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dyttämiseen tarkoitetulle putkilämmönsiirtimistä koostuvalle tuotesarjalle lämmönsiirtote-

hot sekä kehittää valintatyökalu, jonka avulla valitaan kohdeyrityksen asiakkaiden proses-

siolosuhteiden perusteella lämmönsiirtotehon puolesta kuhunkin jäähdytystarpeeseen tuo-

tesarjan optimaalisin lämmönsiirrin.  
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telmä määrittämään lämmönsiirtoteho jäähdytysveden tilavuusvirran funktiona. Laskennal-

liset tulokset onnistuttiin validoimaan pienikokoisilla lämmönsiirtimillä kokeellisesti. Vii-

meisenä tuloksena kehitettiin valintatyökalu, jonka avulla pystytään määrittämään kuhunkin 

jäähdytystarpeeseen jäähdytystehon kannalta optimaalisin lämmönsiirrin ottaen huomioon 

kaikki olennaiset prosessiarvot eli öljyn viskositeetti, tilavuusvirta, sisäänmenolämpötila ja 

ulostulolämpötila sekä jäähdytysveden tilavuusvirta ja sisäänmenolämpötila.  
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This thesis is made for a Finnish engineering workshop Refinec Oy, which manufactures 

heat exchangers and other pressure equipment. The main aim of the thesis is to determine 

the rates of heat flow for a product series consisting of shell and tube heat exchangers pri-

marily used for oil cooling and to develop a selection tool that selects the optimal heat ex-

changer for each cooling demand based on the process conditions of the target company's 

customers. 

 

The determination of the rates of heat flow is intended to be carried out partly experimentally 

and entirely computationally, utilizing a commercial heat exchanger calculation program. 

The target is to experimentally validate the results of the computational program. For the 

experiments, a test laboratory enabling stationary state measurements is developed, which 

makes it possible to measure heat exchangers with less than 15 kW cooling capacity. In 

addition, the purpose is to study the effect of oil viscosity change and coolant change on 

rates of heat flow. 

 

As a result of the thesis, the rates of heat flow of all 27 heat exchangers of the product series 

were determined as a function of oil volume flow with selected minimum and maximum 

flow rates of cooling water for one oil viscosity grade. In addition, a method was developed 

to determine the rate of heat flow also in the case of five other oil viscosity grades. Also, a 

calculation method was developed to determine the rates of heat flow at any value of the 

cooling water volume flow. The calculated results were successfully validated experimen-

tally with small heat exchangers. As a last result, a selection tool was developed to determine 

the most optimal heat exchanger for each cooling demand, taking into account all relevant 

process values, including oil viscosity, oil volume flow, oil inlet and outlet temperatures and 

cooling water volume flow and inlet temperature. 
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1 JOHDANTO 

Tämä diplomityö käsittelee putkilämmönsiirtimien kokeellista ja laskennallista lämmönsiir-

totehojen määritystä osana tuotekehitysprosessia. Työ on tehty suomalaiselle konepaja-

osakeyhtiö Refinec Oy:lle, joka valmistaa pääasiassa lämmönsiirtimiä ja muita painelaitteita 

eri teollisuuden aloille. Työn tarve syntyi kohdeyritykselle tuotesarjan tuotekehitysprojektin 

lanseerausvaiheessa. Valmista tuotetta varten kohdeyrityksellä tulee luonnollisesti olla sel-

keät ja todenmukaiset tekniset dokumentit ja tuote-esitteet, joista muun muassa tuotteiden 

suorituskyky ilmenee. Näin ollen tämän diplomityön päätavoitteena on selvittää kohdeyri-

tykselle modulaarisen tuotesarjan kaikkien 27 erikokoisen putkilämmönsiirtimen lämmön-

siirtotehot niiden käyttöarvojen funktioina. Tutkittavien lämmönsiirtimien ensisijainen käyt-

tökohde on öljynjäähdytys. 

 

Tehojen määrittäminen on tarkoitus toteuttaa kokeellisesti ja laskennallisesti. Tavoitteena on 

kokeellisesti määrittää tuotesarjan pienikokoisten lämmönsiirtimien lämmönsiirtotehot ja 

näiden avulla toteuttaa vertailu laskennallisiin tuloksiin ja sitä mukaa myös laskennallisten 

tulosten validointi. Tämän jälkeen tavoitteena on toteuttaa kaupallisessa käytössä olevan As-

pen Exchanger Design and Rating (EDR) -mitoitusohjelman avulla laskennallisesti lämmön-

siirtotehojen määritys, joka kattaa koko tuotesarjan kaikissa sen käyttöarvojen mukaisissa 

prosessiolosuhteissa. Laskennallisen osion tavoitteena on saavuttaa luotettavat tulokset, joita 

käytetään tuotesarjan markkinointiaineiston kehittämisessä. Markkinointiaineisto pitää si-

sällään erilaisia teknisiä dokumentteja tuotesarjan suorituskyvystä, kuten muun muassa läm-

mönsiirtotehoista ja painehäviöistä. 

 

Päätavoitteen mahdollistamiseksi välttämättömänä oheistavoitteena on kehittää koelait-

teisto, jonka avulla kokeellinen tehojen määritys saadaan toteutettua halutulla laajuudella 

luotettavasti. Tämän työn aloitusvaiheessa Refinec Oy:n konepajan tiloissa on olemassa ke-

hitteillä oleva koelaitteisto, joka vaatii jatkokehittämistä niin komponenttien kuin mittaus-

teknisten asioiden suhteen, jotta sitä voidaan soveltaa tämän diplomityön ja tutkimusongel-

man vaatimiin mittauksiin. Koelaitteiston tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että sillä 

voidaan toteuttaa teholaskennan vaatimat mittaukset laajalle fluidien tilavuusvirtojen vaih-

teluvälille lähes stationääritilassa.  
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Päätavoitteen mukainen tehojen määritys on ensisijaisesti välttämätöntä saada toteutettua 

yhdelle öljytyypille yhdellä jäähdyttävällä fluidilla eli tässä tapauksessa vedellä. Tämän 

ohella tullaan tekemään tutkimusta lämmönsiirtimien suorituskyvystä erilaisilla jäähdytys-

nesteillä ja öljytyypeillä viskositeetin vaihtuessa. Lisätavoitteena on kehittää luotettavat tu-

lokset myös edellä mainituille variaatioille käytettävissä fluideissa. Nämä tulokset tullaan 

hankkimaan vain laskennallisesti. 

 

Viimeisenä tämän työn tavoitteena on kehittää yrityksen käyttöön valintatyökalu eli tietoko-

neohjelma, jonka avulla valitaan kohdeyrityksen asiakkaiden prosessiolosuhteiden perus-

teella lämmönsiirtotehon puolesta kuhunkin tilanteeseen optimaalisin lämmönsiirrin. Pyrki-

myksenä on saavuttaa laskennallisessa tehojen määrityksessä riittävä datamäärä, jonka 

avulla valintatyökalun teholaskenta kullekin tuotesarjan lämmönsiirtimelle saadaan toteutet-

tua riittävällä tarkkuudella. Tarkkuudelle ei ensisijaisesti ole asetettu ylärajaa, mutta tutki-

muksen edetessä kehitetään järkevän työmäärän asettamissa puitteissa toleranssi jäähdytys-

tehon arvolle. Valintatyökalu itsessään tullaan toteuttamaan Excel-pohjaisena, jotta se on 

käytettävissä yrityksen sisäisesti niin markkinoinnissa kuin tuotekehityksessä. Lisäksi Ex-

cel-pohjainen ohjelma on haluttaessa helposti siirrettävissä verkkopohjaiseen käyttöön esi-

merkiksi kohdeyrityksen verkkosivuille. Valintatyökalu mahdollistaa tuotesarjan lämmön-

siirtimien myynnin yksilöllisesti ja kohdistetusti antaen asiakkaille luotettavan kuvauksen 

ostamansa tuotteen suorituskyvystä juuri heidän sovelluskohteessansa tuoden näin ollen li-

säarvoa itse tuotteeseen.  

 

Nykyisellään kohdeyritys valmistaa tilausohjautuvia, asiakkaan vaatimuksen mukaisia toi-

sistaan poikkeavia laitteita ja laitekokonaisuuksia. Tämän diplomityön tutkimuksenalainen 

lämmönsiirrintuotesarja on siis yrityksen ensimmäinen sarjatuotantoon soveltuva tuotekehi-

tysprojekti, joka asettaa erinäisiä haasteita tuotekehitysprosessiin ja tämän työn suorittami-

seen. Esimerkiksi aikaisempaa dataa sarjatuotettavien lämmönsiirtimien tuotekehityksestä, 

kuten teknisistä dokumenteista tai lanseerausvaiheen vaatimuksista ei ole saatavilla. Lisäksi 

tässä työssä toteutettava kokeellinen osio on yrityksen ensimmäinen itse toteutettu kokeelli-

nen suorituskyvyn tutkiminen osana tuotekehitystä, mikä myös asettaa haasteita työn suorit-

tamiseen. Osana tätä diplomityötä saadaan muodostettua kohdeyritykselle dataa ja osaamista 

kokeellisesta tuotekehityksestä sekä testilaboratorio lämmönsiirtimien tutkimiseen. Lisäksi 



11 

 

saadaan arvokasta dataa yrityksen käytössä olevan mitoitusohjelman toimivuudesta ja tulos-

ten yhtäläisyydestä todellisiin kokeellisiin tuloksiin putkilämmönsiirtimien tapauksessa. 

 

Työn rakenne koostuu yhdeksästä luvusta. Johdannon jälkeen toinen, kolmas, neljäs ja viides 

luku esittelevät kirjallisuuskatsauksen eli olennaisen teoriapohjan lämmönsiirtoon, virtaus-

tekniikkaan, putkilämmönsiirtimiin ja jäähdytettäviin öljyihin. Lisäksi neljännessä kappa-

leessa esitellään tutkittavan tuotesarjan lämmönsiirtimet. Kuudennessa kappaleessa esitel-

lään työssä suoritettu kokeellinen osio ja sen mukaiset teholaskennan tulokset. Seitsemän-

nessä kappaleessa esitellään laskennallinen osio, eli kokeellisten ja laskennallisten tulosten 

välinen yhteys sekä lämmönsiirtotehot koko tuotesarjalle öljyn tilavuusvirran funktiona ve-

den tilavuusvirran valituilla minimi- ja maksimiarvoilla. Samassa kappaleessa esitellään 

vielä kehitetty keino määrittää lämmönsiirtoteho öljyn viskositeetin muuttuessa. Lisäksi esi-

tellään jäähdytysnesteen muutoksen vaikutusta tehoon. Ennen yhteenvetoa esitellään vielä 

kehitetty valintatyökalu.   
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2 LÄMMÖNSIIRTO 

Tässä kappaleessa tarkastellaan lyhyesti lämmönsiirtoa ja seuraavassa osiossa virtaustek-

niikkaa yleisesti sekä painottaen tarkastelua lämmönsiirtimien kannalta oleellisiin asioihin. 

Lämmönsiirtimiä itsessään käsitellään kappaleessa 4, jossa esitellään myös kohdeyrityksen 

tuotekehitysprojektin eli tämän työn tutkimuksen kohteena olevat lämmönsiirtimet. 

 

Lämmönsiirto tarkoittaa lämpöenergian siirtymistä paikasta toiseen lämpötilaeron vaikutuk-

sesta. Tämä on seurausta termodynamiikan 2. pääsäännöstä, jonka mukaan lämpötilaerot 

pyrkivät spontaanisti tasoittumaan systeemeissä, jolloin lämpö siirtyy korkeammasta läm-

pötilasta alhaisempaan. Lämmönsiirto voidaan ilmaista vastaavasti myös entropian eli sys-

teemin epäjärjestyksen avulla (Attard 2018, 25). Lämpötilaerojen tasoittuessa, systeemi ha-

keutuu kohti tasapainotilaa, jolloin systeemin entropia on suurimmillaan. Lämmönsiirtoa voi 

tapahtua kolmella eri mekanismilla, jotka ovat johtuminen, konvektio ja säteily. Tämän dip-

lomityön aiheen kannalta säteilylämmönsiirto ei ole oleellista, eikä sitä huomioida lasken-

nassa, joten sitä ei tässä työssä käsitellä. 

 

2.1 Johtuminen 

Johtuminen tarkoittaa lämmönsiirtoa väliaineessa, joka voi olla faasiltaan joko kiinteä tai 

fluidi eli kaasu tai neste. Kun systeemissä vallitsee väliaineen sisällä lämpötilaero, lämpö-

energia siirtyy väliaineessa johtumalla. Johtuminen voidaan nähdä energian siirtymisenä vä-

liaineen korkeamman energiatilan hiukkasista kohti matalamman energiatilan hiukkasia joh-

tuen hiukkasten välisestä vuorovaikutuksesta. Kiinteän faasin tapauksessa johtuminen on 

yhdistelmä molekyylien värähtelyä ja vapaiden elektronien liikettä, kun taas fluideissa joh-

tuminen aiheutuu diffuusiosta sekä molekyylien välisistä törmäyksistä. Lämpöenergian siir-

tymisen tehokkuutta voidaan yksiulotteisen johtumisen tapauksessa kuvata Fourierin lailla 

seuraavasti (Incropera et al. 2017, 2-4):  

 

𝛷𝑥 =  −𝑘𝐴𝑙𝑠
𝑑𝑇

𝑑𝑥
,         (1) 
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  missä 

 

  𝛷x  lämpövirta    [W] 

  k  lämmönjohtavuus   [W/(mK)] 

𝐴𝑙𝑠  lämmönsiirtopoikkipinta-ala  [m2] 

  
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  lämpötilagradientti   [K/m] 

 

Yhtälö (1) ilmaisee siis johtumalla siirtyvän energian määrää suhteessa aikaan. Yhtälössä 

lämpövirran suunta voi x-akselin sijaan olla vastaavasti mikä vain valitussa koordinaatis-

tossa, kunhan pinta-ala ja lämpövirran suunta ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Parametri 

k tarkoittaa lämmönjohtavuutta, joka on ainekohtainen vakio ilmaisemaan materiaalin kykyä 

johtaa lämpöä. Yhtälön negatiivinen etumerkki osoittaa lämmönsiirtymisen positiiviseen 

suuntaan, eli kohti matalampaa lämpötilaa. Yksiulotteinen lämmönjohtuminen on havain-

nollistettu kuvassa 1. Lämmönjohtuminen voidaan vastaavasti esittää kaksi- tai kolmiulot-

teisesti, jolloin lausekkeeseen lisätään lämpötilagradientit valittujen akselien suuntien mu-

kaisesti. (Incropera et al. 2017, 2-4) 

 

  

Kuva 1. Yksiulotteinen lämmönsiirto johtumalla (Incropera et al. 2017, 4).  
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2.2 Konvektio   

Konvektiolämmönsiirto on lämpöenergian siirtymistä kappaleen pinnan ja fluidin välillä ja 

se on kahden eri mekanismin yhdistelmä. Konvektiossa johtumisen käsittämän diffuusion 

eli satunnaisen molekyylien liikkeen lisäksi lämpöenergiaa siirtyy fluidin makroskooppisen 

liikkeen eli advektion myötä, joka kattaa entalpian ja kineettisen energian siirtymisen. Täten 

konvektiolämmönsiirto on aineominaisuuksien lisäksi riippuvainen myös prosessiominai-

suuksista kuten fluidin nopeudesta. Konvektiolämmönsiirto voidaan syntymekanisminsa pe-

rusteella jakaa vapaaseen ja pakotettuun konvektioon. (VDI 2010) 

 

Vapaa konvektio viittaa mekanismiin, jossa virtauksen aikaansaavat nostevoimat aiheutuvat 

fluidin tiheyseroista. Tiheyserojen vaikutuksesta fluidissa partikkelit liikkuvat gravitaa-

tiokentässä eri suuntiin, jolloin systeemiin syntyy virtaus ja vapaa konvektio. Tiheyserot 

voivat olla seurausta epähomogeenisesta lämpötilajakaumasta tai fluidin konsentraatio-

eroista. Huomionarvoista on, että kyseisiä nostevoimia voi esiintyä vain gravitaatiokentässä. 

Vapaan konvektion sovelluskohteita on muun muassa erilaiset jäähdytysratkaisut, tietyt 

lauhduttimet ja luonnonkiertokattilat. (VDI 2010, 663) 

 

Pakotetussa konvektiossa fluidi pakotetaan virtaamaan pinnan yli hyödyntäen ulkoisia ener-

gianlähteitä, kuten pumppua, tuuletinta tai esimerkiksi tuulta. Vahvistamalla virtausta ulkoi-

sia keinoja käyttäen saavutetaan suuremmat virtausnopeudet ja näin ollen pinnan ja fluidin 

välille tehokkaampi lämmönsiirto. Yleensä lämmönsiirtimissä lämmönsiirto perustuu pako-

tettuun konvektioon, eli aineet pakotetaan virtaamaan lämmönsiirtimen lävitse pumpun tai 

puhaltimen avulla. (Ghoshdastidar 2012, 153) 

 

Konvektiolämpövirran tehokkuutta voidaan kuvata Newtonin jäähtymislailla:  

 

𝛷𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞),      (2) 

 

missä 

h  konvektiolämmönsiirtokerroin [W/(m2K)]  

Ts  pinnan lämpötila   [K]    

T∞  fluidin lämpötila   [K] 
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Konvektiolämmönsiirtoon vaikuttavia tekijöitä ovat: 

• fluidin ominaisuudet 

o tiheys 

o lämmönjohtavuus 

o viskositeetti 

o ominaislämpökapasiteetti 

• pinnan ominaisuudet 

o geometria ja karheus 

• fluidin virtaus 

o laminaarisuus ja turbulenttisuus 

• konvektiotapa 

o vapaa tai pakotettu 

o kiehuminen tai lauhtuminen. 

 

Nusseltin luku Nu on tärkeä konvektiolämmönsiirtoon liittyvä dimensioton suure. Nusseltin 

luku on pinnan lämpötilagradientin suhde systeemin keskimääräiseen lämpötilagradienttiin 

eli toisin sanoen konvektiolämmönsiirron suhde lämmönjohtumiseen (Ghoshdastidar 2012, 

156). Kyseisen luvun avulla voidaan muun muassa selvittää konvektiolämmönsiirtokertoi-

men arvoja eri tilanteissa. Nusseltin luku määritellään seuraavasti: 

 

𝑁𝑢 =  
ℎ𝐿

𝑘
,         (3) 

 

missä 

 L  karakteristinen mitta   [m]  

 

2.3 Lämmönläpäisyluku U 

Lämmönläpäisyluku eli U-arvo on keskeinen suure lämmönsiirrossa. Mitä suurempi läm-

mönläpäisyluku on, sitä tehokkaampaa lämmönsiirto on. U-arvo kuvaa lämpötehon suhdetta 

pinta-alaan ja lämpötilaeroon. Lämmönläpäisyluvun suuruuteen vaikuttaa: 

• sisä- ja ulkopintojen konvektio- ja säteilylämmönsiirtokerroin 

• johtumisvastus ja ripojen käyttö 
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• likaantuminen ja likakerroksen lämpövastus.  

 

Toisin sanoen voidaan todeta, että virtausteknisten olosuhteiden lisäksi lämmönsiirtopinnan 

ominaisuuksilla on huomattavan suuri vaikutus lämmönläpäisylukuun. 

 

Yleinen yhtälö lämmönläpäisyluvulle U: 

 

1

𝑈𝐴
= 

1

(𝑜ℎ𝐴)𝑐
+

𝑅′′
𝑓,𝑐

(𝑜𝐴)𝑐
+ 𝑅𝑤 +  

𝑅′′
𝑓,ℎ

(𝑜𝐴)ℎ
+

1

(𝑜ℎ𝐴)ℎ
 ,   (4) 

missä 


𝑜
  ripapinnan hyötysuhde  [-] 

𝑅′′
𝑓  likaantumistekijä   [(m2K)/W] 

𝑅𝑤  seinämän terminen vastus  [(m2K)/W]  

 

U-arvon yhteydessä esiintyvä terminen vastus (thermal resistance) kuvaa lämpötilaeron ja 

lämpövuon suhdetta. Terminen vastus on siis aineen tai jonkin systeemin ominaisuus, joka 

kuvaa kykyä vastustaa lämmön siirtymistä. Mitä pienempi on terminen vastus, sitä tehok-

kaampaa on lämmönsiirto. Terminen vastus voidaan määrittää esimerkiksi pelkälle putkisei-

nämälle tai vaihtoehtoisesti systeemille, jossa huomioidaan myös putkiseinämää ympäröivät 

fluidit. Terminen vastus on analoginen sähköiselle vastukselle eli sen kokonaisarvo määri-

tetään vastaavalla tavalla rinnakkaisille ja kerroksisille rakenteille kuin sähköinen vastus 

määritetään rinnan ja sarjaan kytketyille järjestelmille (VDI 2010, 21).  

  

U-arvon yleinen yhtälö ja U-arvo putkimaisen muodon tapauksessa voidaan esittää selke-

ämmin lämmönsiirtokertoimien avulla tarkastelemalla kahden fluidin välistä lämmönsiirtoa 

putkiseinämän lävitse. Kuvassa 2 on havainnollistettu lämmönsiirtoa fluidien välillä putki-

maisessa geometriassa. Kuvassa oletetaan putken pinnalla olevien nestekalvojen paksuus 

niin pieneksi, että kalvon sisä- ja ulkopinta-ala vastaavat toisiaan. Yhtälössä (5) on esitetty 

U-arvon määrittäminen kuvan 2 mukaiseen tilanteeseen. Yhtälössä (5) esiintyvien alaindek-

sien numero vastaa siis kuvassa 2 esiintyviä numeroita.  
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1

𝑈3𝐴3
= 

1

𝑈4𝐴4
=

1

ℎ12𝐴3
+

𝛥𝑥23

𝑘23𝐴3
+

𝛥𝑥34

𝑘34𝐴34,𝑙𝑚
+ 

𝛥𝑥45

𝑘45𝐴4
+

1

ℎ56 𝐴4
 ,  (5) 

   

  missä 

  𝐴34,𝑙𝑚 = 
𝐴4−𝐴3

ln (
𝐴4
𝐴3

)
≈

𝐴4−𝐴3

2
, jos 

𝐴4

𝐴3
< 2 

 

Yhtälöstä (5) ratkaistu U-arvo riippuu siitä, käytetäänkö ratkaisun lähtökohtana putken 

sisä- vai ulkopinta-alaa. Tyypillisesti halutaan mahdollisimman tehokas lämmönsiirto, 

mutta rakenteen on samalla oltava kestävä prosessiolosuhteisiin eli putkien seinämä ei saa 

olla liian ohut. Tällöin sisä- ja ulkopinta-alojen välinen ero on usein merkittävä ja on otet-

tava huomioon, minkä pinta-alan suhteen U-arvo ratkaistaan.     

 

Kuten yhtälöistä (4) ja (5) voidaan havaita, lämmönläpäisyluku on riippuvainen konvek-

tiolämmönsiirtokertoimista, joka edelleen on kappaleessa 2.2 esitetyn listan mukaisesti 

riippuvainen useista virtausteknisistä tekijöistä.  

 

Kuva 2. Lämmönsiirto putkiseinämän läpi (Levenspiel 2014, 215).  
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Lämmönläpäisyluku esiintyy myös lämpötehon yhtälössä, joka voidaan esittää myös kuvan 

2 mukaisesti seuraavasti: 

 

𝛷 = 𝑈𝐴𝛥𝑇 = 𝑈3𝐴3(𝑇1 − 𝑇6) =  𝑈4𝐴4(𝑇1 − 𝑇6),    (6) 

missä 

𝛷  lämpöteho    [W] 

U  lämmönläpäisyluku   [W/(m2K)] 

𝛥𝑇  lämpötilaero    [K] 
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3 VIRTAUSTEKNIIKKA 

Virtaustekniikka käsittelee levossa ja liikkeessä olevia fluideja, niiden virtauksia ja ilmiöitä. 

Virtausilmiöillä on hyvin keskeinen merkitys lämmönsiirtimien toimintaan ja täten suunnit-

teluun ja tuotekehitykseen. Virtausteknisten ilmiöiden ja käsitteiden tuntemus on avainase-

massa lämmönsiirtimien laskennassa, koska lämmönsiirtimissä lämmönsiirto perustuu vir-

taaviin fluideihin.  

 

Työn tutkimuksen kannalta merkittävä virtausdynamiikkaan sekä ylipäätään lämmönsiirti-

men tehon määritykseen vaikuttava fluidin aineominaisuus on sen viskositeetti. Viskositeetti 

on suure, joka kuvaa fluidin sisäisiä kitkavoimia, jotka pyrkivät estämään fluidin muodon-

muutosta. Toisin sanoen viskositeetti kuvaa fluidin kykyä vastustaa virtausta. Viskositeetti 

muuttuu lämpötilan ja paineen funktiona. Nesteiden tapauksessa fluidin viskositeetti piene-

nee lämpötilan kasvaessa, kun taas kaasujen tapauksessa viskositeetti kasvaa lämpötilan kas-

vaessa. Sen sijaan paineen kasvaessa kaasujen viskositeetti pysyy vakiona, mutta nesteiden 

viskositeetti pienenee. Viskositeetti voidaan ilmaista dynaamisena tai kinemaattisena. Kine-

maattinen viskositeetti kuvaa fluidin viskositeetin ja inertiavoimien suhdetta ja se määritel-

lään dynaamisen viskositeetin suhteen seuraavasti (Munson et al. 2002, 15-20): 

 

𝑣 =  
𝜇

𝜌
,         (7) 

missä  

𝑣  kinemaattinen viskositeetti  [m2/s] 

𝜇  dynaaminen viskositeetti  [Pa s] 

𝜌  tiheys     [kg/m3] 

 

Teollisuudessa viskositeetit esitetään monesti myös Cgs-järjestelmän mukaisissa yksiköissä. 

Cgs-järjestelmässä dynaamisen viskositeetin yksikkö on poisi (P) ja kinemaattisen visko-

siteetin yksikkö on stoki (St). SI-järjestelmään nähden yksi poisi 𝑃 =
 𝑔

𝑠 𝑐𝑚
 ja yksi stoki 𝑆𝑡 =

 𝑐𝑚2

𝑠 
. 
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3.1 Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus 

Vuonna 1883 Englantilainen Osborne Reynolds osoitti kokeellisesti eron laminaarisen ja 

turbulenttisen virtauksen välillä. Kokeissa värjättyä vettä ajettiin eri virtausnopeuksilla lasi-

putken läpi, jolloin havaittiin eroavaisuuksia virtauksen luonteessa. Kokeiden perusteella 

Reynolds päätteli, että virtauksen käyttäytymiseen vaikuttavat seuraavat ominaisuudet: vir-

tausnopeus, putken halkaisija, tiheys ja viskositeetti. Täten Reynolds määritteli dimensiot-

toman Reynoldsin luvun kuvaamaan virtauksen luonnetta.  

 

Re =  
𝑤𝐿𝜌

𝜇
,        (8) 

missä 

  Re  Reynoldsin luku   [-] 

  𝑤  virtauksen nopeus   [m/s] 

  L  virtausta luonnehtiva pituus  [m] 

 

Näin ollen Reynoldsin lukua voidaan käyttää arvioimaan virtauksen turbulenttisuutta. Vir-

tausta kutsutaan laminaariseksi, mikäli fluidi virtaa siten, että kukin fluidielementti etenee 

suoraviivaisesti eli fluidin hiukkaset etenevät tasaisissa rinnakkaisissa kerroksissa. Lami-

naarisessa virtauksessa kerrokset eivät siis sekoitu keskenään. Putkivirtauksissa virtauksen 

laminaarisuus voidaan Reynoldsin luvun suhteen esittää seuraavasti: 

 

 Re < 2100  laminaarinen virtaus 

2100 < Re < 3200 transitio (siirtymä-) alue, virtaus muuttuu laminaarisesta tur-

bulentiksi 

3200 < Re    turbulentti virtaus 

 

Käytännössä putkessa tapahtuva virtaus on siis laminaarista Reynoldsin luvun ollessa alle 

2100 ja turbulenttia, kun Reynoldsin luku on yli 3200. Virtauksen muuttumista täysin tur-

bulentiksi on kuitenkin haasteellista ennustaa tarkasti ja täysin turbulentti virtaus saavute-

taan varmasti vasta Reynoldsin luvun ollessa noin 10 000.  Transitioalueen luvut eivät ole 

absoluuttisia vaan virtauksen luonteeseen voi vaikuttaa muun muassa virtauksen tila ennen 
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tarkastelukohtaa. Kuvassa 3 on esitetty virtauksen eteneminen laminaarista turbulentiksi 

seinämän läheisyydessä. 

 

Kuvan 3 mukaisesti laminaarisen ja turbulentin virtauksen rajakerrokselle voidaan esittää 

konvektiolämmönsiirtokertoimen tyypillinen käyttäytyminen rajakerroksen paksuuden 

suhteen, mikä on esitetty kuvassa 4. Kuvassa symboli δ kuvaa rajakerroksen paksuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Virtauksen eteneminen laminaarista turbulentiksi seinämän läheisyydessä (Incropera et al. 2017, 355). 

Kuva 4. Virtauksen rajakerroksen paksuuden ja konvektiolämmönsiirtokertoimen vaihtelu isotermisen levyn 

pinnalla (Incropera et al. 2017, 357). 
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3.2 Avoimen virtaussysteemin energiataseyhtälö 

Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaisesti systeemille, kuten esimerkiksi läm-

mönsiirtimelle, voidaan kirjoittaa energiatase kuvaamaan energian säilymistä. Avoimen sys-

teemin energiatase voidaan yksinkertaistettuna esittää seuraavasti (Whitman 2020, 152): 

 

Ė𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − Ė𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
,      (9) 

   missä 

  Ė𝑠𝑖𝑠ää𝑛  energiavirrat sisään systeemiin 

  Ė𝑢𝑙𝑜𝑠  energiavirrat systeemistä ulos 

  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
  systeemin energian muutosnopeus 

 

Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna energiavirrat yhtälössä voidaan esittää seuraavasti: 

 

∑ 𝛷𝑗
𝐽
𝑗=1 +∑ 𝑃𝑘 + ∑ 𝑞𝑚𝑖(ℎ𝑇𝑖 + 𝑢𝑚𝑖 +

𝑤𝑖
2

2
+ 𝑔𝑧 +

Ȧ𝑖

𝑞𝑚𝑖
𝜎𝑖)𝐼

𝑖=1
𝐾
𝑘=1  = 

𝑑

𝑑𝑡
∑ 𝑞𝑚𝑠(𝑢𝑇𝑠 + 𝑢𝑚𝑠 +

𝑤𝑠
2

2
+ 𝑔𝑧𝑠 +

Ȧ𝑠

𝑞𝑚𝑠
𝜎𝑠

𝑆
𝑠=1 )    (10) 

 

  missä 

  𝛷𝑗  lämpövirta taserajapinnan yli kohdassa j [kW] 

  𝑃𝑘  mekaaninen tai sähköteho taserajapinna yli [kW] 

  𝑞𝑚𝑖  massavirta taserajapinnan yli kohdassa i [kg/s] 

  ℎ𝑇𝑖  massavirran i tuntuva ominaisentalpia [kJ/kg] 

  𝑢𝑚𝑖  massavirran i ominaismuodostumissisä- 

energia      [kJ/kg] 

  𝑤𝑖  massavirran i nopeus taserajapinnalla  [m/s] 

  𝑧  etäisyys 0-potentiaalitasosta   [m] 

�̇�𝑖  massavirran i pinta-alavirta   [m2/s] 

𝜎𝑖  massavirran i pintajännitys   [N/m] 

𝑡  aika      [s] 
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3.3 Putkivirtaus ja painehäviöt 

Putkilämmönsiirtimissä toinen fluidi kulkee putkien sisällä, joten putkivirtauksen ilmiöiden 

tunteminen on oleellista. Putkivirtauksen turbulenttisuuden ohella virtauksen kehittyminen 

ja näin ollen virtauksen nopeusprofiili vaikuttaa muun muassa lämmönsiirron tehokkuuteen. 

Lisäksi putkessa syntyvät painehäviöt muuttavat virtaavan aineen tilaa, jolloin ne vaikuttavat 

merkittävästi virtaukseen, lämmönsiirtoon ja siten lämmönsiirtimen toimintaan kokonaisuu-

dessaan.  

 

Putkivirtauksessa syntyy kahdentyyppisiä painehäviöitä: kitka- ja kertahäviöitä. Kitkahäviöt 

syntyvät virtaavan fluidin ja putken pinnan välisestä kitkasta, johon fluidin viskositeetti vai-

kuttaa oleellisesti. Kertahäviöitä aiheutuu muun muassa putkimutkissa, venttiileissä, virtaus-

kanavan poikkipinnan muutoksissa sekä virtauksen haarautumisissa ja yhtymäkohdissa. Put-

kivirtauksen painehäviö saadaan laskettua yhtälöstä (Nakayma et al. 2018, 138-151): 

 

𝛥𝑝 =  
1

2
𝜌𝑤2(𝑓

𝑙

𝑑
+∑K),      (11) 

   

missä 

𝑓  kitkakerroin    [-] 

l  putken pituus    [m] 

d  putken halkaisija   [m] 

K  kertavastus    [-] 

 

Kuten yhtälöstä (11) voidaan huomata, painehäviö on suoraan verrannollinen virtausno-

peuden neliöön. Näin ollen virtausnopeuden kasvattaminen putkessa kasvattaa painehävi-

öitä merkittävästi. Virtausnopeuden optimointi painehäviöiden kannalta on tärkeää muun 

muassa putkilämmönsiirtimien taloudellisten käyttöarvojen suunnittelussa. 

 

Putkivirtauksen kitkakerroin turbulenttiselle virtaukselle saadaan selvitettyä kuvan 5 Moo-

dyn käyrästön avulla. Käyrästössä symboli e kuvaa putken sisäseinämän karheutta.  
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Kuva 5. Moodyn käyrästö kitkakertoimen määrittämiseksi (Moody 1944). 

 

Putkeen tullessa virtauksen nopeusjakauma on melko yhtenäinen, mutta viskositeetin vai-

kutusten takia virtaus kehittyy putkessa siten, että nopeus pienenee putken poikkileikkauk-

sen keskipisteestä kohti putken seinämiä. Putken seinämille kehittyy rajakerrokset, jotka 

muuttuvat etäisyyden mukaisesti. (Munson et al. 2002, 447) 

 

Kuvassa 6 on esitetty fluidin nopeusjakauma putkivirtauksessa turbulenttisen ja laminaari-

sen virtauksen tapauksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Virtauksen nopeusjakauma putkivirtauksessa turbulenttisessa ja laminaarisessa virtauksessa 

(Georgantopoulou ja Georgentopoulos 2018, 128). 
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Nopeusjakauman muodosta riippumatta virtauksen tilavuusvirta voidaan esittää keskimää-

räisen nopeuden ja putken dimensioiden avulla seuraavasti: 

 

𝑞𝑣 = 𝑤𝐴𝑝𝑜 = wπ(
𝑑𝑖

2
)2       (12) 

missä 

Apo  putken poikkipinta-ala  [m2] 
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4 PUTKILÄMMÖNSIIRTIMET 

Lämmönsiirrin tarkoittaa laitetta, jolla voidaan siirtää lämpöenergiaa väliaineesta toiseen. 

Lämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: regeneratiivisiin ja rekuperatiivisiin. 

Regeneratiivisessa lämmönsiirtimessä lämmönsiirto tapahtuu lämmönsiirtomateriaalin läm-

pökapasiteetin avulla. Materiaali saatetaan yhteyteen erilämpöisten virtausten kanssa, jolloin 

kuumasta virtauksesta varastoidaan materiaaliin lämpöenergiaa, joka sitten vapautetaan kyl-

mään virtaukseen. Sen sijaan rekuperatiivisessa lämmönsiirtimessä eli rekuperaattorissa 

kahta eri lämpöistä fluidia erottaa lämmönsiirtopinta, jonka läpi lämmönsiirto fluidien välillä 

tapahtuu. Rekuperaattoreissa ei yleensä ole liikkuvia osia. Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet 

voidaan niiden rakenteen perusteella jaotella seuraavasti (Shah ja Sekulic 2003, 1-3): 

 

• putkilämmönsiirtimet (shell-and-tube) 

• levylämmönsiirtimet (plate-type) 

• ripalämmönsiirtimet (extended surface). 

 

Putkilämmönsiirrin on siis rekuperatiivinen lämmönsiirrin, jossa ei ole liikkuvia osia. Put-

kilämmönsiirrin eri muodoissaan on yleisin käytössä oleva siirrintyyppi. Yleisesti ottaen 

putkilämmönsiirtimet ovat hyvin tehokas keino siirtää lämpöä fluidista toiseen (Russel et al. 

2008, 79).  

 

Putkilämmönsiirtimen rakenne on helppo valmistaa ja skaalata eri tehoalueille. Siirtimen 

mekaaninen kestävyys valmistuksen, kuljetuksen ja käytön asettamien vaatimusten mukai-

sesti on verrattain hyvä. Lisäksi puhdistettavuus ja vaurioituneiden osien korjaaminen on 

tyypillisesti helppoa. Lisäksi konstruoimalla sovelluskohteen mukaisesti siirrintyyppiä voi-

daan hyödyntää lähes kaikissa lämmönsiirtotehtävissä. Putkilämmönsiirtimiä voidaan käyt-

tää korkeisiin tai alhaisiin lämpötiloihin ja paineisiin, suurille lämpötilaeroille, höyrysti-

menä, lauhduttimena sekä syövyttävissä ja likaavissa olosuhteissa. (Sarkomaa et al. 1984, 

3) 
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4.1 Toimintaperiaate, rakenne ja sovellukset 

Putkilämmönsiirrin koostuu putkista, jotka on pakattu uloimmaisen kuoren eli vaipan sisään 

vaipan akselin kanssa yhdensuuntaisesti. Lämmönsiirtimen tehovaatimuksen mukaan putkia 

voi olla jopa satoja. Lisäksi tyypillisesti vaipan sisällä on ohjauslevyjä (baffles), joiden 

avulla vaipassa virtaava fluidi pakotetaan virtaamaan putkistoon nähden ristikkäin turbulent-

tisuuden kasvattamiseksi ja näin ollen lämmönsiirron tehostamiseksi. Kuvassa 7 on esitetty 

havainnollistava kuva putkilämmönsiirtimen rakenteesta.  

 

 

Lämmönsiirto perustuu siihen, että toinen fluidi kulkee putkiryhmän sisällä ja toinen putkis-

ton ulkopuolella lämmönsiirtimen vaipassa. Tällöin lämpöenergia siirtyy korkeamman läm-

pötilan fluidista putkien materiaaliin ja siitä edelleen putkien toiselle puolelle toiseen, kyl-

mempään fluidiin. Tyypillisesti korkeamman viskositeetin fluidi virtaa putkiston ulkopuo-

lella eli vaippapuolella, jotta alhaisemmilla virtausnopeuksilla saavutetaan mahdollisimman 

turbulenttinen virtaus tehostamaan lämmönsiirtoa. (Sarkomaa et al. 1984) 

 

Kuvan 7 putkilämmönsiirrin on putkipuolelta yksivetoinen, eli putket ja virtaus niiden sisällä 

kulkevat vain yhteen suuntaan. Usein putkilämmönsiirtimet kuitenkin suunnitellaan moni-

vetoisiksi, jolloin putki- ja vaippavetojen lukumäärä vaihtelee. Tyypillisesti vaippavetoja on 

yksi, mutta putkivetoja kaksi tai enemmän, jolloin yksittäiseen virtauskanavaan saadaan li-

sää pituutta suhteessa tilavuuteen. Kuvassa 8 on havainnollistettu putkivetojen konfiguraa-

tiota. (Lakhani ja Pandey 2018, 18-21) 

 

Kuva 7. Havainnollistava rakennekuva putkilämmönsiirtimestä (Cengel 2003, 670). 
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Lämmönsiirtimen putkipuolelle fluidi syötetään sisään ja ulos päätykammioissa (kuvassa 7 

front-end-header ja rear-end-header) sijaitsevista yhteistä. Lisäksi putkivetojen määrän mu-

kaisesti päätykammioissa sijaitsee jakolevyjä, jotka jakavat tulevan ja lähtevän virtauksen 

päätykammioissa putkiin kohti ulostuloa. Vaippapuolelle fluidi syötetään vaipassa sijaitse-

vasta yhteestä ja aine virtaa vaipassa ohjauslevyjen määrittämän virtauskanavan mukaisesti 

kiertäen kohti ulostuloyhdettä. (Bell, 1983, 3.1.2-2) 

  

Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin riippuu putken sijainnista putkipaketissa. Putkia voi-

daan asettaa vaipan sisään toisiinsa nähden riveittäin erilaisiin konfiguraatioihin. Kuvassa 9 

on havainnollistettu putkien järjestystä, joka voi olla peräkkäinen (aligned) tai limittäinen 

(staggered) (Incropera ja Dewitt 2002, 469). Limittäisiä konfiguraatioita saadaan useita mah-

dollisia muuttamalla kahden peräkkäisen rivin horisontaalista sijaintia toisiinsa nähden. Seu-

raavassa kuvassa 10 on esitetty tyypilliset erilaiset putkiryhmän konfiguraatiot  

 

Kuva 9 Peräkkäinen ja limittäinen putkikonfiguraatio (Incropera ja Dewitt 2002, 469). 

 

Kuva 8. Vasemmalla yksi vaippaveto ja kaksi putkivetoa, oikealla 2 vaippavetoa ja 4 putkivetoa (Lakhani ja 

Pandey 2018, 19). 
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Kuva 10. Erilaisia putkikonfiguraatioita (Thulukkanam 2013, 239). 

 

Lämmönsiirtimen putket voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: U-putket ja suorat putket. Näi-

den lisäksi putket voidaan jakaa vielä alaluokkiin niiden pinnan tai materiaalin mukaisesti 

(Thulukkanam 2013, 238): 

 

1. Sileät putket 

2. Ripaputket 

3. Duplex- ja bimetalliputket. 

 

Putkilämmönsiirtimien rakenteille on siis olemassa useita mahdollisia variaatioita. Tubular 

Exchanger Manufacturers Association (TEMA) (1999) on julkaissut standardin sisältäen ko-

koelman erilaisia mahdollisia putkilämmönsiirtimiä. Lista on jaettu kolmeen osaan: pääty-

kammio-, vaippa, ja kääntökammiotyyppeihin. Yhdistämällä osatyyppejä saadaan putkiläm-

mönsiirtimistä lukuisia erilaisia variaatioita. Listassa jokaiselle osatyypille on annettu oma 

kirjain. Näin ollen lämmönsiirrintyypin tunnistaa kirjainyhdistelmästä, joka siis koostuu eri 

osatyypeistä. TEMA:n julkaisema osatyyppijaottelu on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11. TEMA standardit putkilämmönsiirtimille (TEMA 2020, 5). 
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4.1.1 U-arvo eri sovelluksissa 

Samoissa prosessiolosuhteissa putkilämmönsiirtimien U-arvon suuruus vaihtelee käytettä-

vien fluidien välillä ja fluidien faaseilla on suuri vaikutus U-arvoon. Taukukossa 1 on esitetty 

tavanomaisia vaihteluvälejä putkilämmönsiirtimien U-arvoon eri faasien välisissä tapauk-

sissa. Taulukossa 2 sen sijaan on esitetty tavanomaisia U-arvoja tyypillisten fluidien väli-

sissä tapauksissa. 

   

Taulukko 1. Putkilämmönsiirtimen tavanomaisia U-arvoja eri faasien välisissä tapauksissa (Sarkomaa et al. 

1984, LIITE 1). 

Käyttökohde U-arvo [W/m2K]  

kaasu (1 bar) - kaasu (1 bar) 5–35 

kaasu (1 MPa) - kaasu (1 MPa) 150–500 

neste - kaasu (1 bar) 15–70 

neste - kaasu (25 MPa) 200–400 

neste - neste 150–1200 

neste - lauhtuva höyry 300–1200 

 

Taulukko 2. Putkilämmönsiirtimen tavanomaisia U-arvoja eri fluidien välisissä tapauksissa (Incropera et al. 

2017, 658). 

Fluidiyhdistelmä  U-arvo [W/m2K] 

vesi - vesi 850–1700 

vesi - öljy 110–350 

höyryn lauhtuminen (vettä putkissa) 1000–6000  

ammoniakin lauhtuminen (vettä putkissa) 800–1400 

alkoholin lauhtuminen (vettä putkissa) 250–700 

 

 

4.2 Suorituskyky- ja mitoituslaskenta 

Putkilämmönsiirtimen lämpötekninen suunnittelu on melko monimutkainen laskennallinen 

prosessi, jossa suunnittelussa käytettävät parametrit ovat toistensa funktioita. Näin ollen siir-

timen mitoitus ja suorituskykylaskenta on iteratiivinen prosessi, joka tyypillisesti toteutetaan 

tietokoneavusteisesti.  

 

Lämmönsiirtimen tarkastelu perustuu lähtötilanteeseen, jossa sekä putki- että vaippapuolen 

prosessiolosuhteet tunnetaan. Prosessiolosuhteilla tarkoitetaan tässä tapauksessa fluidien 

virtausnopeutta, lämpötilaa ja painetta. Toisin sanoen mitoituslaskenta perustuu siis 
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tilanteeseen, jossa lämmönsiirtimen käyttötarkoitus tunnetaan eli mikä määrä ja mitä ainetta 

halutaan lämmittää tai jäähdyttää, kuinka paljon ja missä ajassa. Lämmönsiirtimien tehon-

laskentaan ja sitä kautta mitoitukseen on olemassa erilaisia yleisesti käytössä olevia mene-

telmiä. Näitä ovat esimerkiksi tässä työssä sovellettava LMTD-menetelmä eli logaritmisen 

lämpötilaeron menetelmä sekä ε-NTU menetelmä. 

4.2.1 Logaritmisen lämpötilaeron korjauskerroin  

Yleinen käytäntö LMTD-menetelmässä on kuvata todellista lämpötilaeroa logaritmisen kes-

kilämpötilaeron ja korjauskertoimen F avulla. Korjauskerroin F riippuu lämmönsiirtimen 

geometriasta sekä fluidien sisäänmeno- ja ulostulolämpötiloista. Useille geometrioille kor-

jauskerroin F voidaan määrittää kirjallisuudesta löytyvistä kuvaajista kahden lämpötilasuh-

deluvun suhteen. Korjauskertoimeen vaikuttavat lämpötilasuhdeluvut määritellään seuraa-

vasti:  

 

𝑃 =
𝑇𝑝,𝑢𝑙𝑜𝑠− 𝑇𝑝,𝑠𝑖𝑠ää𝑛

𝑇𝑣,𝑠𝑖𝑠ää𝑛− 𝑇𝑝,𝑠𝑖𝑠ää𝑛
        (13) 

𝑅 =
𝑇𝑣,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇,𝑣,𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑇𝑝,𝑢𝑙𝑜𝑠−𝑇𝑝,𝑠𝑖𝑠ää𝑛
,       (14) 

missä 

Tp   putkipuolen lämpötila   [°C] 

Tv   vaippapuolen lämpötila  [°C] 

 

4.3 Tuotesarjan lämmönsiirtimien esittely 

Kohdeyrityksen putkilämmönsiirtimistä koostuva tuotesarja kattaa yhteensä 27 erikokoista 

lämmönsiirrintä. Kyseiset putkilämmönsiirtimet soveltuvat yrityksen sarjatuotantoon ja nii-

den ensisijainen käyttökohde on öljynjäähdytys. Putkilämmönsiirtimiä ei ole mitoitettu 

TEMA standardeilla. Modulaarinen tuotesarja on nimeltään OCL-sarja ja se on jaettu viiteen 

ryhmään vaipan halkaisijan variaatioilla. Ryhmät sisältävät lämmönsiirtimiä eri putkipituuk-

silla, jolloin kukin tuotesarjan tuoteryhmä siis sisältää eripituisia putkilämmönsiirtimiä, joi-

den vaipan halkaisijan mitta ryhmän sisällä on vakio. Kuvassa 12 on esitetty tuotesarjan 

lämmönsiirtimen markkinointikuva.  
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Tuotesarjan lämmönsiirtimissä vaippa- ja putkipuolen sisäänmenoyhteet sijaitsevat eri pää-

dyissä. Lämmönsiirtimet ovat vaippapuolella yksivetoisia ja putkipuolella kolmevetoisia. 

Molemmissa päätykammioissa on siis yhdet jakolevyt, jotka ohjaavat virtauksen päätykam-

miossa kohti seuraavaa putkivetoa. Molemmille puolille fluidit ohjataan sisään hitsatuista 

muhveista eli yhteistä, joiden halkaisijan mitta vaihtelee lämmönsiirtimien koon mukaisesti. 

Kuvissa 13, 14 ja 15 on havainnollistettu tuotesarjan lämmönsiirtimien rakennetta.  

 

Kaikki tuotesarjan putkilämmönsiirtimet ovat materiaaliltaan haponkestävää terästä, joten 

ne soveltuvat materiaalinsa puolesta useisiin sovelluksiin, joissa jäähdytettävä neste ja jääh-

dytysneste vaihtelee. Lämmönsiirtimet ovat kansistaan eli päätykammioiden päistä avatta-

via, joten putkien sisäpintojen mekaaninen puhdistaminen on mahdollista. Putkipakka (tube 

bundle) on hitsattu vaippaan kiinni, jolloin ei tarvita tiivisteitä vaipan ja putkilevyn väliin. 

Kaikki lämmönsiirtimet ovat siis tyypiltään TEMA standardeilla esitettynä NEN-tyyppiä. 

Kuvassa 15 on esitetty putkilämmönsiirtimien rakenteen ulkomittakuva ja taulukossa 3 ko-

keellisesti tutkittavien lämmönsiirtimien ulkoiset dimensiot kuvan 15 mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 12. Tuotesarjan lämmönsiirtimen markkinointikuva. 
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Kuva 13. Suunnittelukuva. 

Kuva 14. Rakennekuva vaipasta ja päädystä. 

Kuva 15. Mittakuva ulkoisista dimensioista. 
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Taulukko 3- OCL-sarjan kokeellisesti tutkittavien lämmönsiirtimien ulkoiset dimensiot. 

 

 

Ohjauslevyjä vaipan sisällä on kahdenlaisia, koska putkipakan geometria ei ole symmetrinen 

horisontaalisen akselin suhteen. Ohjauslevyjen tarkoituksena on ohjata vaippapuolen virtaus 

kiertämään vaipassa kohtisuorasti putken pitkittäisakseliin nähden. Lisäksi ohjauslevyt ly-

hentävät putkien jänneväliä ja pienentävät putkien värähtelyä. Ohjauslevyjen määrä vaihte-

lee putkipituuden mukaisesti. Mitä pidemmät putket sitä enemmän vaipassa on ohjauslevyjä. 

Lisäksi ohjauslevyjen välinen etäisyys vaihtelee putkipituuden vaihdellessa. Kaikissa tuote-

ryhmän lämmönsiirtimissä tyypin 1 ohjauslevyjä on aina yksi enemmän kuin tyyppiä 2, 

koska vaippapuolen virtaus ohjataan sisään ja ulos lämmönsiirtimistä aina samasta kohdasta 

suhteessa poikkileikkaukseen.  

 

Tuotesarjan kaikilla lämmönsiirtimillä on samat suunnitteluarvot: 

 

• vaippapuolen sallittu paine   0–10 bar (g) 

• putkipuolen sallittu paine   0–10 bar (g) 

• vaippapuolen sallittu lämpötila  0–100 °C 

• putkipuolen sallittu lämpötila  0–100 °C. 

 

 

  

Tyyppi Mitoitus [mm] Paino 

  A B C d E F G H kg 

OCL08-200 285 140 104 R3/4" 26 60 50 52 7 

OCL08-400 469 324 288 R3/4" 26 60 50 52 9 

OCL10-400 609 428 416 R1" 32 77 62 76 14 
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5 ÖLJYT 

Työssä tarkasteltavien putkilämmönsiirtimien ensisijainen käyttökohde on teollisuudessa 

käytettävien öljyjen jäähdytys eli tuotteet toimivat käytännössä öljynjäähdyttiminä. Näin ol-

len on tärkeää tuntea jäähdytettävät öljyt ja niiden ominaisuuksien vaikutus lämmönsiirti-

mien toimintaan. Työssä tullaan tutkimaan pääasiassa erilaisten teollisuudessa käytettävien 

voitelu- ja hydrauliöljyjen jäähdytystä. Öljyjen tutkiminen rajataan öljyihin, jotka ylipäätään 

lämpenevät käyttökohteissaan ja joita on tarve jäähdyttää. Näin ollen on syytä perehtyä tar-

kemmin teollisuuden hydrauliikka-, vaihteisto-, turbiini- ja kiertovoiteluöljyihin. 

 

5.1 Tärkeimmät aineominaisuudet 

Voiteluaineiden tarkoituksena on pitää pinnat erillään, toimia jäähdytysnesteenä, vaimentaa 

värähtelyä, suojella pintoja kulumalta ja korroosiolta sekä hajauttaa epäpuhtauksia  

(Ronkainen 2019, 6). Voiteluöljyjen aineominaisuudet vaikuttavat siihen, miten hyvin öljy 

toimii käyttötarkoituksessaan. Merkittävimmät öljyjen yhteydessä tyypillisesti esitetyt omi-

naisuudet ovat viskositeetti, viskositeetti-indeksi, tiheys, jähmepiste ja leimahduspiste. Näi-

den lisäksi lämmönsiirron kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat ominaislämpökapasiteetti, 

tiheys ja lämmönjohtavuus. Lämmönsiirtimen toiminnan kannalta merkittävää on, miten 

nämä aineominaisuudet muuttuvat lämpötilan muuttuessa. 

 

Kaupallisissa voiteluaineissa jälleenmyyjät ja valmistajat esittävät viskositeetin yleensä 40 

°C ja 100 °C lämpötiloissa, mikä on useimmissa teollisuuden prosesseissa riittävä (voi-

telu)öljyn lämpötila-alue. Viskositeetin tunteminen on tärkeää, jotta osataan valita kuhunkin 

voitelutarkoitukseen riittävän suorituskykyinen öljy. Käytännössä viskositeetin on siis ol-

tava riittävän matala muun muassa painehäviöiden minimoimiseksi, mutta tilanteeseen näh-

den riittävän korkea, jotta saavutetaan riittävän paksu öljykerros voitelupintojen väliin. Vis-

kositeettiä esiteltiin tarkemmin työn kappaleessa 3. Viskositeetti-indeksillä kuvataan voite-

luöljyjen viskositeetin riippuvuutta lämpötilan muutoksesta (Eni 2020). Mitä korkeampi vis-

kositeetti-indeksin arvo on, sitä vähemmän aineen viskositeetti muuttuu lämpötilan muuttu-

essa. Alun perin indeksi kehitettiin välille 0–100, mutta öljyjen kehityttyä indeksin arvoja 

on kasvatettu eli nykyään viskositeetti-indeksi voi olla myös yli 100.  
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5.2 Luokitukset ja standardit 

Öljyille on olemassa useita erilaisia luokituksia. Erilaisia öljyjä luokitellaan pääasiassa nii-

den käyttötarkoituksien mukaan. Moottoriöljyihin, erityisesti kulkuneuvojen tapauksessa, 

käytetään tyypillisesti American Petroleum Institute (API-) ja Society of Automotive En-

gineers SAE-luokituksia. Molemmissa jaottelu on toteutettu viskositeetin ja käyttökohteen 

mukaisesti. SAE-luokitusta käytetään melkein pelkästään moottoriöljyille (SAE 2015). API-

luokitusta sen sijaan käytetään myös vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyille. API-luokituksen 

mukaan vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyt luokitellaan lisäaineiden ja käyttökohteiden mukai-

sesti seuraavasti (eni 2020): 

 

• GL-1  

Vaihteistoöljy, jossa ei paineenkeston, eng. Extreme Pressure (EP) lisäaineistusta. 

Käyttökohde: kevyesti kuormitetut vaihteistot 

• GL-4 

EP –lisäaineistettu vaihteistoöljy, jota käytetään useimmissa käsivalintaisissa vaih-

teistoissa 

• GL-5 

Erittäin runsaasti EP –lisäaineistettu öljy. Hypoidivetopyörästöihin, joissa suuret no-

peudet, korkeat lämpötilat ja kuormitukset.  

 

5.2.1 ISO-VG ja AGMA 

Teollisuudessa käytettäviin voiteluöljyihin käytetään lähes poikkeuksetta ainakin Internati-

onal Standards Organization Viscosity Grade (ISO-VG) standardia öljyjen viskositeettien 

luokitukseen (Engineering ToolBox 2008). ISO-VG standardin mukainen luokitus öljyn vis-

kositeetille on numero välillä 2-1500. Mitä suurempi ISO-VG arvo on, sitä korkeampi on 

aineen viskositeetti. ISO-VG standardin tarkoituksena on esittää aineiden viskositeetit yksi-

selitteisesti Csg-järjestelmän yksikössä cSt pohjautuen kinemaattiseen viskositeettiin 40 °C 

lämpötilassa. Näin ollen voiteluaineiden toimittajilla, laitteiden suunnittelijoilla, asiakkailla 

ja käyttäjillä on yhteinen standardoitu perusta teollisten voiteluaineiden nimeämiselle ja va-

litsemiselle. Usein valmistajat ja jälleenmyyjät lisäävät ISO-VG standardiarvon suoraan 
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öljyn kauppanimeen. Kuvassa 16 on esitetty kinemaattisen viskositeetin minimi- ja maksi-

miarvot ISO-VG standardin arvojen suhteen 40 °C lämpötilassa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO-VG luokituksen öljyille voidaan kehittää standardin (ASTM D341-20e1) mukaisesti 

viskositeetin riippuvuus lämpötilasta, mikä on hyvin olennainen tieto öljyjäähdyttimien vir-

tausteknisen- ja termodynaamisen laskennan kannalta. Kuvassa 17 on esitettynä käyrästö 

puolilogaritmisella asteikolla seitsemän eri ISO-VG-luokan öljyn viskositeeteille lämpötilan 

funktiona välillä 30–100 °C. Kehitetystä viskositeettikäyrästöstä voidaan huomata öljyn 

lämpötilan huomattava vaikutus viskositeetin arvoon. Lämpötilan alentuessa viskositeetti 

kasvaa eksponentiaalisesti, jolloin lämmönsiirtokertoimet pienenevät, U-arvo pienenee ja 

näin ollen lämmönsiirto heikkenee eli lämmönsiirtimen jäähdytysteho alenee. Tämän takia 

on tilanteen salliessa hyödyllisempää ylläpitää korkeampaa lämpötilatasoa, mutta suurem-

paa öljyn virtausnopeutta, jotta lämmönsiirtimellä saavutetaan korkeampi jäähdytysteho 

suhteessa käytettyyn energiaan. Tiedetään, että virtausnopeuden kasvaessa painehäviö suu-

renee, mutta toisaalta myös viskositeetin kasvaessa painehäviö suurenee. Joissain tapauk-

sissa öljyä on jonkin prosessivaatimuksen takia pakko jäähdyttää tiettyyn lämpötilaan, jol-

loin viskositeetin kasvua ei voida välttää. 

Kuva 16. Kinemaattisen viskositeetin minimi- ja maksimiarvot ISO-VG standardin arvojen suhteen 

(Engineering ToolBox 2008).  
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Toinen teollisuusöljyissä usein esiintyvä öljyjen luokitus on American Gear Manufacturers 

Association (AGMA) / Extreme Pressure (EP). Luokitus on kehitetty öljyille, jotka sisältävät 

paineenkestolisäaineita. Luokitus esiintyy tyypillisesti erilaisten vaihteisto- ja kiertovoitelu-

öljyjen yhteydessä. Kyseiset öljyt ovat usein paineenkestolisäaineistettuja, jolloin ISO-VG 

luokituksen lisäksi EP luokitus on tarpeellinen. AGMA EP luokituksen ja ISO VG luokituk-

sen välinen riippuvuus on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. AGMA EP luokitus. 

AGMA EP 

luokka 
Viskositeetti 

[mm2/s] (40°C) 

Vastaava ISO- 

VG arvo 

0 28,8-35,2 32 

1 41,4-50,6 46 

2 EP 61,2-74,8 68 

3 EP 90,0-110 100 

4 EP 135-165 150 

5 EP 198-242 220 

6 EP 288-352 320 

7 EP 414-506 460 

8 EP 612-748 680 

8 AEP 900-1100 1000 

9 EP 1350-1650 1500 

Kuva 17. Eri ISO-VG luokkien viskositeetti lämpötilan funktiona puolilogaritmisella asteikolla. 
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6 KOKEELLINEN TEHON MÄÄRITYS 

 

Kokeellinen tehon määritys toteutettiin Refinec Oy:n konepajalla marras-joulukuussa 2020. 

Kokeita varten konepajalla suunniteltiin ja rakennettiin koelaitteisto, johon lämmönsiirtimet 

kytkettiin testattavaksi. Koelaitteisto suunniteltiin siten, että mittauksia varten saatiin läm-

mönsiirtimille öljy- ja vesikierrot, jotka vastaavat lämmönsiirtimien suunniteltuja käyttöar-

voja. Näin ollen kokeellinen tehonmääritys antaa virhemarginaalien puitteissa luotettavan 

kuvauksen lämmönsiirtimien suorituskyvystä asiakkaiden prosessiolosuhteissa.  

 

Kokeellisen tehonmäärityksen ideana oli selvittää lämmönsiirtimien tehot käyttöarvojen 

puitteissa. Käyttöarvoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lämmönsiirtimessä sekä öljy- että ve-

sipuolella vallitsevaa painetta, lämpötilaa ja virtausnopeutta. Tutkittava lämmönsiirrintuo-

tesarja sisältää eri kokoisia tyyppejä, joiden maksimiteho vaihtelee alustavan oletuksen mu-

kaan muutaman kilowatin ja satojen kilowattien välillä. Kokeellisesti mittaukset kyettiin jär-

jestämään tehoalueelle 2–12 kW. Tätä suuremman lämmönsiirtotehon määrittäminen ko-

keellisesti on haasteellista, koska mittauksissa vaadittaisiin suuret ja tehokkaat järjestelmät 

öljylämmitystä sekä öljy- ja vesikiertoa varten. Näin ollen tuotesarjan suuritehoisten läm-

mönsiirtimien tehot määritettiin vain laskennallisesti Aspen Exchanger Design and Rating 

(EDR) -ohjelmalla. 

 

Kokeellisesti ei varsinaisesti pyritty saavuttamaan lämmönsiirtimien korkeinta mahdollista 

lämmönsiirtotehoa vaan kokeiden perusteella oli tarkoituksena saada selville testattavien 

lämmönsiirtimien lämmönläpäisyluku (U-arvo) ja teho öljyn massa- tai tilavuusvirran funk-

tiona. Kokeellisesti selvitetyn U-arvon perusteella pystytään luotettavasti laskennallisesti 

selvittämään suurin mahdollinen lämmönsiirtoteho, kun U-arvon lisäksi tunnetaan molem-

pien fluidien sisäänmenolämpötilat ja korkeimman tehon tuottamat sallitut käyttöarvot. 

Konkreettisesti laskennassa tämä tarkoittaa virtausnopeuksien nostamista suurimmaksi sal-

lituksi. Tässä yhteydessä suurin sallittu nopeus määritettiin kohdeyrityksen toimesta. Suurin 

sallittu nopeus on arvioitu toiminta-arvo, jolloin painehäviöt ovat kohtuullisia ja soveltuvat 

vielä joihinkin teollisiin käyttökohteisiin. Kohtuullinen painehäviö arvioidaan suhteessa 

jäähdytystehoon, jolloin tämän tuotesarjan sisällä se vaihtelee 0.5 bar ja 1.5 bar välillä. En-

simmäisten mittausten jälkeen havaittiin, että öljypuolen massavirran muutoksilla 
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saavutetaan laskennan jälkeen hyvin erisuuruisia U-arvoja. Mitä korkeammaksi öljypuolen 

virtausnopeus nostettiin, sitä suurempia U-arvoja saatiin. Näin ollen tarkoituksena oli kehit-

tää koelaitteisto muun muassa sen mukaisesti, että saadaan U-arvo ja teho selvitettyä mah-

dollisimman laajalla öljyn massavirran vaihteluvälillä, jolloin vertailu laskennalliseen tehon 

määritykseen Aspen EDR -ohjelmistoa hyödyntäen on mahdollisimman kattava. 

 

Mittausten lähtökohtana oli saavuttaa systeemiin stationääritila eli ajasta riippumaton tila, 

jotta lämmönsiirto-ominaisuudet ja teholaskennan tulokset ovat luotettavia. Stationääritilan 

saavuttamiseksi lämmönsiirtimen jäähdytystehon sekä öljysäiliöillä tuotettavan öljyn läm-

mitystehon on oltava yhtä suuria.  Näin ollen koelaitteiston öljykierrossa öljy kuumenee ja 

jäähtyy samalla teholla, jolloin saavutetaan stationäärinen tila vesipuolen tilavuusvirran py-

syessä vakiona. Tällöin öljyn sisäänmenolämpötila lämmönsiirtimeen saadaan jatkuvasti py-

symään halutussa arvossa (Töljy,sisään =  60 °C). Tutkituksi sisäänmenolämpötilaksi valikoitui 

60 °C, koska se on kohdeyrityksen tietojen mukaan teollisuudessa tyypillinen lämpötila, jol-

loin öljyä aletaan jäähdyttämään. Tästä syystä koelaitteiston lämmitystehoa jouduttiin nos-

tamaan useaan otteeseen erilaisilla keinoilla jo ensimmäisellä tutkittavalla lämmönsiirti-

mellä (OCL08-400). Mittauksissa stationääritilan saavuttaminen korkeimmilla massavir-

roilla saattoi kestää jopa useita tunteja, koska jo pelkästään suuren määrän (yli 100 litraa) 

öljyn lämmitys konepajan hallin huoneilman lämpötilasta 60 °C:een kesti yli tunnin. Tämän 

lisäksi säädettävien lämpötilavastusten hallitseminen stationääritilan saavuttamiseksi oli 

haasteellista johtuen pitkästä viiveestä tehosäädön ja lämpötilan muutoksen havaitsemisen 

välillä. 

 

Mittauksissa käytettiin öljypuolella kiertoaineena Neste Hydraulic 32 ulkokäytön hyd-

rauliöljyä, jonka viskositeetti on sen kauppanimensä mukaisesti 32 cSt (40 °C). Kyseinen 

öljy on tyypillinen alhaisen viskositeetin hydrauliöljy sovelluksiin, joissa tuotesarjan läm-

mönsiirtimiä tullaan käyttämään öljyjäähdyttyminä. Lisäksi kyseiselle öljylle on helposti 

saatavissa aineominaisuudet lämpötilan funktiona, jolloin laskenta sekä simulointi Aspen 

EDR:llä saadaan toteutettua. Vesipuolella käytettiin vesijohtoverkostosta saatavaa vettä il-

man lisäaineita. Vesipuolella nestettä ei esikäsitelty ennen lämmönsiirtimeen menoa, eli käy-

tetyn veden paine ja lämpötila vastasivat verkostosta saatavan veden arvoja. Vesipuolen pai-

neen ja tilavuusvirran kasvattaminen olisi vaatinut vesijärjestelmän rakentamisen tai 
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säiliöauton, mitä ei nähty tarpeelliseksi, koska vertailu laskennallisiin tuloksiin tehdään öljyn 

tilavuusvirran muutoksilla. Näin ollen myös veden tilavuusvirta vastasi kaikissa mittauksissa 

vesiverkoston antamaa maksimivirtausta.   

6.1 Mittausjärjestelyt  

Käytetyn koelaitteiston pääkomponentit ovat öljysäiliö, välilämmityssäiliö, öljypumppu, 

lämmitysvastukset, öljykiertoputkisto ja vesikiertoputkisto. Koelaitteisto rakennettiin pitkän 

kuormalavan päälle lukuun ottamatta välilämmityssäiliötä, joka asetettiin lavan viereen lat-

tiatasolle. Mitta-anturien kaapelointi johdettiin viereiseen valvomohuoneeseen, josta mit-

tauksia ohjattiin ja seurattiin tietokoneella. Koelaitteistosta kokonaisuudessaan tehtiin PI-

kaavio, joka esittää kaikki instrumentit, konfiguraation ja mitta-anturit. PI-kaavio on esitetty 

kuvassa 18 sekä suurempana liitteessä I.  

 

 

Kuva 18. Koelaitteiston PI-kaavio. 

 

Koelaitteiston anturointi oli merkittävässä roolissa laitteiston suunnittelussa ja rakentami-

sessa. Anturit kytkettiin koelaitteistoon PI kaavion mukaisesti. Kaikki mittaukseen käytetyt 

anturit ovat lähettimiä, jotka lähettävät analogisen signaalin virtaviestinä anturimoduulille ja 

siitä edelleen tietokoneelle. Virtaviesti saadaan muutettua absoluuttiseksi mittausarvoksi 

valmistajan ilmoittaman mittausalueen konfiguroinnin ja virtaviestin välisellä lineaarisella 
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sovitefunktiolla. Tämän ohella mittauksia toteutettiin myöhemmin toisen, kaupallisen käyt-

töliittymän avulla eri valmistajien antureilla, jotta laskentaan käytettäville antureille saatiin 

vertailuantureita. 

 

Datankeruuta varten kehitettiin Python-ohjelmointikielellä käyttöliittymä, jolla mittadata 

saatiin halutulla tavalla talteen. Käyttöliittymän ideana oli tehdä mittausten datankeräyksestä 

automaattinen ohjelma, joka tuottaa mittauksesta CSV-tiedoston sisältäen kaiken mitatun 

datan halutussa formaatissa, jotta muun muassa laskenta saadaan vaivattomasti suoritettua. 

Mittauksissa datankeräysohjelma asetettiin tallentamaan datapisteitä 10 sekunnin aikavälein, 

joka oli varsin riittävä tuottamaan keskiarvoja lähes stationääritilassa toimivasta mittauk-

sesta. Mittauksissa kullakin öljypuolen massavirran arvolla kerättiin datapisteitä laskentaa 

varten suunnilleen 10 minuutin ajan. Käytetyt mitta-anturit on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Mittauksissa käytetyt mitta-anturit. 

Mitattava 

suure 
Mittauksen sijainti 

Suure  

(lyhenne) 

Anturin kauppa-

nimi 

Anturin mittaus-

periaate 

Lämpötila  

Ennen lämmönsiirrintä 
Töljy,sisään WIKA TR33 

Vastuslämpötila-

mittaus 

Tvesi, sisään Wenglor FXFF107 

Lämmönsiirtimen jäl-

keen 

Töljy,ulos WIKA TR33 

Tvesi,ulos WIKA TR33 

Paine  

Ennen lämmönsiirrintä 
pöljy,sisään WIKA A 10 

Elektroninen  
pvesi,sisään WIKA A 10 

Lämmönsiirtimen jäl-

keen 

pöljy,ulos WIKA A 10 

pvesi,ulos WIKA A 10 

Tilavuus-

virta 
Ennen lämmönsiirrintä 

qv,öljy IFM SA2000 
Kalorimetrinen  

qv,vesi Wenglor FXFF107 

 

6.1.1 Kalibrointi ja anturien mittaustarkkuus 

Kaikki käytetyt anturit olivat tehdaskalibroituja. Tilavuusvirtamittarit olivat ennen koelait-

teistoa käyttämättömiä. Lämpötila-antureita oli käytetty testilaitteistossa aikaisemmin ja 

niille suoritettiin konepajan tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa vertailumittauksia uu-

sien, toisen valmistajan tehdaskalibroitujen vastuslämpötila-anturien avulla. Koelaitteistoa 

hyödynnettiin vertailun suorittamisessa kuumentamalla öljyä eri lämpötiloihin ja ottamalla 
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datapisteitä ylös laitteistoon yhtä aikaa vierekkäin kytketyistä lämpötila-antureista. Tällöin 

myös vertailussa käytetty väliaine eli öljy vastaa samaa väliainetta kuin itse mittauksissa.  

 

Havaittiin, että anturien ilmoittamissa lukemissa oli pieniä eroavaisuuksia. Toisen valmista-

jan vastuslämpötila-anturit näyttivät keskenään täysin samaa lukemaa öljyn lämpötilan vä-

lillä 20–65 °C. Sen sijaan mittauksissa käytetyissä TR33 lämpötila-antureissa oli eroavai-

suuksia keskenään ja näihin toisen valmistajan antureihin verrattuna. Näin ollen molemmille 

öljypuolen TR33 lämpötila-antureille toteutettiin kalibrointi, joissa verrokkina toimi uudet 

luotettavammat vastuslämpötila-anturit. Kalibroinnissa kerättiin noin 20 datapistettä lämpö-

tilavälillä 20–65 °C ja pienimmän neliösumman menetelmän avulla muodostettiin seuraavat 

sovitteet:  

 

𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 =  0.989 𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛,𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 − 1.115    (15)  

   

𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠 =  0.996 𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 − 2.098    (16) 

 

Vesipuolen lämpötila-antureille toteutettiin vastaava tutkimus, mutta anturien välillä ei ha-

vaittu kalibrointia vaativia eroavaisuuksia. Joka tapauksessa vesipuolen lämpötilan vaihte-

luväli on mitatuilla lämmönsiirtimillä hyvin pieni, noin 8–15 °C, joten varsinaisen keskiläm-

pötilan absoluuttinen arvo ja sen tarkkuus ei vaikuta laskennan tuloksiin, mutta lämpötila-

eron tarkkuus on tärkeää. Lämpötilaeroa tutkittiin toisen valmistajan anturien kanssa yhtäai-

kaisesti koelaitteistoon kytkettynä ja eroavaisuudet olivat laitevalmistajien ilmoittamia mit-

tausvirheitä pienempiä.    

 

Paineanturien vertailua toisilla antureilla ei tämän työn yhteydessä nähty tarpeelliseksi. Pai-

neanturit näyttivät kaikissa tutkituissa paineissa keskenään samaa lukemaa 0.1 bar tarkkuu-

della, kun fluidit olivat levossa, jolloin paine mittauspisteissä lämmönsiirtimen molemmin 

puolin on sama. Tämän lisäksi koelaitteistossa oli toisen anturivalmistajan paineanturi sekä 

paineputkimanometri, jotka varmensivat öljysäiliön paineen noin 6 bar (g) läheisyyteen.  Tä-

män työn aiheen kannalta ei ole tarpeellista tuntea painetta todella tarkasti, koska paineen 

muutoksen vaikutus lämmönsiirtoon ja teholaskentaan on vähäinen, joten suuruusluokan 

tunteminen on jo riittävää. Mittauksissa oli kuitenkin oltava varmuus, että myös paineen 
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osalta pysytään lämmönsiirtimien käyttöarvojen mukaisissa olosuhteissa ja näin ollen sys-

teemin paine pidettiin ilmausventtiilin ja täyttöpumpun avulla mittausten ajan 6 bar (g) lä-

heisyydessä. 

 

Mitta-anturien mittaustarkkuus tehdaskalibroituna ilmenee anturivalmistajien tuote-esit-

teistä (WIKA 2011; WIKA 2013; IFM 2016; Wenglor 2020). Anturien mittaustarkkuudet 

ovat esitettynä taulukossa 6. Suhteelliset tarkkuudet on ilmoitettu prosentteina koko mittaus-

alueesta. Mittaustarkkuuden vaihtelu mittausalueen, asennuspaikan, kytkentöjen ja virtaläh-

teen mukaisesti on otettu taulukossa esitetyissä arvoissa huomioon. 

 

Taulukko 6. Käytettyjen mitta-anturien mittaustarkkuus.  

Anturi Mittaustarkkuus  

WIKA TR33 ±0.25 K 

WIKA A 10 ≤ 1 % 

Wegnlor FXFF107 ≤ 2 % 

IFM SA2000 ≤ 7 % 

 

6.2 Laskenta mittaustulosten perusteella 

Laskennassa tehdään useita oletuksia. Laskenta pohjautuu energiataseyhtälöön (6), joten tar-

kastellaan tehtyjä oletuksia sen kautta. Ensinnäkin laskennassa ei huomioida häviöitä ympä-

ristön eli oletetaan kaiken lämmön siirtyvän fluidista toiseen. Oletetaan myös potentiaali- ja 

liike-energian muutokset molemmille fluideille merkityksettömiksi. Lisäksi oletetaan, ettei 

faasimuutosta tapahdu. Lämmönsiirtimet ovat suunniteltu käyttöarvoiltaan tilanteisiin, 

joissa aineet ovat sisään mennessään nestemäisessä olomuodossa eikä faasimuutosta pääse 

suunnitelluissa käyttöarvorajoissa tapahtumaan.  

 

Laskenta perustuu logaritmisen lämpötilaeron menetelmään (LMTD), jossa sovelletaan 

Newtonin jäähtymislain muotoa käyttämällä logaritmista lämpötilaeron arvoa fluidien vä-

lillä.  Laskenta aloitetaan öljyn jäähdytystehosta, eli lämpötehosta, joka siirtyy lämmönsiir-

timessä öljystä veteen. Mittausten tuloksena tiedetään lämmönsiirtimen yli vallitseva läm-

pötilaero ja tilavuusvirta sekä vallitsevien lämpötilojen mukaiset öljyn aineominaisuudet, 

jolloin teho saadaan yhtälöstä: 
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𝛷 =  𝜌ö𝑙𝑗𝑦𝑞𝑣,ö𝑙𝑗𝑦𝑐𝑝,ö𝑙𝑗𝑦𝛥𝑇ö𝑙𝑗𝑦,     (17) 

  missä 

  𝜌  tiheys      [kg/m3] 

𝑞𝑣  tilavuusvirta    [m3/s]  

𝑐𝑝  ominaislämpökapasiteetti  [J/(kgK)]   

  𝛥𝑇  𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠   [oC] 

 

Koelaitteiston öljylle saatiin öljyvalmistajan ilmoittamien tietojen perusteella kehitettyä ai-

neominaisuusfunktiot lämpötilan (oC) suhteen (Neste Oil 2021). Tässä vaiheessa tarvittavat 

aineominaisuudet ovat mitatulla lämpötilavälillä lämpötilan suhteen lineaarisia funktioita, 

joten suoran sovite saatiin muodostettua kahden annetun pisteen välille. Näin ollen laskenta 

saadaan suoritettua todellisilla aineominaisuuksilla kullakin hetkellä vallitsevassa keskiläm-

pötilassa. Aineominaisuusfunktiot ovat esitettynä yhtälöissä (18) ja (19). 

 

Tiheys: 

   𝜌ö𝑙𝑗𝑦 = −0.6268 (𝑇ö𝑙𝑗𝑦 − 40) + 854     (18) 

 

Ominaislämpökapasiteetti: 

 

 𝑐𝑝,ö𝑙𝑗𝑦 = 3.4 𝑇ö𝑙𝑗𝑦 + 1813.4      (19) 

 

Kuvassa 19 on esitetty mittausten tulosten mukaan lasketut lämmönsiirtotehot käyrinä öljyn 

massavirran suhteen. Kuten kuvasta ilmenee, OCL08-400-tyypille suoritettiin yksi mittaus 

muita tyyppejä alemmalla öljyn tilavuusvirralla. Tällöin koelaitteistossa oli käytössä säädet-

tävä pienempitehoinen nestepumppu, joka mahdollisti tämän alhaisen virtaaman öljypuo-

lelle. Muille tyypeille ei nähty enää tarpeelliseksi asentaa edellistä pumppua koelaitteistoon, 

koska mittadataa oli jo laajalla öljyn tilavuusvirtavälillä. 
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Ristivirtalämmönsiirtimelle voidaan määrittää LMTD-menetelmää varten logaritminen läm-

pötilaero seuraavasti:  

 

  𝛥𝑇𝑙𝑚 =  
𝛥𝑇1−𝛥𝑇2

ln(
𝛥𝑇1
𝛥𝑇2

)
,       (20) 

  missä 

  𝛥𝑇1  𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠   [oC] 

  𝛥𝑇2  𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠 − 𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑠𝑖𝑠ää𝑛   [oC] 

 

Lämmönsiirtopinta-ala lasketaan putken ulkohalkaisijan mukaan, jolloin laskennallinen 

pinta-ala vastaa sitä pinta-alaa, missä öljy ja putket ovat kosketuksissa toisiinsa. Tällöin 

myös U-arvo ratkaistaan putkiston ulkopinta-alan suhteen. Tämän työn laskennallisessa osi-

ossa esitellään vielä simulointiohjelmiston tulosten perusteella tehtyjä pinta-alan valintoja, 

jotka vaikuttavat lopullisiin kohdeyrityksen käyttöön jääviin tuloksiin. Tarkan lämmönsiir-

topinta-alan määrittämiseksi tulisi ottaa huomioon ohjauslevyjen ja putkilevyjen alentava 

vaikutus pinta-alaan, mutta tämän vaikutus lopputulokseen on lähes merkityksetön, koska 

ohjauslevyjen paksuus on vain 1,5 mm. Putkien halkaisijan lisäksi tunnetaan putkien 

Kuva 19. Mitattujen lämmönsiirtimien jäähdytysteho öljyn massavirran funktiona. 
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lukumäärä ja yksittäisen putken pituus, jolloin lämmönsiirtopinta-ala saadaan riittävällä 

tarkkuudella määritettyä seuraavasti:  

 

  𝐴𝑙𝑠 =  𝜋𝑑𝑜𝐿𝑝𝑁𝑝,       (21) 

  missä 

  𝐿𝑝  putkipituus    [m] 

  𝑁𝑝  putkien lukumäärä   [-]  

 

Logaritmisen lämpötilaeron korjauskertoimen määrittäminen toteutetaan verkossa saatavilla 

olevan laskurin (CheCalc 2015) avulla. Tutkittavan tuotesarjan lämmönsiirtimien geo-

metrioiden ja mittauksissa käytettyjen lämpötilojen tapauksissa korjauskertoimen arvo on 

todella lähellä arvoa 1 eli korjauskertoimen vaikutus lopputulokseen on käytännössä olema-

ton.  

 

Nyt kaikki tarvittavat tiedot U-arvon ratkaisemiseksi on tiedossa, joten U-arvo ratkaistaan 

tehoyhtälöstä: 

 

  𝑈 =  
𝛷

𝐹𝐴𝑙𝑠𝛥𝑇𝑙𝑚
,        (22) 

  missä 

  F  korjauskerroin    [-] 

 

U-arvo ratkaistiin kaikille suoritetuille mittauksille, jolloin saadaan visualisoitua U-arvon 

käyttäytymistä öljyn massavirran suhteen eri kokoisilla lämmönsiirtimillä. Kuvassa 20 on 

esitetty U-arvot massavirran funktiona mitatuille lämmönsiirtimille. Kuvassa esiintyvät ras-

tit kuvaavat todellisia mittapisteitä tai tarkemmin sanottuna yhdellä virtaamalla suoritetun 

mittauksen datapisteiden keskiarvoa. Käyrät kuvaavat vain näiden keskiarvopisteiden mu-

kaisesti muodostettua sovitetta, jotka havainnollistavat U-arvon käyttäytymistä. 
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Kohdeyrityksen mukaan teholaskennan lisäksi lämmönsiirtimien öljypuolen painehäviöiden 

tunteminen on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan mitoittaa oikeankokoinen lämmönsiirrin 

soveltuvilla tilavuusvirroilla ottaen huomioon vaatimukset myös painehäviöiden suhteen. 

Kuvassa 21 on esitettynä mitattu OCL08-400-tyypin öljypuolen painehäviö öljyn 

massavirran funktiona. Kuvassa pisteet esittävät todellisia mittapisteitä ja käyrä 

mittapisteisiin kehitettyä toisen asteen sovitetetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Kokeellisesti määritetty U-arvo kolmelle eri kokoiselle lämmönsiirtimelle. 

 

Kuva 21. OCL08-400-tyypin mitattu öljypuolen painehäviö öljyn massavirran funktiona. 
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6.2.1 Kokeellisten tulosten tarkastelu ja yhteenveto 

Tässä osiossa analysoidaan pelkästään kokeellisen osion tuloksia. Teholaskennan tuloksia 

kokonaisuudessaan analysoidaan tarkemmin laskennallisen simuloinnin jälkeen, kun koko 

tuotesarjalle on saatu tehokäyrästöt muodostettua ja tuloksia on saatu myös vaihtelevilla pro-

sessiarvoilla eli eri lämpötilatasoilla, öljytyypeillä ja jäähdytysnesteen variaatioilla. 

 

Pääpiirteissään mittauksissa saadut arvot ja edelleen laskennan mukaiset tulokset ovat rea-

listisia ja vastaavat odotuksia, jotka pohjautuvat markkinatutkimukseen (Bowman 2021; 

Daikin Industries 2021) kohdeyrityksen kilpailijoiden ilmoittamista arvoista vastaavantyyp-

pisillä ja -kokoisilla putkilämmönsiirtimien geometrioilla. Kuvassa 19 esitetyt tehokäyrät 

käyttäytyvät fysikaalisesti luotettavasti lukuun ottamatta OCL08-200-tyypin lämmönsiir-

rintä. Tämän tyypin tehoarvot ovat suuruusluokaltaan järkeviä, mutta käyrän muoto on hie-

man poikkeava, koska lämmönsiirtotehon derivaatan öljyn virtaaman suhteen tulisi pienen-

tyä vaippapuolen massavirran kasvaessa. Nyt käy päinvastoin, mutta ilmiölle voidaan löytää 

lukuisia selityksiä. Ensinnäkin työlään mittausprosessin ja suhteellisesti vaativien mit-

tausolosuhteiden saavuttamisen takia tehokäyrän kukin piste perustuu aina yhteen noin 10 

minuutin mittauksen tuottamaan keskiarvoon, jolloin ei varsinaisesti saada toiston tuomaa 

varmuutta. Lisäksi edellä mainitun syyn ja käytössä olleen pumpun säätömahdollisuuksien 

takia mittapisteitä on suhteellisen vähän, jolloin yhdenkin pisteen virhe, eritoten ääriarvoilla, 

voi aiheuttaa koko ilmiön. Näiden ohella pienen lämmönsiirtimen mittaustekniset haasteet 

ja muut laskennassa tehdyt oletukset voivat vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Pienessä lämmön-

siirtimessä suurella öljyn virtaamalla on hyvin pienet lämpötilaerot sisäänmenon ja ulostulon 

välillä, jolloin jo pieni mitta-anturien tarkkuuden aiheuttama virhe vaikuttaa oleellisesti las-

kennan tuloksiin. Myös lämmönsiirtimien kokoluokkien väliset suhteelliset erot lämmön-

siirrossa öljystä vaipan ulkokuoresta ulos voivat korostaa havaittua ilmiötä. Lisäksi on mah-

dollista, että käytetyllä mittausalueella kyseisen lämmönsiirtimen geometriassa tehon käyt-

täytyminen on vielä lähellä lineaarista, ja edellä mainitut syyt vain hieman vääristävät todel-

lista lineaarista käyttäytymistä. 

 

Mitattujen lämmönsiirtimen U-arvo kasvaa odotetusti virtaaman kasvaessa eli Reynoldsin 

luvun kasvaessa lämmönsiirron tehokkuus kasvaa. Vastaava ilmiö on havaittavissa saatujen 

arvojen suuruusluokasta OCL08 ja OCL10 -ryhmien lämmönsiirtimien välillä. OCL10-
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ryhmän lämmönsiirtimissä vaipassa virtauskanavien yhteenlaskettu virtauksen poikkipinta-

ala on vaipan halkaisijan kasvun seurauksena suurempi, jolloin samalla tilavuusvirran ar-

voilla keskimääräinen virtausnopeus alenee ja näin ollen saadut U-arvot ovat pienempiä. 

Lisäksi tärkeänä täsmennyksenä, että putkien asettelu (tube pitch) kaikissa tuotesarjan läm-

mönsiirtimissä on vakio. 

 

Mitatut U-arvot ovat suuruusluokaltaan järkeviä ja jopa hieman oletettuja suurempia. U-ar-

vojen oletusarvoinen suuruusluokka on esitetty taulukossa 2.  Mittauksissa lämmönsiirti-

mien lämpöpinnat olivat uusia ja täysin puhtaita, jolloin likaantuminen ei ollut vielä päässyt 

vaikuttamaan lämpöpintojen ominaisuuksiin eli lämmönsiirron tehokkuuteen. Lisäksi öljy-

tyyppi vaikuttaa merkittävästi U-arvon suuruuteen. Nyt käytössä ollut matalaviskositeetti-

nen öljy tuottaa suurempia U-arvoja kuin korkeamman viskositeetin öljyt. U-arvoa käsitel-

lään lisää laskennallisessa osiossa ja lisäksi tällöin esitellään vaippapuolen ja putkipuolen 

virtaaman suuruuden välisen suhteen merkitystä U-arvoon. U-arvon käyttäytymisessä 

OCL08-200-lämmönsiirtimen osalta on havaittavissa luonnollisesti sama ilmiö kuin saman 

lämmönsiirtimen tehokäyrässä. 

 

Tämän työn aiheen kannalta ei ole oleellista analysoida tutkittavien lämmönsiirtimien pai-

nehäviöitä kovin tarkasti. Joka tapauksessa mitatut painehäviökäyrät, joista esimerkkinä 

kuva 21, ovat suuruusluokaltaan todenmukaisia. Kohdeyrityksen mukaan tyypillisesti erito-

ten alle 10 kW öljyjäähdyttimissä öljyn painehäviön tulisi ehdottomasti pysyä alle 1 bar. 

Mitattu painehäviö virtaaman suhteen asettuu kohtalaisen hyvin kuvaan muodostetulle toi-

sen asteen yhtälön sovitteelle. Yhtälön (11) mukaisesti tiedetään painehäviön olevan verran-

nollinen virtausnopeuden neliöön, joten siihen nähden tulokset ovat realistisia. Kokeellisen 

painehäviöiden määrityksen seurauksena todettiin valitun 2.5 m/s virtausnopeuden olevan 

sopiva maksimivirtausnopeus, jota sovelletaan koko tuotesarjalle myös lopullisiin tuloksiin 

ja tuotesarjan käyttöarvojen laskemiseen. 

 

Kokonaisuudessaan kokeellinen osio onnistui hyvin ja mittaukset tuottivat kohdeyritykselle 

arvokasta tietoa öljynjäähdyttimien toiminnasta ja jäähdytystehon käyttäytymisestä todelli-

sessa käyttöympäristössä eri kokoisilla jäähdyttimillä. Kokeellista dataa saatiin kerättyä niin 

putkipituuden kuin vaipan halkaisijan muuttuessa. Lisäksi onnistuttiin saamaan luotettavaa 
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dataa laajalla öljyn tilavuusvirran vaihteluvälillä, jolloin vertailu laskennallisiin tuloksiin 

saadaan toteutettua riittävän laajasti. Kokeellisen osion tulokset antoivat selkeän käsityksen, 

miten tuotesarjan lämmönsiirtimiä lähdetään laskennallisesti tutkimaan, jotta koko tuotesar-

jan suorituskyky saadaan halutulla tavalla selvitettyä ja esitettyä.   
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7 LASKENNALLINEN TEHON MÄÄRITYS 

 

Laskennallinen tehon määritys toteutettiin kaupallisessa käytössä olevalla Aspen EDR (Ex-

changer Design and Rating) -ohjelmalla. Ohjelmassa on monipuolinen valikoima mahdolli-

sia tutkittavia lämmönsiirtimien geometrioita sisältäen muun muassa levy-, putki- ja spiraa-

lilämmönsiirtimet. Ohjelmassa on valmis laskentapohja edellä mainituille lämmönsiirrintyy-

peille, joten se soveltuu hyvin tuotesarjan lämmönsiirtimien tutkimiseen ja tulosten hankki-

miseen. 

 

Kuten jo ohjelman nimestä voi päätellä, Aspen EDR -ohjelmaa on mahdollista hyödyntää 

lämmönsiirtimien tutkimiseen erilaisin toiminnoin perustuen siihen, mikä on tutkimisen läh-

tökohta. Tiedettäessä toimintavaatimukset ja niiden mukaiset prosessiarvot, voidaan käyttää 

mitoitusohjelmaa (Design), joka mitoittaa lämmönsiirtimen vaadittujen toiminta-arvojen 

mukaisesti. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa tunnetaan lämmönsiirtimen geometria ja di-

mensiot, voidaan hyödyntää simulointiohjelmaa (Simulation), jonka avulla selvitetään tietyn 

geometrian mahdollista suorituskykyä. Näiden lisäksi on olemassa tarkastusohjelma (Ra-

ting/Checking), jolla voidaan arvioida lämmönsiirtimen yli- tai alimitoitusta tunnettaessa 

lämmönsiirtimen geometrian ja toimintavaatimukset. Tässä työssä hyödynnetään ”Simula-

tion” -ohjelmaa ja myöhemmin tuloksia varmennetaan myös ”Rating” -ohjelmalla. 

 

Laskennallisen tehonmäärityksen vähimmäistavoitteena oli määrittää koko tuotesarjalle eli 

27 lämmönsiirtimelle tehokäyrät öljyn suunnitellulla tilavuusvirtavälillä (vastaa kaikilla 

geometrioilla virtausnopeusväliä 0.5–2.5 m/s) jäähdytysveden tilavuusvirran minimi- ja 

maksimiarvoilla yhdelle yleiselle öljytyypille. Koska öljyn tilavuusvirta lasketaan virtaus-

nopeuden suhteen vaipan yhteen kohdalla, syntyy pieniä eroavaisuuksia keskimääräiseen 

virtausnopeuteen vaipan sisällä eri vaipan halkaisijan omaavien lämmönsiirtimien välille sa-

moilla käytetyillä virtausnopeuden arvoilla. Eroavaisuus perustuu siihen, että yhteet ovat 

mitoitettu valmistusteknisesti ja saatavuudeltaan järkevien standardikokojen mukaan, joiden 

halkaisijan muutos ei ole täysin suhteessa vaipan halkaisijan muutokseen.  
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Tämän lisäksi tavoitteena oli tutkia lämmönsiirtimiä erilaisilla öljytyypeillä ja jäähdytysnes-

teen variaatioilla. Tuotesarjan lämmönsiirtimien materiaali on vakioitu, eikä sen variaatioita 

tutkita tässä työssä ollenkaan.  

7.1 Simulointiprosessi ja vertailu kokeellisen osion tuloksiin 

Laskennallinen tehonmääritys aloitettiin tekemällä vertailua kokeellisesti saavutettujen tu-

losten ja laskennallisten tulosten välillä. Tarkoituksena oli selvittää, miten kokeellisesti saa-

vutetut U-arvot, jäähdytystehot ja painehäviöt vastaavat Aspen EDR-ohjelman määrittämiä 

tuloksia ja onko niissä eroa lämmönsiirtimien välillä. Tavoitteena ja toiveena oli, että ko-

keellisesti määritetyt jäähdytystehot ovat vähintään yhtä suuria kuin Aspen EDR -ohjelman 

laskemat tehot. Tässä työssä esitellään OCL10-400-tyypille suoritetun simuloinnin vaiheet 

yhdessä prosessiarvojen mukaisessa tilanteessa. Muut simuloinnin ja sitä mukaa myös ver-

tailun tulokset ilmenevät tehdyistä vertailukuvista kappaleen lopussa. 

 

Aluksi ohjelmaan ”mallinnetaan” lämmönsiirtimen geometria tarkasti. Mitattujen lämmön-

siirtimien tarkka geometria pystytään määrittämään lämmönsiirtimien 2D-suunnittelukuvien 

avulla. Ohjelmaan syötetään vaadittavat suunnittelukuvissa esitetyt tai niiden perusteella las-

ketut dimensiot. Vaadittavat dimensiot kattavat käytännössä kaikki ne dimensiot, joiden 

avulla pystyttäisiin tekemään lämmönsiirtimestä 3D-malli. Geometrian määrittämisen tulee 

olla tarkkaa ja on sovellettava syötettäviä arvoja ohjelmassa olevien rajoitusten ja dimensi-

oiden esitystavan mukaan. Pieni virhe dimensioiden määrittelyssä johtaa helposti virheelli-

seen virtausprofiiliin ja sitä kautta epäluotettaviin tuloksiin. Esimerkiksi virhe putkiryhmän 

tai ohjauslevyjen asettelussa johtaa virtauskanavien muodon tai jopa lämmönsiirtopinta-alan 

suuruuden virheellisyyteen.  

 

Geometrian lisäksi ohjelmaan määritellään lämmönsiirtimien osien materiaalit, suunnitte-

lustandardit, käyttöarvot, molempien fluidien aineominaisuustaulukot, osa tunnetuista pro-

sessiarvoista ja laskenta-asetukset (metodit, korrelaatiot, konvergenssiasetukset ja proses-

siarvojen rajoitukset). Kuvassa 22 on esitetty simuloinneissa käytetyt laskenta-asetukset. 

Lämmönsiirtimien materiaalia eli vähähiilistä haponkestävää terästä merkitään yleisesti, ku-

ten myös Aspen-ohjelmassa, lyhenteellä SS 316L. Koska materiaalin ominaisuudet on 
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valmiiksi määritetty ohjelmaan, esimerkiksi lämmönsiirtokertoimia ei tarvitse erikseen mää-

ritellä, joskin se olisi myös mahdollista.  

 

 

Mittauksissa käytetylle Neste Hydraulic 32 hydrauliöljylle tehtiin Aspenin vaatima aineomi-

naisuustaulukko aineominaisuusfunktioiden perusteella viiden celsiusasteen välein lämpöti-

lavälille 30–65 oC. Kehitetyt aineominaisuusfunktiot on esitetty aikaisemmin tässä työssä 

kuvassa 17 sekä yhtälöissä (18) ja (19). Öljynvalmistajan mukaan hydrauliöljyille ei ole mi-

tattu lämmönjohtavuuden arvoja. Öljynvalmistaja kuitenkin ilmoitti toisen, termisiltä omi-

naisuuksiltaan vastaavan öljyn lämmönjohtavuuden k = 0,13 W/(mK) (60 oC), jota valmis-

taja itse hyödyntää laskennassa. Tämän tiedon lisäksi tutkittiin muiden kaupallisten vastaa-

van viskositeetin (ISO-VG 32) omaavien öljyjen lämmönjohtavuutta ja se vaihtelee välillä 

0,128–0,133 W/(mK), joten käytetty arvo on oletettavasti lähellä totuutta. Lämmönjohta-

vuus asetettiin öljynjäähdyttimissä esiintyvällä lämpötilan vaihteluvälillä (30–65 oC) va-

kioluvuksi. Mainitun approksimaation takia varsinaista lämpötilariippuvuutta tälle aineomi-

naisuudelle ei nähty tarpeellista kehittää. Kuvassa 23 on kuvakaappaus ohjelmaan muodos-

tetusta aineominaisuustaulukosta. Jäähdytysvedelle saatiin muodostettua aineominaisuus-

taulukko vaaditulle lämpötilavälille suoraan Aspen EDR:n omasta sisäisestä ainetietojärjes-

telmästä.   

Kuva 22. Aspen-ohjelman simulointiin syötetyt laskenta-asetukset. 
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Ohjelman ideana on syöttää määriteltyyn geometriaan osa mittauksissa saaduista prosessiar-

voista. Kuvassa 24 on esitetty simulointiohjelmaan syötetyt OCL10-400-tyypin mitatut pro-

sessiarvot suurimmalla mitatulla öljyn massavirralla. Ohjelma määrittää putki- ja vaippa-

puolen lämmönsiirtotehon yhtä suureksi ja määritellyn geometrian mukaisen lämmönsiirto-

tehon laskentaa varten asetetaan ohjelma mukauttamaan sekä putki- että vaippapuolella te-

hoa eli käytännössä öljyn ulostulolämpötilaa, mikäli prosessitilanne on ylimääritelty. Tässä 

tapauksessa jätetään kuitenkin yksi prosessiarvo aina määrittämättä, jolloin ylimääritystä ei 

tapahdu. Tulosten vertailun luotettavuuden kannalta on ehdotonta, että alkuarvot eli sisään-

menolämpötilat ja tilavuusvirrat vastaavat kokeellista tilannetta. 

 

Lämmönsiirtimen likaantumiskertoimeksi asetettiin 0, eli saavutetut tulokset vastaavat puh-

taan lämmönsiirtimen arvoja. Mittaukset suoritettiin uusille, vastavalmistetuille lämmönsiir-

timille, ja mittauksiin hankittua öljyä käytettiin uutena vain tässä koelaitteistokäytössä, joten 

likaantumista ei ollut syytä ottaa huomioon. Lisäksi lopulliset tulokset halutaan nimenomaan 

puhtaille lämmönsiirtimille, koska suorituskyky ilmoitetaan uutena ja puhtaana. Todellisuu-

dessa likaantuminen otetaan huomioon lämmönsiirtimien ylimitoituksessa, joka käytännössä 

tarkoittaa, että valitaan sovellukseen puhtaana tehokkaampi lämmönsiirrin kuin olisi tar-

vetta.  

Kuva 23. Koelaitteiston öljylle kehitetty aineominaisuustaulukko simulointia varten. 
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Kuvassa 25 on esitetty kuvan 24 prosessiarvojen perusteella ohjelman laskema ja muodos-

tama ”TEMA sheet” eli prosessiarvo-, geometria ja tuloslomake, josta geometriaosio ja muut 

salassa pidettävät informaatiot on karsittu pois. Kyseisestä lomakkeesta riveiltä 29 ja 30 il-

menee tämän tutkimuksen kannalta oleellisimmat arvot eli lämmönsiirtoteho ja U-arvo. Ku-

vassa 25 esitetty OCL10-400-tyypin laskennallinen teho on 11,4 kW ja U arvo on 384. Ko-

keellisesti määritetty saman tyypin jäähdytysteho vastaavilla prosessiarvoilla oli 11,8 kW ja 

U-arvo oli 397 (kuvat 19 ja 20). Kokeellisesti ja laskennallisesti määritetyt tulokset ovat 

lähellä toisiaan ja ennen kaikkea kokeellisesti määritetty teho on suurempi kuin vastaavan 

tilanteen Aspen-ohjelman ilmoittama laskennallinen teho. 

Kuva 24. Aspen-ohjelman simulointiin syötetyt OCL10-400-tyypin yhden mittauksen prosessiarvot. 
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Kappaleen 2.3 mukaisesti nyt U-arvon määrityksessä on tärkeää, että käytetään oikeaa läm-

mönsiirtopintaa-alaa. Aspen EDR ilmoittaa lämmönsiirtopinta-alat vain 0,1 neliömetrin 

tarkkuudella, joten tuotesarjan pienimpiä lämmönsiirtimiä varten tutkiminen täytyi tehdä 

useammalla lämmönsiirtimellä, jotta saatiin varmuus pinta-alalaskennasta. Pinta-alavertai-

lun tuloksena voidaan todeta, että Aspen EDR -ohjelman ilmoittama U-arvo (tuloslomak-

keen ”Transfer rate, Service”) on laskettu putken ulkohalkaisijan mukaisen pinta-alan suh-

teen eli vastaavasti kuin kokeellisesti määritetyt U-arvot, jolloin tulokset ovat keskenään 

vertailtavissa.  

 

Ohjelma esittää myös paljon mielenkiintoisia ja huomionarvoisia laskennan tuloksia jakaen 

ne seuraaviin osa-alueisiin: terminen ja virtaustekninen, mekaaninen sekä laskenta-analyysi. 

Kuvassa 26 on esitetty molempien fluidien lämpötilat putkipuolen sisäänmenoyhteen etäi-

syyden suhteen. Lyhenteet TS ja SS tulevat sanoista Tube Side (putkipuoli) ja Shell Side 

(vaippapuoli). Kuvassa 27 sen sijaan on esitetty vaippapuolen lämpövuo eli lämpövirran ti-

heys putkipuolen sisääntuloyhteen etäisyyden suhteen. Lämpövuossa havaitaan täysin 

Kuva 25. OCL10-400-tyypin simuloinnin tuloslomake. 
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pystysuora muutos vaippapuolen yhteiden keskipisteen kohdalla. Vastaavista graafeista ja 

pilkottujen tulosten analysoinnista saa viitettä ohjelman laskentamenetelmistä, oletuksista ja 

tarkkuudesta. On selvää, että lukuisat vastaavan kaltaiset oletukset ja yksinkertaistukset joh-

tavat pieniin eroavaisuuksiin laskennallisen ja todellisen tilanteen välillä. 

 

Kuva 27. Simulointiesimerkin vaippapuolen lämpövuo putkipuolen sisäänmenoyhteen etäisyyden funktiona. 

Kuva 26. Simulointiesimerkin putki- ja vaippapuolen lämpötila putkipuolen sisäänmenoyhteen etäisyyden 

funktiona. 
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7.1.1 Tulosten vertailun yhteenveto 

Edeltävässä kappaleessa kuvattu simulointiprosessi suoritettiin kaikille tehdyille mittauk-

sille eli kolmelle eri geometrialle useilla öljyn massavirran arvoilla. Kuvaa 26 vastaavista 

tuloslomakkeista kerättiin tässä vaiheessa tilanteenmukaiset tehot ja U-arvot. Kuvissa 28, 29 

ja 30 on esitettynä kaikki tehdyt vertailut kokeellisten ja laskennallisten tulosten välille jääh-

dytysteholle ja U-arvolle öljyn massavirran funktioina.  

 

 

 

Kuva 28. OCL08-200-tyypin kokeellinen sekä laskennallinen jäähdytysteho ja U-arvo öljyn massavirran 

funktiona.  

Kuva 29. OCL08-400-tyypin kokeellinen sekä laskennallinen jäähdytysteho ja U-arvo öljyn massavirran 

funktiona. 
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Ensinnäkin kokeellisten ja laskennallisten tulosten välillä on selkeä yhtäläisyys arvojen suu-

ruudessa vaihtelevilla massavirroilla. Kuvista myös havaitaan, että kaikilla tutkituilla läm-

mönsiirtimillä kokeellisesti määritetyt tehot ja U-arvot ovat suurempia kuin vastaavat las-

kennalliset tulokset poissulkien tulokset kaikkein alhaisimmalla öljyn virtaamalla, jolloin 

laskennalliset tulokset ovat suunnilleen yhtä suuria tai jopa aavistuksen suurempia. Merkit-

sevää on kuitenkin eroavaisuudet massavirran kasvaessa, jolloin kokeellinen tulos on aina 

korkeampi kuin vastaavan tilanteen laskennallinen tulos. Tämä on tärkeää, koska mittauk-

sissa ei saavutettu öljyn valittua maksimitilavuusvirtaa, joten korkeilla tilavuusvirran ar-

voilla tehon määritys perustuu laskennallisiin tuloksiin.  

 

7.2 Koko tuotesarjan laskennallinen tehon määritys  

Tarkoituksena oli siis muodostaa tehokäyrät öljyn tilavuusvirran suhteen Aspen EDR -oh-

jelman tuloksiin perustuen. Suorituskyvyn selvittäminen haluttiin toteuttaa nimenomaan As-

pen EDR -ohjelman tuloksiin perustuen, koska ohjelman tulokset onnistuttiin validoimaan 

kokeellisesti ja tällöin kohdeyrityksen tuotteiden suorituskyvyn laskenta perustuu samaan 

ohjelmaan.  

 

Kuva 30. OCL10-400-tyypin kokeellinen sekä laskennallinen jäähdytysteho ja U-arvo öljyn massavirran 

funktiona. 
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Tuotesarjan modulaarisen geometrian takia pyrittiin löytämään keino määrittää tehot esimer-

kiksi jonkin geometriaan pohjautuvan parametrisen funktion avulla, mutta tämä osoittautui 

haasteelliseksi simuloinnin antamien tulosten perusteella. Oletuksena oli, että kun vaipan 

halkaisija pysyy vakiona eli vaippapuolella virtauskanavat ja näin ollen turbulenttisuus ja 

lämmönsiirto-ominaisuudet pysyvät samankaltaisina, olisi U-arvon käyttäytyminen öljyn ti-

lavuusvirran suhteen samanlaista ja arvot samansuuruisia. Putkipituuden kasvaessa havait-

tiin kuitenkin simuloinnin tuloksissa usealla tyypillä lähes 20 % eroavaisuuksia jo pelkästään 

öljyn tilavuusvirran muuttuessa, joten pelkästään lämmönsiirtopinta-alaan pohjautuva tehon 

määritys antaisi liian epätarkkoja tuloksia (ristiriidassa ohjelman antamien tulosten kanssa). 

Selittäviä tekijöitä voi olla useita. Eroavaisuus voi johtua esimerkiksi ohjauslevyjen määrän 

muutoksesta, ohjauslevyjen vaihtelevasta etäisyydestä, paineen ja lämpötilan muutoksista 

sekä mahdollisesti laskennan oletuksista. Mahdollisia ratkaisuja olisi ollut esimerkiksi tulos-

ten tutkiminen erilaisten dimensiottomien lukujen, kuten esimerkiksi Reynoldsin luvun suh-

teen, mutta näiden määrittäminen osoittautui haasteelliseksi Aspen EDR -ohjelman käyttä-

mien korrelaatioiden takia. Vaippapuolen Reynoldsin luvulle ei löydetty kirjallisuudesta 

korrelaatiota, joka tuottaa samoja arvoja kuin Aspen. Oletettavasti hydraulisen halkaisijan 

arvossa syntyi eroavaisuuksia, joita ei saatu selitettyä. Lisäksi mahdollisesti useiden korre-

laatioiden laskeminen kaikille geometrioille olisi itsessään jo kohtalaisen työlästä. 

 

Tehokäyrien muodostamiseksi päädyttiin tekemään edellisessä työn osiossa kuvattu simu-

lointiprosessi öljyn tilavuusvirran vaihteluvälillä kaikille tuotesarjan lämmönsiirtimille erik-

seen. Tällöin saatiin kerättyä dataa myös valintatyökalun kehittämistä varten. Lisäksi jokai-

sen tuotesarjan erikokoisen geometrian tiedostopohja on arvokasta olla tallessa tulevaisuu-

den jatkokehitystä ja -tutkimusta sekä tilauskohtaisia laskentoja varten.  

 

Ensiksi määritettiin tilavuusvirtarajoitukset kaikille lämmönsiirtimille. Vaipan halkaisijan 

eli samalla myös putkipakan konfiguraation pysyessä vakiona sovelletaan samoja tilavuus-

virtarajoituksia, koska virtauskanavat ovat tällöin sekä putki- että vaippapuolella samanko-

koisia. Vaippapuolella maksimivirtausnopeus eli kapein virtauskanava sijaitsee vaipan yh-

teissä, joten yhteen halkaisijan mitta määrittää tilavuusvirran. Putkipuolella sen sijaan poik-

kipinta-alaltaan pienin virtauskanava on joko jossakin putkivedossa tai yhteissä, jolloin 

pinta-ala on laskettava suunnittelukuvien mukaan erikseen kullekin putkilevyn geometrialle 



63 

 

eli tuoteryhmälle. Taulukossa 7 on esitetty määritetyn virtausnopeusvälin mukaan lasketut 

tilavuusvirtarajat vaippa- ja putkipuolelle kaikille tuoteryhmille.  

 

Taulukko 7. Tilavuusvirtarajat tuoteryhmittäin. 

Tuoteryhmä 

Vaippapuoli 

(öljypuoli) 

Putkipuoli 

(vesipuoli) 

  L/min L/min 

OCL08 14 - 69 9 - 46 

OCL10 21 - 108 17 - 87 

OCL12 36 - 179 32 - 159 

OCL15 47 - 238 43 - 216 

OCL20 75 - 374 75 - 374 

 

Tehokäyrät on tarkoituksena esittää samalle öljytyypille mitä käytettiin mittauksissa. Näin 

ollen simulointiin syötettävät massavirrat saatiin ratkaistua, kun tunnetaan öljyn tiheys läm-

pötilan suhteen (yhtälö 18). Taulukossa 8 on esitetty prosessiarvot, joille simuloinnit suori-

tettiin. Lisäksi tässä vaiheessa laajennettiin öljyn aineominaisuustaulukko kattamaan aine-

ominaisuudet lämpötilavälillä 20–65 oC, koska tuotesarjan suurimpien lämmönsiirtimien ta-

pauksessa öljyn ulostulolämpötila oletettavasti laskee edellisen lämpötilavälin 30–65 oC ala-

puolelle.  

 

Taulukko 8. Simuloinneissa käytetyt prosessiarvot. 

Öljyn sisäänmeno-

lämpötila 

Veden sisään-

menolämpötila 

Öljyn paine 

(absoluuttinen) 

Veden paine 

(absoluuttinen) 

Öljytyyppi  

(viskositeettiluokka)  
60 °C 10 °C 7 bar 3 bar ISO-VG 32  

 

Taulukossa 8 esitettyjen prosessiarvojen mukainen simulointi suoritettiin kullekin lämmön-

siirtimelle kuudella öljyn tilavuusvirran (simuloinneissa massavirran) arvolla jäähdytysve-

den minimi- ja maksimiarvolla, jotta tehot voidaan riittävän tarkasti interpoloida käyräksi 

graafiseen muotoon. Taulukossa 9 on esimerkki datajoukosta (painehäviöt karsittu pois), 

mikä simuloinnin tuloksena kerättiin talteen yhdelle lämmönsiirtimelle.  
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Taulukko 9. Esimerkkitaulukko simuloinnin tuloksista kerätystä datasta yhdelle lämmönsiirtimelle (OCL10-

400). 

 qm,vesi qm,öljy 𝛷  U-arvo Töljy,ulos Tvesi,ulos 

 kg/s kg/s kW - °C °C 

Jäähdytysveden 

maksimitilavuus-

virta 

1.45 1.5 18.0 578.8 54.09 12.97 

1.45 1.3 16.6 532.0 53.65 12.72 

1.45 1.0 14.8 479.7 52.62 12.43 

1.45 0.7 12.7 417.0 50.96 12.08 

1.45 0.5 10.8 360.6 49.23 11.77 

1.45 0.3 6.9 231.4 48.50 11.13 

Jäähdytysveden 

minimitilavuus-

virta 

0.29 1.5 14.1 492.7 55.40 21.56 

0.29 1.3 13.1 458.5 54.97 20.81 

0.29 1.0 12.1 420.3 54.00 19.91 

0.29 0.7 10.6 372.9 52.42 18.74 

0.29 0.5 9.4 331.5 50.63 17.70 

0.29 0.3 7.1 251.3 48.23 15.80 

 

Taulukon 9 dataa vastaavat tehon arvot on esitetty graafisesti tilavuusvirran suhteen kuvassa 

31. Nyt teho halutaan esittää nimenomaan suhteessa öljyn tilavuusvirtaan aikaisemmin käy-

tetyn massavirran sijaan. Koko tuotesarjan tehot kokonaisuudessaan esitetään myös öljyn 

tilavuusvirran suhteen, koska suorituskyky esitetään tilavuusvirran (litraa/minuutissa) suh-

teen helpottamaan kohdeyrityksen asiakkaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 31. OCL10-400-tyypin laskennallinen teho öljyn tilavuusvirran funktiona jäähdytysveden minimi- ja 

maksimitilavuusvirroilla. 
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Edellä kuvatun prosessin mukaisesti määritettiin kuvaa 31 vastaavat tehokäyrät koko tuo-

tesarjalle. Tuotesarjan sallittujen tilavuusvirtojen välisistä eroista ja lämmönsiirtimien suu-

resta määrästä johtuen tehokäyrät esitetään erikseen veden minimi- ja maksimitilavuusvir-

roille tuoteryhmittäin, joissa tilavuusvirtarajat ovat yhtenäiset.  Erityisen tärkeää on huomi-

oida, että muodostetut tehokäyrät kuvissa 32, 33, 34, 35 ja 36 pätevät siis tietylle öljytyypille 

yhdessä fluidien sisäänmenolämpötilojen prosessitilanteessa (taulukko 8).  

Kuva 33. OCL10-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytysteho veden minimi- ja maksimitilavuusvirralla. 

Kuva 32. OCL08-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytysteho veden minimi- ja maksimitilavuusvirralla. 

Veden minimitilavuusvirta 

Veden minimitilavuusvirta Veden maksimitilavuusvirta 

Veden maksimitilavuusvirta 
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Veden minimitilavuusvirta Veden maksimitilavuusvirta 

Veden minimitilavuusvirta Veden maksimitilavuusvirta 

Veden minimitilavuusvirta Veden maksimitilavuusvirta 

Kuva 35. OCL15-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytysteho veden minimi- ja maksimitilavuusvirralla 

Kuva 34. OCL12-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytysteho veden minimi- ja maksimitilavuusvirralla. 

Kuva 36. OCL20-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytysteho veden minimi- ja maksimitilavuusvirralla  
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7.3 Öljytyypin muutoksen vaikutus jäähdytystehoon 

Jäähdytettäviä öljyjä on lämmönsiirron tutkimisen kannalta kätevintä jaotella niiden visko-

siteettien mukaisesti, koska yhden viskositeettiluokan sisällä muut lämmönsiirtoon vaikut-

tavat aineominaisuudet (tiheys, ominaislämpökapasiteetti, lämmönjohtavuus) pysyvät sa-

mankaltaisina. Tällöin erilaisten öljytyyppien välille saadaan esitettyä lämmönsiirtotehot 

riittävällä tarkkuudella tutkimalla tehon muutosta eri viskositeettiluokkien välillä. Lisäksi 

tutkimus haluttiin toteuttaa asiakaslähtöisesti. Asiakas tuntee öljystään käyttötarkoituksen 

lisäksi vähintään tai mahdollisesti ainoastaan sen viskositeetin, jolloin se on järkevin yksit-

täinen vertailtava ominaisuus.  

 

Tuotesarjan suorituskyky haluttiin selvittää mahdollisimman kattavasti erilaisiin tarpeisiin, 

joten tehon määritys oli tarkoituksena toteuttaa laajalle välille kattaen viskositeettiluokat 

ISO-VG 32, ISO-VG 46, ISO-VG 68, ISO-VG 100, ISO-VG-150 ja ISO-VG 320. Huomi-

onarvoista on, että tässä vaiheessa kohdeyritykselle riittää tehotulokset suuremmalla virhe-

marginaalilla eli tehon määrityksen ei tarvitse olla yhtä tarkkaa kuin edellisessä vaiheessa 

yhdelle viskositeettiluokalle, jonka tuloksista muodostettiin tuote-esite. Tarkoituksena oli 

lähtökohtaisesti saada suurpiirteinen käsitys jäähdytystehon muutoksesta viskositeettiluok-

kien välillä ja tutkia soveltuuko saavutetun virhemarginaalin mukaiset tulokset tehon mää-

ritykseen eri viskositeettiluokille.   

 

Tiedetään, että teho pystyttäisiin määrittämään Reynoldsin luvun korrelaationa avulla mille 

tahansa viskositeetille. Kuitenkin kuten aikaisemmin työssä kappaleessa 7.2 mainittiin, As-

pen EDR -ohjelman tulosten ja kirjallisuuden korrelaatioiden avulla laskettujen arvojen vä-

lille ei löydetty selvää yhteyttä, joten tehon määritys perustuen laskennalliseen U-arvon sel-

vittämiseen viskositeetin muuttuessa olisi haasteellista. Tiedetään, että prosessiarvojen py-

syessä vakiona viskositeettiluokan muuttuessa Reynoldsin luku eli turbulenttisuus muuttuu. 

Tiedetään myös, että lämmönsiirtotehon ja Reynoldsin luvun välinen riippuvuus ei ole line-

aarista ja tähän vaikuttaa molempien fluidien virtausnopeudet. Näin ollen päädyttiin tutki-

maan Aspen EDR -ohjelman simuloinnin avulla tehon muutosta muuttamalla sekä veden, 

että öljyn massavirtaa erikseen ja yhtäaikaisesti kattaen mahdolliset ääritilanteet eri tilavuus-

virroilla ja useissa pisteissä näiden välillä. 
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Simulointeja varten kehitettiin kuvaa 23 vastaavat aineominaisuustaulukot perustuen kau-

pallisten öljyjen ilmoitettuihin aineominaisuuksiin (Neste Oil 2021; Teboil 2021). Lämmön-

johtavuudessa ja ominaislämpökapasiteetissa ei havaittu olevan eri viskositeettisten (läm-

mönsiirto)öljyjen välillä selkeitä eroavaisuuksia. Aineominaisuustaulukointi simulointioh-

jelmaan muodostettiin kuhunkin eri viskositeettisen öljyn tapauksen tehon tutkimiseen tau-

lukon 10 arvojen tai funktioiden perusteella.  

 

Taulukko 10. Aineominaisuustaulukko eri ISO-VG luokille. 

Öljyluokka 

(nestefaasi) 

Viskositeetti Tiheys 

Ominaislämpö-

kapasiteetti 

(40°C) 

Lämmönjohta-

vuus (40°C) 
 

  cSt kg/m3 kJ/(kgK) W/(mK)  

ISOVG32 = 33633T^-1,889 = -0,6268(T-40) +854 1,95 0,13  

ISOVG46 = 82050T^-2,033 = -0,6268(T-15) +861 1,95 0,13  

ISOVG68 = 206489T^-2,177 = -0,6268(T-15) +865 1,95 0,13  

ISOVG100 = 480239T^-2,301 = -0,6268(T-15) +869 1,95 0,13  

ISOVG150 = 987911T^-2,387 = -0,6268(T-15) +872 1,95 0,13  

ISOVG320 = 9000000T^-2,791 = -0,6268(T-20) +897 1,95 0,13  

 

Simuloinnin tarkoituksena oli tutkia suoraan, missä suhteessa jäähdytysteho laskee visko-

siteetin kasvaessa eli kehittää korjauskerroinfunktio lämmönsiirtimien jäähdytysteholle al-

kuperäisen ISO-VG 32 öljyn ja tutkittavan öljyn välille. Tätä korjauskerrointa ei tule sekoit-

taa logaritmisen lämpötilaeron korjauskertoimeen F. Havaittiin, että teho laskee aina lähes 

samassa suhteessa eri lämmönsiirtimien välillä. Sen sijaan massavirtojen muuttuessa tehojen 

suhde eli korjauskerroin ei pysynyt vakiona samalle lämmönsiirtimelle, vaan eroavaisuus 

saattoi olla useita kymmeniä prosentteja. Kuten aikaisemmin todettiin, tiedetään lämmön-

siirtotehon olevan riippuvainen sekä vaippa- että putkipuolen fluidien virtausnopeudesta, jo-

ten korjauskertoimen tutkiminen toteutettiin tekemällä simulointeja siten, että saatiin teho-

tuloksia erilaisilla veden ja öljyn massavirran välisen suhteen arvoilla. Tällöin korjausker-

toimen määrittämisessä otetaan huomioon sekä putki- että vaippapuolen virtausnopeudet. 

Simulointeja tehtiin usealla lämmönsiirtimellä erilaisilla vaipan halkaisijan ja putkipituuden 

arvoilla tilavuusvirtojen ääriarvoilla ja useassa pisteessä näiden välillä. Kuvassa 37 on esi-

tetty ISO-VG 320 tehon suhde ISO VG 32 tehoon erikokoisille lämmönsiirtimille. Kuvassa 

yksi datapiste kuvaa yhtä simulointia yhdelle lämmönsiirtimelle. 
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Kuvasta 37 voidaan havaita, miten korjauskerroin käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Datapis-

teet asettuvat kohtalaisen tarkasti muodostetulle sovitteelle, jota käytetään laskennassa. So-

vitteen käyttö johtaa väistämättä korjauskertoimen epätarkkuuteen, joka kuvan perusteella 

on kuitenkin aina alle 10 prosenttiyksikköä riippumatta lämmönsiirtimen koosta. Todellinen 

virhe lämmönsiirtotehossa on tällöin korjauskertoimen suhteellinen virhe, joka on suurim-

millaan melkein 20 %. Tämä kuitenkin nähtiin riittäväksi tarkkuudeksi laskentaan jäähdy-

tystehoille koko tuotesarjalle öljyn viskositeetin muuttuessa. Lisäksi virheen suuruus keski-

määrin kasvaa viskositeetin kasvaessa, ja korkeaviskositeettiset öljyt ovat harvinaisempia 

käyttökohteita, joten tyypillisissä käyttökohteissa virhe pysyy alle 10 %.  

 

Veden massavirran ollessa hallitseva, eli kun veden massavirran suhde öljyn massavirtaan 

>1, korjauskerroin pysyy likimain samana ja on tällöin pienimmillään. Alhaisella veden 

massavirralla, korjauskerroin lähestyy arvoa 1, eli öljyn viskositeetin muutoksen vaikutus 

lämmönsiirtoon pienenee. Tällöin lämmönsiirrolle aiheutuu veden alhaisen virtausnopeuden 

eli alhaisen turbulenttisuuden takia suurin terminen vastus putkien sisäpuolella, jolloin vaip-

papuolen fluidin aineominaisuuksien vaikutus lämmönsiirron tehokkuuteen suhteessa pie-

nenee. 

 

Kuva 37. Tehofunktion korjauskertoimen arvo putki- ja vaippapuolen fluidien massavirtojen välisen suhteen 

funktiona ISO-VG 320 viskositeettisen öljyn tehon arvolle.  
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Kuvaa 37 vastaava tutkimus ja sovite toteutettiin kaikille suunnitelluille viskositeetin ar-

voille. Muita kehitettyjä sovitteita ei tässä työssä esitellä graafisesti tai edes yhtälömuodossa. 

Sovite valittiin aina sen mukaan, että se asettuu datapisteisiin mahdollisimman hyvin kaikilla 

mahdollisilla massavirtojen arvoilla eli suunnilleen x-akselin arvoilla 0–6. Muodostetut so-

vitteet kattavat siis koko tuotesarjan eli ne eivät ole geometriariippuvaisia. Tämän mahdol-

listaa sallittu virhemarginaali, joka mitätöi todelliset pienet erot geometrioiden välillä. So-

vitteiden avulla olisi siis mahdollista kehittää tehokäyrät koko tuotesarjalle kaikilla eri vis-

kositeetin arvoilla, mutta tässä työssä ei toteuteta tuloksia kyseisellä laajuudella, vaan infor-

maatio sisällytetään funktioina seuraavassa tämän työn osiossa esiteltävään laskentatyöka-

luun. Kuvassa 38 on havainnollistettu korjauskerroinsovitteilla muodostettua tehokäyrästöä 

OCL10-400-lämmönsiirtimelle eri viskositeettisten öljyjen tapauksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasta käy selkeästi ilmi viskositeetin muutoksen vaikutus lämmönsiirtotehoon. Kuten ku-

vasta voidaan havaita, veden maksimitilavuusvirralla suhteelliset erot lämmönsiirtotehossa 

viskositeettiluokkien välillä pysyvät hyvin samankaltaisina öljyn tilavuusvirran muuttuessa. 

Korjauskerroin on lähes vakio silloin kun veden massavirran suhde öljyn massavirtaan >1. 

Kuvassa 39 on sen sijaan esitetty saman lämmönsiirtimen tehokäyrät eri viskositeettisten 

Kuva 38. OCL10-400-tyypin jäähdytysteho veden maksimitilavuusvirralla eri viskositeettisten öljyjen tapauk-

sissa.  
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öljyjen tapauksissa veden minimitilavuusvirralla. Huomataan, kuinka suhteelliset erot te-

hossa pienenevät öljyn massavirran ylittäessä veden massavirran arvon ja jatkavat pienene-

mistä edelleen öljyn massavirran kasvaessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Jäähdytysnesteen muutoksen vaikutus jäähdytystehoon 

Teollisuudessa tutkitun tuotesarjan öljynjäähdyttimien/lämmönsiirtimien kokoluokassa käy-

tetään jäähdyttävänä fluidina tyypillisesti vettä. Öljynjäähdyttimissä ylipäätään jäähdytys-

vesi voi olla esimerkiksi vesijohtoverkoston vettä, järvi-, lampi-, joki- tai merivettä riippuen 

saatavilla olevasta resursseista ja käytetystä lämmönsiirtimen putkipuolen materiaalista. 

Kuitenkin veden jäätymisen ja mahdollisen vaaditun korroosiosuojan takia veteen voidaan 

sekoittaa esimerkiksi etyleeniglykolia C2H4(OH)2. Glykolin ja veden seoksella on alempi 

jäätymislämpötila kuin pelkällä vedellä. Glykolin osuus seoksesta voi periaatteessa olla mitä 

tahansa välillä 0–100 %. Tyypillisesti kuitenkin käytetään seosta, jossa glykolia on 50 % tai 

vähemmän, koska jo tällöin saavutetaan riittävän alhainen jäätymislämpötila. Lisäksi glyko-

lin määrän kasvu johtaa huonompiin lämmönsiirto-ominaisuuksiin. Mitä alhaisempi glyko-

lin osuus on, sitä tehokkaampaa on lämmönsiirto, koska etyleeniglykolin ominaislämpöka-

pasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat pienempiä kuin vedellä. Lisäksi seoksen viskositeetti 

Kuva 39. OCL10-400-tyypin jäähdytysteho veden maksimitilavuusvirralla eri viskositeettisten öljyjen tapauk-

sissa. 
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kasvaa glykolipitoisuuden kasvaessa. Viskositeetin kasvu putkipuolella johtaa vastaavaan 

lopputulokseen kuin työn edellisessä kappaleessa öljyjen tapauksessa vaippapuolella, eli 

lämmönsiirtokertoimet pienenevät ja lämmönsiirtoteho alenee. 

 

Glykolipitoisuudeltaan suurimmaksi yleiseksi käytettäväksi seoksesi oletettiin 50–50, jossa 

vettä ja glykolia on massaltaan yhtä paljon. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka paljon lämmön-

siirtoteho alenee kyseisellä vesi-glykoliseoksella. Tarkoitus ei ollut muodostaa vastaavia 

edellisissä kappaleissa muodostettuja koko tuotesarjan kattavia tehograafeja vaan tarkastella 

suurpiirteisesti glykolin vaikutusta lämmönsiirtoon tuotesarjan kokoluokassa. Tutkiminen 

toteutettiin jälleen Aspen EDR -simuloinnin avulla. Simuloinnin toteutus vaati valmiiden 

laskentatiedostojen putkipuolen fluidin aineominaisuustaulukoiden muuttamisen. Ohjelman 

ainetietojärjestelmä sisältää veden lisäksi myös glykolin aineominaisuudet, joten haluttu 

seos saatiin muodostettua suoraan ohjelman tietojärjestelmässä.  

 

Havaittiin, että vaipan halkaisijan kasvaessa teho laskee suhteessa enemmän jäähdytysnes-

teen vaihtuessa vedestä vesi-glykoliseokseen. Tämä johtunee vaipan halkaisijan kasvun 

mahdollistamasta putkipakan erilaisesta geometriasta, jossa putkipinta-alaa on vaipan tila-

vuuteen suhteutettuna enemmän. Tällöin putkipuolen fluidin lämmönsiirto-ominaisuuksien 

heikkeneminen korostuu ja teho laskee myös suhteessa enemmän. Lisäksi oletetusti havait-

tiin, että mitä alhaisempi on putkipuolen fluidin tilavuusvirta, sitä enemmän teho myös suh-

teessa laskee.  

 

Näin ollen haluttiin selvittää, mikä on tuotesarjan sisällä suurin mahdollinen tehon alenemi-

nen 50 massa-% glykoliseokselle. Vertailu toteutettiin OCL20-ryhmän lämmönsiirtimille 

kaikilla putkipituuksilla. Kuvassa 40 on esitetty jäähdytystehon suhteellinen osuus jäähdy-

tystehosta öljyn tilavuusvirran eri arvoilla, kun putkipuolella 100 % veden sijasta käytetään 

50 massa-% glykoliseosta. Putkipuolella käytettiin valittua minimitilavuusvirtaa, jolloin te-

hon aleneminen on suurimmillaan. Tämän jälkeen kuvaan 41 on vertailun vuoksi esitetty 

vastaava tutkimus tuotesarjan pienimmille eli OCL08-ryhmän lämmönsiirtimille. Tilavuus-

virtaväli vastaa molemmissa kuvissa (sisäänmenoyhteen kohdalla) virtausnopeusväliä 0.5–

2.5 m/s. 
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Kuva 40. OCL20-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytystehon osuus alkuperäisestä, kun jäähdytysneste eli 

100 % vesi korvataan 50 m-% glykoliseoksella. 

Kuva 41. OCL08-ryhmän lämmönsiirtimien jäähdytystehon osuus alkuperäisestä, kun jäähdytysneste eli 100 

% vesi korvataan 50 m-% glykoliseoksella. 
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Kuvista 40 ja 41 ilmenee miten lämmönsiirtimen koko vaikuttaa tehon suhteelliseen laskuun. 

Kuvista huomataan myös, miten halkaisijan ohella putkipituuden kasvu oletetusti pinta-alan 

kasvaessa laskee tehoa enemmän. Mitä suurempi vaippapuolen tilavuusvirta on, sitä enem-

män teho myös suhteessa laskee ja käänteisesti mitä pienempi putkipuolen tilavuusvirta on, 

sitä enemmän teho suhteessa laskee. Pienitehoisilla lämmönsiirtimillä (OCL08) on havaitta-

vissa Aspen EDR -ohjelman ilmoitustarkkuudesta johtuvaa pientä laskennan tulosten epä-

yhtenäisyyttä. 

  

Teho laskee alimmillaan koko tuotesarjan lämmönsiirtimissä noin 70 prosenttiin siitä te-

hosta, mikä saataisiin aikaan käyttämällä jäähdytysnesteenä putkipuolella 100 % vettä. Tämä 

on jo merkittävän suuri suorituskyvyn lasku, joka tulee ehdottomasti ottaa lämmönsiirtimien 

mitoituksessa huomioon. Tämä on kuitenkin ääritilanne, eli glykolipitoisuuden alentuessa, 

jäähdytysnesteen tilavuusvirran kasvaessa tai öljyn tilavuusvirran alentuessa glykolin käytön 

vaikutus tehoon pienenee. Useissa sovelluksissa jo riittävän suurella ylimitoituksella varus-

tettu lämmönsiirrin voi kattaa glykolin käytöstä aiheutuvan jäähdytystehon alenemisen.  
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8 VALINTATYÖKALUN KEHITYS 

Tässä työn osiossa tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen käyttöön valintatyökalu eli oh-

jelma, joka toimii tutkitun tuotesarjan osalta markkinoinnin ja myynnin teknisenä tukena. 

Tarkoitus oli kehittää ohjelma, jonka avulla pystytään valitsemaan tuotesarjasta optimaali-

simman kokoinen lämmönsiirrin käyttöarvojen puitteissa mihin tahansa öljynjäähdytyspro-

sessiin. Tarkoituksena oli kehittää Excel-pohjainen ohjelma, jonka avulla sen käyttäjä kyke-

nee itsenäisesti toteuttamaan tuotevalinnan antamiensa prosessiarvojen perusteella.  

 

Valintatyökalun lähtökohtana on se, että tunnetaan tilanne, johon öljynjäähdytin tarvitaan. 

Prosessiarvoissa tapahtuu väistämättä vähintäänkin pieniä muutoksia esimerkiksi epätasai-

sen öljynkierron tai vuodenaikojen vaihtelun aiheuttaman ympäristön lämpötilan (myös 

jäähdytysveden) vaihtelun vuoksi. Käyttäjän vastuulla on ottaa tämä vaihtelu huomioon ja 

toteuttaa valinta esimerkiksi vuotuisen arvioidun keskiarvon tai vaihtoehtoisesti vaikka ää-

ritilanteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että asiakas eli ohjelman käyttäjä tietää tai arvioi 

seuraavat prosessiarvot: 

 

• öljytyyppi (ISO-VG luokka) 

• öljyn tilavuusvirta 

• jäähdytettävän öljyn lämpötila 

• jäähtyneen öljyn lämpötila 

• veden tilavuusvirta 

• veden sisäänmenolämpötila. 

 

Ohjelman tulee siis ottaa valinnassa huomioon kaikki edellä mainitut arvot, mikä on myös 

minimivaatimus teholaskennan kannalta. Valinnan laskenta perustuu siihen simulointi-

dataan, mitä tämän työn laskennallisessa osiossa hankittiin. Simulointidata mahdollistaa jo-

kaisen tuotesarjan lämmönsiirtimen lämmönsiirtotehon laskemisen missä tahansa toiminta-

pisteessä eli toisin sanoen millä tahansa käyttäjän antamilla arvoilla. Tämän tiedon perus-

teella valintatyökalun kehittäminen oli mahdollista ilman ylimääräisiä simulointeja. 
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8.1 Ohjelman toteutus 

Aluksi suunniteltiin käyttäjänäkymä, joka sisältää ohjelman ainoat syöttöarvot. Käyttä-

jänäkymästä viedään käyttäjän antama data muille datalehdille, joita ovat aineominaisuuk-

sien laskenta, teholaskenta tuoteryhmittäin, viskositeetin vaikutuksen laskenta ja valinnan 

määritys/laskenta. Kuvassa 42 on esitetty kaavio, joka kuvastaa miten ohjelma on rakennettu 

toimimaan. Tämän jälkeen on laajemmin kuvailtu, miten eri vaiheet on toteutettu. Lämmön-

siirtotehojen laskennassa käytetään vastaavia oletuksia kuin kokeellisessa osiossa.  

 

 

Aineominaisuudet lasketaan kehitettyjen aineominaisuusfunktioiden (kuva 18, taulukko 10) 

perusteella. Näiden perusteella voidaan laskentaa varten määrittää öljylle vallitseva tiheys, 

ominaislämpökapasiteetti ja massavirta.  

 

Ohjelman tarkoituksena on siis määrittää kullekin lämmönsiirtimelle sen tuottama lämmön-

siirtoteho käyttäjän antamassa tilanteessa. Tätä varten ensin määritetään U-arvot aikaisem-

min hankitun simulointidatan perusteella. Simulointidatasta (esimerkiksi taulukko 9) 

Input

• Ohjelman käyttäjä syöttää kysytyt prosessiarvot

Aineominai-
suudet

• Prosessiarvojen perusteella määritetään vallitsevat aineominaisuudet, joita tarvitaan tehojen ja 
massavirtojen laskennassa

Tehojen 
laskenta

• Määritetään U-arvo jokaiselle tuotesarjan lämmönsiirtimelle simulointidatan avulla kehitettyjen 
funktioiden mukaisesti

• Iteratiivinen laskentaprosessi lämmönsiirtotehon selvittämiseksi kullekin lämmönsiirtimelle

Valinnan 
laskenta

• Eliminoimalla valitaan soveltuvat lämmönsiirtimet:

• Tilavuusvirtarajoitusten laskeminen ja vertailu lämmönsiirtotehossa vaaditun ja tuoton välillä

• Ylimitoituksen laskeminen

Output

• Ohjelman käyttäjälle esitetään tilanteeseen soveltuvat lämmönsiirtimet ja näiden syötettyjen arvojen 
mukainen prosessikohtainen ylimitoitus

Kuva 42. Valintatyökalun ohjelmoinnin toteutuksen prosessikaavio. 
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kehitettiin U-arvolle logaritmiset sovitefunktiot öljyn tilavuusvirran suhteen kahdella veden 

virtaamalla (ääriarvoilla). Tällöin saadaan molemmista funktioista öljyn vallitsevalla mas-

savirran arvolla U-arvolle kaksi arvoa eli ala- ja yläraja riippuen veden massavirrasta. Tämän 

jälkeen muodostetaan ala- ja ylärajan välille lineaarinen funktio, joka on veden vallitsevan 

massavirran funktio ja U-arvo saadaan laskettua. Käytetty lineaarinen sovite aiheuttaa pie-

nen virheen todelliseen U-arvoon. Kuvissa 43 ja 44 on graafisena esimerkkinä havainnollis-

tettu U-arvon määritystä OCL10-400-tyypin tapauksessa, kun öljyn massavirta on 1,52 kg/s 

ja veden massavirta on 1 kg/s (ääriarvosta poikkeava). Huomioitavaa on, että U-arvo määri-

tetään ISO-VG 32 viskositeetille käyttäjän antamasta viskositeettiluokasta huolimatta. Öljyn 

viskositeetti otetaan huomioon myöhemmässä vaiheessa kehitettyjen korjauskerroinfunkti-

oiden avulla. 
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Kuten kuvista 43 ja 31 voidaan havaita, kaikista alhaisimman öljyn massavirran tapauksessa 

saavutetaan suurempi U-arvo ja teho veden minimitilavuusvirralla kuin veden maksimitila-

vuusvirralla. Öljyn massavirran kasvaessa tulokset ovat kuitenkin oletettuja eli päinvastaisia. 

Öljyn massavirran alentuessa veden tilavuusvirran suuruuden merkitys pienenee, mutta ha-

vaittua ilmiötä ei kuitenkaan pitäisi tapahtua. Vastaava ilmiö toistui lähes kaikilla lämmön-

siirtimillä, kun öljyn massavirta laskettiin riittävän alas. Selityksenä tälle voi olla jokin As-

pen EDR -ohjelman laskennan asetus tai oletus. Joka tapauksessa tästä aiheutuva virhe on 

pieni ja se aiheutuu vain ääritapauksissa.   

 

Kun tilanteenmukainen U-arvo tunnetaan, voidaan määrittää lämmönsiirtoteho. Nyt ratkais-

tava lämmönsiirtoteho tarkoittaa siis kullekin lämmönsiirtimelle sitä lämpövirran määrää, 

mikä lämmönsiirtimessä siirtyy fluidista toiseen, kun lämmönsiirrintä käytetään käyttäjän 

antamien arvojen mukaisessa prosessitilanteessa. Tehon ratkaisu on iteratiivinen prosessi, 

jossa ratkaistaan kahdesta lämmönsiirtotehoyhtälöstä koostuva yhtälöpari. Lämmönsiirto-

pinta-alat on määritetty jokaiselle tyypille yhtälön (21) mukaisesti. Ratkaistava yhtälöpari 

on seuraavanlainen: 

 

1. 𝛷 =  𝐹𝑈𝐴𝑙𝑠𝛥𝑇𝑙𝑚 = 𝐹𝑈𝐴𝑙𝑠
(𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠)−(𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠−𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑠𝑖𝑠ää𝑛)

ln(
𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑇ö𝑙𝑗𝑦,𝑢𝑙𝑜𝑠−𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑠𝑖𝑠ää𝑛
)

  (23) 

2. 𝛷 =  𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖𝑞𝑣,𝑣𝑒𝑠𝑖𝑐𝑝,𝑣𝑒𝑠𝑖𝛥𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖𝑞𝑣,𝑣𝑒𝑠𝑖𝑐𝑝,𝑣𝑒𝑠𝑖(𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠) (24) 

 

Yhtälöparissa lämmönsiirtotehon 𝛷 lisäksi vain veden ulostulolämpötila 𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠 on tunte-

maton, joten teho saadaan ratkaistua. Lämmönsiirtoteho ratkaistaan vastaavalla prosessilla 

kaikille 27 lämmönsiirtimelle ja tulokset taulukoidaan talteen. Tässä vaiheessa huomionar-

voista on, että valintatyökaluun kehitetyn laskennan avulla pystytään määrittämään myös 

jäähdytysveden ulostulolämpötila, mikäli sille ilmenee tarvetta joissakin asiakastapauksissa.   

 

Yhtälöparien ratkaisujen jälkeen toteutetaan tehon laskenta kaikille valittavissa oleville vis-

kositeettiluokille. Nyt hyödynnetään kehitettyjä korjauskerroinfunktioita, jotta kunkin läm-

mönsiirtimen teho saadaan laskettua. Tehon korjauskerroin on siis molempien fluidien mas-

savirtojen funktio, eli korjauskertoimien arvot saadaan määritettyä käyttäjän syöttämien ti-

lavuusvirtojen ja lämpötilojen mukaan. Kaikki korjauskerroinfunktiot olivat muodostettu 
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nimenomaan suhteessa ISO-VG 32 öljyyn eli tehon laskentaan tarvitaan korjauskertoimen 

ja ISO-VG 32 öljyn tapauksen teho. Näin saadaan muodostettua tehotaulukko koko tuotesar-

jalle kaikilla mahdollisilla viskositeettien arvoilla. Ohjelman toimivuuden kannalta tosin riit-

täisi korjauskertoimen ja sen mukaisten tehojen laskenta pelkästään käyttäjän syöttämälle 

viskositeetille, mutta toteutettu tapa yksinkertaisti ohjelman muodostamista, helpottaa ohjel-

man mahdollista jatkokehitystä, eikä se vaikuta oleellisesti laskentanopeuteen.  

 

Edellisen vaiheen tuloksena saadaan käyttäjän antamien prosessiarvojen mukaiset lämmön-

siirtimien tehot taulukossa. Nyt tulee enää toteuttaa vaadittuun lämmönsiirtotehoon perus-

tuva valinta. Vaadittu lämmönsiirtoteho, eli kuinka paljon öljystä tulee poistaa lämpöä, saa-

daan laskettua yhtälön (17) mukaisesti. Tämän jälkeen verrataan muodostetun tehotaulukon 

arvoja tähän vaadittuun tehoon ja taulukoidaan kaikki ne lämmönsiirtimet, joissa tehon arvo 

on 0–30 % suurempi kuin vaadittu teho ja jotka soveltuvat syötettyihin arvoihin myös tila-

vuusvirtarajoitusten puolesta. Tällöin saadaan eliminoitua myös se virhe, kun U-arvo kasvaa 

todellista suuremmaksi pienien lämmönsiirtimien tapauksessa suurilla tilavuusvirroilla. Sit-

ten käyttäjänäkymään esitetään tästä listasta annettuihin arvoihin soveltuvat lämmönsiirti-

met, joissa teho on 8–30 % suurempi. Tämä nähtiin soveltuvaksi tyypilliseksi ylimitoituksen 

määräksi öljyjäähdyttimille erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi käyttäjälle ilmoitetaan 0–8 % yli-

mitoituksen mukaiset lämmönsiirtimet. 

 

Lämmönsiirtimien yhteydessä ilmoitetaan myös sen tilannekohtainen ylimitoitusprosentti, 

jotta käyttäjä voi itse tehdä valinnan siihen perustuen. Toisin sanoen optimaalisin lämmön-

siirrin on käyttäjän valinta haluamalleen ylimitoitusprosentille, jolle on kuitenkin asetettu 

raja-arvot. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että pystytään valitsemaan helposti likaan-

tuvaan käyttökohteeseen reilusti ylimitoitettu lämmönsiirrin, jotta huolto- ja puhdistusväli 

pitenee. Kyseinen ominaisuus mahdollistaa myös esimerkiksi sen, ettei valita liian tehokasta 

lämmönsiirrintä kohteeseen, jossa öljyn ulostulolämpötila ei saa laskea esimerkiksi tietyn 

prosessilämpötilan alapuolelle. Kuvassa 45 on esitettynä ohjelman käyttäjänäkymän valin-

taosio. Käyttäjänäkymä suurempana kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä II. 
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8.2 Ohjelman toimivuus 

Valintatyökalun ilmoittamia tuloksia tutkittiin eli käytännössä tarkastettiin simuloimalla va-

lintaosioon syötettyjä prosessitilanteita niille lämmönsiirtimille, jotka ohjelma ilmoittaa so-

veltuviksi. Tällöin saadaan vertailtua kunkin prosessitilanteen todellisen simuloinnin arvoa 

ja kerättyyn simulointidataan perustuvan valintatyökalun laskennan arvoja keskenään tulos-

ten täsmällisyyden tutkimiseksi. Tiedettiin suurimman virheen tapahtuvan öljytyypin muut-

tuessa, koska tällöin hyödynnettiin kehitettyjä korjauskerroinfunktioita. Lisäksi pieniä eroa-

vaisuuksia simulointiin aiheutuu U-arvolle kehitetyn laskentamenetelmän epätarkkuudesta 

ja simulointidatasta mahdollisesti huomattavasti poikkeavasta lämpötilatasosta. Simuloin-

teja suoritettiin usealle eri lämmönsiirtimelle kaikilla mahdollisilla öljytyypeillä vaihtele-

villa massavirroilla ja sisäänmenolämpötiloilla. Aspen EDR -ohjelman ilmoittamat ylimitoi-

tukset vastasivat hyvin valintatyökalun tuloksia. Eroavaisuus oli suurimmillaan muutamia 

prosenttiyksiköitä, joten valintatyökalun tarkkuus havaittiin riittäväksi, jotta sitä voidaan 

Kuva 45. Valintatyökalun käyttäjänäkymän valintaosio. 
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hyödyntää kohdeyrityksen lämmönsiirtimien suorituskykylaskennassa myyntiä ja markki-

nointia varten.   

 

Valintatyökalu pyrittiin kehittämään mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja selkeäksi. 

Valintatyökalu ohjelmoitiin neuvomaan käyttäjää virheellisten syöttöarvojen tapauksessa eli 

esimerkiksi tapauksessa, kun syötetty arvo on käyttöarvojen ulkopuolella. Lisäksi valinta-

työkaluun rakennettiin ohjeet, joissa ilmoitetaan ohjelman toimivuuden kannalta vaadittavat 

Exceliin syötettävät asetukset sekä neuvotaan toimimaan tilanteissa, joissa valintatyökalu ei 

löydä soveltuvaa vaihtoehtoa, vaikka syötetyt arvot ovat hyväksyttyjä. Tällöin on esimer-

kiksi kyse siitä, että mikään lämmönsiirrin ei tuota suunniteltua soveltuvaa ylimitoituspro-

senttia syötettyyn tilanteeseen. Tällöin ohjelma neuvoo haarukoimaan mahdollisia saavutet-

tavia arvoja muuttamalla ensisijaisesti öljyn tilavuusvirtaa tai ulostulolämpötilaa.  
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9 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli määrittää suomalaiselle konepajaosakeyhtiö Refinec 

Oy:lle putkilämmönsiirtimistä koostuvan tuotesarjan lämmönsiirtotehot käyttöarvojen funk-

tioina ja kehittää kohdeyrityksen käyttöön valintatyökalu, jonka avulla määritetään lämmön-

siirtotehon kannalta tuotesarjan optimaalisin lämmönsiirrin asiakkaiden prosessiolosuhtei-

den mukaisesti. Työn tavoitteena oli saada luotettavat tulokset, jotta kyseisen tuotesarjan 

tuotekehitysprojekti saadaan viimeisteltyä ja näin ollen tuotesarja lanseerattua markkinoille. 

Tuotesarja kattaa yhteensä 27 eri kokoista lämmönsiirrintä ja niiden ensisijainen käyttö-

kohde on öljynjäähdytys.  

 

Tehojen määrittäminen oli tarkoitus toteuttaa kokeellisesti ja laskennallisesti. Tavoitteena 

oli kokeellisesti määrittää tuotesarjan pienikokoisten lämmönsiirtimien lämmönsiirtotehot ja 

näihin pohjautuen toteuttaa laskennallisten tulosten validointi. Laskennallinen tehon määri-

tys toteutettiin Aspen EDR -ohjelmalla. Osana työtä kehitettiin kokeellisia tuloksia varten 

kohdeyrityksen tiloihin koelaitteisto, jolla mittaukset saatiin toteutettua onnistuneesti. Li-

säksi tavoitteena oli tutkia lämmönsiirtimien toimintaa käytettävien fluidien variaatioilla. 

Tavoitteena oli määrittää lämmönsiirtotehot erilaisten öljytyyppien jäähdytystapauksissa 

sekä jäähdytysnesteen vaihdellessa. 

 

Työn kirjallisuusosiossa käsiteltiin lämmönsiirtoa, virtaustekniikkaa, putkilämmönsiirtimiä 

ja jäähdytettäviä öljyjä. Tutkimusosio jaettiin kokeelliseen ja laskennalliseen tehon määri-

tykseen sekä valintatyökalun kehittämiseen. Työn laskennallisen tehon määrityksen osiossa 

esiteltiin lopulliset tehon määrityksen tulokset yhdelle viskositeettiluokalle sekä myös ver-

tailu ja yhteys kokeellisiin tuloksiin. 

 

Työn tuloksena saatiin määritettyä kaikille tuotesarjan lämmönsiirtimille tehofunktiot jääh-

dytettävän öljyn tilavuusvirran suhteen jäähdytysveden määritellyillä minimi- ja maksimiti-

lavuusvirroilla yhdelle öljyn viskositeettiluokalle. Kehitettiin myös menetelmä, joka mah-

dollistaa teholaskennan myös viiden muun öljyn viskositeetin tapauksessa. Lisäksi saatiin 

kehitettyä tuote-esitteitä varten havainnollistava esitys jäähdytysnesteen muutoksen vaiku-

tuksesta lämmönsiirtotehoihin. Viimeisenä tuloksena onnistuttiin kehittämään kaikilla 
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käyttöarvoilla toimiva Excel-pohjainen valintatyökalu, joka täyttää kaikki sille asetetut vaa-

timukset syöttöarvojen ja virhemarginaalien suhteen. 

 

Kokeellisesti saavutetut tulokset olivat pääasiassa onnistuneita ja todenmukaisia. Kokeellis-

ten ja laskennallisten tulosten välillä havaittiin selkeä yhtenäisyys eri lämmönsiirtimien vä-

lillä ja tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. Laskennallisesti saavutetut tulokset kattavat te-

hojen määrityksen tuotesarjan käyttöarvojen koko laajuudella kohtuullisella virhemarginaa-

lilla kaikilla valituilla öljytyypeillä. 
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