virtausnopeuden kasvaessa putket altistuvat eroosiolle, kun taas samalla putkien likaantu-

minen vähenee. Lämmönsiirtopinnan likaantumista aiheuttava fluidi tulee aina sijoittaa put-

kipuolelle, sillä siellä pystytään saavuttamaan vaippapuolta korkeampi virtausnopeus. Put-

kipuoli on myös helpompi puhdistaa.  

 

Tarvittava putkimäärä Nt voidaan laskea yhtälöllä 

 𝑁t =
𝐴

𝐴o
,         (4) 

jossa A tarvittava kokonaislämmönsiirtopinta-ala [m2]. 

 

Myös putkivetojen määrä määräytyy sallitun painehäviön mukaan. Korkea sallittu painehä-

viö mahdollistaa putkien vähentämisen ja niiden pituuden kasvattamisen, jolloin 
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virtausnopeus kasvaa parantaen fluidin konvektiolämmönsiirtokerrointa. Tyypillinen putki-

vetojen määrä vaihtelee 1 – 10 kappaleen välillä. 

 

Putket voidaan asettaa eri muodostelmiin halutun vaikutuksen mukaan. Lyhyt putkien väli-

nen etäisyys parantaa vaippapuolen lämmönsiirtoa ja pienentää lämmönsiirtimen kokoa. 

Etäisyyden kasvattaminen puolestaan helpottaa vaippapuolen puhdistusta. Suositeltu put-

kien välinen etäisyys Pt on 1,25 kertaa putken ulkohalkaisija. Myös putkien asettelukulma 

toistensa suhteen vaikuttaa vaippapuolen fluidin konvektiolämmönsiirtokertoimeen, pai-

nehäviöön ja puhdistukseen.  

 

 Tyypillisimmät asetelmat ovat kolmio, neliö ja käännetty neliö (kuva 5). Kolmio- ja kään-

netty neliö -asetelmat mahdollistavat paremman lämmönsiirron kuin neliö. Neliö-asetelma 

puolestaan aiheuttaa muita pienemmän painehäviön. Sekä neliö että käännetty neliö -asetel-

mat mahdollistavat putkien ulkopinnan mekaanisen puhdistuksen, joten ne sopivat hyvin 

käyttöön likaantumista aiheuttavalle vaippapuolen fluidille. 

 

Kun putken dimensiot, putkiasetelma sekä putkivetojen määrä on päätetty, voidaan putkipa-

ketin halkaisija Db arvioida käyttämällä kokeellisesti määritettyä yhtälöä 

 𝐷b = 𝑑o (
𝑁t

𝐾1
)
1/𝑛1

,        (5) 

jossa K1 ja n1 ovat putkiasetelmasta ja putkivetojen määrästä riippuvia vakioita (taulukko 2). 

(Towler & Sinnott 2013. 1058-64; 1074-75; 1090-91. Shah 2003. 680-681) 

 

 

Kuva 5. Putkiasetelmat (muokattu Towler & Sinnott 2013, 1060, Figure 19.10) 

   P
t
 

 P
t
 

  P
t
 

    Kolmio                  Neliö                     Käännetty neliö 

   Virtaus 
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Taulukko 2. Vakiot yhtälöön 5 kolmioasetelmalle, jossa Pt = 1,25do (Towler & Sinnott 2013. 1063, Table  

                      19.4) 

Putkivetojen määrä 1 2 4 6 8 

K1 0,319 0,249 0,175 0,0743 0,0365 

n1 2,142 2,207 2,285 2,499 2,675 

 

2.2.3 Vaippapuolen suunnittelu 

TEMA:n luokittelemat vaippatyypit on esitetty liitteessä 2. Malli TEMA E on yleisimmin 

käytetty vaippatyyppi, koska sillä on pienet kustannukset ja yksinkertainen rakenne. TEMA 

F eroaa E-vaipasta siitä, että se sisältää vaakasuuntaisen ohjauslevyn. Tällöin lämmönsiirti-

messä on kaksi vaippavetoa, mikä puolestaan kasvattaa lämmönsiirtimen tehokkuutta. 

Koska F-vaippa on vuotoherkkä, tehokkuuden kasvattamiseksi suositaan yleensä kuitenkin 

F-vaipan sijaan kahden E-vaipan kytkemistä sarjaan. TEMA G ja H -tyyppiset vaipat muis-

tuttavat F-vaippaa, mutta niissä on erilaiset vaakasuuntaiset ohjauslevyt painehäviön rajoit-

tamiseksi. Myös TEMA J -tyypin vaippaa käytetään tiukan painehäviörajoitteen tapauk-

sessa. TEMA X -vaippa mahdollistaa kaikista pienimmän vaippapuolen painehäviön. 

 

Etu- ja takaosan päädyt toimivat putkipuolen fluidin sisään- ja ulostuloina. Myös päädyistä 

on olemassa TEMA:n luokitukset (liite 2). Kaikki TEMA:n etuosan päädyt ovat kiinteitä, 

mutta takaosan päädyt voivat olla myös liikkuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että pääty mahdol-

listaa putkien lämpölaajenemisen. 

 

Vaippaan voidaan sijoittaa ohjauslevyjä vaaka- tai pystysuuntaan lämmönsiirron tehosta-

miseksi. Vaakasuuntaiset ohjauslevyt ohjaavat vaippapuolen fluidin haluttuun virtausasetel-

maan putkivirtaukseen nähden. Pystysuuntaiset ohjauslevyt puolestaan tukevat putkipakettia 

ja lisäävät vaippapuolen fluidin turbulenttista virtausta kasvattaen sen konvektiolämmönsiir-

tokerrointa. Yksiosainen ohjauslevy on yleisimmin käytössä oleva pystysuuntainen ohjaus-

levy. Muita pystysuuntaisia ohjauslevyjä on esitetty kuvassa 6. Yksiosaisissa ohjauslevyissä 

käytetään yleensä 20 – 25 % leikkausta, eli levystä poistetaan segmentti, joka on pituudeltaan 

20 – 25 % levyn halkaisijasta.  
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Myös ohjauslevyjen välinen etäisyys vaikuttaa lämmönsiirtoon. Ohjauslevyjen sijoittaminen 

tiiviisti kasvattaa virtausnopeutta parantaen konvektiolämmönsiirtokerrointa, mutta samalla 

myös painehäviö kasvaa. Vaippapuolen virtausnopeuden olisi hyvä olla välillä 0,6 – 1,5 m/s 

(Shah 2003. 680).  Optimaalinen ohjauslevyjen välinen etäisyys on yleensä 0,3 – 0,5 kertaa 

vaipan halkaisija.  

 

Kuva 6. Vaippa ja putki -lämmönsiirtimissä käytettäviä ohjauslevyjä. a) Yksiosainen ohjauslevy  

                   b) Kaksiosainen ohjauslevy ja kaistale c) ”Kiekko ja donitsi” -ohjauslevyt. (muokattu Towler &  

                   Sinnott 2013. 1065, Figure 19.13) 

 

Halkaisijaan 610 mm asti vaipat valmistetaan putkesta, mutta sitä suuremmissa halkaisi-

joissa se pyöritetään levystä. Vaipan sisähalkaisija määräytyy putkipaketin halkaisijan mu-

kaan ja on riippuvainen käytetystä päätytyypistä. Tyypillisiä arvoja vastaava kuvaaja vaipan 

sisähalkaisijan ja putkipaketin välykselle lämmönsiirrintyypin mukaan on liitteessä 3. 

TEMA:n standardien mukainen vaipan seinämän minimipaksuus vaihtelee vaipan halkaisi-

jan ja käytetyn materiaalin suhteen (taulukko 3). (Towler & Sinnott 2013. 1064-66. Shah 

2003. 18; 680; 682; 686-87) 

 

Taulukko 3. Vaipan seinämän minimipaksuus. (Towler & Sinnott 2013. 1062) 

Vaipan halkaisija [mm] Vaipan seinämän paksuus [mm] 

 
Hiiliteräs Seosteräs 

 Putki Levy  

200 - 300 9,3 - 3,2 

330 - 580 9,5 7,9 3,2 

610 - 740 - 7,9 4,8 

760 - 990 - 9,5 6,4 

1010 - 1520 - 11,1 6,4 

1550 - 2030 - 12,7 7,9 

a)                                   b)                                        c) 
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2.3 Lämmönsiirrinten mitoitusmenetelmät 

Mitoituslaskennassa lämmönsiirtimen mitat määritetään halutun suorituskyvyn mukaan. 

Suorituskyvyn laskenta on mitoituksen käänteinen prosessi: lämpöteho, eli siirtyvä lämpö-

virta, määritetään tiedossa olevien dimensioiden ja ominaisuuksien avulla.  Mitoitus- ja suo-

rituskykylaskennassa on yleisesti käytössä kaksi eri menetelmää: ε-NTU-menetelmä sekä 

LMTD-menetelmä. LMTD-menetelmä sopii hyvin mitoituslaskentaan, kun vähintään yksi 

fluidien ulostulolämpötiloista on tiedossa. ε-NTU-menetelmä puolestaan soveltuu hyvin 

sekä mitoitus- että suorituskykylaskentaan. 

 

Keskeisiä lämmönsiirtimen mitoituksessa ja suorituskykylaskelmissa käytettäviä arvoja ovat 

lämpövirta q, lämmönsiirtopinta-ala A, lämpökapasiteettivirta C, kokonaislämmönsiirtoker-

roin U sekä fluidien lämpötilat Th ja Tc. Kyseisten muuttujien avulla voidaan muodostaa 

siirtyvälle lämpövirralle kaksi lauseketta (Saari 2010, 32-33; 42; 51): 

 𝑞 = 𝑈𝐴∆𝑇m,         (6) 

jossa U kokonaislämmönsiirtokerroin [W/m2K], 

 A lämmönsiirtopinta-ala [m2], 

 ∆Tm fluidien keskilämpötilaero [K] 

ja 

 𝑞 = 𝐶h(𝑇h,i − 𝑇h,o) = 𝐶c(𝑇c,o − 𝑇c,i),     (7) 

jossa Ch kuuman fluidin lämpökapasiteettivirta [W/K], 

 Th,i kuuman fluidin sisäänmenolämpötila [K], 

 Th,o kuuman fluidin ulostulolämpötila [K], 

 Cc kylmän fluidin lämpökapasiteettivirta [W/K], 

 Tc,o kylmän fluidin ulostulolämpötila [K], 

 Tc,i kylmän fluidin sisääntulolämpötila [K]. 

 

2.3.1 Kokonaislämmönsiirtokertoimen määrittäminen 

Kokonaislämmönsiirtokerroin kuvaa yhtälön (6) mukaisesti siirtyneen lämmön suhdetta 

fluidien lämpötilaeroon ja lämmönsiirtopinta-alaan. Kokonaislämmönsiirtokerroin voidaan 

määrittää lämmönsiirtymisen piirianalyysin eli termisen piirin avulla. Terminen piiri on 
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analogia sähköpiireille, joten niiden vastusverkot rakentuvat samalla tavalla: vastukset on 

kytketty toisiinsa rinnan tai sarjaan. Lämpövastus rajoittaa lämpötilaeron synnyttämää läm-

pövirtaa, joten sen määritelmä riippuu lämmönsiirtotavasta.  

 

Yleisesti kokonaislämpövastus Rtot voidaan kirjoittaa muotoon 

 𝑅𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑅 =
∆𝑇

𝑞
=

1

𝑈𝐴
       (8) 

jossa R lämpövastus [K/W]. 

 

Kokonaislämpövastukseen huomioidaan yleensä vain johtumisen ja konvektion aiheuttama 

lämpövastus. Esimerkiksi seinämän tapauksessa niiden vastukset ovat sarjassa, jolloin ko-

konaislämpövastukselle voidaan kirjoittaa yhtälö 

 𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ1𝐴
+

𝐿

𝑘𝐴
+

1

ℎ2𝐴
,       (9) 

jossa h1 ennen seinää olevan fluidin konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K], 

 A lämmönsiirtopinta-ala [m2], 

 L seinän paksuus [m], 

 k seinän lämmönjohtavuus [W/mK], 

 h2 seinän jälkeen olevan fluidin konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K]. 

 

Kun kokonaislämpövastus määritetään putkelle, jonka sisällä virtaa kuuma fluidi ja ympä-

rillä kylmä fluidi (kuva 7), saa yhtälö (9) muodon 

 𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ12𝜋𝑟1𝐿
+

ln(𝑟2/𝑟1)

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ22𝜋𝑟2𝐿
,      (10) 

jossa h1 kuuman fluidin konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K], 

 r1 putken sisäsäde [m], 

 L putken pituus [m], 

 r2 putken ulkosäde [m], 

 h2 kylmän fluidin konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K]. 

 

Kun otetaan huomioon putken pintoihin muodostuvat likakerrokset (kuva 8), saadaan lau-

seke kokonaislämpövastukselle vaippa ja putki -lämmönsiirtimessä: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ12𝜋𝑟1𝐿
+

𝑅"𝑓,1

2𝜋𝑟1𝐿
+

ln(𝑟2/𝑟1)

2𝜋𝑘𝐿
+

𝑅"𝑓,2

2𝜋𝑟2𝐿
+

1

ℎ22𝜋𝑟2𝐿
,    (11) 
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jossa R”f,1 kuuman fluidin likaantumistekijä [m2K/W], 

R”f,2 kylmän fluidin likaantumistekijä [m2K/W].  

 

Yhdistämällä yhtälöt (8) ja (11) saadaan kokonaislämmönsiirtokertoimen lauseke muotoon 

 𝑈 = [
1

ℎ2
+ 𝑅f,2

" +
𝑟2 ln(𝑟2/𝑟1)

𝑘
+

𝑟2

𝑟1
(𝑅f,1

" +
1

ℎ1
)]

−1

    (12) 

 (Incropera & DeWitt 2002. 88-93; 104-105; 645-647) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Terminen piiri sylinterille, jonka sisällä virtaa kuuma fluidi ja ympärillä kylmä fluidi.  

                  (mukailtu Incropera & DeWitt 2002, 105, Figure 3.6) 

Kuva 8. Terminen piiri lämmönsiirtopinnalle, johon on muodostunut likakerrokset. (mukailtu Saari 2010, 57,  

               Figure 5.1) 
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2.3.2 ε-NTU-menetelmä 

ε-NTU-menetelmä perustuu dimensiottomien parametrien rekuperaatioaste ε, siirtoyksiköi-

den lukumäärä NTU ja lämpökapasiteettivirtojen suhde Cr väliseen riippuvuuteen. Sopiva 

korrelaatio valitaan virtauskytkennän ja lämmönsiirrintyypin perusteella. Menetelmän 

ideana on ratkaista lähtötietojen avulla kaksi kolmesta dimensiottomasta muuttujasta ja nii-

den avulla määrittää puuttuva kolmas muuttuja parametrien välisestä korrelaatiosta. Mitoi-

tuslaskuissa pyritään määrittämään NTU ja sitä kautta saadaan tarvittava lämmönsiirtopinta-

ala A. Lämmönsiirtiminen suorituskykyyn liittyvissä laskuissa puolestaan ratkaistaan reku-

peraatioaste ε, josta saadaan selville fluidien ulostulolämpötilat. (Saari 2010, 43) 

 

Ensimmäinen dimensioton parametri, rekuperaatioaste ε, kuvaa lämmönsiirtimen tehok-

kuutta. Se määritetään todellisen lämpötehon q ja maksimilämpötehon qmax suhteena: 

 𝜀 =
𝑞

𝑞max
.         (13) 

 

Maksimilämpöteho määritetään fluidien sisääntulolämpötiloilla ja lämpökapasiteettivir-

roista pienemmällä 

 𝑞max = 𝐶min(𝑇h,i − 𝑇c,i),       (14) 

jossa 𝐶min = {
𝐶h, jos𝐶h < 𝐶c
𝐶c, jos𝐶c < 𝐶h

. 

 

Toinen dimensioton parametri, lämpökapasiteettivirtojen suhde Cr, on pienemmän lämpö-

kapasiteettivirran suhde suurempaan: 

 𝐶r =
𝐶min

𝐶max
.         (15) 

 

Kolmas dimensioton parametri NTU tarkoittaa siirtoyksiköiden lukumäärää (The Number 

of Transfer Units), ja on määritetty yhtälöllä 

 NTU =
𝑈𝐴

𝐶min
.         (16) 

 

Vaippa ja putki -tyyppiselle lämmönsiirtimelle, jossa on n kappaletta vaippavetoja ja 2n 

kappaletta putkivetoja, voidaan laskennassa käyttää seuraavaa ε-NTU -korrelaatioita: 
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 NTU = −(1 + 𝐶r
2)−1/2 ln (

𝐸−1

𝐸+1
),      (17) 

jossa 𝐸 =
2/𝜀1−(1+𝐶r)

(1+𝐶r
2)

1/2 , 

jossa 𝜀1 =
𝐹−1

𝐹−𝐶r
, 

jossa 𝐹 = (
𝜀𝐶r−1

𝜀−1
)
1/𝑛

. 

(Incropera & DeWitt 2002, 659-663) 

 

2.3.3 LMTD-menetelmä 

LMTD-menetelmä eli logaritmisen keskilämpötilaeron menetelmä (Log Mean Temperature 

Difference) perustuu yhtälöön (6), jossa keskilämpötilaeron korvaa virtauskytkennästä riip-

puva logaritminen keskilämpötilaero ΔTlm. Myötä- ja vastavirtakytkennälle logaritminen 

keskilämpötilaero on muotoa 

 ∆𝑇lm =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(∆𝑇1/∆𝑇2)
,        (18) 

jossa ΔT1 ja ΔT2 ovat lämpötilaeroja sisään- ja ulostulojen välillä. 

Monimutkaisemmissa virtauskytkennöissä, kuten useamman vaippa- ja putkivedon tapauk-

sessa sekä ristivirtauksessa, logaritminen keskilämpötilaero ΔTlm kerrotaan korjaustermillä 

F. Korjaustermi F on määritettävissä useille vaippa ja putki -tyyppisille lämmönsiirtimille 

sekä ristivirtalämmönsiirtimille yhtälöiden tai kuvaajien avulla, joita on saatavilla alan kir-

jallisuudessa. (Incropera & DeWitt 2002, 647-652) 

 

2.3.4 Konvektiolämmönsiirtokertoimien määrittäminen 

Kuten aiemmin mainittiin, konvektiotavan lisäksi konvektioon vaikuttavat useat fluidin ja 

pinnan ominaisuudet. Konvektion laskemisen apuna käytetään erilaisia dimensiottomia lu-

kuja, jotka ovat kyseisistä ominaisuuksista riippuvia. Konvektiolämmönsiirtokertoimien 

määrittämisessä keskeinen dimensioton luku on Nusseltin luku, joka kuvaa dimensiotonta 

lämpötilagradienttia kappaleen pinnassa ja toimii näin konvektiolämmönsiirron mittana. 

Nusseltin luvun määritelmä on 
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 Nu =
ℎ𝐿

𝑘fl
,         (19) 

jossa h konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2], 

 L pinnan karakteristinen pituus [m], 

 kfl fluidin lämmönjohtavuus [W/mK]. 

 

Konvektiolämmönsiirtokertoimen ratkaisumenetelmä riippuu konvektiotavasta sekä kappa-

leen geometriasta. Kappaleen geometria vaikuttaa myös siihen, miten fluidi virtaa kappaleen 

suhteen: virtaus voi olla joko ulkopuolista tai sisäpuolista. Sisäpuolisen pakotetun virtauksen 

konvektionlämmönsiirtokertoimen ratkaisemisessa tärkeä dimensioton luku on Reynoldsin 

luku, joka kuvaa hitausvoimien suhdetta viskoosivoimiin. Lämmönsiirrossa Reynoldsin lu-

kua käytetään fluidin virtaustilan selvittämiseen, jolloin voidaan arvioida fluidin rajakerrok-

sien kehittymistä. Kriittinen arvo Reynoldsin luvulle putkivirtauksessa on Red,c ≈ 2300, jol-

loin virtaus alkaa muuttua laminaarista turbulenttiseksi. Reynoldsin luku putkivirtauksessa 

voidaan laskea yhtälöllä 

 Re𝑑 =
𝜌𝑢m𝑑

𝜇
,         (20) 

jossa ρ fluidin tiheys [kg/m3], 

 um fluidin keskinopeus putkessa [m/s], 

 d putken sisähalkaisija [m], 

 µ dynaaminen viskositeetti [Ns/m2]. 

 

Fluidin keskinopeus sisäpuolisessa virtauksessa voidaan määrittää tilavuusvirran avulla yh-

tälöllä 

𝑢m =
𝑞𝑣

𝐴
,         (21) 

jossa qv tilavuusvirta [m3/s], 

 A virtauksen poikkisuuntainen pinta-ala [m2]. 

 

Nusseltin luku on Reynoldsin luvun funktio, joten turbulenttiselle putkivirtaukselle on mää-

ritelty oma Nusseltin luvun korrelaatio, Dittus-Boelter-yhtälö: 

 Nu𝑑 = 0,023Re𝑑
4/5

Prn,       (22) 

jossa Pr Prandtlin luku [-], 

n lämmönsiirrosta riippuva vakio [-], lämmitykselle n = 0,4 ja jäähdytykselle   

            n = 0,3. 
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Prandtlin luku on määritelty liikemäärän ja termisen diffuusion suhteena. Prandtlin luku toi-

mii diffuusiolla siirtyvän liikemäärän ja energian tehokkuuden mittana nopeuden ja lämpö-

tilan rajakerroksissa. Prandtlin luku on lämpötilasta riippuva aineominaisuus ja voidaan 

määrittää yhtälöllä 

 Pr =
𝑣

𝛼
=

𝑐𝑝𝜇

𝑘
,         (23) 

jossa v kinemaattinen viskositeetti [m2/s], 

 α terminen diffusiviteetti [m2/s]. 

 

Kun tarkastellaan putken ulkopuolista konvektiota, voidaan Nusseltin luku pitkälle vaaka-

suoralle sylinterille vapaassa konvektiossa laskea kokeellisella yhtälöllä  

 Nu𝑑̅̅ ̅̅ ̅ = {0.60 +
0.387 Ra𝑑

1/6

[1+(0.559/Pr)9/16]
8/27}

2

,     (24) 

jossa Nu𝑑̅̅ ̅̅ ̅ keskimääräinen Nusseltin luku isotermisessä sylinterissä [-], 

 Rad Rayleighin luku [-]. 

 

Rayleighin luku on vapaan konvektion yhteydessä käytettävä dimensioton luku ja sen mää-

ritelmä on 

Ra𝑑 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠−𝑇∞)𝑑3

𝑣𝛼
,        (25) 

jossa g putoamiskiihtyvyys [m/s2], 

 β tilavuuden lämpölaajenemiskerroin [1/K].  

(Incropera & DeWitt 2002. 336-337; 350; 354-355; 467; 491; 543; 554) 

 

Vaippa ja putki -lämmönsiirtimessä putkipuolen konvektiolämmönsiirtokerroin saadaan 

määritettyä edellä mainittujen putken sisäisen pakotetun virtauksen korrelaatioiden avulla.  

Vaippapuolen kertoimen määrittämiseen puolestaan voidaan käyttää Kernin metodia, joka 

perustuu kokeelliseen tutkimukseen kaupallisista lämmönsiirtimistä. Kernin metodissa 

aluksi määritetään vaipan sisäisen ristivirtauksen poikkisuuntainen pinta-ala As,i yhtälöllä 

 𝐴s,i =
(𝑃t−𝑑o)𝐷i𝑙ba

𝑃t
,        (26) 

jossa Pt putkien välinen etäisyys [m], 

 do putkien ulkohalkaisija [m], 
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 Di vaipan sisähalkaisija [m], 

 lba ohjauslevyjen välinen etäisyys [m]. 

 

Poikkisuuntaisen pinta-alan ja fluidin tilavuusvirran avulla voidaan laskea vaippapuolen vir-

tausnopeus yhtälöllä 21. Tämän jälkeen määritetään hydraulinen halkaisija valitulle putki-

asetelmalle. Kolmioasetelmalle hydraulinen halkaisija de voidaan määrittää yhtälöstä 

𝑑e =
1,10

𝑑o
(𝑃t

2 − 0,917𝑑o
2).       (27) 

Hydraulisen halkaisijan ja vaippapuolen virtausnopeuden avulla voidaan määrittää vaippa-

puolen virtauksen Reynoldsin luku yhtälöllä (20).  

 

Vaippapuolen Nusseltin luku saadaan yhtälöstä 

Nu = 𝑗ℎRePr
1/3 (

𝜇

𝜇w
)
0,14

,       (28) 

jossa jh vaippapuolen lämmönsiirtokerroin [-], 

 µ dynaaminen viskositeetti [Ns/m2], 

 µw dynaaminen viskositeetti seinämän lämpötilassa [Ns/m2].  

 

Vaippapuolen lämmönsiirtokerroin saadaan liitteessä 4 olevasta kuvaajasta, johon on piir-

retty lämmönsiirtokertoimen arvoja Reynoldsin luvun funktiona eri putkiasetelmille ja oh-

jauslevyn leikkauksille. Kun Nusseltin luku on tiedossa, saadaan vaippapuolen konvek-

tiolämmönsiirtokerroin ratkaistua yhtälöstä (19). (Towler & Sinnott 2013. 1085-89) 

 

2.3.5 Painehäviöiden määrittäminen 

Putkipuolen painehäviöt koostuvat pääosin putken kitkahäviöstä sekä fluidin tilavuuden-

muutoksien ja virtauksen käännöksien aiheuttamasta häviöstä putkipaketissa. Putkipuolen 

painehäviö ∆𝑝t voidaan laskea yhtälöllä 

 ∆𝑝t = 𝑁p [8𝑗fr (
𝐿

𝑑i
) (

𝜇

𝜇w
)
−𝑚

+ 2,5]
𝜌𝑢t

2

2
,     (29) 

jossa Np putkivetojen määrä [kpl]. 

jfr kitkakerroin [-], 

m vakio, m = 0,25 laminaariselle virtaukselle ja m = 0,14 turbulenttiselle 

virtaukselle. 
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Kitkakertoimen jf arvo voidaan lukea Reynoldsin luvun avulla liitteen 5 kuvaajasta. 

 

Vaippapuolen painehäviö ∆𝑝s puolestaan saadaan yhtälöstä 

 ∆𝑝s = 8𝑗fr (
𝐷s

𝑑e
) (

𝐿

𝑙ba
)
𝜌𝑢s

2

2
(
𝜇

𝜇w
)
−0,14

.      (30) 

Vaippapuolen kitkakerroin jfr saadaan Reynoldsin luvun avulla liitteen 6 kuvaajasta.  

 

Suuri painehäviö vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi pumppauskustannuksiin ja on siksi tär-

keää ottaa huomioon lämmönsiirtimen suunnittelussa. Kustannukset huomioiden sallittu pai-

nehäviö matalaviskoosiselle fluidille (µ < 1 mNs/m2) on 35 kPa. (Towler & Sinnott 2013. 

1075-76; 1080-82; 1088-89)  
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3 LÄMMÖNSIIRTIMEN MITTAUKSET 

3.1 Kanaaliveden lämmönsiirrin 

Työn kohteena oleva kanaaliveden lämmönsiirrin sijaitsee Stora Enson Kaukopään tehtaan 

CTMP-laitoksella, jossa se on osana prosessivesien lämmitysprosessia (liite 7). Lämmön-

siirrin on Teemastek Oy:n vuonna 1995 valmistama vaippa ja putki -lämmönsiirrin. Läm-

mönsiirtimen putkipuolella virtaa kanaalivesialtaasta pumpattava jätevesi ja vaippapuolella 

lämmitettävä raakavesi (kuva 9).  

Jätevesi sisältää CTMP-prosessissa käytettävää haketta, jota pyritään poistamaan kanaalive-

sialtaan yhteydessä olevan välpän avulla. Välpästä huolimatta jäteveteen jää usein suurem-

pia partikkeleita, jotka lämmönsiirtimeen joutuessaan tukkivat sen putket heikentäen läm-

mönsiirtimen suorituskykyä. Osa lämmönsiirtimen putkista on hitsattu vuotojen takia um-

peen, joten lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinta-ala on alkuperäistä pienempi (kuva 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kanaaliveden lämmönsiirrin ja avatut päädyt. Osa putkista on hitsattu umpeen. (Wolczkiewicz, 2020) 

Jätevesi  ulos      
Raakavesi  sisään 

Jätevesi  sisään 

Raakavesi  ulos 
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Kanaaliveden lämmönsiirrin sisältää 4 vaippa- ja 4 putkivetoa. Vastaava vaipparakenne on 

lämmönsiirtimille epätyypillinen, sillä se ei ole TEMA:n standardien mukainen. Vaippara-

kenteesta erikoisen tekee se, että se sisältää 40 pystysuuntaisen ohjauslevyn lisäksi myös 3 

vaakasuuntaista ohjauslevyä. Lämmönsiirtimen rekisterikilvessä mainitut tärkeimmät tiedot 

ja käyttörajoitukset on koottu taulukkoon 4. 

 

Taulukko 4. Kanaaliveden lämmönsiirtimen tiedot ja käyttörajoitukset 

  Vaippapuoli Putkipuoli 

Suurin sallittu käyttöpaine [bar] 5 5 

Korkein sallittu sisällön lämpötila [°C] 100 100 

Alin sallittu sisällön lämpötila [°C] 0 0 

Tilavuus [m3] 3,88 1,94 

 

3.2 Mittausten suoritus 

Mittausten tavoitteena on saada riittävät tiedot lämmönsiirtimen fluideista, jotta nykyiselle 

lämmönsiirtimelle voidaan määrittää suorituskyky sekä fluidien tietojen perusteella mitoit-

taa uusi lämmönsiirrin. Laskentaan tarvittavia tietoja ovat fluidien tulo- ja lähtölämpötilat 

sekä massavirrat. Lisäksi laskentaa varten tulee selvittää jäteveden partikkelikoko, jotta voi-

daan arvioida fluidin lämmönsiirto-ominaisuuksia. 

 

Kanaaliveden lämmönsiirtimen yhteydessä olevia mittauksia on rajallinen määrä, joten osa 

tarvittavista arvoista joudutaan määrittämään erillisten mittausten perusteella. Valmiit mit-

taukset ovat luettavissa Wedge Imatra sekä DNAClient KP Kartonki -ohjelmistoista. Wedge 

Imatra -ohjelmistoon on kerätty Kaukopään tehtaan prosessien mittausdataa ja DNAClient 

KP Kartonki on tuotannon prosessien operointiin käytettävä ohjelmisto.  Kanaaliveden läm-

mönsiirtimestä ohjelmistoista voidaan lukea jäteveden tulopaine, lähtölämpötila, tilavuus-

virta sekä ympäristön lämpötila halutulta aikaväliltä. Muiden lämpötilojen määrittämiseksi 

joudutaan suorittamaan erilliset mittaukset, joissa mitataan tulo- ja lähtöputkien pintalämpö-

tilat. Pintalämpötilojen avulla voidaan myöhemmin laskea putken sisällä virtaavan fluidin 

lämpötila. Myös fluidien massavirtojen selvittämiseksi suoritetaan mittaus, jossa punnitaan 

jätevesinäyte.  
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Fluidien tulo- ja lähtöputkien pintalämpötilojen mittaukseen käytetään Flir E8 -lämpökame-

raa. Pintalämpötilojen mittaukset suoritetaan noin tunnin välein yhteensä 8 kertaa. Mittaus-

pisteet on esitetty kuvassa 10 ja lämpökameran kuvassa näkyy tarkka mittauskohta, joka on 

jokaisessa mittauspisteessä putken pinnassa lähellä putken ja vaipan liitoskohtaa. 

 

Mittauspöytäkirja on esitetty liitteessä 8. Mittauksista lasketut putkien pintalämpötilojen 

keskiarvot on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Putkien pintalämpötilojen keskiarvot 

Jätevesi sisään TT1 Jätevesi ulos TT2 Raakavesi sisään TS1 Raakavesi ulos TS2 

[°C] [°C] [°C] [°C] 

56,2 46,4 29,0 41,9 

Kuva 10. Vasemmalla on esitetty mittauspisteet lämmönsiirtimessä. Oikealla on Flir E8 -lämpökameralla  

                  otetut kuvat, joissa näkyy tarkka mittauskohta. (Wolczkiewicz, 2020) 

Jätevesi sisään 

Jätevesi  ulos 

Raakavesi  ulos 

Raakavesi  sisään 

T1 

T2 

S2 

S1 
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Jäteveden mittauksissa jätevedestä otetaan litran näyte, joka punnitaan massavirran selvittä-

miseksi. Jätevedestä otetaan kaksi näytettä: ensimmäinen otetaan kanaaliveden lämmönsiir-

timelle menevän jäteveden tuloputken näytteenottoputkesta ja toinen nostetaan kauhalla 

näytteenottoluukun kautta suoraan kanaalivesialtaasta. Massavirran selvittämiseksi käyte-

tään pumpun kautta tuloputkeen menevän jäteveden näytettä, kun taas kanaalivesialtaasta 

nostetusta näytteestä voidaan tarkastella jäteveden partikkelikokoa. Näytteiden punnitsemi-

seen käytetään Mettler Toledon MS3002TS/00-mallin vaakaa. Jätevesilitran massaksi mj 

saadaan 0,992 kg. Kanaalivesialtaasta nostetussa näytteessä olevan hakkeen partikkelikoko 

vaihtelee välillä 1 - 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loput laskentaan tarvittavista arvoista saadaan ohjelmistojen mittausdatasta. Wedge Imatra 

-ohjelmasta arvot luetaan mittausaikavälin klo 8-14.40 keskiarvona ja DNAClient KP Kar-

tonki -ohjelmasta arvo luetaan keskiarvona 8 h aikajänteellä väliltä klo 8-16. Ohjelmistoista 

saadut arvot on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Ohjelmistoista saadut arvot 

Jäteveden tilavuusvirta 

qv,j 

Jäteveden tulopaine 

pj,in 

Jäteveden lähtölämpötila 

Tj,out 

Ympäristön lämpötila  

T∞ 

[l/s] [kPa] [°C] [°C] 

90,21 137,7 52,34 27 

Kuva 11. Vasemmalla jätevesinäyte, joka on otettu jäteveden tuloputken näytteenotosta. Oikealla  

                     jätevesinäyte, joka on otettu kanaalialtaasta nostamalla kauhalla. (Wolczkiewicz, 2020) 
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3.3 Fluidien lämpötilojen ja massavirtojen määrittäminen 

3.3.1 Fluidien lämpötilat 

Fluidien lämpötilojen määrittämisessä voidaan käyttää apuna teoriaosuudessa käsiteltyä ter-

mistä piirianalyysiä. Lämmön siirtymistä tarkastellaan tällöin erillisinä prosesseina systee-

min eri osien kautta. Lämpösäteilyä ei huomioida. Fluidien tulo- ja lähtöputkille voidaan 

muodostaa kuvan 7 mukainen terminen piiri, jota käsitellään laskennassa jakamalla lämpö-

vastukset osiin. Yksittäisen putken tapauksessa likaantumisvastus tulisi olemaan hyvin 

pieni, joten se jätetään huomioimatta.   

Siirtyvä lämpövirta on vakio koko piirin läpi ja sen suunta on kuumemmasta kylmempään. 

Tällöin yhtälöiden (8) ja (10) avulla voidaan lämpövirta lausua pituusyksikköä kohti: 

𝑞′ =
𝑇∞,1−𝑇𝑠,1

1

ℎ12𝜋𝑟1

=
𝑇𝑠,1−𝑇𝑠,2
ln(𝑟2/𝑟1)

2𝜋𝑘

=
𝑇𝑠,2−𝑇∞,2

1

ℎ22𝜋𝑟2

.      (31) 

Yhtälön (31) avulla voidaan ratkaista siirtyvä lämpövirta ja sitä kautta lähteä ratkaisemaan 

tuntemattomia lämpötiloja. Esimerkkilaskenta suoritetaan vain yhteeseen T1 eli jäteveden 

tuloputkeen.  

Laskenta aloitetaan putkea ympäröivän ilman konvektiolämmönsiirtokertoimen määrittämi-

sellä. Rayleighin luvun selvittämiseksi katsotaan Incroperan aineominaisuustaulukosta 

Table A.4 (Incropera & DeWitt 2002, 917) tarvittavat lähtöarvot ilmalle. Lähtöarvot on il-

moitettu lämpötilan funktiona ja niiden arvot katsotaan putken pinnassa olevan filmin läm-

pötilalle (putken pintalämpötilan ja ympäristön lämpötilan keskiarvo). Tilavuuden läm-

pölaajenemiskerroin saadaan olettamalla ilma ideaalikaasuksi, jolloin sen arvo on lämpötilan 

käänteisluku (Incropera & DeWitt 2002, 538). 

 

Taulukko 7. Lähtöarvoja ilman konvektiolämmönsiirtokertoimen selvittämiseksi 

Filmin lämpötila 

putken pinnalla 

Kinemaattinen 

viskositeetti 

Terminen 

diffusiviteetti 

Tilavuuden  

lämpölaajenemiskerroin 

Lämmön-

johtavuus 

Prandtlin 

luku 

Tfi v α β k Pr 

[K] [m2/s] [m2/s] [1/K] [W/mK] [-] 

314,75 1,74∙10-5 2,47∙10-5 0,0032 0,027 0,705 
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Putken pintalämpötila sekä ympäristön lämpötila ovat mittausten perusteella tiedossa ja läm-

mönsiirtimen teknisestä piirroksesta voidaan katsoa putken ulkohalkaisija do = 0.168 m, jo-

ten yhtälöstä (25) voidaan nyt määrittää Rayleighin luku: 

 Ra𝑑 =
9,81

m

s2
∙0,0032

1

K
(329,35K−300,15K)(0,168m)3

1,74∙10−5
m2

s
∙2,47∙10−5

m2

s

=1,01 ∙ 107. 

 

Koska Prandtlin luku (taulukko 7) voidaan katsoa vastaavasti aineominaisuustaulukoista, 

pystytään Nusseltin luku laskemaan yhtälöstä (24): 

 Nu𝑑̅̅ ̅̅ ̅ = {0,60 +
0,387 ∙(1,01∙107)

1/6

[1+(0,559/0,705)9/16]
8/27}

2

= 28,33. 

 

Myös ilman lämmönjohtavuus (taulukko 7) voidaan katsoa vastaavasti, jolloin ilman kon-

vektiolämmönsiirtokertoimeksi yhtälöllä (19) saadaan: 

 ℎ2 =
0,027W/mK

0,168m
∙ 28,33 = 4,61 W/m2K. 

 

Seuraavaksi voidaan ratkaista siirtyvä lämpövirta yhtälöllä (31): 

 𝑞′ = (329,35K − 300,15K)/
1

4,61W/(m2K)∙2𝜋∙0,084m
= 71,14 W/m. 

Putken sisäpinnan lämpötilan määrittämiseksi luetaan ruostumattoman teräksen (AISI 316) 

lämmönjohtavuus Incroperan aineominaisuustaulukosta Table A.1 (Incropera & DeWitt 

2002, 906). Arvoksi saadaan 13,4 W/mK. Tämän lisäksi katsotaan lämmönsiirtimen tekni-

sestä piirroksesta putken sisähalkaisija di = 0,164 m, jolloin putken sisäpinnan lämpötilaksi 

Ts,1 yhtälöllä (31) saadaan: 

 𝑇𝑠,1 = 71,14W/m ∙
ln[(0,084m)/(0,082m)]

2𝜋∙13,4W/mK
+ 529,35K = 329,37 K. 

 

Jäteveden konvektiolämmönsiirtokertoimen ratkaisemiseksi tulee määrittää Reynoldsin luku 

yhtälöllä (20). Laskentaa varten luetut aineominaisuusarvot Incroperan aineominaisuustau-

lukosta Table A.6 (Incropera & DeWitt 2002, 924) on esitetty taulukossa 8. Jäteveden omi-

naisarvoina käytetään puhtaan veden arvoja, mikä tulee huomioida tuloksien validiteettia 

arvioidessa. 
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Taulukko 8. Lähtöarvoja jäteveden konvektiolämmönsiirtokertoimen selvittämiseksi 

Dynaaminen viskositeetti Prandtlin luku Lämmönjohtavuus 

µ Pr k 

[Ns/m2] [-] [W/mK] 

4,94 ∙ 10-4 3,184 0,649 

 

Tämän lisäksi tulee vielä ratkaista virtauksen nopeus yhtälöllä (21): 

 𝑢𝑚 =
90,21∙10−3m3/s

𝜋∙(0,082m)2
 = 4,26 m/s. 

 

Nyt voidaan ratkaista jäteveden virtauksen Reynoldsin luku yhtälöstä (20): 

 Re =
991,62kg/m3∙4,26m/s∙0,164m

4,94∙10−4Ns/m2
 = 1,40 ∙ 106 

 

Reynoldsin luvun ja aineominaisuustaulukosta katsotun Prandtlin luvun avulla voidaan las-

kea virtauksen Nusseltin luku yhtälöllä (22): 

 Nu = 0,023 ∙ (1,40 ∙ 106)4/5 ∙ 3,1840,3 = 2694. 

 

Jäteveden konvektiolämmönsiirtokertoimeksi saadaan tällöin yhtälöllä (19): 

 ℎ1 =
0,649W/mK

0,164m
 ∙ 2694 = 10649 W/m2K. 

 

Lopulta saadaan ratkaistua jäteveden lämpötila T∞,1 yhtälöstä (31): 

 𝑇∞,1 = 71,14W/m ∙
1

10649W/(m2K)∙2𝜋∙0,082m
+ 329,37K = 329,38 K. 

 

Tuloksista voidaan huomata, että putken pintalämpötila Ts,2 = 329,35 K ja fluidin lämpötila 

T∞,1 = 329,38 K eroavat toisistaan hyvin vähän, joten on perusteltua käyttää jatkossa lasken-

nassa putken pintalämpötiloja arviona fluidien lämpötiloista. 

 

3.3.2 Fluidien massavirrat 

Jäteveden massavirta voidaan ratkaista yksinkertaisesti mittaustulosten avulla: 

 𝑞m,j =
𝑞v,j

𝑚j
=

90,21l/s

0,99kg/l
 = 89,45 kg/s. 
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Raakaveden massavirta saadaan yhtälön (7) mukaisen energiataseen avulla, kun oletetaan 

kaiken lämmön siirtyvän virtauksesta toiseen. Energiatasetta varten tulee katsoa fluidien 

ominaislämpökapasiteetit Incroperan aineominaisuustaulukosta Table A.6 (Incropera & De-

Witt 2002, 924). Ominaislämpökapasiteetit katsotaan vedelle fluidien tulo- ja lähtölämpöti-

lojen keskiarvolämpötilassa, jolloin niiden arvoiksi saadaan cp,j = 4182 J/kgK ja cp,r = 4178 

J/kgK. 

 

Koska fluidien lämpötilat on tiedossa, voidaan nyt laskea raakaveden massavirta yhtälöllä 

(7): 

 𝑞m,r =
89,45kg/s∙4182J/kgK∙(359,35K−319,55K)

4178J/kgK∙(315,05K−302,15K)
 = 68,02 kg/s.  
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4 LÄMMÖNSIIRTIMEN MITOITUS 

4.1 Nykyisen lämmönsiirtimen suorituskyky 

Nykyisen lämmönsiirtiminen suorituskyvyn määrittämiseen käytetään energiataseiden li-

säksi teoriaosuudessa esitellyn ε-NTU-menetelmän yhtälöitä. Suorituskyky määritetään mi-

tattujen lämpötilojen ja massavirtojen keskiarvojen mukaiseen toimintapisteeseen. Laskenta 

aloitetaan selvittämällä fluidien lämpökapasiteettivirrat: 

 𝐶h = 𝑞m,h𝑐p,h = 89,45kg/s ∙ 4182J/kgK = 374,08 kW/K, 

 𝐶c = 𝑞m,c𝑐p,c = 68,02kg/s ∙ 4178J/kgK = 284,18 kW/K => Cmin. 

 

Lämpökapasiteettivirtojen avulla voidaan laskea todellinen lämpöteho yhtälöllä (7) ja mak-

similämpöteho yhtälöllä (14): 

 𝑞 = 374077W/K ∙ (329,35K − 319,55K) = 3,67 MW, 

 𝑞max = 284183W/K ∙ (329,35K − 302,15K) = 7,73 MW. 

 

Rekuperaatioaste eli lämmönsiirtimen tehokkuus on todellisen ja maksimilämpötehon suhde 

(yhtälö 13): 

 𝜀 =
3,67MW

7,73MW
 = 0,47. 

 

4.2 Uuden lämmönsiirtimen mitoitus 

Uuden lämmönsiirtimen mitoituksen tavoitteena on kasvattaa putkikokoa sekä parantaa te-

hokkuutta nykyiseen lämmönsiirtimeen verrattuna. Tarkoituksena on mitoittaa useita vaippa 

ja putki -tyyppisiä lämmönsiirtimiä eri ominaisuuksien kombinaatioilla. Mitoitus suoritetaan 

useammalle suorituskyvylle, mutta laskenta kuvataan vain suorituskyvyn 10 prosentin kas-

vulle. Samoin vaippa- ja putkivetojen sekä putkikoon vaihtoehdoista mitoitus kuvataan vain 

yhdestä tapauksesta. Esimerkkilaskenta suoritetaan vaippa ja putki -lämmönsiirtimelle, jossa 

on yksi vaippaveto ja 4 putkivetoa.  Mitoituksen lopputulokset muille suorituskyvyn, vaippa- 

ja putkivetojen sekä putkikoon vaihtoehdoille on esitelty tulosten tarkastelu -osiossa. Mitoi-

tus pohjautuu teoriaosuudessa esiteltyihin menetelmiin. 
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4.2.1 ε-NTU-menetelmä 

Uuden lämmönsiirtimen mitoitus aloitetaan laskemalla haluttua lämpötehoa vastaava reku-

peraatioaste. Kun suorituskykyä kasvatetaan 10 % aiemmasta, tulee uuden lämmönsiirtimen 

suorituskyvyn olla 4,03 MW. Virtauksista riippuva maksimilämpöteho pysyy samana, joten 

uuden lämmönsiirtimen rekuperaatioaste saadaan yhtälöstä (13): 

 𝜀 =
4,03MW

7,73MW
 = 0,52. 

Seuraavaksi tulee selvittää lämpökapasiteettivirtojen suhde Cr. Minimi- ja maksimilämpö-

kapasiteettien ratkaisemiseksi arvioidaan jäte- ja raakavesien keskimääräiset lämpötilat, joi-

den avulla luetaan vesien ominaislämpökapasiteettien arvot Incroperan aineominaisuustau-

lukosta Table A.6 (Incropera & DeWitt 2002, 924). Jäteveden keskilämpötilan ollessa 320 

K arvoksi saadaan cp,h = 4180 J/kgK ja raakaveden ollessa 315 K saadaan cp,c = 4180 J/kgK. 

Lämpökapasiteettivirroiksi saadaan tällöin: 

 𝐶h = 89,45kg/s ∙ 4180J/kgK = 373,92 kW/K => Cmax, 

 𝐶c = 68,02kg/s ∙ 4179J/kgK = 284,25 kW/K => Cmin. 

Nyt voidaan laskea lämpökapasiteettivirtojen suhde Cr yhtälöllä (15): 

 𝐶r =
373,92kW/K

284,25kW/K
 = 0,76. 

 

Kun kaksi kolmesta dimensiottomasta ε-NTU-menetelmän parametrista on ratkaistu, voi-

daan puuttuva kolmas parametri eli NTU selvittää yhtälöstä (17). Yhdellä vaippavedolla ja 

neljällä putkivedolla siirtoyksiköiden lukumääräksi saadaan: 

 NTU = −(1 + 0,762)−1/2 ln (
1,65−1

1,65+1
) = 1,12. 

Lopuksi ratkaistaan yhtälöstä (16) termi UA: 

 𝑈𝐴 = 1,12 ∙ 284,25kW/K = 317,64 kW/K. 

 

4.2.2 Putkipuolen mitoitus 

Putkipuolen mitoitus aloitetaan arvioimalla arvo kokonaislämmönsiirtokertoimelle U. Ar-

von arvaaminen tekee mitoituksesta iteroivan prosessin. Iteroinnissa alkuarvauksen tilalle 
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syötetään aina laskennan lopuksi saatu arvo, kunnes päästään riittävän lähelle alkuarvausta. 

Tässä tapauksessa alkuarvaus on hyvä tehdä väliltä 850 – 1700 W/m2K, sillä se on tyypilli-

nen alue lämmönsiirtimelle, jossa kummatkin fluidit ovat vettä. (Incropera & DeWitt 2002, 

647) Laskenta kuvataan kokonaislämmönsiirtokertoimen arvolla 1000 W/m2K, joka on ite-

roinnin lopputulos kyseisellä lämmönsiirrinvaihtoehdolla. Termistä UA saadaan nyt ratkais-

tua tarvittava lämmönsiirtopinta-ala A: 

 𝐴 =
317643W/K

1000W/m2K
 = 317,6 m2. 

Tarvittava lämmönsiirtopinta-ala toimii pohjana koko lämmönsiirtimen mitoitukselle. Seu-

raavaksi valitaan putkien halkaisija taulukosta 1. Mitoitus on suoritettu useammalle putki-

koolle, mutta laskenta kuvataan vain ulkohalkaisijalle do = 30 mm. Seinämän paksuudeksi 

valitaan tässä tapauksessa 2,1 mm, jolloin putken sisähalkaisijaksi saadaan di = 27,9 mm. 

Putkien pituudeksi L valitaan 5,9 m. Näillä tiedoilla saadaan laskettua yhden putken läm-

mönsiirtopinta-ala yhtälöllä (3): 

 𝐴o = 𝜋 ∙ 0,03m ∙ 5,9m = 0,56 m2. 

Seuraavaksi lasketaan tarvittava putkien määrä yhtälöllä (4): 

 𝑁t =
317,6m2

0,56m2  ≈ 572 kpl. 

Putkiasetelmaksi valitaan kolmio, joka mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron. Putkien vä-

lisenä etäisyytenä Pt käytetään suositeltua 1,25do ja putkivetojen määräksi valitaan 4 kappa-

letta. 

Lopuksi voidaan määrittää putkipaketin halkaisija yhtälöllä (5): 

 𝐷b = 0,03m (
572

0,175
)
1/2,285

= 1,04 m. 

 

4.2.3 Vaippapuolen mitoitus 

Vaipan sisähalkaisija voidaan lukea liitteen 3 kuvaajasta. Kun päätytyyppinä on ”fixed tu-

besheet”, eli putket ovat kiinteästi kiinnitetty, saadaan putkipaketin halkaisijan Db ollessa 

1,04 m vaipan sisähalkaisijaksi Di = 1,054 m. Vaipan materiaaliksi valitaan seosteräs, jolloin 

taulukosta 3 nähdään seinämän vaaditun minimipaksuuden olevan 6,4 mm. Tämän 
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perusteella seinämän paksuudeksi valitaan 7 mm, jolloin vaipan ulkohalkaisijaksi saadaan 

1,061 m. Ohjauslevyksi valitaan yksiosainen ohjauslevy 25 %:in leikkauksella. Ohjauslevy-

jen väliseksi etäisyydeksi lba valitaan 0,5Di, koska suurempi etäisyys mahdollistaa pienem-

män painehäviön. 

 

4.2.4 Putkipuolen konvektiolämmönsiirtokerroin 

Putkipuolen konvektiolämmönsiirtokertoimen määrittäminen aloitetaan laskemalla yhden 

putken sisäpuolen poikkipinta-ala: 

 𝐴t,i =
𝜋

4
𝑑i
2 =

𝜋

4
∙ 0,02792 = 0,006 m2. 

Tämän jälkeen määritetään putkien lukumäärä putkivetoa kohden: 

 𝑁t,n =
𝑁𝑡

𝑛
=

572

4
 = 143 kpl. 

Näillä tiedoilla voidaan laskea putkien poikkisuuntainen kokonaisvirtausalue (kuva 12): 

 𝐴tot = 𝑁𝑡,𝑛𝐴t,i = 143 ∙ 0,006m2 = 0,09 m2. 

Seuraavaksi määritetään virtauksen nopeus putkivedossa yhtälöllä (21): 

 𝑢t =
90,2l/s∙10−3

0,09m2  = 1,03 m/s.  

Reynoldsin ja Nusseltin lukujen sekä konvektiolämmönsiirtokertoimen laskemiseksi katso-

taan veden aineominaisuuksien arvoja Incroperan aineominaisuustaulukosta. 

 

Taulukko 9. Veden aineominaisuuksia lämpötilassa 320 K (Incropera & DeWitt 2002, 924, Table A.6) 

μ Pr kfl 

[Ns/m2] [-] [W/mK] 

5,77 ∙ 10-4 3,77 0,64 

 

Reynoldsin luku saadaan nyt laskettua yhtälöllä (20): 

 Re =
991,62kg/m3∙1,03m/s∙0,0279m

5,77∙10−4Ns/m2
 = 49501, 

Nusseltin luku yhtälöllä (22): 
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 Nu = 0,023 ∙ 495014/5 ∙ 3,770,3 = 195, 

ja lopuksi konvektiolämmönsiirtokerroin yhtälöllä (19): 

 ℎ =
195∙0,64W/mK

0,0279m
 = 4476 W/m2K. 

 

4.2.5 Vaippapuolen konvektiolämmönsiirtokerroin 

Aluksi lasketaan vaipan sisäisen ristivirtauksen poikkipinta-ala (kuva 13) yhtälöllä (26): 

 𝐴s,i =
(1,25∙0,03m−0,03m)∙1,054m∙0,5∙1,054m

1,25∙0,03m
 = 0,11 m2, 

ja fluidin virtausnopeus vaipassa yhtälöllä (21), kun veden tiheys lämpötilassa 315 K katso-

taan aineominaisuustaulukosta: 

 𝑢s =
(68,02kg/s)/(991,08kg/m3)

0,11m2  = 0,62 m/s. 

Tämän jälkeen ratkaistaan hydraulinen halkaisija yhtälöstä (27): 

 𝑑e =
1,10

0,03m
[(1,25 ∙ 0,03m)2 − 0,917 ∙ 0,032] = 0,021 m. 

Reynoldsin ja Nusseltin luvun sekä fluidin konvektiolämmönsiirtokertoimen ratkaise-

miseksi tulee taas katsoa arvoja veden aineominaisuustaulukosta. 

 

Taulukko 10. Veden aineominaisuuksia lämpötilassa 315 K (Incropera & DeWitt 2002, 924, Table A.6) 

μ Pr kfl 

[Ns/m2] [-] [W/mK] 

6,31 ∙ 10-4 4,16 0,634 

 

Reynoldsin luku saadaan nyt yhtälöstä 20: 

 Re =
0,62m/s∙0,021m∙991,08kg/m3

6,31∙10−4Ns/m2  = 20651. 

Vaippapuolen Nusseltin luvun määrittämiseksi tulee katsoa lämmönsiirtokerroin jh liitteestä 

4. Kun Reynoldsin luku on 20651, saadaan lämmönsiirtokertoimen arvoksi jh = 0,0041.  
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Nusseltin luku voidaan nyt laskea yhtälöstä (28). Koska vesi ei ole merkittävän viskoosi 

fluidi, voidaan viskositeetin korjauskerroin jättää huomioimatta. Tällöin Nusseltin luvuksi 

saadaan: 

 Nu = 0,0041 ∙ 20651 ∙ 4,161/3 = 136.  

Lopuksi ratkaistaan konvektiolämmönsiirtokerroin yhtälöstä (19): 

 ℎ =
136∙0,634W/mK

0,021m
 = 4053 W/m2K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Periaatekuva 1-4 lämmönsiirtimestä. (Wolczkiewicz, 2020) 

Kuva 12. Periaatekuva 1-4 lämmönsiirtimestä. (Wolczkiewicz, 2020) 
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4.2.6 Kokonaislämmönsiirtokerroin 

Kokonaislämmönsiirtokerroin saadaan yhtälöstä (12). Jätevedelle käytetään likaantumiste-

kijän arvoa R”f,2  = 0,0003 m2K/W ja raakavedelle R”f,1  =  0,0001 m2K/W (Towler & Sinnott 

2013. 1053, Table 19.2). Putken lämmönjohtavuuden k arvo katsotaan aineominaisuustau-

lukosta ruostumattomalle teräkselle raakaveden ja jäteveden keskimääräisten lämpötilojen 

keskiarvossa 317,5 K, jolloin lämmönjohtavuuden arvoksi tulee k = 13,715 W/mK. Koko-

naislämmönsiirtokertoimen arvoksi saadaan:  

𝑈 = [
1

4053
W
m2K

+ 0,0001
m2K

W
+
0,015m ∙ ln (

0,015m
0,01395m

)

13,715
W
mK

+
0,015m

0,01395m
(0,0003

m2K

W
+

1

4476
W
m2K

)]

−1

 

U = 1011 W/m2K. 

 

Koska mitoitus oli jo valmiiksi iteroitu, osuu laskettu kokonaislämmönsiirtokertoimen arvo 

1011 W/m2K lähelle arvattua arvoa 1000 W/m2K. Jos laskettu arvo eroaisi alkuarvauksesta 

merkittävästi, muutettaisiin lämmönsiirtimen mittoja ja tehtyjä valintoja kunnes iterointitu-

lokseen ollaan tyytyväisiä. 

 

4.2.7 Painehäviöt 

Putkipuolen painehäviö voidaan laskea yhtälöllä (29). Kuten konvektiolämmönsiirtokertoi-

mien laskennassa, voidaan viskositeetin korjauskerroin jättää huomioimatta. Kun kitkaker-

toimen arvoksi luetaan jfr = 0,0033, saadaan putkipuolen painehäviöksi: 

 ∆𝑝𝑡 = 4 ∙ [8 ∙ 0,0033 (
5,9m

0,0279m
) + 2,5] ∙

991,62kg/m3∙(1,03m/s)2

2
 = 17085 Pa. 

Vaippapuolen painehäviö lasketaan yhtälöllä (30). Myös siinä jätetään viskositeetin korjaus-

kerroin huomioimatta. Kitkakertoimen arvoksi saadaan jfr = 0,045, jolloin vaippapuolen pai-

nehäviöksi voidaan laskea: 

 ∆𝑝s = 8 ∙ 0,045 ∙ (
1,05m

0,021m
) ∙ (

5,9m

0,5272m
) ∙

991,08kg/m3∙(0,62m/s)2

2
 = 37651 Pa.  
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Tuloksiin vaikuttavat tekijät 

Ennen varsinaisten mitoitustulosten esittelyä käydään läpi tuloksiin vaikuttavia tekijöitä 

työn eri vaiheissa. Mittauksissa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon, että mittaukset on suori-

tettu vain yhtenä päivänä 8 tunnin ajan, jolloin tulokset perustuvat siis vain kyseisenä ajan-

kohtana saatuihin mittaustuloksiin ja niiden keskiarvoihin. Huomioitavaa on myös, että ky-

seisenä ajankohtana CTMP-laitoksen tuotanto ei ollut vakio, vaan tuotanto on aikavälillä 

lähes puolittunut. Tuotantomäärien ääripäät kuitenkin asettuvat tuotannon normaalille skaa-

lalle kuukausitasolla, joten mittauksia voidaan pitää riittävän kuvaavina laitoksen keskimää-

räisestä tuotannosta. Jäteveden koostumuksen vaikutusta lämmönsiirtoon arvioidessa tulee 

ottaa huomioon se, ettei partikkelinäytettä otettaessa ja lämpötilamittauksia suoritettaessa 

kiinteää materiaalia poistava välppä ollut toiminnassa. Jätevedessä olleen hakkeen partikke-

likoko on siis ollut normaalia suurempi ja haketta on ollut normaalia enemmän. Välpän ol-

lessa käytössä nykyinen lämmönsiirrin siis saattaisi olla laskettua tehokkaampi. 

 

Fluidien lämpötilojen ja massavirtojen määrityksessä on käytetty useita oletuksia ja yksin-

kertaistuksia, jotka saattavat vaikuttaa tuloksien todenmukaisuuteen. Esimerkiksi fluidien 

aineominaisuuksien määrittämiseen käytetään fluidien keskimääräisiä lämpötiloja sekä ole-

tusta siitä, että molemmat fluidit ovat puhdasta vettä. Tämän lisäksi oletetaan kaiken lämmön 

siirtyvän virtauksesta toiseen eikä säteilylämmönsiirtoa ole huomioitu. Lämpötilojen määri-

tyksen epätarkkuudesta kertoo se, että jäteveden lähtöputken sisältä mitatun arvon ja pinta-

lämpötilan avulla lasketun arvon välillä on yli 5 astetta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 

ettei systeemi ole mittausajankohtana ollut tasapainotilassa. Epätarkkuudesta huolimatta mi-

tattujen lämpötilojen avulla pitäisi saada määritettyä lämmönsiirtimen teho hyvin lähelle to-

dellista tehoa. 

 

Myös uuden lämmönsiirtiminen mitoituksessa käytetään samoja oletuksia ja yksinkertais-

tuksia. Erityisesti vaippapuolen lämmönsiirron ja painehäviön tuloksiin voi liittyä epätark-

kuutta, sillä vaippapuolen monimutkainen virtauskytkentä tekee virtauksesta vaikeamman 

ennustaa. Käytetyn Kernin metodin pitäisi antaa riittävän tarkka kuvaus vaippapuolen läm-

mönsiirrosta, mutta metodin avulla laskettuja vaippapuolen painehäviöitä voidaan pitää 
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enemmän suuntaa antavina arvoina. Painehäviöiden epätarkkuus johtuu siitä, ettei Kernin 

metodi ota huomioon vuotoja ja sivuvirtoja, joita syntyy esimerkiksi ohjauslevyjen ja putki-

pakettien reunoilla sekä ohjauslevyjen ja putkien välyksiin. (Towler & Sinnott 2013. 1085) 

Tämän lisäksi painehäviölaskennassa ei ole huomioitu vaippa- ja putkipuolen sisään- ja ulos-

tuloputkien aiheuttamaa painehäviötä.  

 

 Koska laskennassa joudutaan jatkuvasti tekemään oletus jätevedestä puhtaana vetenä, on 

mitoituksessa saavutetut tulokset todennäköisesti todellisia parempia. Tämän takia olisi hyvä 

tehdä jonkinlainen mitoituksen validointi nykyisen lämmönsiirtimen mittausten perusteella. 

Tässä työssä kuvatut laskentamenetelmät pätevät kuitenkin vain TEMA:n standardoimiin 

lämmönsiirrintyyppeihin, joten vastaavaa laskentaa nykyisestä lämmönsiirtimestä ei voi tä-

män työn puitteissa tehdä. Lopullinen investointipäätös vaatisi siis vielä tarkempia laskel-

mia. 

 

5.2 Tulosten analysointi 

Tulokset käydään läpi tarkastelemalla ensin suurempia kokonaisuuksia, jonka jälkeen esitel-

lään yksittäisiä tuloksia. Taulukossa 11 näkyy kaikki muuttujat, joita mitoituksessa on käy-

tetty. Työn kannalta tärkeimmät muuttujat ovat suorituskyky ja putken ulkohalkaisija, joita 

kumpaakin kasvatetaan nykyisiin verrattuna. Taulukossa 12 on esitetty kaikki mitoitukseen 

tehdyt valinnat. Kyseiset valinnat pysyvät vakiona kaikille mitoitetuille lämmönsiirtimille. 

Laskennan tavoitteena oli suorittaa mitoitus kaikkien eri muuttujien kombinaatioille ja ana-

lysoida tuloksista eri tekijöitä, jotka tulisi huomioida lämmönsiirtimen investointipäätöstä 

tehdessä. 

 

Taulukko 11. Mitoituksessa käytetyt muuttujat. Oikeassa sarakkeessa on vertailuarvo nykyisestä  

                            lämmönsiirtimestä. 

Suorituskyky q [MW] 
4,03  

(+10 %) 

4,22  

(+15 %) 

4,40  

(+20 %) 
  3,67 

Putkivetojen määrä n [kpl] 2 4 6   4 

Putkien ulkohalkaisija do [mm] 25 30 38   20 

Putkien pituus L [m] 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 5,9 



 

37 

 

Taulukko 12. Mitoitukseen tehdyt valinnat. 

Päätytyyppi ”fixed tubesheet” 

Vaipan malli TEMA E 

Vaipan materiaali seosteräs 

Ohjauslevyjen tyyppi yksiosainen ohjauslevy 25 %:in leikkauksella 

Ohjauslevyjen välinen etäisyys lba 0,5Di 

Putkien materiaali SS2343 

Putkien seinämän paksuus xt 
25 ja 30 mm: 2,1 mm 

38 mm: 2,8 mm 

Putkiasetelma kolmio 

Putkien välinen etäisyys Pt 1,25do 

 

Kuvasta 14 voidaan huomata, miten tarvittava lämmönsiirtopinta-ala kasvaa vaadittua suo-

rituskykyä lisätessä. Samoin kuvasta nähdään putkivetojen lisäämisen vähentävän tarvitta-

vaa lämmönsiirtopinta-alaa. Esimerkiksi 20 prosentin suorituskyvyn nostolla ero kahden ja 

kuuden putkivedon välillä on merkittävä: yli 200 m2.  
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Kuva 14. Tarvittava lämmönsiirtopinta-ala A ja kokonaislämmönsiirtokerroin U eri suorituskyvyn ja putkive-

tojen määrän arvoilla. Kuvaajan arvot on laskettu putkikoolle do = 30 mm ja pituudelle L = 5,9 m. 
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4 putkivetoa 
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Kuvasta 15 nähdään, miten tarvittava lämmönsiirtopinta-ala kasvaa putkikokoa kasvatetta-

essa. Kuvasta voidaan myös havaita putkivetojen lisäämisen vähentävän tarvittavien putkien 

määrää. Esimerkiksi 38 millimetrin putkikoolla putkivetojen määrän kasvattaminen kah-

desta neljään vähentäisi putkien määrää lähes 300 kappaletta. Tämä toisi merkittävän säästön 

putkien kustannuksissa. 

 

 
 

 

 

Kuten aiemmin huomattiin, parantaa putkivetojen lisääminen lämmönsiirtoa. Kuvista 16 ja 

17 kuitenkin nähdään, että samalla se kasvattaa painehäviötä sekä putki- että vaippapuolella. 

Lämmönsiirtimen kustannuksia ajatellen olisi mitoituksessa tärkeää löytää tasapaino läm-

mönsiirron tehokkuuden ja painehäviöiden välille. Kun investointivaiheessa pystytään sääs-

tämään putkien määrässä lisäämällä putkivetoja, nousevat lämmönsiirtimen käyttökustan-

nukset pumppauskustannuksina. Lämmönsiirron kasvattamiseen sekä painehäviöiden pie-

nentämiseen vaikuttavia geometrisia tekijöitä on koottu kuvaan 18. 
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Kuva 15. Tarvittava lämmönsiirtopinta-ala A ja putkien lukumäärä Nt eri putkikoon ja putkivetojen määrän  

                 arvoilla. Kuvaajan arvot on laskettu suorituskyvylle q = 4,22 MW (+15 %) ja putkipituudelle  

                 L = 5,9 m. 
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Kuva 16. Putkipuolen painehäviö pt esitettynä putken halkaisijan di funktiona eri putkivedon määrillä.  

                  35 kPa:n rajaa voidaan pitää rajana kustannustehokkuudelle (Towler & Sinnott 2013. 1076).  

                  Kuvaajan arvot on laskettu suorituskyvylle q = 4,22 MW (+15 %) ja putkipituudelle L = 5,9 m. 
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Kuva 17. Vaippapuolen painehäviö ps esitettynä putken halkaisijan di funktiona eri putkivedon määrillä. 35  

                 kPa:n rajaa voidaan pitää rajana kustannustehokkuudelle (Towler & Sinnott 2013. 1076). Kuvaajan  

                 arvot on laskettu suorituskyvylle q = 4,22 MW (+15 %) ja putkipituudelle L = 5,9 m. 
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Lämmönsiirtimen mitoituksen yksittäisiä tuloksia on esitetty suorituskyvyn mukaan taulu-

koissa 13, 14 ja 15. Yhteensä lämmönsiirtimiä mitoitettiin 135 kappaletta, joista jokaista eri 

suorituskyvyn arvoa kohden oli 45 kappaletta. Työssä esitettävät tulokset on karsittu siten, 

että jokainen esitelty tulos on toteutuskelpoinen. Tulosten karsiminen suoritettiin seuraavin 

ehdoin: 

1) Putkipuolen fluidin nopeuden tulee olla väliltä 0,9 – 2,4 m/s.  

- Tätä alemmilla nopeuksilla putkien likaantuminen kasvaa, kun taas korkeam-

milla putket altistuvat eroosiolle. Kun putkipuolen fluidina on jätevesi, kasvattaa 

fluidin partikkelit viskositeettia ja mahdollisesti myös eroosiota, joten aivan no-

peusalueen ylärajaa tulisi välttää. 

2) Vaippapuolen fluidin nopeuden tulee väliltä 0,6 – 1,5 m/s. 

- Sama kuin putkipuolella; alemmilla nopeuksilla vaippapuolen likaantuminen  

              kasvaa ja korkeammilla se altistuu eroosiolle. (Shah 2003. 680) 

Kuva 18. Lämmönsiirron kasvattamiseen ja painehäviöiden pienentämiseen vaikuttavia geometrisia tekijöitä.  

               (mukailtu Shah 2003. 693. Figure 10.10) 
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 3) Sekä putki- että vaippapuolen painehäviön tulee olla alle 35 kPa. 

- Kustannukset huomioiva sallittu painehäviö matalaviskoosiselle fluidille  

   (µ < 1 mNs/m2). (Towler & Sinnot 2013. 1076) 

Aiemmin esitetyn tuloksien tarkkuuteen liittyvän pohdinnan perusteella sallittuihin tuloksiin 

otetaan mukaan myös toleranssilla ± 25 % suositelluista arvoista olevat arvot. 

 

 

Taulukko 13. 4,03 MW:n suorituskyvylle (+10 %:n tehon nousu) mitoitettujen lämmönsiirtimien 

                            toiminta-arvoja. 

 U A do L Nt mt Do ut us Δpt Δps 

 [W/m2K] [m2] [mm] [m] [kpl] [kg] [m] [m/s] [m/s] [kPa] [kPa] 

4 putkivetoa 962 330 30 4,9 716 5146 1,17 0,82 0,51 10,0 22,2 

 1000 318 30 5,4 628 4491 1,10 0,94 0,57 13,3 29,3 

 1000 318 30 5,9 572 4967 1,06 1,03 0,62 17,1 37,7 

 879 361 38 6,4 476 7542 1,24 0,78 0,45 8,8 17,5 

 896 355 38 6,9 432 7380 1,19 0,86 0,49 11,0 22,2 

6 putkivetoa 1058 300 30 4,9 654 4716 1,16 1,35 0,51 36,6 22,6 

 963 330 38 6,4 432 6845 1,25 1,29 0,45 33,2 17,3 

 981 324 38 6,9 396 6765 1,20 1,41 0,48 41,4 21,0 

 

 

Taulukko 14. 4,22 MW:n suorituskyvylle (+15 %:n tehon nousu) mitoitettujen lämmönsiirtimien  

                            toiminta-arvoja. 

 U A do L Nt mt Do ut us Δpt Δps 

 [W/m2K] [m2] [mm] [m] [kpl] [kg] [m] [m/s] [m/s] [kPa] [kPa] 

4 putkivetoa 1045 342 25 4,9 892 5280 1,07 0,98 0,60 16,3 37,4 

 954 375 30 5,4 740 5881 1,18 0,80 0,49 10,0 23,1 

 985 363 30 5,9 656 5696 1,13 0,90 0,55 13,0 30,4 

 1011 354 30 6,4 588 5539 1,07 1,00 0,60 17,1 39,0 

6 putkivetoa 1018 351 30 4,9 762 5495 1,24 1,16 0,45 28,1 18,1 

 1057 338 30 5,4 666 5293 1,17 1,33 0,51 37,6 24,5 
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Taulukko 15. 4,40 MW:n suorituskyvylle (+20 %:n tehon nousu) mitoitettujen lämmönsiirtimien  

                            toiminta-arvoja 

 U A do L Nt mt Do ut us Δpt Δps 

 [W/m2K] [m2] [mm] [m] [kpl] [kg] [m] [m/s] [m/s] [kPa] [kPa] 

4 putkivetoa 968 420 25 4,9 1096 6488 1,17 0,80 0,50 11,0 26,8 

 1030 395 25 5,4 932 6080 1,09 0,94 0,58 16,0 38,2 

 946 430 30 5,9 776 6738 1,21 0,76 0,47 9,7 23,8 

 970 419 30 6,4 696 6556 1,15 0,85 0,52 12,5 29,8 

 997 408 30 6,9 628 6378 1,10 0,94 0,57 15,8 37,5 

6 putkivetoa 1092 373 25 4,9 972 5754 1,14 1,35 0,54 43,4 30,5 

 1037 392 30 5,9 708 6148 1,20 1,25 0,48 35,3 24,1 

 

Tuloksien vertailun avuksi on taulukoihin laskettu arvo putkipaketin massalle mt. Putkipa-

ketin massaa voidaan pitää lähes suoraan verrannollisena investointikustannukseen, kun 

lämmönsiirtimen rakenne pysyy muuten lähes samana. Taulukossa 12 on esitetty käytetty 

putkien materiaali sekä seinämän paksuus xt putken eri halkaisijoille, joiden avulla voidaan 

joko katsoa putkikatalogeista yhden putken paino metriä kohden tai laskea kyseinen arvo 

itse.  

Teräksen kauppaan erikoistuneen yrityksen BE Groupin tuotekatalogista ei suoraan löydy 

arvoja käytetyille putken halkaisijoille, joten arvo lasketaan itse. Käytettyä materiaalia 

SS2343:a voidaan pitää likimäärin standardivastaavana austeniittiseen teräkseen EN 1.4432 

sekä EN 1.4436, joiden tiheyden arvo on ρ = 8000 kg/m3. Tiheyden ρ, putken ulkohalkaisijan 

do sekä seinämäpaksuuden xt avulla voidaan laskea yhden putken paino metriä kohden ja 

näin arvioida käytetyn putken pituuden ja määrän mukaan taulukoissa 13, 14 ja 15 esiintyvä 

putkipaketin massa mt jokaiselle mitoitetulle lämmönsiirtimelle. (BE Group, 2020) 

Huomioitavaa on se, ettei työssä käsitellä eri materiaalivalintojen vaikutusta lämmönsiir-

toon, lämmönsiirtimen tehokkuuteen tai kustannuksiin. Mitoituksessa tehdyt materiaaliva-

linnat perustuvat nykyisessä lämmönsiirtimessä käytettäviin materiaaleihin. Ennen lopullista 

investointipäätöstä olisi hyvä tehdä katsaus materiaalivalintoihin ja tutkia, mikäli löytyisi 

vaihtoehtoisia materiaaleja lämmönsiirroltaan ja kustannuksiltaan tehokkaampaan lämmön-

siirtimeen. 
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6 YHTEENVETO 

Työ suoritettiin Stora Enson Imatran tehtaiden CTMP-laitokselle. Työn lähtökohtana oli pa-

rantaa CTMP-prosessin energiatehokkuutta lämmöntalteenotossa mitoittamalla nykyistä ka-

naaliveden lämmönsiirrintä tehokkaampi lämmönsiirrin. Paremman suorituskyvyn lisäksi 

uuden lämmönsiirtimen vaatimuksena oli putkikoon kasvattaminen. Työn tavoitteena oli 

valmiiden mitoitusvaihtoehtojen lisäksi kuvata selkeästi, miten mitoituksessa tehdyt valinnat 

vaikuttavat lopputulokseen, ja mitä investointipäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon. 

 

Työn sisältö oli jaettu teoreettiseen, kokeelliseen ja laskennalliseen osuuteen, joiden perus-

teella laadittiin tulosten tarkastelu -osio. Teoriaosuudessa perehdyttiin lämmönsiirron teori-

aan, esiteltiin vaippa- ja putki -tyyppinen lämmönsiirrin sekä käytiin läpi putki- ja vaippa-

puolien suunnittelun periaatteita. Näiden lisäksi esiteltiin mitoitus- ja suorituskykylasken-

nassa käytettävät menetelmät ε-NTU-menetelmä sekä LMTD-menetelmä. Työn kokeelli-

sessa osuudessa suoritettiin lämmönsiirtimen lämpötilamittauksia sekä otettiin jätevedestä 

näytteitä. Mittausten perusteella laskentaosuuden ensimmäisessä osassa määritettiin fluidien 

massavirrat sekä sisään- ja ulostulolämpötilat, jotka toimivat pohjana nykyisen lämmönsiir-

timen suorituskyvyn määritykselle. Nykyisestä lämmönsiirtimestä määritettiin suoritusky-

vyn lisäksi virtausten maksimilämpöteho sekä lämmönsiirtimen tehokkuus. Laskentaosuu-

den toinen osa keskittyi uuden lämmönsiirtimen mitoitukseen. Mitoitus ja siinä tehdyt va-

linnat käytiin yksityiskohtaisesti läpi esimerkkilaskuineen yhdelle tapaukselle. Tulosten tar-

kastelu -osiossa pohdittiin tuloksiin vaikuttavia tekijöitä sekä esitettiin 21 mitoitettua läm-

mönsiirrintä. 

 

Tulosten analysoinnissa eriteltiin useita mitoituksen keinoja, joilla pystyttiin vaikuttamaan 

lopputulokseen halutulla tavalla. Lämmönsiirtimen ominaisuuksiin voitiin vaikuttaa esimer-

kiksi muuttamalla putkivetojen tai putkien määrää, vaihtamalla putkien halkaisijaa, pituutta 

tai etäisyyttä sekä muokkaamalla ohjauslevyjen välistä etäisyyttä ja leikkausta. Lopputulok-

sissa esiteltiin 21 lämmönsiirrintä, jotka olivat kaikki ominaisuuksiltaan erilaisia. Investoin-

tipäätöstä tehdessä tuleekin miettiä, mitä ominaisuuksia lämmönsiirtimeltä halutaan. Ylei-

sesti järkevintä on valita sellainen kustannustehokas lämmönsiirrin, jossa lämmönsiirron te-

hokkuus ja painehäviöt tasapainossa.  
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LIITTEET 

Liite 1. CTMP-prosessi (muokattu DNAClient KP Kartonki, 2020) 
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Liite 2. TEMA:n standardoimat vaippa- ja päätytyypit (Shah 2003, 15) 
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Liite 3. Vaipan ja putkipaketin välys lämmönsiirrintyypin mukaan (Towler & Sinnott 2013. 

1063, Figure 19.12) 
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Liite 4. Vaippapuolen lämmönsiirtokertoimet Reynoldsin luvun funktiona (Kernin metodi) 

(Towler & Sinnott 2013. 1087, Figure 19.29) 
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Liite 5. Putkipuolen kitkakertoimet (Towler & Sinnott 2013, 1082, Figure 19.24)  
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 Liite 6. Vaippapuolen kitkakertoimet (Towler & Sinnott 2013. 1088, Figure 19.30)  



 

51 

 

Liite 7. Jäteveden käsittelyn prosessikuva (muokattu DNAClient KP Kartonki, 2020) 

 

 

Liite 8. Mittauspöytäkirja 

Kanaaliveden lämmönsiirtimen mittaukset 28.7.2020   

      
 Aika Jätevesi sisään T1 Jätevesi ulos T2 Raakavesi sisään S1 Raakavesi ulos S2 
 [hh:mm] [°C] [°C] [°C] [°C] 

1 8:00 57,7 51,5 27,1 40,4 

2 9:15 58,2 52,5 27,3 49,2 

3 10:10 58,0 48,7 30,2 46,5 

4 11:20 56,4 44,4 29,0 40,2 

5 12:00 55,0 41,6 28,4 40,9 

6 13:08 54,2 43,4 30,1 39,4 

7 14:00 54,6 44,0 29,5 39,8 

8 14:40 55,2 44,8 30,5 38,8 

 KA 56,2 46,4 29,0 41,9 
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Liite 9. Ohjelmistojen mittausdata 

 

1) Jäteveden tilavuusvirran trendi ja arvot (Wedge Imatra) 

 

 

 

2) Jäteveden tulopaineen trendi ja arvot (Wedge Imatra) 

 

 

 

3) Poistuvan jäteveden lämpötilan trendi ja arvot (Wedge Imatra) 
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4) Rakennuksen lämpötilan trendi ja arvot (DNAClient KP Kartonki) 

 


