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Tämän diplomityön tarkoituksena on määrittää teknologiset vaihtoehdot lämpöenergian tal-

teenotolle, varastoinnille ja hyödyntämiselle Itämeren alueen avustavalle jäänmurtajalle. 

Lämpöenergian talteenoton ja varastoinnin tarkoituksena on alentaa polttoaineen kulutusta, 

päästöjä ja käyttökustannuksia. 

 

 Kansainvälisen merenkulun päästöjä tulee vähentää 50 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 

2050 mennessä. Päästötavoitteen saavuttaminen vaatii alusten energiatehokkuuden pa-

rantamista sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Dieselmoottorin hyötysuhde 

on jo lähes 50 %. Suurin osa jäljelle jäävästä energiasta esiintyy lämpöenergiana pakokaa-

suissa ja jäähdytysvedessä. Tätä lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen, varastoida ja hyö-

dyntää aluksen sekä sen eri järjestelmien lämmittämiseen.  

 

Jäänmurtajan vaihtelevasta käyttöprofiilista johtuen talteen otettavan lämpöenergian ja sen 

kulutuksen suhde eivät useimmissa operointitapauksissa ole samanaikaisia. Työssä esite-

tään laskennallisesti jäänmurtajan lämpötase. Laskennan ja määritettyjen teknologisten 

vaihtoehtojen perusteella lämpöenergian talteenotto ja varastointi on kannattavaa.   
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The meaning of this Master’s thesis is to evaluate the technologies for waste heat recovery, 

thermal energy storage and utilization for the assisting Baltic Sea area icebreaker. The 

meaning of waste heat recovery and thermal energy storage is to reduce fuel consumption, 

exhaust emissions and operational costs. 

 

The emissions from the international shipping should be reduced by at least 50 % by year 

2050 compared to year 2008. In order to achieve the goal measures has to be taken. These 

measures are better energy efficiency and introduction of alternative fuels. The energy effi-

ciency of a modern diesel engine is close to 50 %. Most of the remaining energy is in form 

of thermal energy in exhaust gases and cooling water. This thermal energy may be recov-

ered, stored and utilized for the heating of the vessel and its systems. 

 

An icebreaker operates on varying engine loads and because of this the production and 

usage of thermal energy is not always concurrently. Based on the calculations in this thesis 

it is profitable to recover and store thermal energy onboard an icebreaker. 
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1 JOHDANTO 
 

Suomen ulkomaankauppa on hyvin voimakkaasti riippuvainen meriteitse tapahtuvista kul-

jetuksista. Vuonna 2019 Suomen vientikuljetuksista tapahtui 91,9% meriteitse ja vastaa-

vasti tuontikuljetuksista 78,4% (Tulli 2019). Ulkomaan merikuljetuksia tukee Suomessa noin 

50 satamaa. Näistä satamista 10 käsittelee noin 80 % koko ulkomaan merikuljetuksista. 

Suomi on yksi maailman harvoja maita, jossa kaikki satamat jäätyvät kovina jäätalvina 

(SYKE 2020). Ympärivuotinen liikennöinti ei olisi mahdollista ilman jäänmurtajia. 

Suomessa Väylävirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtä-

vistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta. Väylävirastolla 

on useampia sopimuskumppaneita, jotka tuottavat jäänmurtopalveluja. Näitä palveluja ovat 

jäissä tapahtuva alusten avustaminen ja hinaaminen (Väylävirasto 2020a).  Suurinta osaa 

jäänmurtajista operoi Arctia Icebreaking Oy. 

Satamissa käyvien alusten koko on kasvusuunnassa ja samalla avustettavien alusten ko-

neistotehot pienenevät. Koneistotehojen muutos johtuu tiukkenevista ympäristömääräyk-

sistä. Alusten koon kasvu ja jäissäkulkuominaisuuksien heikentyminen lisäävät avustustar-

vetta talvisessa merenkulussa. Itämeren alueen jäänmurtokykyä kehitetään vastaamaan 

lisääntynyttä avustustarvetta ja muuttuvaa toimintaympäristöä. Jäänmurtajien osalta tavoit-

teena on siirtyä fossiilittomaan polttoaineeseen vuoteen 2030 mennessä sekä hiilidioksidi-

päästöjen vähentäminen. (Väylävirasto 2020b) 

Kansainvälinen merenkulunjärjestö IMO on asettanut kansainvälisen merenkulun päästö-

vähennystavoitteen. Päästövähennystavoitteena on, että liikennesuoritekohtaisia hiilidiok-

sidipäästöjä (CO2) tulee vähentää vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikkia 

päästöjä tulee vähentää vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavutta-

miseksi vaaditaan useampia eri menettelytapoja. Energiatehokkuuden ohella vaihtoehtoiset 

polttoaineet ovat avainasemassa päästötavoitteisiin pääsemisessä. Päästökaupan ulotta-

minen merenkulkuun on myös suunnitteilla. (LVM 2020) 
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1.1 Työn tavoite 
 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää lämpöenergian talteenoton, varastoinnin ja 

hyödyntämisen teknologisia vaihtoehtoja Itämeren alueen avustavaan jäänmurtajaan. Tek-

nologisia vaihtoehtoja tutkitaan kirjallisuustutkimuksen avulla ja vaihtoehdoista valitaan 

suotuisin tekninen ratkaisu. Aker Arctic Technology toteuttaa tämän pohjalta koneistomal-

linnuksen Simulink-ympäristössä. 

 

1.2 Työn rakenne 
 

Diplomityön toimeksiantajana toimiva Aker Arctic Technology Oy esitellään luvussa 2. Työn 

teoreettinen viitekehys rakentuu lukujen 3 – 6 välille. Luvussa 3 käsitellään kansainvälistä 

merenkulkua koskevat päästömääräykset. Päästömääräysten käsittelyssä syvennytään 

tarkemmin tulevaisuudessa voimaan tuleviin määräyksiin. Luvussa 4 kuvataan eri keinot 

merenkulun kasvihuonepäästöjen alentamiseksi. Energiatehokkuuden parantamisen kei-

nojen ohella käsitellään vaihtoehtoiset polttoaineet. Luvussa 5 käsitellään alusten koneis-

tojärjestelmät syventyen talteen otettavissa olevaan lämpöenergiaan. Teoreettisen viiteke-

hyksen keskeisimpinä osa-alueina ovat hukkalämmön eri hyödyntämismenetelmät sekä 

lämpöenergian varastointi ja sen eri menetelmät. Nämä on kuvattu luvussa 6. 

 

Konseptijäänmurtajan lämpötaseen laskenta käsitellään luvussa 7. Tämän luvun tarkoituk-

sena on kertoa lukijalle miten paljon talteen otettavaa lämpöenergiaa jäänmurtajan eri käyt-

töprofiileissa syntyy. Syntyneen lämpöenergian määrää verrataan kulutukseen ja tämän pe-

rusteella määritetään talteen otettavan lämpöenergian tapa ja määrä. Lämpöenergian va-

rastoinnin tarvitsema varastointikapasiteetti käsitellään vertailemalla eri varastoinnin väliai-

neita. Taselaskennassa käytetään teoriaosuudessa esiin tulleita yhtälöitä. Luvussa 8 esi-

tellään työn yhteenveto.  
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2 AKER ARCTIC TECHNOLOGY OY 
 

Aker Arctic Technology Oy (AAT) on vuonna 2005 perustettu jäissäkulkukykyisten alusten 

suunnitteluun ja mallikokeiden tekemiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimitiloissa Helsin-

gissä sijaitsee kuvassa 1 esitetty 75 m pitkä, 8 m leveä ja 2,1 m syvä jäämallikoeallas. 

Mallikoealtaan jäänpaksuus voi olla 15 - 150 mm. AAT työllistää 50 henkeä ja sen omistavat 

seuraavin omistusosuuksin Suomen Teollisuussijoitus 66,4 %, ABB Oy 16,8 % ja Aker So-

lutions 16,8 %. (Aker 2020) 

 

Kuva 1. Aker Arctic Technology Oy:n jäämallikoelaitos (Aker Arctic Technology Oy 2021). 

 

AAT tarjoaa jäämallikoetoimintojen lisäksi kehitys-, konsepti- ja perussuunnittelupalvelua 

varustamoille ja aluksia rakentaville telakoillekin. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu 

myös alusten valmistuttua niiden vastaanottokokeisiin liittyvien asiantuntijapalvelujen tar-

joaminen. 

Jäämallikokeissa todennetaan aluksen rungon kykyä kulkea tietyn paksuisessa jäässä. 

Mallikokeessa pystytään myös todentamaan halutuissa jääolosuhteissa kulkemiseen tarvit-

tava propulsioteho. 
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AAT on yhdessä edeltäjäyritystensä kanssa ollut mukana kehittämässä yli puolta kaikista 

maailman jäänmurtajista. Valtaosa Suomessa ja Ruotsissa käytössä olevista jäänmurtajista 

ovat sen suunnittelemia. AAT on ollut mukana suunnittelemassa useita kymmeniä muita 

jäissäkulkukykyisiä aluksia, kuten tutkimus-, risteily- ja erilaisia säiliöaluksia. (Aker 2020) 
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3 KANSAINVÄLISEN MERENKULUN PÄÄSTÖT 
 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) alaisen organisaation Kansainvälisen merenkulkujärjes-

tön IMO:n (International Maritime Organization) tehtävänä on parantaa kansainvälisen me-

renkulun turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta. Sen päätehtävä on kehittää ja luoda tasa-

puolinen sekä tehokas säädöskokoelma kansainvälistä merenkulkua varten. IMO:n toiminta 

kattaa kaikki merenkulun osa-alueet, kuten alusten suunnittelun, rakentamisen, varustelun, 

miehityksen, operoinnin ja hävittämisen. IMO:lla on 174 jäsenvaltiota, joten se edustaa suu-

rinta osaa maailman valtioista (IMO 2021a).  

 

3.1 MARPOL-yleissopimukset 
 

IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC (Marine Environment Protection Committee) 

vastaa MARPOL-yleissopimusten ja -säännösten (International Convention for Prevention 

of Pollution from Ships) laatimisesta ja sopimisesta. Merkittävin näistä on MARPOL 73/78-

yleissopimus, joka koskee alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä. Sopi-

mus koskee sekä alusten normaalia operointia, että mahdollisia onnettomuustilanteita. So-

pimus luotiin alunperin vuonna 1973 ja sitä on päivitetty useita kertoja sen jälkeen seuraa-

vien vuosien aikana. Sopimus koostuu kuudesta liitteestä seuraavasti (IMO 2021b): 

- Liite I. Regulations for the Prevention on Pollution by Oil. Voimaantulo 2.10.1983. 

Liite I sisältää määräykset öljypäästöjen aiheuttaman saastumisen estämisestä. Tä-

män liitteen myötä vuodesta 1992 lähtien on uusissa säiliöaluksissa vaatimuksena 

kaksoispohja. 

- Liite II. Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in 

Bulk. Voimaantulo 2.10.1983. Liite II sisältää määräykset lastina kuljetettaville hai-

tallisille nestemäisille aineille. Tämän liitteen myötä haitallisten nesteiden päästämi-

nen veteen ei ole ollut sallittua missään tapauksessa lähempänä kuin 12 mpk:n etäi-

syydellä lähimmästä maa-alueesta. 

- Liite III. Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged 

form. Voimaantulo 1.7.1992. Liite III määrittää yleiset vaatimukset pakattujen haital-

listen aineiden kuljettamiselle. 

- Liite IV. Prevention of Pollution by Sewage from Ships. Voimaantulo 27.9.2003. 
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Liite IV sisältää käymäläjätteitä eli ns. mustia ja harmaita vesiä koskevat määräyk-

set. Käymäläjätteiden päästäminen mereen lähempänä kuin 12 mpk:n etäisyydellä 

lähimmästä maa-alueesta on kiellettyä jollei aluksella ole käytössä hyväksyttyä kä-

sittelyjärjestelmää. 

- Liite V. Prevention of Pollution by Garbage from Ships. Voimaantulo 31.12.1988. 

Liite V koskee kiinteitä jätteitä. Liitteen merkittävin sääntö on se, että mereen ei saa 

hävittää minkäänlaisia muovijätteitä. 

- Liite VI. Prevention of Air Pollution from Ships. Voimaantulo 19.5.2005. Liite VI si-

sältää säädökset alusten päästöistä ilmakehään. Säädös asettaa rajat alusten rikki- 

ja typpioksidipäästöille (SOx ja NOx) sekä estää tahalliset haitalliset päästöt ilmake-

hään. Liitteessä määritetään myös erityisiä päästörajoitusalueita (Emission Control 

Areas, ECA). Näillä alueilla rajat rikki- ja typenoksidipäästöille sekä hiukkaspääs-

töille ovat muita tiukemmat. Kuvassa 2 on esitetty NOx- ja kuvassa 3 SOx-päästöra-

joitusalueet. Kuvista 2 ja 3 on nähtävissä, että Itämeri ja Pohjanmeri kuuluvat mo-

lempiin päästörajoitusalueisiin. Vuonna 2011 liitteeseen lisättiin kappale teknisistä 

ja operatiivisista energiatehokkuusmittareista kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseksi. 

 
Kuva 2. MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI mukaiset NOx-päästörajoitusalueet (Wärtsilä 2021). 
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Kuva 3. MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI mukaiset SOx-päästörajoitusalueet (DNV GL 2021). 

 

MARPOL 73/78-yleissopimus tuli kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan vuonna 1983. 

Suomi on osapuolena kaikissa kuudessa yleissopimuksen liitteessä. (Eduskunta 2021) 

 

3.2 IMO:n päästövähennystavoitteet 
 

IMO on vuonna 2018 asettanut alustavan strategisen päästövähennystavoitteen. Päästöta-

voitteiden vertailuvuotena käytetään vuotta 2008. Päästövähennystavoitteena kansainväli-

sessä merenkulussa on, että liikennesuoritekohtaisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) tulee vä-

hentää vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikkia päästöjä tulee vähentää 

vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä. (LVM 2020) 

IMO:n alustava strategia ja sen menetelmät kansainvälisen merenkulun kasvihuonepääs-

töjen vähentämiseksi on esitetty kuvassa 4. Menetelmät voidaan jakaa kolmeen eri aikajak-

soon. Lyhyellä aikavälillä ennen vuotta 2023 menetelminä ovat energiatehokkuuden paran-

taminen, alusten operoinnin päästöjen alentaminen sekä nopeuksien vähentäminen kone-

tehoja pienentämällä. Keskipitkällä aikavälillä vuosien 2023 - 2030 menetelminä ovat tiu-

kemmat energiatehokkuusvaatimukset, vaihtoehtoiset käyttövoimat sekä markkinaehtoiset 

menetelmät. Markkinaehtoiset menetelmät voivat olla polttoaineisiin liittyvät maksut ja 
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päästökauppa. Pitkällä aikavälillä eli vuosina 2030 - 2050 strategiana on saada hiilineutraa-

lit vaihtoehtoiset käyttövoimat käyttöön ja hyödyntää uusia teknologioita kasvihuonepääs-

töjen vähentämiseksi tavoitteiden saavuttamiseksi. (IMO 2021b) 

 

 

Kuva 4. Alustava IMO:n strategia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi (DNV-GL 2021). 

 

3.3 Energiatehokkuuden parantaminen 
 

Lyhyellä aikavälillä kansainvälisen merenkulun kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään 

päästömääräysten avulla. Näiden määräysten lisäksi alusten energiatehokkuutta paranne-

taan jatkuvasti päästöjen minimoiseksi. Energiatehokkuuden parantamiseksi on otettu käyt-

töön EEDI-indeksi (Energy Efficiency Design Index) ja SEEMP (Ship Energy Efficiency Ma-

nagement Plan). EEDI ja SEEMP eivät yksin riitä IMO:n pitkän aikavälin kasvihuonepääs-

töjen vähennystavoitteeseen vaan ne vaativat rinnalleen muita toimenpiteitä. (IMO 2021b) 

EEDI-indeksi on uusien bruttovetoisuudeltaan yli 400 ton alusten energiatehokkuutta kos-

keva suunnitteluindeksi ja se koskee aluksia, joiden rakentamissopimus on tehty 1.1.2013 

tai sen jälkeen, sekä aluksia, joihin tehdään merkittäviä muutoksia. Se ei toistaiseksi koske 

erikoisaluksia, kuten jäänmurtajia tai sota-aluksia. Indeksin laskennassa huomioidaan aluk-

sen käyttötarkoitus ja mm. jäissäkulkukyvyn vaatima lisäteho kompensoidaan laskennassa 

tietyllä kertoimella. EEDI-indeksiä varten on olemassa referenssikäyrä, jonka alapuolella 

uuden aluksen indeksin tulee olla. Indeksin laskentaan vaikuttavat nopeus, aluksen kulje-

tuskapasiteetti, propulsioteho, polttoaineen kulutus sekä alustyypistä riippuvat korjausker-

toimet. Indeksi tarkistetaan ja hyväksytään laskelmien, mallikokeiden ja koeajojen perus-

teella luokituslaitoksen toimesta. (Traficom 2020) 
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SEEMP on kaikkia aluksia koskeva pakollinen energiatehokkuussuunnitelma. Sillä pyritään 

ensisijaisesti polttoaineen kulutuksen vähentämiseen erilaisten keinojen kuten reittiopti-

moinnin ja kunnossapidon kautta. Lisäksi IMO:ssa kehitetään EEXI-indeksiä (Energy Effi-

ciency Existing Ship Index) olemassa olevien alusten konetehon käytön rajoittamiseksi. 

(IMO 2021b) 

 Kuvassa 5 on esitetty miten paljon energiatehokkuuden parantamisella on mahdollista saa-

vuttaa vähennystä kasvihuonepäästöissä. 

 

Kuva 5. Energiatehokkuusvaatimusten vaikutus kansainvälisen merenkulun kasvihuonepäästöihin 

(IMO 2021). 

 

 

 



 
 

  

18 

4 KEINOT MERENKULUN KASVIHUONEPÄÄSTÖJEN 
ALENTAMISEKSI 

 

Päästömääräysten ansiosta koko merenkulkuala on joutunut miettimään vaihtoehtoja ole-

massa oleville perinteisille teknisille ratkaisuille ja polttoaineille. Voidakseen liikennöidä ku-

vissa 2 ja 3 esitetyillä liikennöintialueilla alusten on täytettävä kutakin aluetta koskevat mää-

räykset. SOx-päästörajojen ansiosta kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta on laskettu. Aluksiin, 

jotka käyttävät polttoaineenaan korkearikkipitoista raskasta polttoöljyä on jouduttu asenta-

maan pakokaasujen puhdistuslaitteita ns. scrubbereita tai vaihtoehtoisesti niiden on käytet-

tävä matalarikkipitoista polttoöljyä. NOx-päästörajoihin päästäkseen aluksiin on taas asen-

nettava SCR-laitteita (Selective Catalyst Reduction) tai vaihtoehtoisesti EGR-järjestelmiä 

(Exhaust Gas Recirculation).  

Kasvihuonepäästöjen alentamiseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäksi teknisinä ratkai-

suina toimivat erilaiset hybridikoneistoratkaisut, kehittyneet lämmöntalteenottojärjestelmät 

ja alusten tekniseen sekä operatiiviseen käyttöön kehitetyt älykkäät järjestelmät.  

 

4.1 Polttoaineet 
 

Päästömääräykset tuottavat alusten operoinnille lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia ai-

heuttavat kalliimmat polttoaineet ja uudet laiteasennukset sekä niiden käyttö. Lisäksi kulu-

van vuosikymmenen aikana käyttöön otettava merenkulkua koskeva päästökauppa tulee 

nostamaan käytössä olevien polttoaineiden hintaa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa vaih-

toehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Kuvassa 6 on esitetty skenaario siitä, miten IMO:n 

asettamien päästörajoitusten myötä eri polttoaineiden käyttö merenkulussa tulee muuttu-

maan vuoteen 2050 mennessä. 
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Kuva 6. Skenaario aluskäytössä olevista polttoaineista vuosille 2018-2050 (DNV-GL 2021). 

 

Kuvassa 7 esitetään luokituslaitos DNV GL:n tekemät laskelmat eri polttoaineiden CO2-

päästöille (g/MJ). Kuvissa sininen palkki osoittaa kuinka paljon polttoaineen polttoproses-

sissa aluksella syntyy päästöjä ja oranssi palkki osoittaa polttoaineen tuotannossa sekä 

kuljetuksessa syntyvät päästöt. 

 

Kuva 7. Eri polttoaineiden CO2-päästöt (DNV-GL 2021). 

 

 

Erityisesti aluskäytössä polttoaineen varastoinnin vaatimalla kapasiteetilla on iso merkitys. 

Varastointikapasiteetti vähentää samassa suhteessa aluksen kuljetuskapasiteettia.  
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Taulukossa 1 on esitetty eri aluspolttoaineiden energiatiheys tilavuus- ja massayksikköä 

kohden sekä varastointipaineet ja -lämpötilat. Energiatiheys määrittää polttoaineen tarvit-

seman varastointikapasiteetin. Taulukosta voimme nähdä, että polttoaineiden energiati-

heyksissä on suuria eroja massa- ja tilavuusyksikköä kohden. Varastointiolosuhteet asetta-

vat vaatimukset polttoaineen varastointitavalle ja siirtojärjestelmille. Polttoaineiden erilaiset 

varastointi- ja turvallisuusvaatimukset korostuvat erityisesti aluskäytössä. Korkeaa varas-

tointipainetta tai matalaa varastointilämpötilaa edellyttävät polttoaineet on varastoitava eril-

lisissä niille tarkoitetuissa eristetyissä astioissa tai säiliöissä. Aluskäytössä varastoinnin tur-

vallisuusvaatimukset korostuvat. Riskeinä ovat mahdollinen vuoto tai tulipalo. Vuototapauk-

sissa riskeinä ovat tukehtumisvaara polttoaineen syrjäyttäessä hapen hengitysilmasta ja 

paleltumat matalasta varastointilämpötilasta johtuen. 

Taulukko 1. Aluspolttoaineiden energiatiheyksiä (Irena 2019). 

 

 

4.1.1 Nesteytetty maakaasu (LNG) 
 

Kaupallisessa käytössä olevista fossiilisista polttoaineista nesteytetty maakaasu (Liquified 

Natural Gas, LNG) on ainoa, jota käyttämällä CO2-päästöjä saataisiin vähennettyä huomat-

tavasti, jopa 26 % raskaaseen polttoöljyyn (HFO) verrattuna. LNG on suurimmaksi osaksi 

metaania, jonka hiilipitoisuus on alhainen ja se ei sisällä rikkiä. Kaikki LNG-käyttöiset neli-

tahtimoottorit ja suurin osa kaksitahtimoottoreista täyttävät IMO:n Tier III NOx-päästörajat 

ilman erillistä pakokaasujen käsittelyjärjestelmää. (DNV-GL 2019) 

LNG:n kiehumispiste on -163 °C 1 bar paineessa, joten se vaatii varastointia varten eristetyt 

varastointisäiliöt. LNG:n tilavuuksellinen tiheys (kg/m3) on vain 43 % HFO:n vastaavasta. 

Tämän johdosta LNG vaatii lähes kaksinkertaiseen varastointikapasiteettitarpeen HFO:n 

verrattuna, kun halutaan varastoida vastaava määrä energiaa. (DNV-GL 2019) 
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4.1.2 Biopolttoaineet 
 

Biopolttoaineita ovat erilaiset biodieselit ja biokaasu. Ne luokitellaan CO2-neutraaleiksi polt-

toaineiksi, koska niiden katsotaan sitovan saman määrän CO2:a raaka-aineen kasvaessa 

kuin niistä syntyy niitä käytön aikana. Biopolttoaineiden päästöihin vaikuttaakin siis huomat-

tavasti se, että mistä raaka-aineista ne on valmistettu. Biodiesel voidaan jakaa kahteen su-

kupolveen. Ensimmäisen sukupolven kasviöljyistä vaihtoesteröintiprosessilla prosessoitui-

hin rasvahappojen metyyliestereihin, joista käytetään lyhennettä FAME (Fatty Acid Methyl 

Esters). Toisen sukupolven vetykäsiteltyihin kasvi-, jäte- ja eläinrasvoihin, joista käytetään 

lyhennettä HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO vastaa ominaisuuksiltaan fossiilista die-

seliä ja siksi luokitellaankin parafiiniseksi dieseliksi. Biodiesel on tuotantokustannuksien 

vuoksi fossiilista dieseliä kalliimpaa. (DNV-GL 2019) 

Biokaasun tuotanto on vielä maailmanlaajuisestikin pienimuotoista. Tämä johtuu siitä, että 

fossiilista ominaisuuksiltaan vastaavaa LNG:tä on saatavilla laajalti ja se on hinnaltaan bio-

kaasua halvempaa. Biokaasua voidaan tuottaa biokaasulaitoksissa hyödyntäen polttoai-

neena biohajoavia raaka-aineita tai keräämällä sitä talteen esimerkiksi kaatopaikoilta tai 

maatiloilta. (DNV-GL 2019) 

 

4.1.3 Metanoli 
 

Metanolia voidaan valmistaa fossiilisista polttoaineista, kuten maakaasusta tai hiilestä. Li-

säksi sitä voidaan tehdä myös uusiutuvista luonnonvaroista, kuten metsäteollisuuden jäte-

massoista tai Power to Fuel -tekniikalla (PtF). Päästöttömässä PtF-tekniikassa uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotetulla sähköllä valmistetaan elektrolyysissä vetyä, joka reagoi 

talteenotetun hiilidioksidin kanssa metanoliksi. Kuvassa 7 verrataan maakaasusta ja met-

säteollisuuden jätteistä tehdyn metanolin päästöjä. PtF-tekniikalla tuotettu metanoli on käy-

tännössä päästötöntä. (Soronen 2017). 

Metanolin lämpöarvo on 19,5 MJ/kg ja HFO:n 40,6 MJ/kg. Metanoli vaatii yli kaksinkertaisen 

varastointikapasiteetin saman energiamäärän varastoimiseksi. (DNV-GL 2019) 

Metanolia voidaan käyttää polttomoottoreiden ohella polttokennon polttoaineena. Tois-

taiseksi markkinoilla on rajoitetusti tarjolla aluskäyttöön tarkoitettuja moottoreita, jotka voivat 

käyttää metanolia polttoaineena. Tieliikennekäytössä metanoli on jo yleisemmin käytössä, 
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koska sitä voidaan sekoittaa bensiinin sekaan tai käyttää suoraan polttoaineena (Soronen 

2017). 

 

4.1.4 Ammoniakki 
 

Ammoniakkia voidaan käyttää polttoaineena polttokennossa tai tietyin muutoksin poltto-

moottorissa. Ammoniakin käyttöön polttoaineena liittyy kuitenkin vielä useita tekijöitä, jotka 

tulee ratkaista ennen laajamittaisempaa käyttöönottoa. Yhtenä suurimmista ratkaistavista 

tekijöistä on ammoniakin myrkyllisyys ja sen pitkäaikaiset haittavaikutukset merieliöstölle 

mahdollisen päästön seurauksena. Ammoniakki aiheuttaa lisäksi korroosiota asettaen eri-

tyisiä vaatimuksia polttoaineinfrastruktuurille. Ammoniakin etuna on kuitenkin se, ettei sen 

varastointi vaadi erillistä jäähdytystä kuten nesteytetty maakaasu tai vety (Brynolf et al 

2020). Ammoniakki (NH3) valmistetaan vedystä ja typestä. Mikäli valmistukseen käytetään 

uusiutuvia energiantuotantomuotoja, on ammoniakki päästövapaa polttoaine. Ammoniakin 

lämpöarvo 18,8 MJ/kg on samassa suuruusluokassa metanolin. 

 

4.1.5 Vety 
 

Vedyn (H2) käyttöön perustuvat energiajärjestelmät ovat mahdollinen vaihtoehto fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuville järjestelmille. Vety on aina valmistettava, koska sitä ei luonnossa 

esiinny sellaisenaan. Tästä syystä vetyä kutsutaankin energian kantajaksi eikä sen läh-

teeksi. (DNV-GL 2019) 

Vedyn energiasisältö painoyksikköä kohden on korkea ollen noin 120 MJ/kg eli lähes kolme 

kertaa suurempi kuin HFO:n, mutta energiatiheys tilavuusyksikköä kohden on vain noin 7 

% HFO:sta. Tällöin HFO:ta vastaavan energiamäärän varastointi vaatii vedyltä paineesta 

riippuen noin 10 - 15 kertaisen varastointikapasiteetin. (DNV-GL 2019) 

Energiatiheyden kasvattamista varten vetyä voidaan paineistetun kaasun olomuodon li-

säksi varastoida jäähdytettynä nesteenä. Nestevarastoinnissa vety tulee jäähdyttää -253 

°C lämpötilaan, jotta se säilyttää olomuotonsa. Jäähdyttämisen vaatima energiamäärä vas-

taa noin 25 – 30 % nesteytetyn vedyn energiasisällöstä (VTT 2003). 

Kuten biopolttoaineiden niin vedynkin päästöihin vaikuttaa huomattavasti se, että miten se 

on valmistettu. Vetyä voidaan valmistaa eri tavoin, kuten elektrolyysillä käyttäen uusiutuvia 
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energialähteitä tai maakaasusta reformoimalla. Elektrolyysissä sähköenergian avulla hajo-

tetaan vettä vedyksi ja hapeksi. Elektrolyysi vaatii kuitenkin paljon sähköenergiaa, jolloin 

vedyn valmistaminen on reformointia kalliimpaa. Jos elektrolyysiin käytetään uusiutuvilla 

sähköntuotantotavoilla, kuten aurinko-, tuuli, tai vesivoimalla tuotettua sähköä, on vety hiili-

neutraalia. Vedyn valmistus on menetelmä varastoida uusiutuvien sähköntuotantomuotojen 

ylijäämäenergiaa ja näin tasoittaa näiden tuotantolaitosten sähköntuotantoa. (DNV-GL 

2019) 

 

4.2 Vaihtoehtoiset tehontuotantomenetelmät 
 

Useimmissa aluksissa tarvittava sähkö- tai propulsioteho tuotetaan dieselmoottoreilla. 

Kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet eivät sovellu käytettäväksi dieselmoottorissa tai joissain 

aluksissa käytettävissä kaasuturbiineissa. Osalle vaihtoehtoisista polttoaineista on pitänyt 

kehittää sille soveltuva tehontuotantomenetelmä. Lisäksi erilaisia dieselmoottoreita täyden-

täviä tehontuotantomenetelmiä käytetään energiatehokkuuden parantamiseksi ja kasvihuo-

nepäästöjen alentamiseksi.   

 

4.2.1 Polttokenno 
 

Polttokenno muuttaa polttoaineen kemiallisen energian sähkö- ja lämpöenergiaksi elektro-

kemiallisen hapetusreaktion avulla. Kuva 8 havainnollistaa tätä reaktiota. Kun polttoaineena 

käytetään vetyä ja hapetukseen happea, niin päästöinä ovat ainoastaan vesi ja lämpö. Polt-

tomoottoriin verrattuna polttokennon etuina ovat värinättömyys ja meluttomuus, koska 

niissä ei ole liikkuvia osia. Tästä syystä myös kunnossapidon tarve on pienempi. (DNV-GL 

2019) 

Polttokennot voidaan jakaa käytettävän polttoaineen, käyttölämpötilan, reaktioajan tai elekt-

rolyytin perusteella. Yleisimmät polttokennotyypit elektrolyytin mukaan jaoteltuna ovat ku-

vassa 8 esitetty protoninvaihtokalvopolttokenno PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell) ja kiinteäoksidipolttokenno SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Kaikkein yleisimmin on käy-

tössä PEMFC-tyypin polttokenno. (ABB 2021) 
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Kuva 8. PEMFC-polttokennon toimintaperiaate (ABB 2021). 

 

SOFC:n hyötysuhde on 65 - 70 % ja PEMFC:n 45 %. Huonommasta hyötysuhteesta huoli-

matta PEMFC on yleisemmin käytössä, koska sen käyttölämpötila 160 °C on huomattavasti 

SOFC:n käyttölämpötilaa 750 °C alempi. Aluskäytössä polttokennojen avulla voitaisiin 

päästä nollapäästöihin. Tämä edellyttäisi, että polttokennoissa käytettävä vety valmistettai-

siin uusiutuvilla energiatuotantomuodoilla tai se valmistettaisiin maakaasusta, polttoöljystä 

tai metanolista hiilidioksidin talteenotolla (CCS, Carbon Capture and Storage). (ABB 2021) 

Vedyn käytölle polttoaineena polttokenno on olemassa oleva ratkaisu, jonka käyttö tulee 

yleistymään. Myös muita ratkaisuja, kuten vedyn käyttöä kaasuturbiinissa tai polttomootto-

rissa tutkitaan.   

 

4.2.2 Akut 
 

Akut tarjoavat mahdollisuuden varastoida sähköenergiaa aluksen propulsiokäyttöä varten. 

Varastoinnin avulla aluksen sähköjärjestelmää voidaan optimoida ja pienentää muun ko-

neiston tehoa tasoittamalla akuilla huipputehon tarvetta. Akkuja voidaan hyödyntää myös 

sähköenergian talteenotossa esimerkiksi nostureita käytettäessä. Akkujen hyödyntäminen 

edellyttää sähkömoottoreiden käyttämistä aluksen propulsiojärjestelmässä. Akkutekniikan 

kehittyessä niiden energiatiheys paranee ja hinnat halpenevat. Akut mahdollistavat koko-
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naan sähköisten alusten rakentamisen. Toistaiseksi täyssähköisiä aluksia on käytössä laut-

taliikenteessä, jossa etäisyydet ovat verrattain lyhyitä ja akkuja voidaan ladata toistuvasti 

(DNV-GL 2019). 

Akkujen yleistymisen aluskäytössä on mahdollistanut akkutekniikan kehitys ja erityisesti li-

tium-ioni-akkujen suuri tehotiheys. Litium-ioni-akkujen etuna verrattuna lyijy- ja nikkelikad-

mium-akkuihin on tasaisemman lämpötilan lisäksi myös parempi kyky ottaa vastaan useita 

latausjaksoja. Kuvassa 9 esitetään eri akkutyyppien ominaisteho- ja tehotiheyksiä. (DNV-

GL 2016) 

 
Kuva 9. Eri akkutyyppien ominaisteho- ja tehotiheyksiä (DNV-GL 2016). 

 

4.2.3 Tuuli- ja aurinkovoima 
 

Tuuli- ja aurinkovoima eivät yksin pysty tuottamaan suuremman kokoluokan alusten tarvit-

semaa energiaa. Näiden ratkaisujen avulla voidaan kuitenkin parantaa aluksen kokonais-

hyötysuhdetta polttoainesäästön muodossa samalla vähentäen CO2-päästöjä. Aluskäy-

tössä suurimpia esteitä tuulivoiman käytölle on järjestelmien tarvitseman tilan puute ja au-

rinkovoiman käytölle suolaiset olosuhteet sekä niiden vaatima pinta-ala.  

Ratkaisut tuulivoiman yleistymiselle aluskäytössä ovat saatavilla olevan teknologian kilpai-

lukyvyn parantuminen verrattuna muihin energian tuotantotapoihin, teknologian käytettä-

vyys aluksen operoinnissa sekä laitteiston soveltuvuus alukseen ilman, että se häiritsee 

aluksen toiminnallisuutta. Tuulivoiman hyödyntämistä aluskäyttöön kehitetään laajalta, 

mutta toistaiseksi kaupallisia sovelluksia on tarjolla niukasti. Yksi kaupallisessa käytössä 
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olevista suomalaisen Norsepowerin kehittämä Magnus-ilmiötä hyödyntävä roottoripurje, 

jota on asennettu uusiin ja jo käytössä oleviin aluksiin. Kuvassa 10 esitetyssä Magnus-ilmi-

össä pyörivä virtaukseen nähden poikittainen sylinteri aiheuttaa sylinteriin ja virtaukseen 

nähden poikittaisen voiman. Roottoripurjeen käytön avulla voidaan saavuttaa jopa 10 % 

polttoainesäästöt vuodessa. Sovelluksesta riippuen roottoripurjeen takaisinmaksuajaksi 

saadaan 3-9 vuotta. (Norsepower 2021) 

 
Kuva 10. Magnus-ilmiö (Norsepower 2021). 

 

Tuuli- ja aurinkovoiman laajamittaisempaa käyttöönottoa aluksissa edistäisi päästökauppa-

järjestelmän ulottaminen myös kansainväliseen merenkulkuun. Näin luultavasti tulee lähi-

vuosina myös käymään. 
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4.2.4 Hybridiratkaisut 
 

Hybridiratkaisussa yhdistetään eri energiantuotanto- ja -varastointitapoja. Yleisimpänä rat-

kaisuna tällä hetkellä on dieselmoottorikäyttöiset generaattorit yhdistettyinä akkuihin. Ak-

kuja on myös mahdollista ladata aluksen ollessa laiturissa kiinni kytkettynä maasähköön. 

Järjestelmässä akkujen on tarkoitus alentaa sähköenergian huippukuormia ja toisaalta es-

tää ylimääräisten dieselmoottoreiden käynnistyminen äkillisissä tehontarvetapauksissa. 

Hybridiratkaisujen osaksi voidaan kytkeä esimerkiksi polttokennoyksiköitä. Hybridiratkaisut 

ovat vaihtoehtoisten polttoaineiden ja erilaisten lämmön talteenottojärjestelmien ohella suu-

ren kehityksen alla.  

Kuvassa 11 on esitetty hybridikoneistoratkaisu, jossa on kahdennettu sähköjärjestelmä. 

Aluksen molemmilla sivuilla on sähköjärjestelmä, johon on yhdistetty kolme dieselgeneraat-

toria, polttokenno sekä energiavarasto. Järjestelmä mahdollistaa energiavaraston lataami-

sen aluksen ollessa kiinnitettynä laiturin maasähköön.  

Kuva 11. Periaatekaavio hybridikoneistoratkaisusta (Wärtsilä 2021). 

 

 

4.3 Hydrodynamiikka ja reittioptimointi 
 

Alusten energiatehokasta käyttöä voidaan parantaa tehontuotannon lisäksi muilla menetel-

millä. Menetelmillä voidaan vaikuttaa aluksen aiheuttamaan kulkuvastukseen tai tapaan, 

jolla sitä operoidaan. 
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4.3.1 Hydrodynaamiset keinot 
 

Aluksen hydrodynaamiisiin ominaisuuksiin pystytään vaikuttamaan parhaiten suunnittelu-

vaiheessa. Nykyaikaiset laskentamenetelmät mahdollistavat aiempaa tarkemmat ennus-

teet. Päämittoja pyritään optimoimaan, kulkuvastus minimoimaan ja rungon täyteläisyys 

maksimoimaan lastinkantokyvyn suurentamiseksi. Kulkuvastuksen parantamiseen voidaan 

parhaiten vaikuttaa runkomuodon ja potkurin muotoja optimoimalla sekä miten niiden vuo-

rovaikutus saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Alusten runkorakenteen ke-

ventämisellä voidaan myös saavuttaa säästöjä polttoaineen kulutuksessa. Luokituslaitokset 

eivät toistaiseksi hyväksy alle 4,5 mm paksuuksia alusten runkolevyissä. Erikoislujien te-

rästen kehittyessä luovat ne merkittävän painonsäästömahdollisuuden. (DNV-GL 2019) 

 

4.3.2 Reittioptimointi 
 

Alusten reittioptimoinnin avulla on saavutettavissa säästöjä suorassa suhteessa polttoai-

neen kulutuksen alenemisen myötä niin operointikustannuksissa kuin päästöissäkin. Reit-

tioptimointi sisältää sekä reitin, että aluksen nopeuden optimoinnin osana koko logistiikka-

ketjua. Reittioptimoinnissa tulee huomioida tehokkuuden lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat 

asiat, kuten sääolosuhteet, reittien navigoitavuus ja muu liikenne. Aluksen satamaan pää-

syn odotusajan vähentäminen ja sitä kautta kustannusten vähentäminen vaatii saapumis-

ajan tarkkaa ennustamista jo matkan varhaisessa vaiheessa. Optimoinnilla pystytään vai-

kuttamaan saapumisajan ennusteeseen. Odottamisen vähentämisellä on saavutettavissa 5 

% lasku alusten keskinopeudessa ja mahdollistamaan samalla 10 - 11 % vähennyksen 

päästöissä (IMO 2021b). 

Reittioptimoinnin merkitys kasvaa tulevaisuudessa merkityksellisemmäksi osana muita 

päästöjen vähentämiseen tähtääviä keinoja, kuten tuulivoimaa. Osaltaan lisääntyvä digita-

lisaatio vaatii suojautumisen mahdollisia uhkia vastaan ja vaatii järjestelmien kahdenta-

mista. 
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5 ALUSTEN KONEISTOJÄRJESTELMÄT 
 

Aluksen koneistot voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan kuljetus-, energiantuotanto-

ja LVI-koneistoihin sekä apu-, että alusjärjestelmiin. 

 

Kuljetuskoneistosta käytetään myös nimitystä propulsiokoneisto tai -järjestelmä. Sen tehtä-

vänä on tuottaa aluksen kuljettamiseen tarvittava liike-energia. Energiantuotantokoneistolla 

tarkoitetaan koneistoja, joita käytetään aluksen sähkön- ja lämmöntuotantoon. Apujärjes-

telmien tarkoituksena on tuottaa kuljetuskoneiston sekä sähkön- ja lämmöntuotantojärjes-

telmien tarvitsemat polttoaine-, voiteluaine-, jäähdytysvesi-, paineilma- ja pakokaasupalve-

lut. LVI-järjestelmät kattavat lämmityksen, ilmastoinnin, puhtaan veden sekä jäteveden. 

Alusjärjestelmiin taas kuuluvat palo-, tyhjennys ja painolastijärjestelmät sekä kansikoneet. 

 

5.1 Lämpöä tuottavat ja kuluttavat koneistojärjestelmät 
 

Aluksissa syntyvä talteen otettavissa oleva lämpö on pääosin sellaista polttoaineen sisältä-

mää energiaa, jota ei saada siirrettyä akselitehoksi vaan se siirtyy ympäristöön. Kuvassa 

12 esitetään Sankey-diagrammin muodossa energiavirtojen jakaantuminen eri käyttötarkoi-

tuksiin ja käytettävissä olevan energian määrät mekaanisella propulsiolla varustetussa ris-

teilyaluksessa. Kuvasta havaitaan, että polttoaineen sisältämästä energiasta yli puolet on 

hukkalämpöä. Hukkalämpö jakaantuu pakokaasujen sekä moottorien jäähdytysvesien si-

sältämään lämpöenergiaan.  
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Kuva 12. Polttoaineen energiasisällön jakaantuminen (Deltamarin 2020). 

 

Kuvassa 13 on esitetty yrityksen MAN hidaskäyntisen kaksitahtisen dieselmoottorin lämpö-

tase. Moottori on teholtaan 69720 kW ja sen lämpötase on esitettynä kuvassa ilman läm-

mön talteenottoa pakokaasuista sekä lämmön talteenotolla. Kuvasta havaitaan, että noin 

25 % polttoaineen energiasisällöstä siirtyy pakokaasuihin. Pakokaasujen lämpöenergiasta 

on mahdollista ottaa talteen noin 10 %. 
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Kuva 13. Polttoaineen energiasisällön jakaantuminen dieselmoottorissa (MAN 2020). 

 

Dieselmoottorin suurimmat hukkalämpövirrat sijaitsevat moottorin pakokaasuissa ja jäädy-

tysvedessä. Korkean lämpötilan ja suuren massavirran vuoksi pakokaasuissa on suurin po-

tentiaali lämmön talteenotolle. Pakokaasun lämpötila on riippuvainen moottorin kuormitus-

asteesta (Singh et. al 2016). Nykyaikaisen nelitahtisen dieselmoottorin pakokaasujen läm-

pötila on nimelliskuormituksella noin 250 °C (Wärtsilä 2017) ja LNG-käytössä kaksipolttoai-

nemoottoreissa 5 – 10 °C korkeampi (Wärtsilä 2020). Pakokaasun hukkalämmön hyödyn-

nettävyys riippuu siitä miten alhaisiksi ne voidaan jäähdyttää lämmön talteenoton lämmön-

vaihtimessa. Jos moottorit käyttävät polttoaineena polttoöljyä on pakokaasujen jäähdytyk-

sen yhteydessä riski sille, että alhaisen lämpötilan vuoksi rikkihappo aiheuttaa korroosiota. 

Tästä syystä pakokaasujen lämmön talteenottojärjestelmää suunniteltaessa on kiinnitettävä 

huomiota, ettei happokastepistettä aliteta. Jos polttoaineena käytetään LNG:tä ei korroo-

sioriskiä polttoaineen ominaisuuksien vuoksi esiinny. Polttoaineiden muuttuessa tulevai-

suudessa yhä puhtaammiksi mahdollistaa se tehokkaamman lämmön talteenoton pakokaa-

suista (Singh et al. 2016). 
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Dieselmoottorin jäähdytysvesipiiri on jaettu kahteen piiriin, alemman lämpötilan (Low Tem-

perature, LT) ja korkeamman lämpötilan (High Temperature, HT) piireihin. HT-piirin jäähdy-

tysvesi on noin 80 – 90 °C-asteista ja LT-piirin noin 36 – 38 °C-asteista (Wärtsilä 2020). 

Jäähdytysveden lämpötila ei riipu moottorin kuormitusasteesta yhtä paljon kuin pakokaasun 

lämpötila. Jäähdytysveden lämpötila pyritään pitämään samassa lämpötilassa ja sitä on 

saatavissa aina moottorin ollessa käynnissä. Jäähdytysvettä voidaan hyödyntää lämmön 

talteenoton ohella myös makean veden tuottamiseen merivedestä. 

Moottorin ahto- eli palamisilmaa jäähdytetään sen tiheyden kasvattamiseksi ennen sen vir-

taamista moottoriin. Ahtoilman jäähdytykseen voidaan käyttää joko LT- tai HT-piirien jääh-

dytysvettä. Tästä syystä ahtoilman lämmön talteenotto voidaan toteuttaa samalla järjestel-

mällä kuin muunkin talteenoton osalta. 

Alusympäristössä saatavilla olevan hukkalämmön määrä ja laatu vaihtelee lämmönlähtei-

den kuormituksen muuttuessa. Määrään ja laatuun vaikuttavat myös ympäristöolosuhteiden 

muutokset aluksen sijainnista ja vuodenajoista johtuen. Alukseen asennettavan lämmön 

talteenottojärjestelmä on suunniteltava siten, että se kykenee toimimaan muuttuvissa olo-

suhteissa. 
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6 LÄMMÖN TALTEENOTTO 
 

Teollisessa prosessissa hyödyntämättä jäänyt lämpöenergia voidaan hyödyntää käyttä-

mällä lämmön talteenottoa. Lämmön talteenotolla on mahdollista parantaa prosessin hyö-

tysuhdetta, alentaa kokonaispäästöjä sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Lämmön talteen-

oton kannattavuuteen vaikuttavat lämpöenergian määrä, lämpötila, laatu ja saatavuus. Näi-

den arvojen avulla voidaan laskea talteen otettava lämpöteho ja määrittää esimerkiksi ra-

joitukset käytettäville materiaaleille. Lämpötehon määrä saadaan laskettua yhtälön 1 mu-

kaisesti ja se on riippuvainen massavirrasta, aineen ominaislämpökapasiteetista sekä pro-

sessin lämpötilan muutoksesta. 

 

𝑄 = 𝑞m𝑐p𝛥𝑇     (1) 

jossa 

𝑄 = Lämpöteho	[𝑊]	 

𝑞# = Massavirta	 7
kg
s : 

𝑐$ = Aineen	ominaislämpökapasiteetti	 7
J

kg ∙ K: 

𝛥𝑇 = Lämpötilaero	[K] 

 

6.1 Hukkalämmön hyödyntäminen sähköksi 
 

Lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen kaasujen ja nesteiden välillä sekä niiden kesken. Tal-

teenotetun lämpöenergian avulla voidaan tuottaa mekaanista ja/tai sähköistä energiaa tai 

sitä voidaan käyttää lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Yleisimmin lämpöenergian tal-

teenotossa käytetään lämmönsiirrintä. Lämmönsiirtimen lämpöenergia siirtyy kaasusta tai 

nesteestä nesteeseen tai kaasuun johtumalla. Lämmönsiirrin on yksinkertaisuutensa vuoksi 

helpoin ja useimmiten myös halvin vaihtoehto. (Singh et al. 2016)  

Lämmönsiirtimen läpi siirtyvä lämpöteho saadaan laskettua yhtälöllä 2. Yhtälön mukaisesti 

lämpöteho on riippuvainen aineiden välisestä kokonaislämmönläpäisyluvusta, lämmönsiir-

timen kokonaispinta-alasta ja logaritmisesta lämpötilaerosta. Logaritminen lämpötilaero 

huomioi, että aineiden lämpötilat eroavat toisistaan lämmönsiirtimen eri päissä. 
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𝛷 = 𝑈𝐴𝛥𝑇ln     (2) 

jossa 
𝛷 = Lämpöteho	[W] 

𝑈 = Kokonaislämmönläpäisyluku	 7
W

m' ∙ K: 

𝐴 = Lämmönsiirtimen	kokonaispinta − ala	(m2) 

𝛥𝑇)* = Logaritminen	lämpötilaero	[K] 
 

Yhtälöstä 2 voimme todeta, että mitä pienempi lämpötilaero siirrettävien aineiden välillä on, 

sitä suurempi lämmönsiirtimen koko vastaavasti on.  

Jos lämpöenergian avulla halutaan tuottaa sähköenergiaa edellyttää se tyypillisesti mekaa-

nisen energian tuottamista lämmöntalteenotolla. Mekaanisen energian avulla tuotetaan 

sähköenergiaa generaattorilla. Aluskäytössä yleisimpiä teknologioita ovat Rankine-pro-

sessi, orgaaninen Rankine-prosessi (Organic Rankine Cycle, ORC) sekä Kalina-prosessi. 

(OSTI 2021) 

 

6.1.1 Rankine-prosessi 
 

Rankine-prosessissa väliaine höyrystyy ja tiivistyy jatkuvasti prosessin aikana. Kuvassa 14 

esitetyssä yksinkertaistetussa Rankine-prosessissa esitetään sen tyypilliset komponentit, 

höyrynkehitin (boiler), turbiini höyryn paisuntaa varten (turbine) ja lauhdutin (condenser). 

Kuvan prosessissa kuumat pakokaasut höyrystävät väliaineen höyrynkehittimenä toimi-

vassa pakokaasukattilassa. Rankine-prosessi itsessään ei rajaa käytettävää väliainetta tai 

lämpötilaa. (Singh et al. 2016) 
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Kuva 14. Rankine-prosessin periaatekaavio (Singh et al. 2016). 

 

Yksinkertaisin Rankine-prosessin muoto on sellainen, jossa väliaineena käytetään vettä. 

Prosessissa vesi höyrystyy kuumassa pakokaasussa ja sen entalpian avulla käytetään tur-

biinia. Rankine-prosessilla, jossa väliaineena käytetään vettä, voidaan olosuhteista riippuen 

kaksoispolttoainemoottoreissa (Dual Fuel, DF) LNG-käytöllä saavuttaa 3,2 – 3,5 % ja polt-

toöljykäytöllä 2,5 – 3,5 % parannus kokonaishyötysuhteessa. (Singh et al. 2016) 

 

6.1.2 Organic Rankine Cycle (ORC) 
 

ORC-prosessissa käytetään kiertoaineena veden sijasta orgaanista väliainetta, jonka höy-

rystymislämpötila on vettä alhaisempi. Orgaanisen kiertoaineen ansiosta järjestelmässä 

kyetään hyödyntämään lämpötilaltaan alhaisempia lämmönlähteitä kuvan 15 mukaisesti.  
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Kuva 15. ORC- ja vesihöyryprosessien periaatteelliset lämpötilakuvaajat (Motiva 2014). 

 

ORC-prosessilla voidaan olosuhteista riippuen saavuttaa 10 – 12 % parannus kokonais-

hyötysuhteeseen (Singh et al. 2016). ORC-prosessi toimii parhaiten olosuhteissa, joissa 

lämmönlähteen lämpötila on yli 100 °C. Väliaineen valinta on yksi tärkeimmistä seikoista 

ORC-järjestelmää suunniteltaessa. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristösyyt, pysy-

vyys, vaarattomuus, palamattomuus, myrkyttömyys, höyrynpaine kattilassa, kriittinen läm-

pötila ja terminen vakaus. Orgaanisena väliaineena voidaan käyttää hiilivetyjä, kylmäaineita 

ja silikoniöljyjä. (Kamyar et al. 2015)  

ORC-prosessin kiertoainetta valittaessa tavoitteena on, että höyrystyminen ja lauhtuminen 

tapahtuvat prosessin kannalta mahdollisimman optimaalisissa lämpötiloissa ja paineissa 

(Motiva 2014). 
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6.1.3 Kalina-prosessi 
 

Kalina-prosessi eroaa muista prosesseista siten, että orgaanisen kiertoaineen sijasta pro-

sessissa käytetään veden ja ammoniakin seosta. Itse prosessin toimintaperiaate on vas-

taava kuin Rankine-prosessissa ja se soveltuu myös aluskäyttöön. Kalina-prosessilla voi-

daan saavuttaa ORC-prosessia korkeampi hyötysuhde. Kalina-prosessin laitteet ovat ORC-

prosessin laitteita monimutkaisempia ja kalliimpia. Kuvan 16 mukaisesti Kalina-prosessi on 

samankaltainen kuin Rankine-prosessi, mutta siinä on lisäksi mm. rekuperaattori, separaat-

tori, sekoittimia ja virtauksen säätöventtiilejä. Hukkalämmön ollessa lämpötila-alueella 200 

– 400 °C voidaan Kalina-prosessilla saavuttaa 20 – 40 % suurempi teho kuin tavallisella 

Rankine-prosessilla (Singh et al. 2016).   

 

Kuva 16. Kalina-prosessin periaatekaavio (Singh et al. 2016). 
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6.1.4 Muut alusympäristöön soveltuvat hukkalämmön hyödyntämismenetel-
mät 

 

Alus eroaa monilta osin muista teollisista ympäristöistä. Ympäristöolosuhteet, kuten ulkoil-

man ja meriveden lämpötila eivät pysy vakioina vaan muuttuvat sen mukaisesti missä alus 

liikennöi. Hukkalämpöä tuottavien koneistojen kuormitukset saattavat vaihdella. Tilaa asen-

nuksille on käytettävissä rajoitetusti ja niissä on huomioitava kovan merenkäynnin aiheut-

tama rasitus. Aluksen asento saattaa merenkäynnissä vaihdella huomattavastikin. Käytet-

tävien väli- ja kiertoaineiden tulee olla kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n aluskäyt-

töön hyväksymiä. 

Rankine-, ORC- ja Kalina-prosessien lisäksi alusympäristössä voidaan hyödyntää lämmön 

talteenottoa erilaisilla voimaturbiineilla sekä Seebeckin ilmiöön perustuvalla termosähköi-

sellä ilmiöllä. (Hewawasam et al. 2019)  

Voimaturbiinissa on mahdollista hyödyntää pakokaasujen sisältämää paine-energiaa, 

koska nykyaikaisen dieselmoottorin turboahdin ei hyödynnä kaikkea käytettävissä olevaa 

paine-energiaa. Voimaturbiini on rakenteeltaan melko yksinkertainen ja sen asentaminen 

sekä huolto ovat muita järjestelmiä yksinkertaisempia. Voimaturbiinin toiminta edellyttää, 

että dieselmoottorin kuormitusaste vähintään 40 % nimelliskuormitusasteesta. Riippuen 

dieselmoottorin tehosta ja käyttöolosuhteista voidaan voimaturbiinin avulla saavuttaa 3 – 5 

% parannus kokonaishyötysuhteessa. (MAN 2021) 

Termoparien käyttäminen lämpösähköisessä generaattorissa (Thermo Electric Generator, 

TEG) perustuu Seebeckin ilmiöön, jossa laitteen eri puolien välillä on lämpötilaero. Lämpö-

tilaero luo potentiaalieron, jonka avulla voidaan tuottaa sähköä (Hewawasam et al. 2019). 

Aluskäytössä lämpötilaero syntyy kuumien pakokaasujen ja kylmän meriveden ansiosta. 

Hyötysuhde on sitä parempi mitä suurempi lämpötilaero on. Lämpösähköisen generaattorin 

etuna on se, että siinä ei ole liikkuvia osia. Lämpösähköisen generaattorin haittapuolena on 

materiaalien korkea hinta. Järjestelmän hyötysuhteen määrittävät sen koko ja ympäristö-

olosuhteet (Kristiansen et al. 2010).  
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6.2 Lämpöenergian varastointi 
 

Lämpöenergian varastointi (Thermal Energy Storage, TES) perustuu kolmeen eri menetel-

mään. Näitä ovat kuvassa 17 esitetyt tuntuvan lämmön (Sensible Heat Storage, SHS), la-

tentin lämmön (Latent Heat Storage, LHS) ja termokemiallisen lämmön (Thermo-Chemical 

Storage, TCS) varastointi. (IRENA 2013) 

 

Kuva 17. Lämpöenergian varastointimenetelmät (Sarbu et al 2018). 

 

6.2.1 Tuntuva lämpö 
 

Tuntuva lämpö perustuu termisen lämmön varastointiin joko lämmittämällä tai jäähdyttä-

mällä nestettä tai kiinteää ainetta. Yhtälön 3 mukaisesti varastoitavan tuntuvan lämpötehon 

määrä on riippuvainen varastointiaineen massasta, ominaislämpökapasiteetista ja lämpöti-

laerosta. (Sarbu et al. 2018) 
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𝑄 = 𝑚𝑐p𝛥𝑇     (3) 

jossa 
𝑄 = Lämpöteho	[W] 

𝑚 = Massa	[kg] 

𝑐$ = Ominaislämpökapasiteetti	 7
J

kg ∙ K: 

𝛥𝑇 = Lämpötilaero	[K] 

 

Taulukossa 2 on esitetty yleisesti käytettävien tuntuvan lämmön varastoinnin väliaineiden 

ominaisuuksia. Vesi on yleisimmin käytetty tuntuvan lämmön varastoinnin väliaine. Veden 

varastoinnin rajoitteena on lämpötila-alue. Lämpötilaa on mahdollista nostaa, jos samalla 

nostetaan järjestelmän painetta, mutta se monimutkaistaa järjestelmää huomattavasti. 

(IRENA 2013) 

Taulukko 2. Tuntuvan lämmön varastoinnin väliaineiden ominaisuuksia (Irena 2013, Sharma et al. 

2009). 

Väliaine Tyyppi Lämpötila-alue 
[°C] 

Tiheys [kg/m3] Ominaislämpö-
kapasiteetti 
[J/kgK] 

Hiekka Kiinteä 200 - 300 1555 800 
Betoni Kiinteä 200 - 400 2240 880 
Valurauta Kiinteä 200 - 400 7900 837 
Vesi Neste 0 - 100 1000 4190 
Caloria HT43 Öljy 12 - 260 867 2200 
Moottoriöljy Öljy < 160 888 1880 
Etanoli Neste < 78 790 2400 

 

Taulukossa kaksi esitettyjen väliaineiden lisäksi on mahdollista käyttää erityisesti korkeam-

missa lämpötiloissa esimerkiksi sulasuolaa. Sulasuola koostuu yleisimmin lämpövarastoin-

titarkoituksessa 60 % sodiumnitraatista ja 40 % potassiumnitraatista. Sulasuolaa voidaan 

käyttää nestemäisenä lämpötila-alueella 260 – 550 °C ja sen ominaislämpökapasiteetti on 

1530 J/kgK. Tavallisen NaCl-suolan ominaislämpökapasiteetti on 850 J/kgK ja sitä voidaan 

käyttää lämpötila-alueella 200 – 500 °C. Sulasuolan ominaislämpökapasiteetti on lähes 

kaksinkertainen tavalliseen suolaan verrattuna. (Sarbu et al. 2018) 
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6.2.2 Latentti lämpö 
 

Latentin lämmön varastoinnissa hyödynnetään materiaalien faasimuutosta, joka joko sitoo 

tai vapauttaa lämpöä. Lämpöenergia varastoituu aineeseen faasimuutosmateriaalin (Phase 

Change Material, PCM) avulla. Materiaalin olomuoto voi olla muuttumatta tai muutos voi 

olla kiinteä-neste, neste-kaasu ja kiinteä-kaasu. Näistä olomuodon muuttumattomuuden li-

säksi käytetään yleisimmin olomuodon muutosta kiinteästä nesteeseen, koska kaasuun liit-

tyvissä olomuodon muutoksissa tilavuuden muutosta on vaikea hallita. Varastoitavan la-

tenttilämmön määrä on riippuvainen varastointiaineen massasta ja ominaissulamis- tai höy-

rystymislämmöstä. (S.D. Sharma et al. 2005) 

Faasimuutosmateriaali (PCM) ei itsessään voi toimia lämmönsiirtoaineena. Tähän tarvitaan 

erillinen väliaine lämmönsiirtoon ja lämmönsiirtimet siirtämään lämpöenergia lähteestä 

faasimuutosmateriaalin ja sieltä varsinaiseen käyttökohteeseen. Latentin lämmön järjes-

telmä vaatii siis toimiakseen sopivan faasimuutosmateriaalin, jonka sulamispiste on halu-

tulla lämpötila-alueella, soveltuvan pinnan lämmönsiirtoa varten sekä materiaalille soveltu-

van varastointialustan. PCM-materiaaleja on kehitetty erityisesti aurinkoenergian lämmön 

talteenoton sekä rakennusten eristeiden tarpeisiin. (Sarbu et al. 2018) 

Yleisimmät latentin lämmön varastoinnissa käytetyt materiaalit ovat parafiineja, erilaisia 

suoloja tai rasvahappoja. Kylmävarastoinnissa voidaan käyttää väliaineena jäätä. Taulu-

kossa 3 on esitetty yleisimpien PCM-materiaalien ominaisuuksia. (Sarbu et al. 2018) 

 

Taulukko 3. Latentin lämmön varastoinnin väliaineiden ominaisuuksia (Sarbu et al. 2018). 

Väliaine Sulamislämpö-
tila [°C] 

Tiheys [g/cm3] Sulamisentalpia 
[kJ/kg] 

Jää 0 0,92 333 
Natriumasetaatti 58 1,30 250 
Parafiini -5 - 120 0,77 150 – 240 
Erytritoli 118 1,30 340 
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6.2.3 Termokemiallinen varastointi 
 

Termokemiallisessa varastoinnissa hyödynnetään kemiallista reaktiota lämmön varastoin-

tiin (endoterminen) ja luovuttamiseen (eksoterminen). Reaktio esitetään kuvassa 18, jossa 

materiaali C absorboi lämpöenergiaa ja muuntuu kahdeksi komponentiksi A ja B, jotka voi-

daan varastoida erillään toisistaan. Päinvastainen reaktio tapahtuu, kun komponentit A ja B 

yhdistetään ja tällöin lämpövarastosta vapautuu lämpöenergiaa. A voi olla karbonaatti, hyd-

roksidi tai ammoniakkia ja B voi olla esimerkiksi vettä tai vetyä. (Abedin et al. 2011) 

 

Kuva 18. Termokemiallisen lämpövaraston reaktion vaiheet (Abedin et al. 2011). 

 

Termokemiallisilla lämmön varastointimateriaaleilla on tuntuvan ja latentin lämmön varas-

tointimateriaaleja korkeampi energiatiheys, niiden lämpöhäviö pitkäaikaisessakin varastoin-

nissa on alhainen ja toimintalämpötila on korkea verrattuna muihin varastointimenetelmiin. 

Termokemiallisia reaktioita, kuten absorptiota ja adheesiota voidaan käyttää lämpö- ja kyl-

mäenergian varastointiin sekä lisäksi kosteuden hallintaan. Termokemiallisen lämpövaras-

toinnin järjestelmät ovat vielä kehitysvaiheessa ja niistä ei ole olemassa valmista kaupallista 

sovellusta, mutta niitä tutkitaan koko ajan. (Abedin et al. 2011)  
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6.2.4 Varastointitekniikoiden vertailu 
 

Tuntuvan lämmön varastointi on toteutustavaltaan yleisin verrattuna muihin lämmön varas-

tointimenetelmiin. Se vaatii muita varastointitekniikoita pienemmän energiatiheytensä 

vuoksi varastointiin käytettävältä materiaalilta suuremman tilavuuden, mutta esitellyistä va-

rastointitekniikoista se on yleisin, halvin ja yksinkertaisin toteuttaa. Riippuen eristystasosta 

lämpöhäviöt voivat myös olla suuria. (IRENA 2013)  

Latentin lämmön varastoinnin etuna on tarvittava pienempi varastointitilavuus, mutta hait-

tapuolena ovat korkeammat investointikulut ja sekä mahdolliset korroosiohaitat väliaineesta 

johtuen. Faasimuutosmateriaalin ansiosta se voidaan kuitenkin suunnitella niin, että läm-

mön luovutus tapahtuu aina samassa lämpötilassa. (Sharma et al. 2005) 

Termokemiallisen lämmön varastoinnilla on monia etuja ja sen varastointitekniikoita kehite-

tään jatkuvasti. Sopivien käyttökohteiden sekä väliaineiden tutkimus on käynnissä jatku-

vasti johtaen jossain vaiheessa kaupallistumiseen. Taulukossa 4 on esitetty lämpöenergian 

varastointitekniikoiden keskeisiä ominaisuuksia. (Sarbu et al. 2018 
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Taulukko 4. Lämpöenergian varastointitekniikoiden ominaisuuksia (IRENA 2013, Sarbu et al. 2018). 

 
Ominaisuus 

Varastointitekniikka 
Tuntuva lämpö 
(SHS) 

Latentti lämpö (LHS Termokemiallinen 
(TCS) 

Lämpötila-alue [°C] < 50 (pohjavesi, maa-
perä) 
< 100 (vesi) 
12 – 260 (termoöljy) 
200 - 400 (betoni) 

-5 – 120 (parafiinit) 
30 – 80 (suolahydraa-
tit) 

20 - 200 

Varastoinnin ener-
giatiheys [GJ/m3] 

0,2 (vesi) 0,3 – 0,5 0,5 – 3,0 

Elinjakso Pitkä Materiaalien rajoitus-
ten mukaan 

Materiaalin kestävyy-
den ja kemiallisten re-
aktioiden mukaan 

Tekninen kypsyys Ollut pitkään markki-
noilla 

Markkinoilla muuta-
mien materiaalien 
osalta 

Ei vielä kaupallista 
tuotetta markkinoilla 

Edut Halpa 
Luotettava 
Yksinkertainen 

Varastoinnin ener-
giatiheys 
Pieni tilavuus 
Mahdollista kuljettaa 
lyhyitä matkoja 

Suuri varastoinnin 
energiatiheys 
Pieni lämpöhäviö (voi-
daan varastoida ym-
päristön lämpötilassa) 
Pitkä varastointiaika 
Mahdollista kuljettaa 
pitkiä matkoja 

Haitat Lämpöhäviö pidem-
mällä varastointijak-
solla (riippuen eristyk-
sestä) 
Suuri tilavuus 

Lämpöhäviö (riippuen 
eristyksestä) 
Alhainen lämmönjoh-
tavuus 
Väliaineiden korroosio 

Kallis 
Tekninen monimutkai-
suus 

 

Aluksiin asennetut lämpöenergiavarastot on toteutettu valtaosin tuntuvan lämmön varas-

toinnilla. Varastoinnissa on käytetty varastoaineena vettä tai termoöljyä järjestelmän yksin-

kertaisuuden ja varastointiaineen helpon saatavuuden ansiosta. Esimerkiksi Viking Linen 

Ms Grace -alukselle on asennettu kaksi paineistamatonta eristettyä vesienergiavarastoa 

tilavuudeltaan yhteensä 88 m3. Vettä lämmitetään pakokaasukattiloilla ja varastojen lämpö-

energiaa hyödynnetään aluksen lämmitykseen sen ollessa laiturissa. Järjestelmä on todettu 

toimivaksi ja riittävän tehokkaaksi. (Lepistö et al. 2016) 
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7 KONSEPTIJÄÄNMURTAJAN LÄMPÖTASEEN LAS-
KENTA 

 

Lämpötaselaskentaa varten tarkasteluun otettiin konseptijäänmurtaja, joka ei suoraan vas-

taa teknisten arvojen osalta mitään käytössä olevaa jäänmurtajaa. Laskentaa voidaan tar-

peen mukaan muokata vastaamaan Itämeren alueen avustavan jäänmurtajan suunnittelua 

ja sen lähtöarvoja. Taselaskennan avulla voidaan määrittää eri käyttötilanteissa se lämpö-

tehon määrä, joka on otettavissa talteen ja edelleen käytettävissä. Lisäksi arvioidaan, että 

mikä väliaine sopii parhaiten käytettäväksi lämpövaraston väliaineena. 

Laskenta on suoritettu konseptijäänmurtajan oletetulla käyttöprofiililla, jossa murtaja on 

puolet operointiajasta odotustilassa ja liikkeellä oloajastaan puolet se operoi 100 % propul-

sioteholla. Loppuosa käyttöprofiilista jakaantuu 50 ja 25 % propulsioteholla operointiin sekä 

satamassa oloon. Koneistona on käytetty jäänmurtajalle tyypillistä dieselsähköistä koneis-

toa koostuen neljästä Wärtsilä 12V31DF- ja yhdestä Wärtsilä 8L20DF-moottorista. Propul-

siolaitteisto on sähköinen. Laskennassa on verrattu eri käyttöprofiileissa murtajan pakokaa-

suista talteen otettavissa olevan lämpötehon määrää kulutukseen -30 °C lämpötilassa.  

 

7.1 Koneisto 
 

Konseptijäänmurtajassa on dieselsähköinen propulsiojärjestelmä, jossa on kaksipolttoai-

nemoottorit. Moottorit voivat käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG) tai ke-

vyttä polttoöljyä (LFO). Diesel-generaattoreina on voimalaitoskäyttöä varten neljä Wärtsilä 

12V31DF-moottoria ja satamakäyttöä varten yksi Wärtsilä 8L20DF-moottori.   Moottoreiden 

kokonaisteho on 30400 kW ja ne on varustettu pakokaasukattiloilla. Konseptijäänmurtajan 

propulsiolaitteiden kokonaisteho on 24500 kW. 

 

7.1.1 Moottorit 
 

Wärtsilän 12V31DF ja 8L20DF-moottorit ovat molemmat nelitahtisia keskinopeita ja poltto-

ainetehokkaita dieselmoottoreita. 12V31DF-moottorin nimellisteho on 7200 kW (750 rpm) 

ja 8L20DF-moottorin 1600 kW (1000 rpm). 12V31DF-moottorissa on 12 halkaisijaltaan 310 
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mm ja 8L20DF-moottorissa on 8 halkaisijaltaan 200 mm olevaa sylinteriä. Molemmat moot-

torit täyttävät IMO:n Tier III NOx-päästörajat LNG-polttoainekäytöllä. LFO:ta käytettäessä 

moottorit tulee varustaa SCR-laitteistolla Tier III-päästörajan täyttämiseksi. LFO-käytössä 

12V31DF-moottorin ominaiskulutus ISO-olosuhteissa on 167,7 g/kWh ja 8L20DF-moottorin 

190 g/kWh. (Wärtsilä 2020a, Wärtsilä 2020b) 

Sekä 12V31DF-, että 8L20DF-moottorissa on kaksi erillistä jäähdytysvesipiiriä. Alemman 

(LT, Low Temperature) ja korkeamman lämpötilan (HT, High Temperature) piirit. Molempien 

piirien jäähdytysvettä on mahdollista hyödyntää lämmön talteenotossa. Lämpöenergian 

hyödynnettävyys lämmön talteenottoon on riippuvainen ympäristöolosuhteista. Jäähdytys-

vesipiirien lisäksi lämpöä otetaan talteen pakokaasuista. Taulukossa 5 on esitetty konsep-

tijäänmurtajassa käytettävien moottorityyppien operointiarvoja LFO-käytöllä ja 100 % kuor-

mituksella ISO 15550-standardin mukaisissa olosuhteissa. Operointiarvot ovat moottorin-

valmistaja Wärtsilän projektiohjeissa (Wärtsilä 2020a, 2020b) ilmoittamia. 

Taulukko 5. Käytettävien moottorityyppien operointiarvot 100% kuormituksella (Wärtsilä 2020a, 

2020b). 

Moottorityyppi 12V31DF 8L20DF 
Ulkoilman lämpötila (ISO 15550) [°C] 25 25 
Meriveden lämpötila (ISO 15550) [°C] 25 25 
Teho [kW] 7200  1600 
Kierrosnopeus [rpm] 750 1000 
Pakokaasun lämpötila [°C] 285 356 
Polttoaineen ominaiskulutus [g/kWh] 171,2 195,3 
Pakokaasun massavirta [kg/s] 12,6 3,12 
Sylinterien HT-jäähdytysveden lämpöteho [kW] 745 336 
Ahtoilman LT-jäähdytysveden lämpöteho [kW] 3023 0 
Ahtoilman HT-jäähdytysveden lämpöteho [kW] 1752 544 
Voiteluöljyn LT-jäähdytysveden lämpöteho [kW] 788 248 
Moottorin tuottama säteilylämpöteho [kW] 202 64 

 

7.2 Käyttöprofiili 
 

Jäänmurtajan käytölle on tyypillistä, että se on paikallaan odottamassa avustettavaa alusta 

pitkiäkin aikoja. Lämpötaseen laskennassa on oletettu, että jäänmurtaja on puolet operoin-

tiajasta odotustilassa ja liikkeellä oloajastaan puolet se operoi 100 % propulsioteholla. Ole-

tuskäyttöprofiilissa on käytetty ajanjaksona 11 vuorokautta eli 264 h. Murtajan miehistö 

vaihdetaan kymmenen päivän välein ja vaihdon yhteydessä murtaja on satamassa yhden 

vuorokauden polttoainetäydennystä sekä muuta huoltoa varten. Oletuskäyttöprofiili on esi-

tetty taulukossa 6 ja aikajakaumana kuvassa 19. 
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Taulukko 6. Konseptijäänmurtajan oletuskäyttöprofiili. 

Käyttö-
tapa 

Avovesi, 
matkano-
peus 

Jään-
murto, 
100% pro-
pul-
sioteho 

Jään-
murto, 
50% pro-
pul-
sioteho 

Jään-
murto, 
25% pro-
pul-
sioteho 

Stand-by 
/ odotus 

Satama 

Käytet-
tävä ko-
neisto 

2 x 
12V31DF 

4 x 
12V31DF 

3 x 
12V31DF 

2 x 
12V31DF 

1 x 
8L20DF 

1 x 
8L20DF 

Moottorin 
kuormi-
tusaste 
[%] 

65 85 60 50 85 60 

Aika [h] 20 60 20 20 120 24 
 

 

 

Kuva 19. Konseptijäänmurtajan käyttöprofiilien jakauma. 
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7.3 Talteen otettava lämpöenergia 
 

Moottoreista talteen otettavan lämpöenergian määrä LT- ja HT-piireistä on laskettu 100 % 

moottorin kuormitusasteella olettaen, että sen määrä muuttuu lineaarisesti moottorin kuor-

man muuttuessa. Pakokaasun sisältämä lämpöenergia on laskettu valmistajan antamien 

arvojen mukaisesti. Wärtsilä 12V31DF-moottorin ahtoilman jäähdytys on toteutettu LT-piirin 

jäähdytyspiirillä, koska jäänmurtajissa käytetään moottorin tyyppinä arktista versiota. Wärt-

silä 8L20DF-moottorista ei ole saatavissa erikseen arktista versiota, joten siinä käytetään 

ahtoilman jäähdyttämiseen HT-piirin jäähdytysvettä. Taulukossa 7 on esitetty Wärtsilä 

12V31DF-moottorin ja taulukossa 8 Wärtsilä 8L20DF-moottorin tuottamat lämpötehot moot-

toreiden eri kuormitusasteilla. Taulukoissa esitetyt lukuarvot pohjautuvat Wärtsilän projek-

tiohjeissa (Wärtsilä 2020a, 2020b) ja moottorikonfiguraattorissa (Wärtsilä 2021) ilmoittamiin 

arvoihin. Pakokaasujen lämpö- ja moottorien polttoainetehot on laskettu perustuen näihin 

arvoihin. Pakokaasuista talteen otettava lämpöteho on laskettu oletuksella, että pakokaasut 

jäähdytetään 200 °C lämpötilaan.  

Taulukko 7. Wärtsilä 12V31DF-moottorin tuottama lämpöteho. 

Moottorin 
kuormitus-
aste [%] 

Moottori-
teho [kW] 

Pakokaa-
sun lämpö-
tila [°C] 

Pakokaa-
sun massa-
virta [kg/s] 

Pakokaa-
sun koko-
naislämpö-
teho 
[kW] 

Pakokaa-
suista tal-
teen otet-
tava lämpö-
teho [kW] 

100  7200 285 12,6 4255 1269 
85  6120 285 10,9 3681 1098 
65  4680 285 9,0 3039 906 
60  4320 285 8,5 2870 856 
50  3600 285 7,6 2566 765 
Moottorin 
kuormitus-
aste [%] 

Polttoaine-
teho [kW] 

Voiteluöl-
jyn LT-jääh-
dytysveden 
lämpöteho 
[kW] 
 

Moottorin 
tuottama 
säteilyläm-
pöteho 
[kW] 

Sylinterien 
HT-jäähdy-
tysveden 
lämpöteho 
[kW] 

Ahtoilman 
LT-jäähdy-
tysveden 
lämpöteho 
[kW] 

100  14620 788 202 745 3023 
85  12427 670 172 633 2570 
65  9503 512 131 484 1965 
60  8772 473 121 447 1814 
50  7310 394 101 373 1511 
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Taulukko 8. Wärtsilä 8L20DF-moottorin tuottama lämpöteho. 

Moottorin 
kuormitus-
aste [%] 

Moottori-
teho [kW] 

Pakokaa-
sun lämpö-
tila [°C] 

Pakokaa-
sun massa-
virta [kg/s] 

Pakokaa-
sun koko-
naislämpö-
teho 
[kW] 

Pakokaa-
suista tal-
teen otet-
tava lämpö-
teho [kW] 

100 1600 356 3,1 1308 573 
85  1360 340 2,8 1128 465 
65  1040 340 2,2 886 365 
60  960 340 2,1 846 348 
50  800 348 1,8 742 316 
Moottorin 
kuormitus-
aste [%] 

Polttoaine-
teho [kW] 

Voiteluöl-
jyn LT-jääh-
dytysveden 
lämpöteho 
[kW] 
 

Moottorin 
tuottama 
säteilyläm-
pöteho 
[kW] 

Sylinterien 
HT-jäähdy-
tysveden 
lämpöteho 
[kW] 

Ahtoilman 
HT-jäähdy-
tysveden 
lämpöteho 
[kW] 

100  3704 248 64 336 544 
85  3148 211 54 286 462 
65 2408 161 42 218 354 
60  2222 149 38 202 326 
50  1852 124 32 168 272 

 

Taulukoissa 7 ja 8 esitettyjen tulosten perusteella Wärtsilä 12V31DF-moottorissa noin 49 

% polttoaineen sisältämästä energiasta pystytään käyttämään hyödyksi moottorissa ja 

8L20DF-moottorissa noin 43 %. Loppuosa energiasta siirtyy lämpönä HT- ja LT-jäähdytys-

vesipiireihin sekä pakokaasuihin. Jäänmurtajan suunnittelussa HT-jäähdytysvesipiirin vettä 

ei hyödynnetä lämmön talteenotossa, koska riskinä on jäähdytysvesipiirin liiallinen jäähty-

minen.  

Taulukossa 9 on esitetty pakokaasuista talteen otettavissa oleva kokonaislämpötehon 

määrä eri käyttöprofiileissa. Kokonaislämpötehon laskennassa on käytetty taulukoissa 7 ja 

8 esitettyjä pakokaasuista talteen otettavia lämpötehoja. Konseptijäänmurtajassa pakokaa-

sujen sisältämä lämpöteho hyödynnetään pakokaasukattiloiden avulla. Kaikki viisi mootto-

ria on varustettu pakokaasukattilalla. Wärtsilä 12V31DF-moottorin tapauksessa tällöin pa-

kokaasun sisältämästä lämpötehosta voidaan ottaa talteen noin 30 % ja 8L20DF-mootto-

rissa kuormitusasteesta riippuen noin 43 %. Ero johtuu 12V31DF-moottorin alhaisemmasta 

pakokaasun lämpötilasta. 
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Taulukko 9. Talteen otettavissa olevan pakokaasun lämpötehon määrä eri käyttötilanteissa. 

Käyt-
tötapa 

 Avovesi, 
matka-
nopeus 

Jään-
murto, 
100% 
propul-
sioteho 

Jään-
murto, 
50% pro-
pul-
sioteho 

Jään-
murto, 
25% pro-
pul-
sioteho 

Stand-
by / 
odotus 

Satama 

Käy-
tettävä 
ko-
neisto 

4 x 
12V31DF 
1x 
8L20DF 

2 x 
12V31DF 

4 x 
12V31DF 

3 x 
12V31DF 

2 x 
12V31DF 

1 x 
8L20DF 

1 x 
8L20DF 

Moot-
torin 
kuor-
mitus-
aste 
[%] 

100 65 85 60 50 85 60 

Pako-
kaa-
suista 
talteen 
otetta-
van 
lämpö-
tehon 
määrä 
yh-
teensä 
[kW] 

5650 1813 4392 2568 1531 465 348 

 

 

7.4 Tarvittava lämpöenergia 
 

Jäänmurtajan suurimpia lämpöenergian kuluttajat ovat: 

- Painolasti- ja muiden tankkien lämmitys, 

- Merivesikaivojen sulana pito, 

- Konehuoneiden ja muiden teknisten tilojen tuuletuksen esilämmitys, 

- Ilmastoinnin esilämmitys ja lämmitys, 

- Konehuoneiden lämmitys, 

- Polttoaineen esilämmitys, 

- Voiteluöljyn esilämmitys, 

- Dieselmoottoreiden esilämmitys ja 

- Makean käyttöveden lämmitys. 
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Moottoreiden paloilmaa ja polttoainetankkeja ei lämmitetä. 

Taulukossa 10 on esitetty konseptijäänmurtajan oletettu lämpötehon kulutus -30 °C lämpö-

tilassa eri käyttöprofiileissa. Taulukossa olevat arvot on suhteutettu olemassa oleviin lähtö-

tietoihin. Suurin lämpötehon tarve on silloin, kun murtajan viidestä moottorista ainoastaan 

teholtaan pienin on käytössä odotus- tai satamatilanteessa. Tämä johtuu, että edellä mai-

nituissa käyttötilanteissa neljän isomman moottorin tuottama lämpöteho puuttuu ja ne on 

samalla pidettävä käynnistysvalmiina. 

Taulukko 10. Konseptijäänmurtajan lämpötehon kulutus -30 °C lämpötilassa eri käyttöprofiileissa.  

 

Avovesi, 
matkano-
peus 2 x 
12V31DF  
 
 
 
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

Jään-
murto 
100% 
propul-
sioteho  
4 x 
12V31DF   
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

Jään-
murto  
50% pro-
pul-
sioteho  
3 x 
12V31DF   
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

Jään-
murto 
25% pro-
pul-
sioteho  
2 x 
12V31DF  
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

Stand-by 
/ odotus  
1 x 
8L20DF   
 
 
 
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

Satama  
1 x 
8L20DF 
 
 
 
 
 
Lämpöte-
hon kulu-
tus [kW] 

 

Kuluttaja 

Lämpötehon 
kulutus max 
[kW] 

 

Painolasti-
tankkien läm-
mitys 384 0 384 384 384 384 384 

 

Muiden tank-
kien lämmitys 38 38 38 38 38 38 38 

 

Konehuonei-
den tuuletuk-
sen esilämmi-
tys 932 0 870 827 822 932 932 

 

Teknisten tilo-
jen esilämmi-
tys 96 0 96 96 96 96 96 

 

Ilmastoinnin 
esilämmitys 
ja lämmitys 297 0 297 297 297 297 297 

 

Konehuonei-
den lämmitys 144 0 144 144 144 144 144 

 

Polttoaineen 
esilämmitys 273 0 0 0 0 68 68 

 

Voiteluöljyn 
esilämmitys 110 55 110 72 55 0 0 

 

Dieselmootto-
reiden esi-
lämmitys 98 52 6 29 52 92 92 

 

Makean käyt-
töveden läm-
mitys 8 8 8 8 8 8 8 

 

Yhteensä 2380 153 1953 1895 1896 2059 2059 
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Jäänmurtajassa kuluttajien, joissa lämmitettävien kohteiden alkulämpötila on sama kuin ul-

kolämpötila käytetään niiden lämmitykseen termoöljyä höyryn tai veden asemesta jäätymi-

sen estämiseksi. Konseptijäänmurtajan tapauksessa näitä kuluttajia ovat konehuoneiden 

tuuletuksen esilämmitys, teknisten tilojen lämmitys, ilmastoinnin esilämmitys ja lämmitys 

 

7.5 Lämpötase 
 

Kuvassa 20 on esitetty konseptijäänmurtajan lämpötase käyttöprofiilin mukaisissa käyttöti-

lanteissa. Siniset pylväät osoittavat taulukossa 9 esitetyn kokonaislämpötehon, joka on otet-

tavissa talteen pakokaasuista ja oranssit taulukossa 10 murtajan tarvitseman lämpötehon 

kulutuksen. Talteen otettavissa olevan lämpötehon määrä on tarvittavaa lämpötehoa suu-

rempi avovesiajossa sekä 100 ja 50 % propulsioteholla suoritettavassa jäänmurtotehtä-

vässä. Käyttöprofiiliin suhteutettuna lämpötehoa on saatavilla kokonaiskäyttöajasta 264 h 

kulutusta enemmän 100 h ajan ja 164 h ajan kulutus on tuottoa suurempi.    

 

Kuva 20. Konseptijäänmurtajan lämpötase. 
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Lämpötaseen mukaisesti lämpötehon tuoton ja kulutuksen eriaikaisuus johtaa tilanteeseen, 

jossa lämpötehoa kannattaisi varastoida. Lämmön kulutus muuttuu ulkolämpötilan muuttu-

essa. Lämpötehon tuoton voidaan kuitenkin olettaa pysyvän samana, vaikka ulkolämpötila 

muuttuisikin. Taulukossa 11 on esitetty lämpöteho, joka lämpötaseen ja käyttöprofiilin pe-

rusteella on varastoitavissa tai joka tulee tuottaa jollain muulla menetelmällä kuten lämmi-

tyskattilalla. Taulukossa esitetyt arvot pohjautuvat taulukoiden 9 ja 10 arvoihin laskemalla 

tuoton ja kulutuksen ero. Taulukossa on tarkasteltu ainoastaan käyttöprofiilin tilanteita, 

joissa lämmön talteenotto tai lämpötehon kulutus ovat laskennan kannalta merkityksellisiä. 

Taulukko 11. Konseptijäänmurtajan lämpötehoero eri käyttöprofiileissa.  

Käyttö-
tapa 

Jään-
murto, 
100% 
propul-
sioteho 

Jään-
murto, 
50% pro-
pul-
sioteho 

Jään-
murto, 
25% pro-
pul-
sioteho 

Stand-
by / odo-
tus 

Satama 

Aika [h] 60 20 20 120 24 
Lämpö-
tila [°C] 

Lämpötehon kulutuksen ylittävä tai alittava tuotto 
[kW] 

-30 2438 673 -365 -1594 -1711 
-25 2738 963 -75 -1277 -1394 
-20 3037 1252 214 -961 -1077 
-15 3336 1542 504 -644 -760 
-10 3635 1831 794 -327 -443 
-5 3934 2121 1083 -10 -126 
0 4233 2410 1373 307 190 

 

Lämpötehon kulutuksessa on huomioitava käyttöprofiilin mukainen aikajakauma. Suurim-

mat lämpötehovajeet ovat Stand-by/odotustilassa sekä satamatilassa, joissa murtaja on 11 

vuorokauden mittaisesta tarkastelujaksosta noin 55 %. Kuvasta 21 voidaan todeta, että yli 

-2 °C lämpötilassa murtaja pystyy tuottamaan tarvitsemansa lämpötehon ilman, että lämpöä 

tuotetaan muutoin kuin pakokaasukattiloiden avulla. Kuvassa 21 on käytetty taulukossa 11 

esitettyjä lämpötehoja. 
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Kuva 21. Lämpötehon tuotto ja tarve lämmön talteenoton jälkeen. 

 

7.6 Lämmön varastointi 
 

Lämmön varastoinnin kannalta suurin lämpötehon tarve on stand-by/odotustilassa sekä sa-

tamatilassa. Lämpövaraston mitoituksen lähtökohtana on -30 °C lämpötila, jossa suurin va-

rastoitava lämpöteho esiintyy jäänmurrossa 100 % propulsioteholla (2438 kW) ja suurin 

tarve lämpöteholle satamatilassa (1711 kW). Ajallisesti suurin lämpötehon tarve on 

standby/odotustilassa (1594 kW), jossa murtaja on 11 vuorokauden tarkastelujaksolla 45 % 

koko ajasta. Huomioitavaa on, että murtaja saattaa vaihtaa käyttöprofiilia useita kertoja vuo-

rokaudessa, jolloin lämpövaraston lataus-/purkausvaiheita esiintyy vastaavasti useita. Vaih-

telusta johtuen vertailussa on oletettu, että murtaja käyttää 100 % propulsiotehoa 1 h ajan 

kerrallaan ja vaihtaa sen jälkeen operointitilaa. Tällöin varastoitavan lämpöenergian määrä 

on 8776 MJ. Yleisesti lämmön talteenottojärjestelmän ja lämpöenergian varastoinnin läm-

pöhäviöiden olevan yhteensä 40 % (Sarbu et al. 2018), jolloin hyödynnettävän lämpöener-

gian määrä on 5266 MJ. Varastointikapasiteetti tulee kuitenkin mitoittaa niin, että ainoas-

taan lämmön talteenottojärjestelmän häviöt huomioidaan. Talteenottojärjestelmän läm-

pöhäviöiden oletetaan olevan 10 %. Näin ollen varastoitavan lämpöenergian määrä on 7898 

MJ. Järjestelmän suunnittelun tarkennuttua on mahdollista laskea lämpöhäviöt tarkasti. 

Lämmön varastoinnissa tarkastellaan kappaleessa 7.1 esitetyistä tuntuvan lämmön väliai-

neista yleisimmin alusympäristössä käytössä olevista vettä ja kahta eri termoöljyä, jotka 

ovat alusympäristössä yleisimmin käytössä. Pakokaasukattiloiden väliaineena aluskäy-
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tössä käytetään lähes yksinomaan vesihöyryä. Vertailussa suurimpana varastoitavana läm-

pötehona on käytetty 100 % propulsiotehon mukaista lämpötehoa ja varastoitavana lämpö-

energiana 7898 MJ. 

Taulukosta 12 on esitetty vertailtavien varastoinnin väliaineiden lämpötila-alue, tiheys ja 

ominaislämpökapasiteetti. Therminolin tiheys ja ominaislämpökapasiteetti vaihtelevat joh-

tuen käytettävästä seossuhteesta. Väliaineista vedellä on korkein ominaislämpökapasi-

teetti, kun taas termoöljyjen lämpötila-alue on vettä suurempi. 

Taulukko 12. Varastoinnin väliaineiden ominaisuuksia (Sharma et al. 2009). 

Väliaine Tyyppi Lämpötila-alue 
[°C] 

Tiheys [kg/m3] Ominaislämpö-
kapasiteetti 
[J/kgK] 

Vesi Neste 0-100 1000 4190 
Caloria HT43 Öljy 12 - 260 867 2200 
Therminol 66 Öljy -3 - 345 1000-770 1495-2700 

  

Laskennassa väliaineiden alkulämpötilana on käytetty 75 °C johtuen kuluttajien tarvitse-

masta alimmasta mahdollisesta lämpötilasta (Lepistö et al. 2016). Veden varastoinnin lop-

pulämpötilana on käytetty 95 °C. Termoöljyjen loppulämpötilana on käytetty 140 °C (Alfa 

Laval 2021). Therminol 66:n osalta tiheydessä ja ominaislämpökapasiteetissa on käytetty 

seossuhteena keskiarvoja. Terminol 66-termoöljyn ominaisuudet on esitetty liitteessä yksi. 

Taulukossa 13 on esitetty väliaineiden massat ja tilavuudet varastoitavan lämpöenergian 

määrän 5266 MJ mukaisesti. Massojen ja tilavuuksien laskennassa on käytetty taulukossa 

12 esitettyjä arvoja. 

Taulukko 13. Väliaineiden massat ja tilavuudet. 

Väliaine Massa [kg] Tilavuus [m3] 
Vesi 92248 92,25 
Caloria HT43 55230 63,70 
Therminol 66 57930 65,46 

 

7.7 Taselaskennan tulokset 
 

Konseptimurtajan tapauksessa lämmön varastointi on kannattavaa ja siihen tarvittava va-

rastointikapasiteetin koko on teknisesti hyvin toteuttamiskelpoinen. Laskennan perusteella 

termoöljy sopisi varastoinnin väliaineeksi parhaiten pienemmän tilavuutensa vuoksi ja 

koska sitä tarvitaan joka tapauksessa niiden kohteiden lämmittämisessä, jotka ovat suoraan 
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tekemisissä ulkoilman lämpötilassa. Varastoitavan lämpöenergian 5266 MJ avulla säästet-

täisiin kevyttä polttoöljyä 154 dm3/h. Säästö on laskettu käyttäen kevyen polttoöljyn lämpö-

arvona 42,7 MJ/kg ja tiheytenä 0,8 kg/dm3 (DNV-GL 2019). Säästöpotentiaali on vuosita-

solla merkittävä. Lopullinen säästö polttoainekuluissa vaatii tarkempaa tietoa käyttöprofii-

lista ja lämpövaraston lataus-/purkaussykleistä. 
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8  YHTEENVETO 
 

Diplomityön tarkoituksena oli määrittää teknologiset vaihtoehdot lämpöenergian talteen-

otolle, varastoinnille ja hyödyntämiselle suunnitteluvaiheessa oleville Itämeren alueen jään-

murtajille. Määritys tehtiin kirjallisuustutkimuksena ja tutkimukseen pohjautuen suoritettiin 

konseptijäänmurtajan lämpötaselaskenta oletetulla käyttöprofiililla. Laskennassa verrattiin 

talteen otettavan lämpöenergian määrää kulutukseen. 

 

Merenkulun energiatehokkuutta pyritään parantamaan jatkuvasti. Energiatehokkuuden pa-

rantamista ohjaavat kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n asettamat päästövähennys-

tavoitteet, jossa kaikkia päästöjä tulee vähentää 50 % vuoteen 2050 mennessä. Lämpö-

energian talteenotossa, varastoinnissa ja hyödyntämisessä merenkulun osalta kehitys on 

keskittynyt nimenomaisesti energiatehokkuuden parantamiseen. Aluksiin on asennettu läm-

pövarastoja ja talteen otettua lämpöenergiaa on hyödynnetty ORC-laitteistoissa. Toisaalta 

dieselmoottorien hyötysuhteet ovat viime vuosien aikana parantuneet. Hyötysuhteiden pa-

ranemisen johdosta talteen otettavaa lämpöenergiaa on käytettävissä aiempaa vähemmän. 

Energiatehokkuuden parantamisen osalta eniten ovat viime vuosien aikana kehittyneet eri-

laiset akku- ja hybridikäytöt. 

 

Jäänmurtajien lämmitys ja lämmön talteenotto on aiemmissa toteutuksissa suunniteltu ja 

toteutettu niin, että vain osaan dieselmoottoreista on asennettu pakokaasukattila. Syynä on 

ollut murtajien käyttöprofiili, jossa lämpötehon tuotto on määrältään suurta ja lyhytaikaista. 

Kaikkien moottorien varustaminen pakokaasukattilalla olisi johtanut tilanteeseen, jossa 

kaikkea lämpötehoa ei olisi voitu hyödyntää. Tilanteissa, jossa lämpötehoa ei ole ollut pa-

kokaasukattiloiden tuottamana riittävästi käytettävissä on tarvittava lämpöteho tuotettu polt-

toöljykäyttöisillä lämmityskattiloilla. Lämpöä ei ole varastoitu.  

 

Konseptijäänmurtajan lämpötaselaskennan perusteella lämmön talteenotto ja sen varas-

tointi on kannattavaa. Laskennan perusteella varastoitavan lämpöenergian määrällä 5266 

MJ säästettäisiin polttoainetta (LFO) 154 dm3/h. Lämpöenergian varastointi tasoittaa jään-

murtajan käyttöprofiilista johtuvaa tuoton ja kulutuksen epätasapainoa sekä tuottaa lämpö-

energiaa tasaisesti kuluttajille. Konseptijäänmurtajan tapauksessa käytön ja toteutuksen 

kannalta paras vaihtoehto olisi termoöljyä väliaineena käyttävä tuntuvan lämmön (SHS) va-

rasto. Termoöljyn käyttäminen väliaineena mahdollistaa korkealämpötilaisen varaston. Ter-

moöljyä käytettäessä ei myöskään ole riskiä väliaineen jäätymiselle, kuten veden tai höyryn 

tapauksessa olisi. Konseptimurtajan tapauksessa paras hyöty lämpövarastosta saataisiin 
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älykkään automatiikan avulla, joka optimoisi lämmön talteenoton ja lämpöenergian käytön. 

Automatiikka ohjaisi koko murtajan energiajärjestelmää, johon esimerkiksi dieselgeneraat-

torien kuorman hallinta ja muut energiavarastot, kuten akut olisi yhdistetty.  

 

Diplomityön tuloksia tullaan käyttämään Aker Arctic Technologyn koneistomallinnukseen 

Simulink-ympäristössä. Simulinkillä tehtävässä mallinnuksessa voidaan optimoida lämpö-

varaston koko vastaamaan parhaalla teknistaloudellisella tavalla tavoitetta. Jatkotoimenpi-

teenä olisi hyvä selvittää ORC-laitteiston yhdistäminen lämpövarastoon. ORC-laitteiston 

avulla järjestelmän hyötysuhdetta olisi mahdollista vielä parantaa. Lämpötaselaskenta on 

suoritettu -30 °C lämpötilan mukaan ja erityisesti tätä korkeammissa lämpötiloissa ORC:n 

asentaminen osaksi energiajärjestelmää olisi teknisesti kannattavaa.  
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Liite 1. Therminol 66-termoöljyn ominaisuudet (Therminol). 
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Liite 1. Jatkoa 

 


