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SYMBOLILUETTELO
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ominaislämpökapasiteetti

[J/(kgK)]
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ominaistilavuus
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T
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1 JOHDANTO
Tämä kandidaatintyö on tehty Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari -kurssin puitteissa. Työ on tehty yhteistyössä ABB Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimus on osa laajempaa ABB Oy:n Pitäjänmäen tehtaiden energia-auditointia. Työn perustana
on käytetty Motiva Oy:n toimittamaa Auktorisoitujen energiakatselmoijien käsikirjaa. (Motiva
Oy)

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ABB Oy:n Helsingissä sijaitsevan Pitäjänmäen tehtaan
energiataloutta. Työ on rajattu käsittelemään vain elektroniikkatehdasta, ja koko konetehdas
on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Työssä keskitytään käsittelemään elektroniikkatehtaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin energiataloutta, joten esimerkiksi valaistukseen, käyttöveteen ja
tehtaan tuotannon yleiseen energiatehokkuuteen ei työssä syvennytä.

Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan, miten elektroniikkatehtaan poistoilmavirtojen sisältämää energiaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Lisäksi tutkittiin kuinka elektroniikkatehtaan suurta
jäähdytystarvetta talvella, ja varsinkin kesällä, voitaisiin pienentää, ja näin vähentää jäähdytyksen energiakustannuksia. Työssä arvioitiin myös tutkittavissa kohteissa syntyvää hukkalämpötehoa.

Tutkimuksessa käytiin läpi useita eri kohteita tehtaalta. Joistain kohteista löydettiin parannettavaa ja joissain tapauksissa todettiin, että nykyinen järjestelmä on ajantasainen. Kaikkia tutkimuksessa esiin tulleita parannuksia ei ole tarkoitus toteuttaa. Muutoksiin kannattaa ryhtyä
vain jos se on todella taloudellisesti kannattavaa. Tutkimuksen tärkein tavoite oli selvittää onko elektroniikkatehtaan ilmanvaihdon toteutuksessa tehty virheitä. Oleellista oli myös selvittää
kaikki mahdolliset ongelmakohdat tulevaisuuden varalta, jolloin esimerkiksi energian hinnan
noustessa jotkut parannusmahdollisuudet tulevat taloudellisesti kannattaviksi.
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2 TARKASTELUN KOHDE
Energia-auditoinnin kohteena olivat ABB Oy:n Helsingin Pitäjänmäen tehtaat. Tämä tutkimus
on osa laajempaa Pitäjänmäen tehtaille tehtyä energia-auditointia. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain elektroniikkatehtaan (E-tehdas) tutkimiseen, ja konetehdas sekä muut tilat rajataan
tutkielman ulkopuolelle. Tutkimuksessa keskityttiin tehtaan toiminnasta syntyvien häviöiden
energiatehokkaan käsittelyn mahdollisuuksien tutkimiseen. Tutkittuja kohteita käsiteltiin vain
ilmanvaihdon häviöiden näkökulmasta, eikä esimerkiksi itse tuotantoprosessin tehostamiseen
kiinnitetty huomiota.

2.1 ABB:n toiminta Pitäjänmäellä
ABB Oy:llä on Helsingin Pitäjänmäessä kaksi tehdasyksikköä, joissa valmistetaan erikokoisia
taajuusmuuttajia, generaattoreita ja sähkökoneita. Taajuusmuuttaja tehdasta kutsutaan elektroniikkatehtaaksi, ja sähkömoottoreita ja generaattoreita valmistavaa tehdasta kutsutaan konetehtaaksi. Lisäksi tehdasalueella on toimisto- ja paikoitustiloja. (Suomalainen, tapaaminen
6.3.2009)

Tehtaat ovat alun perin kuuluneet Gottfrid Strömbergin sähköyhtiölle, ja niiden historia ulottuu aina 1800-luvulle asti. Erinäisten yrityskauppojen kautta vuosikymmenten kuluessa Pitäjänmäen Strömbergin tehtaat päätyivät yrityksen nimeltä Asea omistukseen. Asea:n ja sveitsiläisen AG Brown Bower & Cie:n fuusioituessa vuonna 1988 syntyi lopulta tehtaiden nykyinen
omistaja ABB Oy. Tällä hetkellä sekä elektroniikkatehdas että konetehdas työllistävät noin
1000 henkilöä. Näin ollen koko ABB Pitäjänmäen työllistävä vaikutus on noin 2000 henkilöä.
(Suomalainen, tapaaminen 3.4.2009 ja ABB Oy:n verkkosivut)

Pitäjänmäellä on tuotannon lisäksi myös tuotekehitystoimintaa. Koko Helsingin alueella
ABB:n tuotekehityksen parissa työskentelee noin 300 henkilöä. Koska tuotekehityksellä on
vahva rooli Pitäjänmäen toiminnassa, on tehtaiden strategiana ollut valmistaa aina viimeisimpään saatavilla olevaan teknologiaan perustuvia tuotteita. Kun valmistettavan tuotteen elinkaari on edennyt pidemmälle, valmistusmetodit ovat vakiintuneet ja tuotteesta on tullut markki-
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noiden silmissä niin sanottua bulkkitavaraa, siirretään tuotteen valmistus yleensä muille ABB
Oy:n tehtaille esimerkiksi Keski-Eurooppaan. (Suomalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Pitäjänmäen elektroniikkatehtaalla valmistetaan erikokoisia taajuusmuuttajia erilaisiin teollisuuden tarpeisiin. Menestyneimpiä elektroniikkatehtaan tuotteita ovat suuret ilma- tai vesijäähdytteiset taajuusmuuttajat. Tärkeimpiä käyttökohteita tämän tyyppisille taajuusmuuttajille
ovat esimerkiksi paperi- ja selluteollisuuden linjakäytöt.

Pitäjänmäen elektroniikkatehdas on johtava toimija maailman taajuusmuuttajamarkkinoilla, ja
näin ollen myös ABB:n johtava taajuusmuuttaja tehdas. ABB Oy:llä on kaikki taajuusmuuttaja
huomioon ottaen lähes 20 % markkinaosuus taajuusmuuttajamarkkinoilla. Jos tutkitaan vain
suuren kokoluokan taajuusmuuttajia, on ABB:n markkinaosuus selvästi yli 20 %. (Suomalainen, tapaaminen 13.3.2009)

2.2 Nykyinen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä E-tehtaalla
Elektroniikkatehdas jakaantuu useaan eri kokonaisuuteen. Pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan suurin osa koko tehtaasta on tuotantohalli. Muita pienempiä kokonaisuuksia ovat esimerkiksi erityisiä ilmaolosuhteita vaativat pienemmät valmistus- ja testaustilat sekä toimistotilat. Erikoistiloissa on tärkeää ylläpitää esimerkiksi sopivaa ilmankosteutta. Tämä hoidetaan tiloihin erikseen asennetuilla laitteilla. (Suomalainen, tapaaminen 3.6.2009)

Sekä toimisto- että tuotannontiloja joudutaan lämmittämään ja jäähdyttämään. Joskus joudutaan lämmitystä ja jäähdytystä käyttämään yhtäaikaisesti eri tiloissa. Tämä johtuu siitä, että
sähkölaitteista syntyvä lämpökuorma on erilainen eri tilojen välillä. Pääsääntöisesti jäähdytysja lämmitystarpeet painottuvat kuitenkin vuodenaikojen mukaan. Talvella joudutaan tiloja
lämmittämään ja kesällä jäähdyttämään. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Toimistotiloja jäähdytetään tilojen kattoon asennetuilla jäähdytyspalkeilla. Jäähdytyspalkit
ovat kytketty koko tehtaan kattavaan kylmävesiverkkoon, josta tarvittava jäähdytysteho saadaan. Jäähdytyksen vaatima kylmäteho tuotetaan tehtaan omalla kylmäkonejärjestelmällä.
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Varsinaisen tehdashallin puolella jäähdytyspalkkeja ei ole käytössä. Tuotannonosista vain
joissain pienemmissä kasaus- ja testaushuoneissa on jäähdytyspalkkijäähdytys. (Karjalainen,
tapaaminen 13.3.2009)

Elektroniikkatehtaaseen kuuluu suuri tehdashalli, jossa suurin osa tuotannosta toteutetaan.
Tehdashalli on pinta-alaltaan hieman alle 1,5 hehtaaria (Ilomäki, tapaaminen 3.4.2009). Hallin
lämmitys on toteutettu ilmalämmityksen ja hallin seinille asennettujen kiertoilmakoneiden
avulla. Tuloilman lämmitys toteutetaan niin sanotulla Thermonet –järjestelmällä, joka toimii
tarpeen vaatiessa myös lämmön talteenotto- ja tuloilman jäähdytyskoneena. Kohdassa 4.2 kyseistä järjestelmää on tarkasteltu enemmän. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Kiertoilmakoneiden määrää ei ole lisätty hallin uusien rakennusvaiheiden yhteydessä. Todellisuudessa lämmittimien määrä on vuosien saatossa jopa pienentynyt, sillä osa lämmittimistä on
vikaantunut eikä niitä ole katsottu tarpeelliseksi korjata. Hallin koko on kuitenkin kasvanut
useiden hallin laajennusten kautta lähes kaksinkertaiseksi alkuperäiseen verrattuna. (Ilomäki,
tapaaminen 3.4.2009)

Hallin laajennuksista ja kiertoilmakoneiden vikaantumisesta huolimatta hallin lämmitystarve
on pystytty tyydyttämään tähän asti. Tämä johtuu lähinnä siitä, että hallissa tapahtuvasta tuotannosta syntyy huomattavia häviötehoja hallitilaan. Jo pelkän valaistuksen on arvioitu tuottavan hallitilaan noin 400 kW:n lämpötehon (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009). Jos hallissa ei
olisi toimintaa, ei kiertoilmalämmittimien teho riittäisi pitämään hallia lämpimänä lämmityskautena. (Ilomäki, tapaaminen 3.4.20009)

2.3 Energiakustannukset ABB Oy:lle
Erittäin olennaista energiakustannuksien säästämisessä on käytetyn energian hinta. Monien
energian säästöön tähtäävien investointien kannattavuus riippuu investointien takaisinmaksuajasta, eli viimekädessä siitä, mikä on säästetyn energian yksikkökustannus nyt ja tulevaisuudessa. Tämän vuoksi myös tässä tutkimuksessa on syytä ottaa huomioon ABB Pitäjänmäen
energiakustannukset.
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Sähköenergian hinta Pitäjänmäen tehtaille on 67,84 €/MWh ja lämpöenergia kaukolämmön
muodossa maksaa 33,38 €/MWh. Jäähdytysenergia tuotetaan sähköllä kylmäkoneiden avulla.
Karkeasti voidaan arvioida, että yhdellä sähköenergianyksiköllä saadaan noin kolme yksikköä
jäähdytysenergiaa (Suomalainen, tapaaminen 3.4.2009). Näin ollen jäähdytysenergian hinnaksi saadaan noin 23 €/MWh.

Esitetyt energian hinnat ovat poimittu ABB Pitäjänmäen sähköisestä tiedonkeruujärjestelmästä
keväällä 2009. Koska energian hinta muuttuu riippuen ABB:n kulloinkin voimassa olevista
energiasopimuksista ja energiamarkkinoista, tulee hintoja pitää korkeintaan viitteellisinä. Lisäksi energiasopimusten tarkemmat sisällöt ovat liikesalaisuuksia, joten niitä tietoja ei tähän
tutkimukseen ollut saatavilla.

3 TEOLLISUUSILMANVAIHTO
Tässä osiossa käsitellään pintapuolisesti teollisuuden käyttämän ilmanvaihdon periaatteita.
Osiossa ei syvennytä tekniikan yksityiskohtiin, vaan esitellään muutamia käytössä olevia ilmanvaihtotapoja, joilla voidaan hoitaa esimerkiksi kone- ja laitetilojen jäähdytystä, kuten tämän tutkimuksen tutkittavissa kohteissa. Perusperiaatteiltaan teollisuusilmanvaihto noudattaa
yleisiä ilmanvaihdon sääntöjä ja toimintatapoja. Eroja asumisrakennusten ilmanvaihdon kanssa esiintyy esimerkiksi sisäilman laadun ja muiden mukavuustekijöiden suhteen. Teollisuuden
sovellutuksissa tulee myös ottaa tarkemmin huomioon kyseessä olevan teollisuusprosessin
asettamat vaatimukset ilmanvaihdolle. Kuvassa 1. on esitetty teollisuusilmastoinnin kokonaisuuden periaatekuva. Teollisuusilmanvaihtoon, kuten kaikkiin muihinkin ilmanvaihdon osaalueisiin vaikuttaa vahvasti tilan ulkoiset olosuhteet, kuten tuuli, aurinko ja muut sääolosuhteet. Teollisuusilmanvaihto eroaa asuinrakennusten ilmanvaihdosta suurten sisäisten, teollisuusprosessien aiheuttamien, epäpuhtauslähteiden osalta. Nämä sisäiset epäpuhtauskuormat
vaativat kuvassa 1. esitettyjä erikoistoimenpiteitä.

9

Kuva 1. Teollisuusilmanvaihdon kokonaisuus (Tähti et. al. 2000, 33)

Yleisesti ilmanvaihdolla tarkoitetaan sisäilman laadun ylläpitämistä poistamalla ja tuomalla
uutta ilmaa tilaan. Ilman poisto ja tuonti voidaan tehdä joko koneellisesti tai painovoimaisesti.
Painovoimaisessa järjestelmässä ilman virtauksen saa aikaan ulko- ja sisäilman lämpötilaerosta johtuva tiheysero. Kesäaikaan painovoimaisen ilmanvaihdon teho heikkenee, koska ulko- ja
sisälämpötilojen välinen ero pienenee. Koneellisissa järjestelmissä virtaus saadaan aikaan puhaltimien avulla ja siksi koneellisiin järjestelmiin voidaan lisätä paremmin tuloilman suodatus
ilman, että ilman virtaus häiriintyy. (Hautalampi, seminaariesitelmä 10.10.2008)

Teollisuuden ilmanvaihto ja ilmastointi on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat teollisuusilmastointi, prosessi-ilmatekniikka ja turvallisuusilmatekniikka. Teollisuusilmastoinnilla tarkoitetaan työ- ja tuotantotilojen sisäilman laadun ja päästöjen hallintaa. Prosessi-ilmatekniikka
sen sijaan keskittyy muun muassa prosesseissa syntyvien erilaisten kaasujen hallintaan, poistoon ja puhdistukseen. Turvallisuusilmatekniikalla teollisuuden ilmanvaihdossa tarkoitetaan
ilmanvaihdon tekniikoita, joilla pyritään välttämään tapaturmia, tulipaloja tai räjähdyksiä ja
niiden aiheuttamia tuhoja. Jos kaikki osa-alueet on otettu oikein huomioon suunnittelussa, voidaan saavuttaa kaikkien tiloissa työskentelevien kannalta parempi työympäristö, parempi työkyky ja viihtyisyys. Samalla voidaan myös vähentää henkilöstöön kohdistuvia terveyshaittoja.
Lisäksi riittävän korkeasta sisäilman laadusta työpaikoilla on säädetty työturvallisuuslaissa,
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mikä velvoittaa työnantajia järjestämään työntekijöilleen riittävän tehokkaan ja tarkoituksen
mukaisen ilmanvaihdon (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 33§, 37§ ja 38§). (Tähti et. al.
2000, 4 ja Hautalampi, seminaariesitelmä 10.10.2008)

Oikealla ilmanvaihdon suunnittelulla ja käytöllä voidaan pienentää rakennuksen energian kulutusta sekä päästä muiltakin osin taloudellisesti mahdollisimman edulliseen järjestelmään.
Tarkoituksen mukaisella käytöllä ja kunnossapidolla voidaan parantaa järjestelmän luotettavuutta, pidentää taloudellista käyttöikää ja ylläpitää järjestelmän tehokkuutta. Nämä kaikki
yhdessä aikaisemmin mainittujen seikkojen kanssa ovat syitä siihen, miksi kyseessä olevasta
kohteesta huolimatta ilmanvaihtoon ja ilmastointiin kannattaa panostaa jo tiloja suunniteltaessa. (INVENT, verkkojulkaisu, viitattu 20.7.2009)

3.1 Tilan ilmanjakotavat
Ilmanvaihdon perimmäisenä tarkoituksena on vaihtaa huonetilassa olevaa ilmaa, jotta tilan ilman laatu ei pääsisi laskemaan epämiellyttävälle tai terveydelle haitalliselle tasolle. Ilmanvaihto voidaan suorittaa neljällä eri periaatteella, joita ovat sekoittava ilmanvaihto, mäntäperiaate, kerrostumaperiaate ja vyöhykeperiaate. (Seppänen 1996, 153. ja Tähti et. al. 2000, 34.)

3.1.1 Sekoittava ilmanvaihto
Sekoittavalla ilmanvaihdolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa tilan tuloilma sekoitetaan tilan
ilmaan tehokkaasti. Tuloilma saadaan sekoittumaan muuhun ilmaan voimakkaiden suihkujen
avulla. Tästä syystä tuloilmalaitteiden virtausnopeudet ovat sekoittavassa ilmanvaihdossa muita järjestelmiä korkeampia. Koska tuloilmavirtojen nopeudet ovat suurehkoja, tulee suunnittelussa kiinnittää erityisesti huomiota ilmanvaihdon akustisiin ominaisuuksiin ja oleskeluvyöhykkeen ilman virtausnopeuksiin. Suuret nopeudet oleskeluvyöhykkeellä voivat aiheuttaa
vedontunteita. (Halton Oy, verkkojulkaisu, viitattu 20.7.2009 ja Tähti et. al. 2000, 45.)

Tehdastiloissa melutasot ovat usein muusta prosessista johtuen jo verrattain korkeita, joten
ilmanvaihdon aiheuttama melu ei aina aiheuta ongelmia. Ilman suurin sallittu nopeus työpisteillä on kuitenkin määritetty. Suomen rakentamismääräyskokoelman (D2 (2003)) mukaan
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keskiraskaassa tehdastyössä ilman nopeus työskentelypisteillä saisi olla kesällä korkeintaan
0,25 m/s ja talvella korkeintaan 0,50 m/s. Myös muut rakentamisen ohjearvot LVIjärjestelmien suhteen löytyvät Rakentamismääräyskokoelmasta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma, D2, liite 1, taulukko 9, s. 26.)

Sekoittavassa ilmanvaihdossa kaikkialla tilassa vallitsee lähes samat sisäilman olosuhteet, mikä tulee ottaa huomioon ilmavirtoja mitoitettaessa. Eli poistoilman tila on sama kuin kaikkialla
huonetilassa vallitseva tila. Sekoitusperiaatteen eduiksi voidaan laskea se, että tilaan ei synny
katvealueita ilmanvaihdon osalta. Lisäksi sekoittavalla ilmanvaihdolla voidaan välttää lämmityskaudella esiintyvien ongelmallisten lämpötilagradienttien syntyminen huonetilaan. Sekoittavan ilmanvaihdon heikkous mahdollisten vedontunteiden ja ääniongelmien lisäksi on huono
lämpötilan ja epäpuhtauksien poistotehokkuus. Sekoittavan ilmanvaihdon sopiva ominaistuloilmavirta onkin noin 1-3 m3/hm3. Tästä syystä sekoittava ilmanvaihto sopii tiloihin, joissa ei
ole suuria pistemäisiä epäpuhtauslähteitä. (Seppänen 1996, 153. ja Tähti et. al. 2000, 45.)

3.1.2 Mäntäperiaate
Mäntäperiaatteen mukaisessa ilmanjaossa on tarkoitus luoda tilaan tasainen ja laminaarinen
virtaus suoraan tuloilmakojeesta poistoilmakojeeseen. Tästä syystä mäntäperiaatetta kutsutaan
myös laminaariseksi ilmanjaoksi. (Seppänen 1996, 154.)

Laminaarinen virtaus voidaan muodostaa tilaan joko vaakatasoon tai pystysuoraan. Pystysuorassa vaihtoehdossa tuloilma tuodaan huonetilaan katosta ja poisto tapahtuu rei’itetyn
lattian kautta. Vaakasuorassa tapauksessa tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu vastakkaisille
seinille. Lisäksi joihinkin tiloihin voidaan soveltaa niin sanottua osittaista mäntäperiaatetta.
Kuvassa 2. on esitetty mäntäperiaatteen eri soveltamisvaihtoehdot.
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Kuva 2. Mäntäperiaate (Tähti et. al. 2000, 35.)

Jotta ilmanjako saataisiin laminaariseksi, tulee tuloilma johtaa tilaan suuripinta-alaisten tuloilmakoneiden kautta ja riittävän pienellä nopeudella. Ominaistuloilmavirta mäntäperiaatteen
mukaisessa ilmanjaossa on suuri, luokkaa 10 –100 m3ilmaa/hm3. (Seppänen 1996, 154.)

Mäntäperiaatteen mukaisen ilmanjaon etuna on se, että koko virtauskenttää pystytään hallitsemaan tilassa ja tuloilmapuolen puoleiset alueet pysyvät puhtaina kun epäpuhtaudet siirtyvät
suoraan epäpuhtauslähteestä kohti poistoilmalaitetta. Lisäksi mäntäperiaatteella on korkea
lämpötilatehokkuus ja epäpuhtauksien poistotehokkuus. Suuren tuloilmavirran ja suuren virtausalan vuoksi mäntäperiaatteella voidaan saavuttaa suuri ilman vaihtuvuus ilman haitallisia
vedon tunnetta. (Seppänen 1996, 154. ja Tähti et. al. 2000, 36.)

Toisaalta suuri tuloilmavirta voidaan käsittää mäntäperiaatteen heikkoudeksi, sillä suuren ilmavirran aikaansaamiseksi joudutaan käyttämään suuria puhaltimia. Tämä kasvattaa järjestelmän hankinta- ja käyttökustannuksia. Toinen huomionarvoinen heikkous on ilmanvaihtolaitteiden suuri tilantarve. Mäntäperiaatetta käytetään usein tiloissa, joissa halutaan erityisen
puhdas sisäilma. Tällaisia tiloja ovat muun muassa leikkaussalit ja hienoelektroniikkateollisuuden sovellukset. (Seppänen 1996, 154. ja Tähti et. al. 2000, 36.)

3.1.3 Syrjäyttävä ilmanjako
Syrjäyttävän ilmanjaon periaate perustuu ilmanlaadultaan erilaisten vyöhykkeiden luomiseen
tilaan. Oleskeluvyöhykkeelle halutaan luonnollisesti mahdollisimman hyvät lämpötilaolosuh-
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teet ja pieni ilman epäpuhtaustaso. Oleskeluvyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla sallitaan huonompi ilman laatu. Näin ollen tilaan syntyy erilaatuisen ilman kerrostumia. Siksi syrjäyttävää
ilmanjakoa kutsutaan myös ilmanjaon kerrostumaperiaatteeksi.

Jotta ilma saataisiin tilassa kerrostumaan halutulla tavalla, on ilma tuotava tilaan riittävän pienellä nopeudella. Siksi syrjäyttävän ilmanjaon tuloilmalaitteet ovat kooltaan suuria ja pinnaltaan tiheästi rei’itettyä levyä tai huokoista materiaalia. Toisin kuin sekoittavassa ilmanjaossa,
syrjäyttävässä ilmanjaossa halutaan nimenomaan välttää ilman sekoittumista ja näin yhtenäisen ilman laadun syntymistä tilaan. Kerrostumisen aikaan saamiseksi tilan tuloilman on oltava
alilämpöistä verrattuna ilmaan tuloilmavyöhykkeellä. Mitä kylmempää ilma on, sitä suurempi
on ilman tiheys. Tiheyserosta johtuen painavampi ja laadultaan parempi tuloilma saadaan jäämään oleskeluvyöhykkeelle. (Seppänen 1996, 154.)

Syrjäyttävän ilmanjaon avulla voidaan saavuttaa hyvä ilman laatu ilmastoidulla vyöhykkeellä,
mutta toisaalta muualle voi syntyä katvealueita, joissa ilmanlaatu voi olla heikko. Pääsääntöisesti syrjäyttävällä ilmanjaolla saadaan suhteellisen korkea lämpötilatehokkuus ja hyvä epäpuhtauksien poistotehokkuus. Syrjäyttävä ilmanjako ei kuitenkaan sovi tiloihin, joissa esiintyy
normaalitilasta poikkeavia häiriöilmavirtauksia tai olosuhteet ovat muuten vaihtelevia. Kuvassa 3. on esitetty erilaisia tapoja, miten syrjäyttävä ilmanjako voidaan toteuttaa huonetilassa.
(Tähti et. al. 2000, 41.)

Kuva 3. Syrjäyttävä ilmanjako (Tähti et. al 2000, 40.)
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Syrjäyttävää ilmanjakoa käytetään usein tiloissa, joissa esiintyy voimakkaita epäpuhtauslähteitä ja korkeita lämpötiloja, joiden sekoittumista oleskeluvyöhykkeen ilmaan halutaan välttää.
Tyypillisiä syrjäyttävän ilmanjaon käyttökohteita ovat teollisuushallit tai muut vastaavat korkeat tilat. (Seppänen 1996, 154.)

3.1.4 Vyöhykeperiaate
Ilmanjaon vyöhykeperiaatteella tarkoitetaan tapaa, jossa huonetilaan luodaan kaksi ilmanlaadultaan erilaista vyöhykettä. Tilan alaosaan, eli oleskeluvyöhykkeelle halutaan luonnollisesti
mahdollisimman hyvä ilmanlaatu. Tilan yläosaan sitä vastoin pyritään johtamaan epäpuhtaudet mahdollisimman hyvin. Vyöhykeperiaate on hyvin lähellä syrjäyttävää ilmanvaihtoa, eli
kerrostumaperiaatetta. Erona on kuitenkin se, että vyöhykeperiaatteessa halutaan erottaa tilan
ylä- ja alaosa jyrkästi toisistaan ilmanlaadun osalta. (Tähti et. al. 2000, 34.)

Vyöhykeperiaatetta käytetään erityisesti teollisuudessa silloin, kun tilassa on suuria lämpökuormia tuottavia kohteita. Kuuma ilma saadaan nousemaan oleskeluvyöhykkeeltä ylös likaisemmalle vyöhykkeelle, josta se voidaan poistaa. Tätä konvektion aiheuttamaa nousuvirtausta
kutsutaan pluumiksi. Vastaavasti, kun oleskeluvyöhykkeelle tuodaan alilämpöistä ilmaa, saadaan raikkaampi ilma pysymään tilan alaosassa, eli oleskeluvyöhykkeellä. Kuvassa 4. on esitetty erilaisia vyöhykeperiaatteen mukaisia ilmanvaihtojärjestelmiä. (Seppälä 2008, 11.)
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Kuva 4. Vyöhykeperiaatteen mukaisia ilmanjakotapoja (Tähti et. al. 2000, 42.)

Lämpötehokkuudeltaan ja epäpuhtauksien poistotehokkuudeltaan vyöhykeperiaate on parempi
kuin sekoitusperiaate ja katvealueiden muodostumista ilmastoidulle vyöhykkeelle voidaan
välttää paremmin kuin syrjäyttävässä ilmanjaossa. Lisäksi vyöhykeperiaatteessa voidaan hallita ilmavirtauksia osittain ilmastoidulla vyöhykkeellä. Vaikka vyöhykeperiaatteella onkin parempi epäpuhtauksien poistotehokkuus kuin sekoittavassa ilmanvaihdossa, on vyöhykeperiaatteen heikkoutena kuitenkin pluumista johtuva epäpuhtauksien sekoittuminen oleskeluvyöhykkeellä kuin esimerkiksi mäntäperiaatteen mukaisessa ilmanjaossa. (Tähti et. al. 2000, 43.)

4 TUTKITUT KOHTEET JA TEHDYT HUOMIOT
Elektroniikkatehtaalta (E-tehdas) valittiin tutkittavia kohteita sen mukaan, missä syntyy suurimpia hukkatehoja. Näin ollen loogisia valintoja olivat kaikki testaus- ja konetilat. Molemmissa tiloissa käytetään useita sähkömoottoreita, testattavia taajuusmuuttajia tai taajuusmuuttajien osia, joten häviösähkötehojen syntyminen tiloissa on merkittävää. Lisäksi testaus- tai
niin sanotuissa vanhennustiloissa pyritään pitämään noin +40 °C lämpötilaa, jotta taajuusmuuttajat saataisiin testattua äärikäyttötilaansa vastaavissa olosuhteissa. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)
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4.1 Merkittävien häviöiden syntyminen elektroniikkatehtaalla
Häviöitä syntyy luonnollisesti kaikessa tehtaan toiminnassa, mutta merkittävimmät häviöt
elektroniikkatehtaan tapauksessa syntyvät valmistuneiden taajuusmuuttajien testauksen yhteydessä. Vaikka testausjärjestelmä on suunniteltu siten, että osa testaukseen käytetystä energiasta
saadaan syötettyä takaisin sähköverkkoon, syntyy silti testauksen yhteydessä suuria häviötehoja.

4.1.1 Taajuusmuuttajien testaus
Taajuusmuuttajia testataan niin sanotuissa vanhennuskaapeissa, joissa taajuusmuuttajia käytetään suunnitellussa maksimilämpötilassa. Vanhennuskaapin tai vanhennustilan lämpötila pyritään pitämään +40 °C:ssa. Lämpötilan ylläpitämiseen ei yleensä riitä taajuusmuuttajien tuottama häviöteho, joten tilaa joudutaan lämmittämään erillisillä sähkölämmittimillä. Elektroniikka tehtaalla on useita vanhennuskaappeja eri linjojen tuotteille. (Suomalainen, tapaaminen
6.3.2009)

Taajuusmuuttajilla säädetään ja ajetaan sähkömoottoreita, jotka on sijoitettu moottoritiloihin.
Moottoritilat ja vanhennustilat ovat erillään toisista. Moottoritilojen sähkömoottorit on kytketty generaattoreihin, jotka syöttävät energiaa takaisin sähköverkkoon. Näin ollen testaukseen
tarvitaan vain laitteiden yhteenlaskettujen häviötehojen suuruinen sähköteho. Häviötehot
muuttuvat lämpöenergiaksi ja siirtyvät laitteita ympäröivään tilaan. Vanhennustiloissa häviöiden aiheuttamasta lämpökuormasta on hyötyä riittävän lämpötilan ylläpitämiseksi. Moottoritiloissa sen sijaan ylimääräiselle lämmölle ei ole käyttöä. Näin ollen, jotta käytettävät moottorit
ja generaattorit eivät ylikuumentuisi, tulee ylimääräinen lämpö poistaa tiloista. Poistettavaa
hukkalämpöä voidaan tarvittaessa käyttää tehdashallin lämmitystarpeen pienentämiseen. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)
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4.2 Thermonet –järjestelmä
Tehdashallin lämmön talteenotto on toteutettu niin sanotulla Thermonet –järjestelmällä, joka
pääsääntöisesti huolehtii myös tehdashallin ilmanvaihdosta ja tarvittaessa tuloilman jäähdytyksestä. Järjestelmällä pystytään tarpeen vaatiessa myös ottamaan lämpöä talteen hallin poistoilmasta ja siirtämään tuloilmaan, joten laite toimii perinteisen lämmöntalteenottokoneen
(LTO-kone) tavoin. LTO -ominaisuuden lisäksi järjestelmällä voidaan jäähdyttää hallin tuloilmaa. Lisäksi, jos poistoilmasta saatava talteen otettu lämpö ei riitä lämmittämään tuloilmaa
riittävästi, voidaan järjestelmän avulla tuloilmaa lämmittää kaukolämpöenergialla.

Järjestelmä on toimintaperiaatteeltaan hyvin lähellä nestekiertoista LTO -järjestelmää. Laitteessa on lämmönsiirrinpatterit sekä tulo- että poistoilmalle. Pattereiden välillä kiertää vesiglykoli-kiertoaine. Kiertoaineen avulla siirretään lämpöenergiaa poistoilmasta tuloilmaan.
Poistoilma kulkee poistoilmapatterin läpi luovuttaen lämpöä kiertoaineeseen. Neste kiertää
poistopatterilta tuloilmapatterille ja luovuttaa lämpöä tuloilmaan.

Kesäaikaan, kun hallia halutaan jäähdyttää, ei ole edullista siirtää lämpöä poistoilmasta tuloilmaan, vaan hallia pyritään pidemminkin jäähdyttämään. Thermonet-järjestelmällä tuloilmaa voidaan jäähdyttää ajamalla kiertonesteeseen jäähdytysenergiaa tehtaan jäähdytysvesiverkosta.

Kuvassa 5. on esitetty Thermonet -järjestelmän periaatteellinen toimintaperiaate. Ylempi kanava kuvassa kuvaa hallista poistettavaa ilmaa ja kuvan alalaidassa oleva kanava on tuloilmakanava. Kanavien välillä oleva musta linja kuvaa vesi-glykoli-kiertoa. Kuvan tulostushetki ei
ole lämmityskaudelta, joten järjestelmä ei ota lämpöä talteen poistoilmasta, vaan jäähdyttää
tuloilmaa. Jäähdytysenergia tuodaan samalla järjestelmällä kuin tarvittaessa lisälämmityskin.
Järjestelmä on kuvattu vaaleanpunaisena kiertolinjaan liittyvänä linjana ja lämmönsiirtimenä
(pieni lämmönsiirrin kuvan keskellä).
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Kuva 5. Thermonet -järjestelmän prosessikuva (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Järjestelmä kuluttaa käydessään lämpötehoa, kun ulkoilman lämpötila on alle 5 °C tai mahdollisesti olosuhteista riippuen alle 10 °C. Yli 10 °C:een ulkolämpötilan vallitessa kone ei käytä
kaukolämpöenergiaa. Järjestelmän käyttämää lämpötehoa on periaatteessa mahdollista pienentää siirtämällä lämpöä koneen nestekiertojärjestelmään suoraan ulos johdetuista moottoritilojen poistoilmasta ulkolämpötilan ollessa riittävän alhainen. (Ilomäki, sähköpostiviesti
6.4.2009)

Käytännössä katolle johdetun lämmenneen poistoilman energian siirtäminen Thermonetjärjestelmän nestekiertoon on hyvin vaikeaa eikä kovin taloudellista. Järjestelmän rakentamiskustannukset nousisivat kohtuuttoman korkeiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että järjestelmästä saataisiin hyötyä vain silloin, kun ulkoilman lämpötila on maksimissaan 10 °C. Tätä
korkeammilla lämpötiloilla järjestelmän tuottamalle lisälämmölle ei ole käyttöä tehdashallissa.
(Ilomäki, sähköpostiviesti 6.4.2009)
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Thermonet –järjestelmän lisäksi tehdashallin lämmittämiseen osallistuvien kiertoilmakoneiden
toiminnan tarkempi tarkastelu saattaisi olla paikallaan. Olisi ehkä syytä selvittää, kuinka suuri
osa hallin lämmityksestä toteutetaan kiertoilmakoneilla ja miten suuren osan vuodesta kiertoilmakoneet ovat päällä. Nämä tiedot olisivat tärkeitä Thermonet –järjestelmän toiminnan optimoinnin kannalta. Onhan epätaloudellista lämmittää hallia kiertoilmakoneilla kallista sähköä
käyttäen, jos Thermonet –järjestelmän lämmön talteenottoa voitaisiin lisätä. Lisäksi kannattaa
tutkia lämmitetäänkö hallitilaa turhaan kiertoilmakoneilla samaan aikaan kun Thermonet –
järjestelmää käytetään jäähdytyskoneena. Vaikeaksi näiden asioiden tutkimisen tekee tällä
hetkellä se, että kiertoilmakoneiden toiminnasta ei ole tietoja elektroniikkatehtaan tietojärjestelmissä.

4.3 ACS 800 R1-R5 (RUSINA)
ACS 800 R1-R5 tarkoittaa yhtä elektroniikkatehtaalla valmistetuista taajuusmuuttajamalleista.
Nimi RUSINA on ollut aikaisemmin kyseisen taajuusmuuttajalinjan projektinimi, joka on jäänyt käyttöön kyseistä linjaa kuvaavana yleisnimenä. Kyseessä olevasta linjasta energiatehokkuustarkasteluun valittiin sähkömuuntajat, taajuusmuuttajien vanhennustila ja vanhennuksen
moottoritila. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

4.3.1 Muuntajat
ACS 800 R1-R5 -linjaan kuuluu useita erikokoisia muuntajia. Muuntajat aiheuttavat hallitilan
sähköhäviöidensä suuruisen lämpötehon. Tutkimuksessa ei lähdetty selvittämään tarkemmin
syntyvien tehojen todellista suuruutta, vaan todettiin, että sähkölaitteet aiheuttavat lämpöhäviöitä hallitilaan. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Tarkempi häviötehojen määrittäminen ei ole tarpeellista, sillä syntyneet tehot eivät aiheuta ongelmia. Tämä johtuu siitä, että lämmityskautena muuntajien häviötehot pienentävät hallin
lämmitystarvetta, ja näin ovat hyödyksi. Kesäkautena, jolloin hallia joudutaan jäähdyttämään
ja turhia lämpökuormia pyritään välttämään, on muuntajien häviötehoista haittaa.
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Järjestelyihin häviötehojen poistamiseksi hallitilasta ei kuitenkaan kannata ryhtyä, sillä se ei
olisi taloudellisesti kannattavaa. Muuntajien ympärille tulisi rakentaa sähkötila ja poistoilmakanava, jonka kautta lämmennyt ilma johdettaisiin ulos katolle. Saatuun hyötyyn nähden sähkötilan ja kanavien rakentaminen on liian kallista varsinkin, kun otetaan huomioon, että järjestelmästä olisi hyötyä vain jäähdytyskautena. Lisäksi nykyisin saatava hyöty lämmityskautena
saattaisi poistua, kun ilma lämpenisi vain sähkötilassa, eikä leviäisi kunnolla hallitilaan. Myös
muuntajien ja vastaavien laitteiden hajanainen sijoittuminen tehdashallissa aiheuttaisi ongelmia, koska erillisiä sähkötiloja ja poistokanavia tulisi rakentaa useita eripuolille tehdasta, mikä
on erittäin kallis ratkaisu. Otettaessa huomioon kaikki häviötehojen poistojärjestelmän haitat
ei muutostoimenpiteisiin kannata ryhtyä.

4.3.2 Vanhennustila
RUSINA:n vanhennustilassa taajuusmuuttajia vanhennetaan noin +40 °C:n lämpötilassa. Jotta
vanhennustilan lämpötila saataisiin pysymään halutussa 40 asteen lämpötilassa, on tilaa lämmitettävä sähkölämmittimillä, sillä vanhennettavien taajuusmuuttajien tuottama häviöteho ei
riitä lämmittämään tilaa riittävästi. (Suomalainen, tapaaminen 6.3.2009)

Vanhennusprosessin päätyttyä taajuusmuuttajien lämpötila on noin +80 °C:ta (Karjalainen,
tapaaminen 13.3.2009). Nykyisessä järjestelmässä vanhennetut taajuusmuuttajat poistetaan
välittömästi vanhennustilasta prosessin päätyttyä. Laitteet jätetään jäähtymään vanhennustilan
ulkopuolelle kunnes taajuusmuuttajat ovat jäähtyneet huoneenlämpötilaan.

Ongelmalliseksi nykyisen järjestelyn tekee se, että tilaa, johon taajuusmuuttajat jätetään jäähtymään, joudutaan suurimman osan aikaa vuodesta jäähdyttämään. Koska jäähtyvien laitteiden
energia siirtyy huonetilaan, lisääntyy jäähdytykseen kulunut jäähdytysenergia ja sitä kautta
jäähdytyksen kustannukset.

Jotta ylimääräiset lämpökuormat huonetilaan voitaisiin minimoida, tulisi vanhennettujen taajuusmuuttajien jäähtyminen järjestää toisella tavalla. Yksi vaihtoehto olisi rakentaa laitteille
erillinen jäähtymistila vanhennustilan poistolinjan ympärille, johon taajuusmuuttajat jätettäi-
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siin jäähtymään huoneen lämpöisiksi. Jäähtymistilasta järjestettäisiin lämmenneen ilman poisto katolle poistopuhaltimen avulla.

Toinen vaihtoehto olisi asentaa jäähtyvien taajuusmuuttajien ylle poistoilmakupu, josta jäähtymisenergia johdettaisiin ulos katolle. Poistoilmakupu on huomattavasti halvempi ratkaisu
kuin erillisen jäähtymistilan rakentaminen. Poistokuvun tapauksessa jatkuvia lisäkustannuksia
syntyisi kuitenkin poistoilmapuhaltimen käytöstä.

Sekä erillisen jäähtymistilan rakentaminen että poistoilmakuvun asentaminen aiheuttavat epätasapainoa huoneen ilmanvaihtoon. Jos tilasta poistetaan jatkuvasti sopivaksi katsottu ilmamäärä, tulee poistettu ilmamäärä korvata lisäämällä tuloilman määrää huonetilaan. Jos tuloilmapuhaltimien virtauksia ei kasvateta, muodostuu tasapaino käytännössä vuotoilmojen kautta.
Nämä seikat tulee ottaa huomioon, jos tila tai kupu päätetään asentaa.

Ylimääräinen lämpökuormaongelma voidaan ratkaista myös pidentämällä taajuusmuuttajien
viipymäaikaa vanhennustilassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhennustilaan tulisi
järjestää tilaa, johon vanhennuksesta valmistuneet taajuusmuuttajat voitaisiin jättää jäähtymään. Näin ei tarvitse puuttua nykyiseen ilmanvaihtojärjestelmään millään tavalla, joten mahdolliset ilmanvaihdon epätasapainot voidaan välttää.

Pidennetyllä viipymäajalla on kaksi etua. Jos taajuusmuuttajat jäähtyisivät nykyistä huomattavasti alempaan lämpötilaan jo vanhennustilassa, pienenisi jäähdytystehon tarve jonkin verran
riippuen siitä kuinka matalaan lämpötilaan taajuusmuuttajat saataisiin vanhennustilassa jäähtymään. Teoreettinen minimilämpötila jäähtymiselle olisi huonetilan +40 °C:ta, mutta käytännössä taajuusmuuttajien poistolämpötila olisi – ainakin sisäosien osalta – muutamia asteita
minimilämpötilaa korkeampi.

Toinen hyöty jäähtymisestä vanhennustilassa saadaan luovutetun energian muodossa. Tällä
hetkellä vanhennustilaa joudutaan lämmittämään erillisillä sähkölämmittimillä, sillä taajuusmuuttajien häviötehot eivät yleensä riitä pitämään tilaa halutussa +40 °C:n lämpötilassa. Jos
taajuusmuuttajat jäähtyvät vanhennustilassa luovuttaen energiaansa sinne, voidaan lisälämmi-
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tykseen tarvittavaa energiaa pienentää. Koska lisälämmitys toteutetaan sähköllä, on energian
yksikkökustannus hyvin korkea, joten pienelläkin energian säästöllä voidaan saada suhteellisen suuri taloudellinen hyöty.

Ennen kuin pidempi taajuusmuuttajien viipymisaika voidaan ottaa käyttöön, tulee selvittää
aiheuttaako tämä ongelmia tehtaan tuotantoprosessille. Ongelmia voi syntyä esimerkiksi siitä,
kun laitteet joutuvat viettämään vanhennustilassa pidemmän ajan ja jäähtymiseen kuluu pidempi aika. Tämä johtuu siitä, että lämpötilaero laitteen ja ympäröivän vanhennustilantilan
välillä on huomattavasti pienempi kuin laitteen ja vanhennustilan ulkopuolisen tilan välillä.
Lisäksi tulee selvittää, onko nykyisessä vanhennustilassa riittävästi tilaa vanhennettujen laitteiden varastointiin vai tuleeko tilaa laajentaa. Vanhennustilan laajennus saattaa olla liian työläs ja kallis toteuttaa saatuihin hyötyihin verrattuna.

4.3.3 Moottoritila
ACS 800 R1-R5 -linjan moottoritilaan on sijoitettu moottoreita, joita säädetään ja ajetaan vanhennettavilla taajuusmuuttajilla, sekä generaattoreita, joilla moottoreiden akseliteho pyritään
muuttamaan takaisin sähköenergiaksi. Moottorit ja generaattorit tuottavat tilaan sähköhäviöidensä suuruisen lämpötehon. Jos tilan lämpötila nousee liikaa, tulee tilaa jäähdyttää, jotta
moottorit ja generaattorit eivät vaurioituisi. Tavoitelämpötila moottoritilassa on noin +20
°C:ta. Kuvassa 6. on esitetty moottoritilan nykyinen järjestelmä. (Karjalainen, tapaaminen
13.3.2009)
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Kuva 6. RUSINA:n moottoritilan jäähdytys (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Moottoritilan jäähdytys on toteutettu puhaltimella, joka tarvittaessa puhaltaa tilaan ulkoilmaa
tai kierrättää huoneessa olevaa ilmaa. Puhaltimen käynti on sidottu tilassa vallitsevaan lämpötilaan. Kun lämpötila on noussut määritettyyn rajaan, puhallin alkaa pyöriä. Aluksi puhallin
vain kierrättää ilmaa huonetilassa raakailmapellin ollessa suljettuna. Jos moottoritilan lämpötila jatkaa edelleen nousua, järjestelmä alkaa ajaa kiertoilmapeltiä kiinni ja raakailmapeltiä auki.
Näin moottoritilaan saadaan viileämpää ulkoilmaa. Raakailmapeltiä ja kiertoilmapeltiä säädetään portaattomasti tilan lämpötilan ohjaamana. Maksimijäähdytyksen tapauksessa kiertoilmapelti on täysin suljettu ja raakailmapelti on täysin auki. Ilman poisto moottoritilasta tapahtuu
ylipaineen avulla. Kun tilaan ajetaan raakailmaa ulkoa, tilaan syntyy ylipainetta. Lämmennyt
ilma poistuu moottoritilan päädyssä olevasta poistosäleiköstä paine-eron takia. (Karjalainen,
tapaaminen 13.3.2009)

Ongelmalliseksi RUSINA:n moottoritilan järjestelyissä havaittiin se, että poistoilmapuhallin
toimii kuristussäädöllä. Puhallin pyörii aina maksiminopeutta huolimatta jäähdytystarpeesta,
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joten energiaa hukataan sähkön muodossa aina kuin jäähdytys tarve ei vastaa järjestelmän
maksimijäähdytystehoa.

Turha sähkön käyttö voidaan estää asentamalla puhaltimeen taajuusmuuttaja, jolla säädetään
puhaltimen pyörimisnopeus sopivaksi jäähdytystarpeen mukaan. Puhaltimen säätö toteutetaan,
kuten aikaisemminkin moottoritilan lämpötilan mukaan. Aluksi, kun tilan lämpötila nousee
asetettuun pisteeseen, alkaa puhallin pyöriä ja kierrättää ilmaa. Puhaltimen pyörimisnopeus
kasvaa, jos tilan lämpötila jatkaa nousuaan. Jos puhaltimen pyörimisnopeuden kasvattamisella
maksimiin ei saavuteta tarvittavaa jäähdytystä, alkaa raakailmapelti aueta ja kiertoilmapelti
sulkeutua kunnes haluttu jäähdytys tai järjestelmän maksimiteho on saavutettu. Näin sähköä ei
tuhlata turhaan ilman kierrätykseen silloin kun tilan jäähdytystarve on pieni.

Sähkön säästämisen lisäksi taajuusmuuttajien käyttäminen voidaan ABB Oy:n tapauksessa
käsittää imagokysymykseksi. Jos taajuusmuuttajia valmistava tehdas ei itse käytä valmistamiaan tuotteita, ei asiakkaille välttämättä synny luottamusta tehtaan tuotteita kohtaan. Tästä
syystä ”suutarin lapsella ei ole kenkiä” – tilanne kannattaa korjata, vaikka tuskin tehtaan
avainasiakkaat koskaan tuotannon moottoritiloissa vierailevatkaan.

4.3.3.1 Taajuusmuuttajan asennuskustannukset
Teollisuuskohteissa tulee yleensä laskea tarkkaan, mikä on asennettavan taajuusmuuttajan ja
asennuksen takaisinmaksuaika. Jos takaisinmaksuaika on useita vuosia, ei taajuusmuuttajan
asennusta kannata tehdä. Viime vuosina taajuusmuuttajien hinnat ovat kuitenkin laskeneet,
joten jotkut aikaisemmin kannattamattomat käyttökohteet saattavat olla nykyään kannattavia.

ABB Oy:n Pitäjänmäen tehtaan tapauksessa taajuusmuuttajien asentamista ei voida tarkastella
perinteisten periaatteiden mukaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on taajuusmuuttajatehdas,
jolle taajuusmuuttajien hankinta maksaa vain pienen osan siitä minkä se maksaa tehtaan asiakkaille. Tehtaan omiin taajuusmuuttaja-asennuksiin voidaan käyttää asiakkailta palautuksena
saatuja, ja toimiviksi todettuja laitteita, joten ainoat kustannukset taajuusmuuttajan lisäyksestä
tulevat asennustyöstä.

25

Alle 10 kW:n kokoluokan taajuusmuuttajan asentamiseen arvioidaan kuluvan kahden päivän
työ kahdelta asentajalta, sekä jonkin verran asennusmateriaalia. Jos työtuntikustannukseksi
oletetaan noin 40 €/h (asennustunnin hinta ABB Oy:lle), saadaan alle 10 kW:n taajuusmuuttajan asennuskustannukseksi
16 h ⋅ 40 €/h + Materiaali ⇒ 640 €+ Materiaali ,

(1)

joten kokonaiskustannuksiksi ABB:lle alle 10 kW:n kokoluokassa saadaan 1000–2000 €. Yli
10 kW:n kokoluokassa kokonaiskustannukset ABB.lle ovat 2000 – 4000 € per asennettu taajuusmuuttaja. (Suomalainen, tapaaminen 3.4.2009)

Jotta saataisiin varmuus siitä kannattaako taajuusmuuttaja asentaa RUSINA:n moottoritilaan
vai ei, tulisi saada tarkempaa tietoa puhaltimen käyntiajoista. Ilman tietoja puhaltimen todellisesta käyntiajasta on erittäin vaikea arvioida taajuusmuuttajan asennuksen takaisinmaksuaikaa
ja asennuksen taloudellisuutta.

4.4 ACS-550
ACS-550 on yksi elektroniikkatehtaan taajuusmuuttajalinjoista. Tutkittaviksi kohteiksi kyseessä olevasta linjasta valittiin vanhennustilan ja moottoritilan lisäksi linjan jarrukäyttöjen ja linjakäyttöjen laitteet sekä valvomon ATK-tila.

4.4.1 Vanhennustila
ACS-550 -linjan vanhennustila on toiminnaltaan vastaava kuin RUSINA:n vanhennustila.
ACS-550 -vanhennustilan tapauksessa vanhennuksesta valmistuvien taajuusmuuttajien käsittely on kuitenkin järjestelty hieman toisin. Kuvassa 7. on esitetty vanhennustilan järjestelyt.
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Kuva 7. ACS 550 -linjan taajuusmuuttajien vanhennustila (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Toisin kuin RUSINA:n vanhennustilassa, ACS-550 -vanhennustilassa vanhennettuja taajuusmuuttajia ei poisteta vanhennustilasta välittömästi, vaan niiden viipymäaikaa jatketaan vanhennustilassa olevan varastotelineen avulla. Näin ollen taajuusmuuttajat jäähtyvät alhaisempaan lämpötilaan ennen ympäröivään huonetilaan siirtämistä kuin RUSINA:n tapauksessa.
Siksi ACS-550 -vanhennustilaan ei kannata lähteä tekemään mitään muutoksia ylimääräisen
lämpökuorman poistamiseksi.

4.4.2 Moottoritila
ACS-550 -moottoritila vastaa periaatteelliselta toiminnaltaan muita moottoritiloja. Tässä tapauksessa moottoritilasta ei löydetty parannuksia vaativia seikkoja, sillä puhaltimien säätö on
toteutettu jo valmiiksi taajuusmuuttajilla toisin kuin RUSINA:n moottoritilassa.. Moottoritilan
jäähdytystä tai lämmenneen jäähdytysilman poistojärjestelyjä ei kannata eikä tarvitse lähteä
muuttamaan. Kuvassa 8. on esitetty moottoritilan järjestelyt.
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Kuva 8. Moottoritila ACS 550 (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

4.4.3 Jarrukäytöt ja linjakäytöt
ACS-550 -linjan jarru- ja linjakäytöillä tarkoitetaan laitteita, joilla moottoreiden vastuksena
käytettävien generaattoreiden tuottama sähköenergia palautetaan takaisin sähköverkkoon.
Laitteet ovat suuria sähkölaitteita, joten niissä aiheutuu kohtalaisen suuria sähköhäviöitä. Nämä häviöt muuttuvat lämmöksi laitteiden sisällä. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Syntyneet häviöt johtuvat tehdashalliin ja näin aiheuttavat ylimääräistä ja hallitsematonta lämpökuormaa. Lämmityskautena nämä lämpökuormat eivät aiheuta ongelmia, vaan pienentävät
lämmityksen tarvetta. Kesäaikana laitteiden häviöt lisäävät jäähdytystarvetta, ja näin kasvattavat jäähdytyksen kustannuksia.

Jos lämpökuormat haluttaisiin saada hallintaan, tulisi laitteiden ympärille rakentaa erillinen
sähkötila, josta ylimääräinen lämpö johdettaisiin ulos puhaltimen avulla. Tämä järjestely on
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sinänsä helppo toteuttaa, sillä laitteet sijaitsevat yhdessä paikassa ulkoseinän vieressä, jolloin
lämmenneen ilman poistoa varten ei tarvitse rakentaa pitkiä poistokanavia. Tila ei myöskään
ole ahdas, joten sähkötila on helppo pystyttää laitteiden ympärille.

Taloudelliselta kannalta katsottuna sähkötilan ja ilmanpoistolaitteiden rakentaminen ei kuitenkaan ole kannattavaa. Tämä johtuu siitä, että jo pelkästään tilan, poistokanavan ja poistopuhaltimen hankkiminen on liian kallista saavutettuun hyötyyn nähden. Lisäksi kustannuksia syntyy
käytönaikana kokoajan poistopuhaltimen kuluttaman sähköenergian muodossa. Järjestelmästä
olisi etua vain kesäaikaan, kun hallitilaa jäähdytetään. Talvisaikaan järjestelystä voi olla jopa
haittaa, sillä jarru- ja linjakäyttölaitteiden häviöenergia ei pääse siirtymään vaivatta tehdashalliin.

4.4.4 Valvomo
Valvomossa on pieni ATK-tila, jossa on useita tietokoneita. Tällä hetkellä tilaan on jo asennettu jäähdytys, joten koneiden ja tilan ylikuumeneminen on estetty. Jos tulevaisuudessa tilaan
sijoitetaan lisää sähkölaitteita, on tilan jäähdytysjärjestelmää mahdollisesti tehostettava. Lisäksi, koska kyseessä on sähkötila, on huolehdittava siitä, että tilan tuloilma on riittävän hyvin
suodatettua, etteivät herkät sähkölaitteet likaannu ja vikaannu. Kuvassa 9. on esitetty valvomon ilmanvaihtojärjestelmä.
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Kuva 9. Valvomon ATK- ja laitetila (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

4.5 ACS 800-104
ACS 800-104 on yksi elektroniikkatehtaan taajuusmuuttajien valmistuslinjoista. Kyseisen linjan alueelta tutkittaviksi kohteiksi valittiin kaksi moottoritilaa, testauskaappi ja veden jäähdyttämö. Vedenjäähdyttämö sisällytettiin tähän osioon sijaintinsa puolesta, vaikka jäähdyttämö ei
suoranaisesti taajuusmuuttajien valmistamiseen ja testaamiseen liity.

4.5.1 Moottoritilat
ACS 800-104 -linjaan kuuluu enemmän kuin yksi moottoritila. Tutkittaviksi kohteiksi moottoritiloista valittiin kaksi kappaletta, joita kutsutaan tässä yhteydessä moottoritiloina 1 ja 2. Molempiin moottoritiloihin on sijoitettu monta suurta sähkömoottoria ja generaattoria, joten tiloissa voi syntyä suuria hukkalämpökuormia, jos linjan käyttöaste on suuri.
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4.5.1.1 Moottoritila 1
Kuten muitakin elektroniikkatehtaan moottoritiloja, moottoritila 1:sta tulee jäähdyttää, jotta
laitteet eivät kuumene liikaa käytön aikana. Moottoritila 1 on kooltaan suuri ja sinne on asennettu useita suuria sähkömoottoreita ja generaattoreita, joten jäähdytysjärjestelmän tulee myös
olla suorituskyvyltään tehokas. Tällä hetkellä kaikki hukkatehot johdetaan ulos hyödyntämättä.

Kuvassa 10. on esitetty moottoritilan 1 jäähdytysjärjestelyt. Kuvaan on lisätty yksi kanava tehdashallin ja moottoritilan välillä, koska todellisuudessa kanava on olemassa, mutta sitä ei ole
järjestelmään päivitetty. Kanavassa ei ole puhallinta, vaan ilma siirtyy hallitilan ja moottoritilan välillä paine-eron avulla.

ULOS
Kanava E-hallin
välillä
ULKOA

ULKOA

Kuva 10. ACS 800-104 moottoritila 1 (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)
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Häviötehojen hyödyntämistä hallitilan lämmityksessä on pyritty mahdollistamaan asentamalla
poistoilmapuhaltimen (PF04) jälkeen kanava, josta lämmennyt poistoilma voidaan johtaa tehdashalliin sen sijasta, että poistoilma ajettaisiin katolle. Näin moottoreiden synnyttämä häviöteho saadaan nykyiselläkin järjestelmällä talteen lämmityskautena. Kesäaikaan ilma johdetaan luonnollisesti suoraan katolle, jottei halli lämpenisi turhaan.

Nykyisessä häviötehojen talteenotossa hallitilaan syntyy ilmavirtojen epätasapaino. Epätasapaino johtuu siitä, ettei tehdashallista poisteta moottoritilasta tulevaa ilmaa vastaavaa ilmamäärää. Näin syntynyt tehdashallin ylipaineisuus purkautuu erilaisina vuotoilmoin ulos hallista. Ylimääräiset vuotoilmat kasvattavat osaltaan hallin lämpöhäviöitä.

Lisääntyneiden vuotoilmojen ongelma voidaan korjata lisäämällä kanavat hallitilasta tuloilmapuhaltimien (TF01 ja TF02) imupuolelle. Lisäksi kanaviin tulee asentaa säätöpellit, joiden
avulla hallitilasta tulevan ilman ja ulkoilman suhdetta voidaan säätää halutuksi. Tämä säätöominaisuus on edullinen varsinkin kovien pakkasten aikaa, sillä moottorit kärsivät, jos jäähdytyksen tuloilma on liian kylmää. Sekoittamalla hallitilan ilmaa mukaan tuloilmaan tai käyttämällä pelkästään hallitilan ilmaa, saadaan halutun lämpöistä ilmaa moottoreiden jäähdytykseen. Lisäksi järjestely pienentää hallin lämmityksen tarvetta lämmityskautena, sillä tehdashalliin poistettu ilma on lämpimämpää kuin ilman imua hallista.

Investointina lisäkanavien rakentaminen ei ole kovin kallis, mutta muita ongelmia projektissa
voi ilmetä. Kanavien sijoittelu ja mahduttaminen ahtaisiin tiloihin voi olla hankalaa. Kanavia
ei voi yhdistää liian lähelle puhaltimen imuaukkoa. Lisäksi kaikkiin kanaviin tulisi vielä saada
mahtumaan säätöpellit. Tehdyn moottoritilan tutkimisen pohjalta ei voida sanoa tarkemmin
kuinka hankalaa kanavien sijoittelu olisi, vaan tämä pitää tarkistaa erikseen paikan päällä.

4.5.1.2 Moottoritila 2
Toinen tutkittu ACS 800-104 -moottoritila on otettu käyttöön tehtaan laajennusten yhteydessä.
Tila on sijoitettu lämmönjakokäytävälle, mikä ei sinänsä ole suunniteltu moottoritilakäyttöön.
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Moottoritilassa 2 jäähdytysilman poisto on hoidettu hieman eri tavalla kuin moottoritilassa 1.
Kuvassa 11. on esitetty moottoritilan 2 järjestelyt. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Kuva 11. ACS 800-104 moottoritila 2 lämmönjakokäytävällä (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Karkean arvion mukaan moottoritilassa 2 syntyy lähes 300 kW:n häviöteho, joka nykyisellä
järjestelmällä johdetaan ulos ilman lämmön talteenottoa missään tilanteessa. Tähän ratkaisuun
on suunnitteluvaiheessa päädytty, koska hallitila ja moottoritila ovat eri palotilaa. Jotta palotilojen välille voidaan vetää kanava, on palorajalle asennettava palopelti. Kun moottoritilan ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu ja rakennettu, ei sopivan kokoisia neliskanttisia palopeltejä ollut saatavilla. Lisäksi moottoreiden aiheuttama suuri äänitaso voi aiheuttaa periaatteessa
ongelmia lämmöntalteenottokanavan rakentamisessa. (Ilomäki, tapaaminen 3.4.2009 ja Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Nykyisin tarvittavia palopeltejä on kuitenkin saatavilla, joten lämmön talteenotto voidaan periaatteessa toteuttaa. Järjestelmän idea voisi olla samankaltainen kuin moottoritilan 1 tapauksessa, eli lämmenneen poistoilman puhaltaminen hallitilaan lämmityskauden aikana. Kanava
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investointi ei ole kovin suuri, sillä poistopuhaltimen painepuolelle tarvittaisiin vain hieman
kanavaa, palopelti, äänenvaimennin ja työkustannukset. Moottoreiden aiheuttama melu voidaan häivyttää asentamalla kanavaan tehokkaat äänenvaimentimet. Saatu hyötylämpö lämmityskautena on kuitenkin suhteellisen suuri, sillä lämmönjakokäytävän moottoritilassa on suuret
häviötehot. Hyödynnettävissä olevan lämmön määrän tarkempaan arviointia varten tulee selvittää tilan moottoreiden käyttöasteet, moottoreiden ottamat teho sekä moottoreiden hyötysuhteet. (Ilomäki, tapaaminen 3.4.2009)

4.5.2 Testauskaapit
ACS 800-104 -linjan testauskaapeissa testataan taajuusmuuttajien komponentteja. Toisin kuin
vanhennustiloissa, testauskaapeissa ei ole tarkoitus vanhentaa valmiita taajuusmuuttajia, vaan
testata, kestävätkö laitteisiin asennettavat komponentit äärikäyttötilannetta vastaavia olosuhteita. (Karjalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Testauskaapit ovat kooltaan selvästi vanhennustiloja pienempiä. Testauskaappien kokoluokka
on verrattavissa tavallisen jääkaappipakastimen kokoon. Linjaan kuuluu 22 kaappia, joissa on
yhteensä noin 60 testauspaikkaa. Jokaista laitetta testataan kaapissa noin 1,5 tuntia. Testattavat
laitteet tuottavat karkeasti arvioiden noin 200 kW:n häviötehon. Kuvassa 12. on esitetty testauskaappien ilman käsittelyn periaate. (Suomalainen, tapaaminen 13.3.2009)
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Kuva 12. ACS 800-104 testauskaapit (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Testauskaapeissa syntynyt häviöteho on poistettava kaapeista, jotta testattavat laitteet eivät
ylikuumene. Tällä hetkellä häviötehojen poistaminen on hoidettu poistoilmapuhaltimilla ja
kanavilla, jotka on vedetty testauskaapeilta lähelle Thermonet -järjestelmän poistoilman imuaukkoa. Näin ollen lämmön talteenotto poistoilmasta on hoidettu hyvin ja muutoksia sen suhteen ei ole tarvetta tutkia. (Suomalainen, tapaaminen 13.3.2009)

Testauskaappien poistoilmakanavat eivät ole eristettyjä, joten on mahdollista, että kesäaikaan
hallitilaan syntyy hallitsemattomia lämpökuormia, jotka tulee poistaa jäähdytyksellä. Haitallisten lämpövirtojen suuruutta tutkittiin selvittämällä poistoputkien pintalämpötilat.

Putkien pintalämpötiloja mitattiin laserlämpömittarilla maasta käsin, keskittyen kanavien alkupäähän, koska siellä pintalämpötilat ovat suurimmillaan. Mittausten pohjalta kanavan suurimmiksi lämpötiloiksi käytön aikana havaittiin 24–26 °C. Koska kanavien pintalämpötilat
ovat hyvin lähellä hallitilassa vallitsevaa ilman lämpötilaa, ei eristystöihin ole kannattavaa

35
ryhtyä. Lisäksi hallitsemattoman johtumisen haittoja vähentää johtumisesta saavutettu hyöty
hallitilan lämmitystarpeen pienentämisessä lämmityskautena.

4.5.3 Vedenjäähdytys
Vedenjäähdytysjärjestelmällä tuotetaan jäähdytysenergiaa sekä elektroniikka- että konetehtaan
jäähdytystarpeisiin. Jäähdytystä käytetään toimisto- ja joidenkin tuotantotilojen ilmastoinnissa.
Aikaisemmin tehtailla oli käytössä Helsingin Energia Oy:n tarjoama kaukokylmäjärjestelmä,
mutta järjestelmästä ei saatu riittävää jäähdytystehoa. Tämä ilmeni siten, että jäähdytysverkon
veden lämpötila jäi haluttua noin 10 °C:ta korkeammaksi (noin 14 °C).

Jäähdytykseen käytetyt kylmäkoneet tuottavat maksimissaan noin 90 kW:n lämmitystehon.
Näin pientä tehoa ei ole järkevää yrittää ottaa talteen millään erityisjärjestelyille. (Ilomäki, tapaaminen 3.4.2009)

4.6 Calactica -järjestelmä
Calactica -järjestelmä on yksi elektroniikkatehtaan taajuusmuuttajien vanhennusjärjestelmistä.
Calactica:an kuuluu automaattisesti toimiva robotti, joka käsittelee taajuusmuuttajia vanhennusprosessin aikana siirrellen taajuusmuuttajia vanhennuspaikasta varastotelineeseen. Järjestelmään kuuluu muiden vanhennuslinjojen tapaan myös moottoritila.

4.6.1 Vanhennustila
Calactica -järjestelmän vanhennustilassa toimii automaattinen robotti, joka käsittelee vanhennettavia taajuusmuuttajia. Robotin ympärille on rakennettu suojatila, jonka tarkoituksena on
estää lämmön karkaaminen pois testaustilasta. Vanhennustilassa olisi tarkoitus pitää noin +40
°C:een lämpötilaa. Ylimääräiset lämmöt ja muu ilmanvaihto suoritetaan tilan poisto- ja tuloilmakanavilla. Tilan ilmanvaihtojärjestelyt on esitetty kuvassa 13. (Suomalainen, tapaaminen
6.3.2009)

36

Kuva 13. Calactica:n vanhennustilan IV-järjestelyt (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Käytännössä haluttu 40 asteen lämpötila ei toteudu Calactica -vanhennustilassa, vaan todellisuudessa tilassa vallitsee noin 27 °C:een lämpötila. Tämä johtuu siitä, että vanhennustilan tiiveys on erittäin huono. Tilan seinissä on suuria reikiä, joiden kautta taajuusmuuttajia siirrellään tilaan ja pois tilasta. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan reikien kohdalla on luukkuja,
jotka avautuvat vain tarpeen vaatiessa, ja näin estävät lämpimän ilman karkaamisen vanhennustilasta hallitilaan.

Ylimääräinen lämpimän ilman virtaaminen hallitilaan aiheuttaa tehdashalliin turhia lämpökuormia kesäaikana. Nämä hukkalämmöt aiheuttavat lisääntynyttä jäähdytyksen tarvetta, joka
lisää jäähdytys kustannuksia. Talviaikaan karkaavasta lämmöstä ei ole haittaa, sillä se pienentää hallin lämmitystarvetta.

Rikkinäisten luukkujen aiheuttama ongelma on kuitenkin niin helppo korjata uusimalla luukut,
että se kannattaa tehdä. Luukkujen uusinnalla saavutetaan muitakin hyötyjä kuin pienentynyt
jäähdytyksen tarve kesällä. Uusimalla luukut saadaan vanhennusprosessiin suunnitelmien mukaiset olosuhteet ja prosessi toimimaan niin kuin se on suunniteltu.
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4.6.2 Calactica:n konehuone 1
Calactica -linjan moottoritiloista tutkittavaksi kohteeksi valittiin moottoritila 1, jota tässä yhteydessä kutsutaan myös konehuone 1:ksi. Tilaan on sijoitettu vastaavia moottorigeneraattoriyhdistelmiä kuin muidenkin vanhennuslinjojen moottoritiloihin.

Tutkittavassa moottoritilassa on kolme päällekkäistä ilmanvaihtojärjestelmää. Kaksi järjestelmistä on toiminnaltaan identtisiä ja kolmas eroaa hieman kahdesta muusta. Kuvissa 14 ja 15
on esitetty kahden ensimmäisen järjestelmän toimintaperiaate, joka eroaa kolmannesta puuttuvan kierrätyspuhaltimen osalta. Kolmannen järjestelmän toiminta on esitelty kuvassa 16.

Kuva 14. Järjestelmä 2, Calactica-konehuone (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)
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Kuva 15. Järjestelmä 3, Calactica -konehuone (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)

Kuva 16. Järjestelmä 1, Calactica -konehuone (Suomalainen, sähköpostiviesti 3.4.2009)
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Kuten kuvista voidaan havaita, tilan jäähdytys perustuu ulkoa tulevaan raitisilmaan ja ulos
poistettavaan, häviötehojen lämmittämään ilmaan. Näin ollen kaikki moottoreiden tuottama
häviöteho menetetään. Järjestelmän energiatehokkuutta voitaisiin parantaa ottamalla talteen
häviötehot tehdashallin lämmityksessä talvella.

Parannus on helposti toteutettavissa asentamalla tulo- ja poistokanaviin kanavat ja pellit, jotka
imevät jäähdytysilman hallitilasta ja poistavat lämmenneen ilman takaisin tehdashalliin. Tarvittaessa, jos jäähdytysteho laitteille ei ole riittävä, voi hallitilasta imettävän ilman määrää pienentää ja samalla kasvattaa ulkoa tulevat raitisilman määrää kanavien säätöpeltien avulla. Häviötehot saadaan tässäkin tapauksessa hyödyksi ajamalla konehuoneesta poistettava ilma takaisin tehdashalliin.

Häviötehojen talteenottoa kannattaisi tässäkin kohteessa käyttää luonnollisesti vain lämmityskauden aikana, jolloin tehdashallia joudutaan lämmittämään. Muulloin kannattaa sulkea tehdashalliin vievä pelti ja ajaa ilma suoraan ulos.

Kanavien lisärakennus ja peltien asentaminen ei ole hinnaltaan kovin suuri investointi, mutta
se on järjestelmän rakennusvaiheessa jätetty tekemättä, koska tehdashalli ja konehuone ovat
eri palotilaa, jolloin tilojen väliin olisi pitänyt asentaa palopellit. Järjestelmän rakentamisen
aikaan sopivia palopeltejä ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten päädyttiin nykyiseen ratkaisuun.
Nykyisin sopivia palopeltejä on saatavilla, joten tämäkään ei enää ole muutoksen toteuttamisen tiellä. Palopeltien lisäksi kanaviin tulisi asentaa savuilmaisimet. Myös moottoreiden aiheuttama melu voi aiheutua ongelmaksi, jos sitä ei oteta huomioon asentamalla kanaviin äänenvaimentimia. (Ilomäki, tapaaminen 3.4.2009)

5 HÄVIÖTEHOT JA NIIDEN KUSTANNUKSET
Tässä osiossa arvioidaan karkeasti moottoritiloissa syntyviä lämpöhäviöitä. Moottoritilojen
lämpöhäviöt syntyvät moottori-generaattori -yhdistelmien käytöstä ja siirtyvät huonetiloihin
lämpötehoina. Nämä syntyneet hukkalämpötehot ovat tehoja, joita tarpeen vaatiessa on mahdollista käyttää lisälämmöntarpeen tyydyttämiseen.
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Energian hinta moottoritilojen häviötehojen tapauksessa on korkea, sillä lämpö tuotetaan sähköllä. Siksi laskennassa on myös arvioitu karkeasti myös syntyneiden häviötehojen arvoa.
Tämä rahamäärä ei luonnollisesti ole kokonaisuudessaan säästettävissä, mutta summan avulla
voidaan arvioida ilmiön suuruusluokkaa.

5.1 Häviötehojen määritys
Moottoritiloissa syntyviä lämpöhäviöitä voi arvioida karkeasti tutkimalla huonetilan ilmanvaihdon suuruutta sekä tulo- ja poistoilman välistä lämpötilan nousua. Toinen tapa tutkia häviötehoja olisi laskea tilan laitteiden käyttämä sähköteho ja laskea häviöt laitteiden sähköhyötysuhteen avulla. Tässä tapauksessa tulisi kuitenkin tietää laitteiden todelliset käyttöasteet,
sillä kaikki koneet eivät ole käytössä jatkuvasti. Tästä syystä on järkevämpää lähestyä ongelmaa ilmanvaihdon kautta.

Ilmanvaihdon suuruus normaali käyttötilanteessa elektroniikkatehtaan tapauksessa voidaan
arvioida tehtaan tiedonkeruujärjestelmän perusteella jokaiselle moottoritilalle erikseen. Toinen
tarvittava parametri, eli lämpötilan nousu tiloissa on mitoitettu IV-suunnittelussa noin 20
°C:een, joten käytetään sitä tehojen laskennassa. (Ilomäki, sähköpostiviesti 6.4.2009)

Moottoritilasta poistettava lämpöteho, eli hukkalämpöteho

ϕ = q m c p ∆T ,

[W] voidaan laskea yhtälöllä
(1)

missä qm [kg/s]on poistoilman massavirta, cp [J/(kgK)]on ilman ominaislämpökapasiteetti huonetilan keskimääräisessä lämpötilassa ja T [K]on ilman lämpötilan nousu huonetilassa.
Massavirta voidaan kirjoittaa ominaistilavuuden v [m3/kg] ja tilavuusvirran qv [m3/s] avulla
muotoon

qm =

qv
,
v

ja sijoittamalla yhtälö (2) yhtälöön (1) saadaan

(2)

41

ϕ=

qv
c p ∆T .
v

(3)

Lisäksi ominaistilavuus saadaan tiheyden [kg/m3] käänteislukuna, eli

v=

1
,
ρ

(4)

jolloin yhtälö (3) voidaan kirjoittaa muotoon

ϕ = ρ q v c p ∆T .

(5)

5.1.1 Laskennassa tarvittavia ilman ominaisuuksia
Laskentaa varten tarvitsee määrittää arvot ilman tiheydelle, ominaistilavuudelle ja ominaislämpökapasiteetille sopivassa lämpötilassa. Moottoritilojen IV –järjestelmä on suunniteltu siten, että suurin sallittu lämpötila tiloissa on 40 °C:ta tai hieman alle. Normaali käyttötilanteessa lämpötila huonetiloissa on 20–30 °C:ta, kuten järjestelmäkuvista voidaan havaita. Näin ollen ei tehdä laskennassa suurta virhettä, jos ilman ominaisuudet määritetään 25 °C:n lämpötilassa. Ilman tiheys

kyseisessä lämpötilassa on 1,1521 kg/m3 ja ominaislämpökapasiteetti cp

on 1007 J/kgK. (Incropera et. al. 2007, Table A.4, 941.)

Häviötehojen suuruuden laskentaan tutkittavissa tiloissa vaikuttaa vaihdetun ilman kokema
lämpötilan muutos. Tarkkaa arvoa tuloilman ja poistoilman lämpötiloille ei ole tiedonkeruujärjestelmässä saatavilla. Lisäksi nämä lämpötilat voivat vaihdella voimakkaastikin eri vuodenaikojen välillä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitteiden muodostamaan häviötehoon, joten tulo- ja
poistoilmojen todelliset lämpötilat eivät ole kovin olennaisia. Sen sijaan olennaista on se kuinka paljon jäähdyttävä ilma huonetiloissa lämpenee. Ilkka Ilomäen mukaan kaikkien tutkittavien kohteiden ilmanvaihto on suunniteltu siten, että keskimääräisellä laitteiden käyttöasteella
jäähdyttävän ilman lämpötila nousee noin 20 °C:ta. Näin ollen laskennassa käytettään kyseistä
lämpötilan nousua tehojen määrityksessä. (Ilomäki, sähköpostiviesti 6.4.2009)

5.1.2 Moottoritilojen ilmavirrat
Koska lämpötilan nousu kaikissa tutkittavissa kohteissa approksimoitiin vakioksi, kuten ilman
muutkin ominaisuudet, merkittävin häviötehojen määrittämisessä tarvittava suure on ilman
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tilavuusvirta. Taulukossa 1. on tutkittavien moottoritilojen poistoilmakoneiden ilmavirrat niiden tilojen osalta, joista tiedot olivat saatavilla. Tiedot on kerätty ABB Oy:n ja suunnittelutoimisto Granlundin arkistoista ja tietojärjestelmistä. (Ilomäki, sähköpostiviesti 6.4.2009)

Taulukko 1. Moottoritilojen poistoilmavirrat

Tila

IV-kone

Ilmamäärä
[m3/s]

ACS 800-104, Moottoritila 1
151PF01

4,5

151PF02

4,5

151PF04

2,8

PF01

12,0

105TF02

6.0

PF01

3,0

114PF01

10,5

114PF02

7,3

114PF03

7,3

ACS 800-104, Moottoritila 2
ACS R1-R4 (RUSINA), Moottoritila
ACS-550, Moottoritila
Calactica -konehuone 1_1
Calactica -konehuone 1_2
Calactica -konehuone 1_3

5.1.3 Häviötehojen suuruus moottoritiloissa
Moottoritiloissa syntyvät häviötehot eri moottoritiloissa voidaan laskea sijoittamalla yhtälöön
(5) kohdassa 5.1.1 ja taulukossa 1. ilmoitetut arvot. Taulukossa 2. on esitetty laskennan tulokset.
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Taulukko 2. Häviötehot moottoritiloissa

Tila

IV-kone

Häviöteho
[kW]

ACS 800-104, Moottoritila 1
151PF01

104,41

151PF02

104,41

151PF04

64,97

PF01

278,44

105TF02

139,22

PF01

69,61

114PF01

243,63

114PF02

169,38

114PF03

169,38

ACS 800-104, Moottoritila 2
ACS R1-R4 (RUSINA), Moottoritila
ACS-550, Moottoritila
Calactica -konehuone 1_1
Calactica -konehuone 1_2
Calactica -konehuone 1_3

HÄVIÖTEHOT YHTEENSÄ:

1343,47

kW

5.2 Häviötehojen arvo ja säästömahdollisuudet
Häviötehojen suuruutta olennaisempaa on se, kuinka paljon tehojen syntyminen maksaa.
Vaikka taulukossa 2. esitetty teho on karkea arvio häviöiden keskimääräisestä tasosta, voidaan
sen avulla silti arvioida kuinka paljon häviöiden mukana hävitään rahallisesti ja vastaavasti
kuinka paljon voitaisiin säästää, jos lämpöä otettaisiin talteen tehokkaammin.

Kuukaudessa energiaa kuluu häviöiden mukana tutkituissa moottoritiloissa (taulukko 2.) yhteensä
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30

MWh
h
d
.
⋅ 20 ⋅ 1343,47 kW = 967,30
kk
d
kk

Häviötehot tuotetaan sähköllä, joten tehojen tuottamisen rahalliseksi arvoksi saadaan kohdassa
2.3 esitetyllä sähköenergian hinnalla

967,30

€
€
MWh
⋅ 67,84
= 65624 .
kk
MWh
kk

Tehtaassa on pääsääntöisesti tuotantoa ympäri vuoden, joten häviötehojen rahalliseksi arvoksi
vuodessa saadaan tehtyjen karkeiden arvioiden perusteella
65624

€
kk
€
⋅ 12
= 656 216 .
kk
a
a

5.2.1 Mahdolliset säästöt
Häviötehojen avulla voidaan säästää lämmityskustannuksissa ottamalla lämpöä talteen kohteisiin, joita muuten pitäisi lämmittää. Rahallisesti kaikkia häviötehojen aiheuttamia kustannuksia ei edes teoriassa voida saada talteen. Tämä johtuu siitä, että lämmön talteenotolla korvataan halvempaa kaukolämpöenergiaa eikä häviöiden tuottamiseen käytettyä kallista sähköä.

Teoreettisesti maksimaalinen säästö kaukolämpökustannuksissa saadaan laskemalla häviötehoja vastaavan energiamäärän arvo kaukolämpöenergiana (kohta 2.3), eli

967,30

MWh
€
€
⋅ 33,38
= 32 288 .
kk
MWh
kk

Mahdollisia säästöjä tutkiessa tulee kuitenkin muistaa, että saadun summan voi säästää vain,
jos kaikki syntyneet häviötehot saadaan johdettua lämmitystä vaativiin kohteisiin. Tämä on
teoriassakin mahdollista vain lämmityskauden aikana.

Vuositasolla saavutettavissa olevan maksimisäästön laskennassa tulee tietää lämmityskuukaudet, joina syntyneet häviöt mahtuvat lämmitettävän hallitilan lämmöntarpeeseen. Turvallisen
arvion saa arvioimalla tarvekuukausiksi neljä kylmintä kuukautta vuodessa. Näin olettaen teoreettiseksi säästöksi kaukolämpökustannuksissa vuodessa saadaan
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32288

€
€ kk
⋅4
= 129 154 .
a
a
kk

Todellisuudessa kaikkea moottoritilojen poistoilmaa ei voida hallitilan lämmittämisessä hyödyntää. Tämä johtuu siitä, että jotkut moottoritilat sijaitsevat fyysisesti sellaisessa tehtaan
osassa, jossa lisälämmöntarvetta ei yksinkertaisesti ole tai josta kanavien rakentaminen lämmitystä vaativiin osiin ei ole taloudellisesti kannattavaa.

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Elektroniikkatehtaan energia-auditoinnin tarkoituksena oli selvittää tehtaan tuotantoprosessin
tehokkuus häviöiden suhteen. Työssä etsittiin mahdollisia epäkohtia laitteiden aiheuttamien
häviöiden hyödyntämisessä tehtaan ilmanvaihdossa. Tutkittavia kohteita oli kaiken kaikkiaan
13 kappaletta. Tutkittavat tilat olivat taajuusmuuttajien vanhennustestaukseen liittyviä moottori- ja testaustiloja. Tehtaalle jäi vielä monia tiloja, joita tutkimukseen ei sisällytetty.

Tutkimus keskittyi erityisesti tilojen ilmanvaihtoon, mutta muutaman tilan osalta löydettiin
huomionarvoisia seikkoja myös itse tuotantoprosessista. Näitä olivat esimerkiksi RUSINA –
linjan moottoritilan puhaltimen kuristussäätö, Calactica –järjestelmän vanhennustilan rikkinäiset luukut ja RUSINA –linjan vanhennustilan lyhyt viipymäaika vanhennettaville taajuusmuuttajille.

Joidenkin moottoritilojen jäähdytysilmanvaihdosta löydettiin lisätarkastusta vaativia seikkoja
hukkalämmön talteenoton suhteen. Esimerkiksi ACS 800-104 –linjan moottoritilasta 2 ja Calactica –järjestelmän konehuoneesta 1 kaikki syntyneet häviöt johdetaan ulos ilman lämmön
talteenottoa kaikkina vuodenaikoina. Lisäksi lisäkanavien rakentaminen ACS 800-104 –linjan
moottoritilaan 1 saattaa olla perusteltua.

Useassa tapauksessa havaitut epäkohdat eivät ole suoranaisia suunnitteluvirheitä vaan tietoisia
valintoja. Tämä johtuu siitä, että rakennusvaiheessa kaikki energian säästöön tähtäävät toimenpiteet eivät olleet kannattavia tai sopivia järjestelmiä ei tuolloin ollut saatavilla. Esimer-
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kiksi ACS 800-104 –linjan moottoritila 2:n ja Calactica –järjestelmän konehuone 1:n tapauksessa lisäkanavan rakentaminen olisi vaatinut palopeltien asentamista, joita ei kyseessä oleviin
kanaviin ollut saatavilla tilojen rakentamisen aikaan. Toinen säätötoimenpiteiden tekemättä
jättämiseen vaikuttava tekijä oli varmasti energian hinta. Kun tehtaan tiloja suunniteltiin, ei
häviötehojen arvo ollut riittävän suuri, jotta lisäkanavat olisi kannattanut rakentaa. Tänä päivänä tilanne saattaa olla joidenkin tilojen osalta toisin. Lisäksi energian hinnan nouseva trendi
saattaa tehdä nyt vielä kannattamattomat investoinnit kannattaviksi tulevaisuudessa. Tästä
syystä olisi ehkä syytä tutkia lisää tämän energia-auditoinnin esiin tuomia mahdollisuuksia.

Työn laskentaosuudessa arvioitiin karkeasti syntyneiden häviöiden hintaa ja sitä kuinka paljon
häviöiden avulla voitaisiin säästää. Karkeaksi arvioksi häviötehojen määräksi tutkittavien kohteiden moottoritiloissa saatiin noin 1,3 MW ja häviöiden rahalliseksi arvoksi 656 000 €. Tarkempien arvojen saamiseksi tulisi selvittää moottoreiden kuluttamat tehot ja käyntiajat konekohtaisesti. Vaikka työssä tehty arvio on vain suuntaa antava, kertoo se hyvän kuvan häviötehojen suuruusluokasta, eli siitä kuinka merkittävästä rahallisesta summasta on kyse. Tämän
hetkinen taloudellinen tilanne ja sen mukanaan tuomat säästöpaineet huomioon ottaen voidaan
sanoa, että häviötehojen hyödyntämisen mahdollisuuksia kannattaa tutkia lisää.

Työssä todettiin myös, että parhaassakaan mahdollisessa tapauksessa kaikkea syntyvää hukkaenergiaa ei voida ottaa talteen, ja talteen saadun energiayksikön arvo ei vastaa häviöenergiayksikön arvoa. Välttämättömät häviöt johtuvat siitä, että lämpöä voidaan ottaa talteen vain
silloin, kun tehdashallissa on lämmityksen tarvetta, eli käytännössä vain talvella. Talteen otetun energian ja häviöenergian hinnan ero taas johtuu siitä, että häviötehot on tuotettu sähköllä,
ja talteen otetulla energialla korvataan sähköä halvempaa kaukolämpöenergiaa. Näin ollen joka tapauksessa menetetään sähköenergiayksikön ja kaukolämpöenergiayksikön välinen hintaero. Häviötehojen hyödyntämistä voitaisiin kuitenkin parantaa, jos hallitilan kiertoilmakoneiden käyttöä voitaisiin hallita paremmin lämmityskaudella. Tästä syystä olisi järkevää selvittää
tarkemmin miten kiertoilmakoneet nykyisessä järjestelmässä toimivat ja voitaisiinko niiden
käyttöä rajoittaa lämmön talteenoton lisäämiseksi.
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Yhteenvetona elektroniikkatehtaan taajuusmuuttajien vanhennukseen kuuluvien tilojen ilmanvaihdon osalta voidaan sanoa, että mitään hälyttäviä virheitä ei järjestelmissä ole. Monissa
kohteissa olisi kuitenkin mahdollisuus säästää ja siksi lisätutkimuksia kannattaisi toteuttaa tehtaan häviöiden hyödyntämiseen liittyen. Taulukoissa 3, 4, 5 ja 6 on esitetty yhteenveto huomionarvoisista seikoista tutkituissa kohteissa. Taulukoissa on myös esitetty ehdotukset ongelmien korjaamiseksi.

Taulukko 3. Yhteenveto kohteesta RUSINA

Tutkittava kohde
ACS 800 R1-R5
(RUSINA)
Muuntajat

Vanhennustila

Moottoritila

Havaitut
Mahdolliset
epäkohdat ratkaisut

Muutoksissa
otettava
huomioon

Muutoksen
kannattavuus

Muuntajat
aiheuttavat
hallitilaan
lämpöhäviöitä, jotka kesäaikana
lisäävät
jäähdytyksen
tarvetta hallitilassa.
Vanhennuksesta tulevat
laitteet jäähtyvät tilaan,
jota joudutaan jäähdyttämään.

Sähkötilan ja
poistoilmakanavan rakentaminen

Ei mainittavaa

Ei kannata ajatella
muutoksia, koska
lämmityskautena
häviöistä on hyötyä
ja tehot ovat suhteellisen pieniä.

Erillisen jäähtymistilan rakentaminen, poistoilmakupu tai
laitteiden pitäminen pidempään
vanhennustilassa
voi ratkaista ongelman.

Jäähdytystilan ja
poistoilmakuvun
rakentaminen
aiheuttaa ilmataseeseen epätasapainoa. Viipymäajan kasvattaminen voi
vaikuttaa koko
prosessiin.

Lisärakenteiden
rakentaminen ei
välttämättä kannattavaa, mutta viipymäajan kasvattaminen on lisätutkimisen arvoinen
(vähentää myös
vanhennustilan
lämmityksen energian tarvetta).

Tilan ilmavirta on säädetty kuristussäädöllä.
Puhaltimessa
ei ole taajuusmuuttajaa.

Taajuusmuuttajan
asentaminen puhaltimeen.

Virtausta säätävien säätöpeltien
toimintaa joudutaan todennäköisesti muuttamaan.

Muutos kannattaa,
koska taajuusmuuttajan asentaminen
on ABB Oy:lle
pieni kustannus.
Tämä on myös
imagokysymys.
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Taulukko 4. Yhteenveto kohteesta ACS-550

Havaitut
epäkohdat

Mahdolliset
ratkaisut

Muutoksissa
Muutoksen
otettava
huomioon
kannattavuus

Vanhennetut
laitteet luovuttavat lämpöä
jäähdytettävään tilaan.

Ei mainittavaa

Ei mainittavaa

Viipymäaika on
valmiiksi pidempi kuin RUSINA:lla, joten
muutokset eivät
kannata.

Moottoritila

Merkittäviä
epäkohtia ei
havaittu.

Ei mainittavaa

Ei mainittavaa

Järjestelmään ei
ole tarve tehdä
muutoksia.

Jarrukäytöt ja
linjakäytöt

Suuret sähkölaitteet aiheuttavat hallitilaan suurehkoja lämpöhäviöitä.

Erillisen sähkötilan ja poistoilmajärjestelmän rakentaminen.

Ei mainittavaa

Lämpöhäviöistä
on haittaa vain
kesäaikana.
Lämmityskautena
häviöistä on hyötyä. Muutokset
ovat kalliita, joten ne eivät kannata.

Valvomo

Nykyinen
jäähdytys saattaa jäädä laitteiden mahdollisen lisäämisen jälkeen
alitehoiseksi.

Järjestelmän tehostaminen tai
uuden asentaminen.

Tilassa on
herkkiä sähkölaitteita, joten
tuloilman tulee
olla riittävän
puhdasta.

Jos laitteita lisätään, muutos
kannattaa jotta
laitteet eivät ylikuumenisi.

Tutkittava kohde
ACS-550
Vanhennustila
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Taulukko 5. Yhteenveto kohteesta ACS 800-104

Tutkittava kohde
ACS 800-104
Moottoritila 1

Havaitut
epäkohdat

Muutoksissa
Muutoksen
Mahdolliset otettava
huomioon
kannattavuus
ratkaisut

Nykyisessä
häviötehojen
talteenotossa
syntyy hallitilaan ilmavirtojen epätasapaino, mikä
lisää vuotoilmojen määrää.

Lisäkanavien
lisääminen
hallitilasta
tuloilmapuhaltimien imupuolelle.

Kanavien lisäksi tulee asentaa
säätöpellit, joilla säädetään
ulkoilman ja
halli-ilman
suhdetta. Kanavien sijoittelussa voi tulla tilaongelmia.

Muutos on lisätutkimuksen arvoinen. Lisähyötynä lämmön
talteenoton lisäksi on mahdollisuus säätää sopivan lämpöinen
(ei liian kylmä)
jäähdytysilma
moottoreille talvella.

Moottoritila 2

Nykyisessä
järjestelmässä
kaikki häviötehot johdetaan ulos
kaikkina vuoden aikoina.

Moottoritilassa
lämmenneen
jäähdytysilman puhaltaminen halliin.
Uusien kanavien rakentaminen.

Moottoritila ja
hallitila ovat eri
palotilaa, joten
tilojen välille
tarvitaan palopelti. Lisäksi
kanavaan tulee
asentaa äänenvaimennin,
jotta moottoreiden melu ei
leviä tehdashalliin.

Moottoritilassa
syntyy suuri häviöteho, joten
tarkempien laskelmien tekeminen on järkevää.
Investointina
muutos ei ole
kovin kallis.

Testauskaapit

Testauskaapeilta Thermonet järjestelmälle
menevä kanava ei ole
eristetty.

Kanavien eristäminen

Eristämisestä
olisi hyötyä
vain kesäaikaan.

Syntyneet lisälämpötehot ovat
niin pieniä, että
kanavan eristämiseen ei ole
kannattavaa ryhtyä.

Vedenjäähdytys

Ei havaittuja
epäkohtia.

Ei mainittavaa

Ei mainittavaa

Käsitellään pieniä tehoja, joten
muutokset eivät
ole kannattavia.
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Taulukko 6. Yhteenveto Calactica -järjestelmästä

Havaitut
Tutkittava kohde epäkohdat
Calactica järjestelmä
Vanhennustila Tilasta vuotaa
ilmaa ulos todella paljon
rikkinäisistä
luukuista. Tämä aiheuttaa
lämpöhäviöitä
hallitilaan ja
vanhennustilan
lämpötilan
laskun haluttua
alemmas.

Konehuone 1

Nykyisellä
järjestelmällä
menetetään
kaikki moottoreiden tuottamat häviötehot.

Mahdolliset
ratkaisut

Muutoksissa
otettava
huomioon

Muutoksen
kannattavuus

Uusitaan rikkinäiset luukut.

Ei mainittavaa

Lämpöhäviöiden
hallintaan saannin
lisäksi muutoksella
saadaan prosessi
toimimaan suunnitellulla tavalla (tilan
lämpötila saadaan
nostettua lähemmäs
suunniteltua). Korjaus on halpa ja siksi
kannattava toteuttaa.

Tulo- ja poistoilmakanaviin
asennettava
kanava ja säätöpellit, jotka
imisivät jäähdytysilman
hallitilasta ja
palauttaisivat
ilman takaisin
hallitilaan.

Muutoksesta on
hyötyä vain
lämmityskautena.
Moottoritila ja
hallitila ovat eri
palotilaa, joten
palopelti tarvitaan. Lisäksi
tarvitaan äänenvaimennin.

Asennuskustannukset
eivät ole kovin korkeita ja alun perin
muutos jätetty tekemättä palopeltien
puutteen vuoksi. Nyt
muutos saattaisi olla
kannattava. Vaatii
lisälaskelmia.
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