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Tässä työssä tutkittiin lämpöpumppujärjestelmiä, joilla tuotetaan samaan aikaan kylmä- ja 

lämpötehoa. Höyryn puristus lämpöpumppu on yleisimmin käytetty lämpöpumpputyyppi 

ja sen pääkomponentit ovat kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili ja höyrystin. Lämpö-

pumppu tuottaa samaan aikaan kylmätehoa höyrystimellä ja lämpötehoa lauhduttimella. 

Lämpöpumpun toiminta-arvoihin vaikuttaa valittujen lämpötilatasojen lisäksi voimakkaasti 

valitun kiertoaineen termodynaamiset ominaisuudet sekä kompressorin painesuhteeseen 

verrannollinen isentrooppihyötysuhde. Uusissa lämpöpumpuissa käytetään HFC yhdisteitä 

sekä sekoituksia kiertoaineina, mutta myös luonnolliset aineet, kuten ammoniakki, ovat 

lupaavia korvikkeita CFC yhdisteille. Sopivia sovelluskohteita kylmä- ja lämpötehon yh-

teistuotannolle ovat kauppa- ja asuinrakennukset, hotellit, toimistot, elintarviketeollisuus ja 

-myymälät sekä vierekkäiset jää- ja uimahallit ja hiihtoputket. Kylmä- ja lämpötehon yh-

teistuotannolla voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä ja päästövähennyksiä. Esimerkiksi 

jäähallien kylmäkoneiden lauhdelämmön hyödyntämisessä olisi Suomessa potentiaalia 6-

10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin. Kylmä- ja lämpötehon yhteistuotanto voidaan 

toteuttaa hyödyntämällä kylmäkoneen lauhdelämpöä toisella lämpöpumpulla. Toinen vaih-

toehto on käyttää eri tilojen samanaikaiseen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen HPS läm-

pöpumppua tai moniyksikköistä lämpöpumppua.  
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

COP lämpökerroin    [-] 

EER kylmäkerroin    [-] 

h entalpia    [kJ/kg] 

P kompressorin sähköteho   [kW] 

p paine    [bar] 

Q lämpöenergia   [J] 

qm massavirta    [kg/s] 

qv tilavuusvirta    [m
3
/h] 

T lämpötila    [K, °C] 

ΔT lämpötilaero    [°C] 

W mekaaninen työ   [J] 

 

η hyötysuhde    [-] 

ηc ideaalisuuskerroin   [-] 

π painesuhde    [-] 

ϕ lämpöteho    [kW] 

 

Alaindeksit 

1 - 4 kiertoprosessin tilapisteet 

60 °C piste, jossa kiertoaineen lämpötila laskee lauhduttimessa alle 60 °C 

alij alijäähdytys 

c Carnot-prosessi 

H kuuma puoli 

höyr höyrystin 

kuuma korkealämpötilainen, T > 60 °C 

L kylmä puoli 

lauh lauhdutin 

s isentrooppinen 

tul tulistus 
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Käytetyt lyhenteet 

 

HPS lämpöpumppu samanaikaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen (heat pump for 

simultaneous heating and cooling) 
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1. JOHDANTO 

 

Lämpöpumppuprosessi on termodynaaminen prosessi, jolla voidaan tuottaa lämpö- ja kyl-

mätehoa. Lämpöpumppuja, jotka hyödyntävät tämän prosessin lämpötehoa, kutsutaan läm-

pöpumpuiksi ja kylmätehoa hyödyntäviä lämpöpumppuja kylmäkoneiksi. Kummassakin 

tapauksessa syntyy kuitenkin samaan aikaan sekä kylmä- että lämpötehoa lämpöpumpun 

eri lämmönsiirtimille. Tämän ominaisuuden vuoksi lämpöpumppuja on erityisen edullista 

käyttää kohteissa, joissa tarvitaan samanaikaisesti sekä lämpö- että kylmätehoa. Tällaisia 

kohteita ovat esimerkiksi jäähallit, hiihtoputket, elintarviketeollisuus sekä hotelli- ja toi-

mistotilat. 

 

Tässä työssä tarkastellaan lämpöpumppujen käyttöä nimenomaan samanaikaiseen jäähdy-

tykseen ja lämmitykseen. Aluksi tarkastellaan lämpöpumppujen teoriaa ja niiden toiminnan 

termodynaamisia perusteita. Seuraavaksi tarkastellaan yhteistuotannon toimintaperiaatteita 

ja muutamia esimerkkejä jo olemassa olevista ratkaisuista. Lopuksi tehdään esimerkkilas-

kuja käytännön sovelluksesta ja tutkitaan eri kiertoaineiden vaikutusta prosessin toiminta-

arvoihin. 

 

Työn tarkoitus on tutustua lämpöpumppujen kylmä- ja lämpötehon yhteistuoton mahdollis-

taviin ominaisuuksiin, sekä tutkia lämpöpumpun toiminta-arvoihin vaikuttavia tekijöitä. 

Tarkoitus olisi myös luoda kuva kylmä- ja lämpötehon yhteistuoton hyödyntämispotentiaa-

lista ja luoda katsaus jo olemassa oleviin teknisiin ratkaisuihin, joilla tätä potentiaalia voi-

taisiin tulevaisuudessa valjastaa hyötykäyttöön. Lisäksi tarkoitus olisi esitellä lämpöpump-

puprosessin laskennassa käytettävät perusyhtälöt ja opettaa kuinka kiertoprosessia tulkitaan 

kiertoaineen log p,h –piirroksesta. 
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2. YLEISESTI LÄMPÖPUMPUISTA 

 

Lämpöpumppu ottaa lämpöenergiaa matalalämpötilaisista lämmönlähteistä, kuten ympäris-

tön ilmasta, järven tai joen vedestä, maaperästä tai kaupallisten ja teollisten prosessien 

hukkalämpövirroista (Aye 2007, 814). Lämpöpumppu luovuttaa lämpöenergiaa korkeam-

massa lämpötilassa, jolloin sitä voidaan käyttää käytännön sovelluksissa. Esimerkiksi läm-

pöpumpulla voidaan siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta asuinhuoneiston sisälle, jolloin 

huoneisto lämpenee. Kylmäkoneella puolestaan siirretään lämpöenergiaa esimerkiksi jää-

kaapin sisältä sen ulkopuolelle, jolloin jääkaapin sisätila jäähtyy. Lämpöpumppu ja kylmä-

kone ovat samankaltaisia prosesseja. Erona on vain se, että lämpöpumpussa hyödynnetään 

lauhduttimen lämpötehoa ja kylmäkoneessa höyrystimen kylmätehoa. 

 

Yleisin lämpöpumppuprosessi koostuu neljästä pääkomponentista, kompressorista, lauh-

duttimesta, paineen alennus- eli kuristusventtiilistä sekä höyrystimestä. Komponenttien 

läpi virtaa suljetussa kierrossa kiertoaine, jota lämpöpumpuissa ja kylmäkoneissa kutsutaan 

myös kylmäaineeksi. Kiertoaineen tehtävä on kuljettaa energiaa prosessin läpi höyrysti-

meltä lauhduttimelle. Lämpöenergian siirtoon tarvitaan mekaanista työtä, joka tuodaan 

prosessiin kompressorilla. Kompressorin tehon tarve on kuitenkin pienempi kuin lämpö-

pumpun tuottama lämpöteho, jolloin lämpöpumppu on kannattavampi ratkaisu lämmityk-

seen kuin suora sähkölämmitys. 

 

Lämpöpumppuprosessi on kuin lämpövoimalaitosprosessi, kiertosuunta vain on päinvas-

tainen. Voimalaitosprosessissa lämpöenergiaa siirtyy kuumasta lämmön lähteestä kylmään 

lämpönieluun ja prosessi tuottaa mekaanista työtä. Lämpöpumpussa tehdään prosessiin 

mekaanista työtä, joka saa lämpöenergian virtaamaan kylmästä lämmön lähteestä kuumaan 

lämpönieluun, kuva 1. (Aye 2007, 814-815). 



6 

 

 

Kuva 1. Lämpövoimakoneen ja lämpöpumpun periaatekuvat (Aye 2007, 815). 

 

Kuvassa 

 Q lämpöenergia  [J] 

 W mekaaninen työ  [J] 

Alaindeksit 

 H kuuma puoli 

 L kylmä puoli 

 

Ideaalisessa tapauksessa ilman lämpöhäviöitä lämpöpumpun energiatase on yhtälön (1) 

mukainen. 

 

            (1) 

 

Voimalaitosprosessissa lämpöenergialla tuotetaan siis mekaanista työtä ja sitä kautta säh-

köenergiaa, lämpöpumppuprosessissa puolestaan tehdään yleensä sähköllä mekaanista työ-

tä ja saadaan lämpöenergiaa. Kumpikin prosessi perustuu ideaaliseen Carnot-prosessiin, 

joka määrittelee tietyillä lämpötila-alueilla voimalaitosprosessille suurimman mahdollisen 

hyötysuhteen ja lämpöpumppuprosessille suurimman mahdollisen lämpökertoimen, COP. 
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Lämpökerroin määrittelee kuinka paljon lämpötehoa lämpöpumppu tuottaa käytettyä säh-

kötehoa kohden, yhtälö (2). 

 

     
  

 
     (2) 

missä 

 COP lämpökerroin   [-] 

 P kompressorin sähköteho  [kW] 

 ϕ lämpöteho   [kW] 

 

Esimerkiksi COP arvolla 3 sähköteholtaan 1 kW:n lämpöpumppu tuottaa siis 3 kW lämpö-

tehoa. Lämpöpumpun kylmäkerroin, EER, puolestaan määrittelee kuinka paljon kylmäte-

hoa lämpöpumppu tai kylmäkone tuottaa. Saman lämpöpumpun kylmäkerroin saadaan 

laskettua ideaaliprosessissa vähentämällä lämpökertoimesta luku yksi, yhtälö (3). 

 

     
  

 
          (3) 

missä 

EER kylmäkerroin   [-] 

 

Esimerkin ideaalisen lämpöpumpun kylmäkerroin on siis 2. Tällöin, jos sähköteho on 1 

kW, lämpöpumppu siirtää höyrystimeltä 2 kW lämpötehoa lauhduttimelle. Termodynamii-

kan ensimmäisen pääsäännön mukaan energiaa ei voi hävitä, joten kompressorin mekaani-

nen energia siirtyy puristuksessa kiertoaineeseen lämpöenergiana. Ideaaliprosessissa olete-

taan, että kaikki kompressorin energia siirtyy kiertoaineeseen eikä ympäristöön. Lisäksi 

kompressorin sähkömoottorin oletetaan olevan häviötön. Tällöin lämpöpumppu siirtää 

kompressorilta 1 kW sähkötehon lämpönä lauhduttimelle. Yhteensä lämpöpumpun lämpö-

teho on siten 3 kW. 

 

Kotitalouksien ilmalämpöpumpuilla lämpökerroin on ulkoilman lämpötilasta riippuen tyy-

pillisesti välillä 2 – 5 ja lämmitysteho on muutaman kilowatin luokkaa. Teollisuuden jäte-

lämpöprosesseissa lämpökerroin voi olla jopa välillä 10 – 30 ja lämmitysteho suurimmil-

laan pari megawattia. (IEA Heat Pump Centre 2011a). 
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Lämpöpumppujen tuottaman lämpöenergian lämpötila vaihtelee käyttötarkoituksen mu-

kaan. Kotitalouksien ilmalämpöpumput tuottavat huoneilman lämmitykseen tarvittavaa 

noin 30 – 50 °C lämpöenergiaa, kuuman käyttöveden lämmitykseen tarvitaan puolestaan 

vähintään 60 °C lämpöenergiaa. Teollisuudessa lämpöpumput voivat tuottaa 100 – 150 °C 

lämpöenergiaa, joissakin tapauksissa lämpötila voi olla jopa 200 °C. (IEA Heat Pump 

Centre 2011b) 

 

Kirjallisuudesta löytyy neljä erilaista pääasiallista lämpöpumpputyyppiä: lämpösähköinen 

lämpöpumppu, absorptiolämpöpumppu, kaasun puristus lämpöpumppu ja höyryn puristus 

lämpöpumppu. Lämpösähköinen lämpöpumppu hyödyntää Peltier’n ilmiötä, jossa sähkö-

virta saa aikaan lämpötilaeron kahden lämpösähköisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen ele-

mentin välille. Tässä lämpöpumpputyypissä ei ole liikkuvia osia ja jäähdytys- ja lämmi-

tyselementtien toiminta voidaan vaihtaa keskenään yksinkertaisesti vaihtamalla virran 

suuntaa. Absorptiolämpöpumpussa on tavallaan lämpövoimakone, joka pyörittää lämpö-

pumppua. Lämpövoimakone tuottaa lämpöpumpun tarvitseman mekaanisen työn käyttä-

mällä hyödyksi ulkoista lämmön lähdettä. Siten tämä lämpöpumpputyyppi ei tarvitse säh-

köä toimiakseen. Kaasun puristus lämpöpumppu on toimintaperiaatteeltaan vastaavanlai-

nen kuin tavanomainen höyryn puristus lämpöpumppu, mutta tässä tyypissä ei tapahdu 

faasin muutosta. Sähkömoottori ja turbiini pyörittävät kompressoria. Kompressorin jälkei-

nen kuuma kaasu siirtää lämpöä korkeapainelämmönsiirtimessä ja jäähtyy. Turbiinissa 

kaasun paine alenee, jonka jälkeen kaasu ottaa vastaan lämpöä matalapainelämmönsiirti-

messä, jonka jälkeen kaasu menee taas kompressoriin. Sähkömoottori, turbiini ja kompres-

sori ovat samalla akselilla. Kaasun puristus lämpöpumppu muistuttaa siis kaasuturbiinipro-

sessia, jossa on suljettu kierto. Tässä lämpöpumpussa tuotetaan mekaanisella työllä lämpö-

energiaa, päinvastoin kuin kaasuturbiinissa. Höyryn puristus lämpöpumppu on yleisin 

lämpöpumpputyyppi ja tässä työssä käsitellään vain tätä tyyppiä. (Aye 2007, 816-817). 

Kappaleessa 3 on kerrottu tarkemmin höyryn puristus lämpöpumpusta. 
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3. LÄMPÖPUMPUN KIERTOPROSESSI JA TOIMINTA 

 

Höyryn puristus tyyppiset lämpöpumput ja kylmäkoneet käyttävät kiertoainetta, jossa ta-

pahtuu faasin muutoksia prosessin aikana. Faasin muutokset tapahtuvat pääasiallisesti 

lämmön vastaanotto- ja luovutusvaiheissa. Faasin muutoksissa on lämmönsiirrolle erityi-

sen suotuisat olosuhteet. Lämmönsiirtokertoimet ovat erittäin suuret kiertoaineen kiehuessa 

höyrystimessä ja lauhtuessa lauhduttimessa. Höyryn puristus tyyppisessä lämpöpumpussa 

on neljä pääkomponenttia: kompressori, lauhdutin, kuristusventtiili tai vastaava laite ja 

höyrystin. (Aye 2007, 817). 

 

Lämpöpumpun kiertoprosessi koostuu myös neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa 

kompressori puristaa kiertoainetta, jolloin kaasun lämpötila ja paine kasvaa. Toisessa vai-

heessa kaasu lauhtuu nesteeksi lauhduttimessa, jolloin kiertoaineen lämpötila laskee. Kol-

mannessa vaiheessa kiertoaineen paine alenee takaisin lähtötasolle kuristusventtiilissä. 

Neljännessä vaiheessa kiertoaine höyrystyy höyrystimessä ja sitoo samalla lämpöenergiaa 

ympäristöstä itseensä. (Kauppila 2010). 

 

3.1. Puristus 

 

Puristuksessa kylläinen, käytännössä vähän tulistunut kaasu puristetaan kompressorin avul-

la lauhduttimen lämpötila- ja painetasoa vastaavaan paineeseen. Ideaalinen puristusproses-

si on isentrooppinen, jolloin kaasun entropia säilyy vakiona. Käytännössä entropia kuiten-

kin hieman kasvaa puristuksessa. Isentrooppinen hyötysuhde on yleensä luokkaa 0,5 – 0,7. 

Tämä tarkoittaa sitä, että puristustyön tarve lisääntyy ja kiertoaineen loppulämpötila kas-

vaa puristuksessa. Kompressorista poistuva kaasu on selvästi tulistunutta, lämpötila on 

tavallisesti 70 – 110 °C. Kuuman kaasun avulla on mahdollista saada lauhduttimesta pieni 

määrä korkealämpötilaista lämpötehoa, mikäli lauhduttimessa käytetään erillistä korkean 

lämpötila-alueen lämmönsiirrintä. Painesuhde lämpöpumppujen kompressoreissa on taval-

lisesti luokkaa 5 – 10. Mikäli paine- tai lämpötilasuhdetta halutaan vielä kasvattaa, voidaan 

käyttää myös kaksivaiheista puristusta. (Kauppila 2010). Kompressori on lämpöpumpun 

tärkein ja kallein osa. Kompressorit ovat tyypiltään yleensä syrjäytyskompressoreja. 

Kompressorin siivekkeet voivat olla joko pyöriviä, kuten esim. ruuvikompressorissa ja 
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scroll-kompressorissa, tai edestakaisin liikkuvia, kuten esim. mäntäkompressorissa.  (Aye 

2007, 817). 

 

3.2. Lauhtuminen 

 

Puristuksen jälkeen kaasu lauhtuu nesteeksi lauhduttimessa ja luovuttaa samalla lämpöä. 

Yleensä kaasu on lauhduttimeen tultaessa hieman tulistettua ja sieltä poistuttaessa hieman 

alijäähtynyttä. Tällöin kaasu luovuttaa lämpöä kolmessa vaiheessa, kaasun jäähtyessä kyl-

läiseksi kaasuksi, faasimuutoksessa kaasusta nesteeksi ja kylläisen nesteen jäähtyessä ali-

jäähtyneeksi nesteeksi. Nämä kolme vaihetta voivat tapahtua samassa lämmönsiirtimessä, 

mutta lauhduttimessa voidaan käyttää myös jokaiselle vaiheelle omaa lämmönsiirrintä, 

jolloin lämpötehoa saadaan kolmessa eri lämpötilassa. Jos höyrystimen lämpötila on -6 °C 

ja tulistuneen kaasun lämpötila 100 °C, on tulistusenergia yleensä 70 – 80 °C ja 10 – 20 % 

kokonaisenergiasta, lauhtumisenergia noin 55 °C ja 70 – 80 % kokonaisenergiasta, sekä 

alijäähdytysenergia 30 – 40 °C ja 5 – 15 % kokonaisenergiasta. Ideaaliprosessi lauhdutti-

messa on vakiopaineinen ja lisäksi faasimuutos kaasusta nesteeksi tapahtuu vakiolämpöti-

lassa. (Kauppila 2010). 

 

3.3. Paisunta 

 

Lauhduttimessa nesteytynyt kiertoaine johdetaan kuristusventtiilin, tai vastaavan paisunta-

laitteen läpi, jolloin kiertoaineen paine ja lämpötila laskevat höyrystimen olosuhteita vas-

taavalle tasolle. Paisuntavaihe on isentalpinen, jolloin kiertoaineesta ei siirry energiaa ym-

päristöön eikä ympäristöstä kiertoaineeseen. Paisunnassa osa kiertoaineesta kuitenkin höy-

rystyy, jolloin kiertoaine jäähtyy. (Kauppila 2010). Käytännössä lähes kaikissa höyryn 

puristus tyyppisissä lämpöpumpuissa paisuntalaitteet ovat termostaattisia paisuntaventtiile-

jä, koska näitä venttiileitä on saatavana laajalti eri toimintaolosuhteille ja koska paineen 

alennuksen on oleellisesti oltava isentalpinen. Termostaattiset paisuntaventtiilit, jotka ovat 

suhteellisen edullisia laitteita, säätävät nestemäisen kiertoaineen virtausta höyrystimeen 

tunnistamalla höyrystimestä poistuvan kiertoaineen tulistuksen tason. Tällainen säätö takaa 

sen, että lähes koko käytettävissä oleva höyrystinpinta-ala on katettu pakotetun konvektion 

kuplakiehuntafilmillä, josta seuraa höyrystymisprosessin erinomaiset lämmönsiirto-

ominaisuudet. Paisuntaventtiili voi olla myös neliteinen, jolloin kiertoaineen virtaussuuntaa 
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voidaan muuttaa joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tällöin höyrystimestä tulee lauhdu-

tin ja lauhduttimesta höyrystin ja samaa lämpöpumppua voidaan lämmityksen sijaan käyt-

tää jäähdytykseen tai päinvastoin. (Aye 2007, 817-818). 

 

3.4. Höyrystyminen 

 

Höyrystimessä nestemäinen kiertoaine kiehuu vakiopaineessa ja -lämpötilassa sitoen it-

seensä energiaa ympäristöstä, esimerkiksi ulkoilmasta. Kiehumisen jälkeen kylläistä kier-

toainehöyryä vielä usein tulistetaan, jolloin saadaan sidottua lämpöä vielä enemmän ja 

varmistettua, että kaikki kiertoaine on höyrystynyt. (Kauppila 2010). Kuvassa 2 on esitetty 

lämpöpumpun kiertoprosessi ja pääkomponentit. 

 

 

Kuva 2. Lämpöpumpun kiertoprosessi ja pääkomponentit. (Aye 2007, 818) 

 

3.5. Olosuhteiden vaikutus lämpökertoimeen 

 

Toimintalämpötilojen vaikutusta lämpöpumpun lämpökertoimeen voidaan tarkastella Car-

not-prosessin lämpökertoimen avulla. Carnot kiertoprosessi koostuu kahdesta isotermisestä 

ja kahdesta isentrooppisesta prosessista, joten ideaalisessa Carnot lämpöpumppuprosessis-

sa lämpö luovutetaan isotermisesti lämpötilassa TH ja vastaanotetaan isotermisesti lämpöti-

lassa TL. Tällöin Carnot lämpöpumpun lämpökerroin määritellään yhtälön (4) mukaisesti. 

(Aye 2007, 815). 
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    (4) 

 

missä 

 T lämpötila   [K] 

alaindeksit 

 c Carnot-prosessi 

 

Carnot lämpökerroin on teoreettinen suurin mahdollinen lämpökerroin lämpöpumpulle ja 

todellinen lämpökerroin jää aina pienemmäksi kuin Carnot lämpökerroin.  Todellinen läm-

pökerroin voidaan laskea ideaalisuuskertoimen avulla Carnot-lämpökertoimesta, yhtälö (5). 

(Kauppila 2010). 

 

       
  

     
    (5) 

 

missä ηc ideaalisuuskerroin  [-] 

 

Yhtälöstä (5) huomataan, että lämpökerroin kasvaa, kun lauhtumislämpötila TH alenee ja 

höyrystymislämpötila TL kasvaa. Esimerkiksi jos lauhtumislämpötila on 60 °C ja höyrys-

tymislämpötila -10 °C, eli 333 K ja 263 K vastaavasti, saadaan ideaaliseksi Carnot-

lämpökertoimeksi noin 4,76. Jos lauhtumislämpötilaa alennetaan arvoon 50 °C ja höyrys-

tymislämpötilaa nostetaan arvoon 0 °C, eli 323 K ja 273 K vastaavasti, saadaan Carnot-

lämpökertoimeksi noin 6,46. Ideaalisuuskerroin on tavallisesti välillä 0,5 – 0,6, jolloin to-

dellisiksi lämpökertoimiksi vastaavilla lämpötiloilla saadaan noin 2,38 ja 3,23. Lisäksi on 

huomioitava, että lämpökertoimella ei ole teoreettista ylärajaa ja että lämpökerroin on pa-

rempi korkeammilla lämpötila-arvoilla, kuten teollisuusprosesseissa. Lämpökertoimen 

lisäksi toimintaolosuhteet vaikuttavat merkittävästi myös saatavaan hyötytehoon. Lisäksi 

käytännön lämpöpumpuissa ja kylmäkoneissa toimintaolosuhteiden muutos vaikuttaa vielä 

jyrkemmin suoritusarvoihin. (Kauppila 2010). 
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3.6 Kiertoaineet 

 

Kiertoaine on hyvin merkittävä osa lämpöpumppuprosessia ja lämpöpumpun toiminta-

arvot ovat varsin riippuvaisia valitun kiertoaineen termodynaamisista ominaisuuksista. 

Hyvien termodynaamisten ominaisuuksien lisäksi kiertoaineen tulisi olla myrkytön, pala-

maton, inertti ja vaaraton ympäristölle. 

 

Kiertoaineita on käytännössä viittä eri tyyppiä, CFC-, HCFC- ja HFC-yhdisteet sekä näi-

den sekoitukset ja luonnolliset aineet. Uusissa lämpöpumpuissa käytetään kiertoaineena 

HFC-yhdisteitä, sekoituksia ja luonnollisia aineita. CFC yhdisteet eli freonit tuhoavat il-

makehän otsonia ja ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, siksi niiden valmistus ja käyttö 

uusissa laitoksissa on kiellettyä. CFC-yhdisteitä ovat mm. paljon käytetyt R12, R114 ja 

R500. Korvattaessa freonien käyttöä lämpöpumpuissa, uusilla kiertoaineilla tulisi saavuttaa 

vähintään sama luotettavuus ja kustannustehokkuus. Myös lämpöpumppujärjestelmän 

energiatehokkuuden tulisi pysyä samalla tasolla tai jopa parantua uusilla kiertoaineilla, 

jotta lämpöpumput olisivat kiinnostava energiansäästöratkaisu. Lämpöpumppuja tulee kui-

tenkin muokata tai uudelleen suunnitella uusille kiertoaineille sopiviksi. Onkin sanottu, että 

lämpöpumpun tehokkuus riippuu enemmän lämpöpumpun ja järjestelmän suunnittelusta 

kuin valitusta kiertoaineesta. (IEA Heat Pump Centre 2011c). 

 

HCFC-yhdisteet ovat ns. siirtymävaiheen kiertoaineita. Ne sisältävät freonien tapaan kloo-

ria ja ovat siten haitallisia ympäristölle. HCFC-yhdisteiden vaikutus otsonikerrokseen on 

kuitenkin vain 2 – 5 % ja ilmaston lämpenemiseen n. 20 % verrattuna R12 freoniin. 

HCFC-yhdisteiden käytöstä luovutaan teollisuusmaissa vuoteen 2020 mennessä ja koko-

naan vuoteen 2040 mennessä. EU:ssa on puolestaan sovittu HCFC-yhdisteiden käytön lop-

puvan vuoteen 2015 mennessä. HCFC-yhdisteitä ovat esim. R22 ja R401. (IEA Heat Pump 

Centre 2011c). 

 

HFC-yhdisteet eli fluorihiilivedyt ovat suorituskyvyltään hyviä kiertoaineita. Lisäksi HFC-

yhdisteet eivät sisällä klooria eivätkä tuhoa otsonikerrosta. Siksi nämä yhdisteet ovat pitkä-

aikaisia vaihtoehtoja CFC- ja HCFC-yhdisteille. HFC-yhdisteet ovat kuitenkin kasvihuo-

nekaasuja ja myötävaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. HFC-yhdisteitä ovat mm. R32 ja 
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R134a, jolla on lähes samat termodynaamiset ominaisuudet kuin freonilla R12 ja on siten 

hyvä pitkäaikainen vaihtoehto sille. (IEA Heat Pump Centre 2011c). 

 

Sekoitukset koostuvat kahdesta tai useammasta puhtaasta kiertoaineesta ja niiden tarkoitus 

on korvata CFC-yhdisteitä myös uusissa sovelluksissa. Sekoitusten etuna on se, että ne 

voidaan suunnitella erityisesti tiettyyn käyttötarkoitukseen. Nykyiset sekoitukset tehdään 

lähinnä HFC-yhdisteistä ja hiilivedyistä. Kaksi lupaavinta korviketta R22 kiertoaineelle 

ovat sekoitukset R410A ja R407C. (IEA Heat Pump Centre 2011c). 

 

Luonnolliset kiertoaineet ovat aineita, joita esiintyy jo luonnostaan biosfäärissä. Niiden 

vaikutukset otsonikerrokseen tai ilmaston lämpenemiseen ovat merkityksettömän pieniä ja 

ne ovat siten hyviä pitkäaikaisia vaihtoehtoja CFC-yhdisteille. Jotkin luonnolliset kiertoai-

neet saattavat kuitenkin olla palavia tai myrkyllisiä, jolloin niiden käyttäminen vaatii eri-

tyisen huolellista suunnittelua. Esimerkkejä luonnollisista kiertoaineista ovat mm. ammo-

niakki, hiilivedyt, kuten propaani, hiilidioksidi, ilma ja vesi. (IEA Heat Pump Centre 

2011c). 

 

Ammoniakkia, R717 on laajalti käytetty keskisuurissa ja suurissa jäähdytys- ja kylmäva-

rastolaitoksissa. Termodynaamisesti ja taloudellisesti ammoniakki on erinomainen vaihto-

ehto freoneille ja R22 kiertoaineelle uusissa lämpöpumppusovelluksissa. Ammoniakkia ei 

vielä ole paljonkaan käytetty pienessä mittakaavassa sen myrkyllisyyden takia, mutta huo-

lellisella suunnittelulla ammoniakki tulee olemaan hyvä vaihtoehto myös pienempiin lai-

toksiin. Lisäksi korkeapainekompressorien kehittyessä ammoniakki tulee olemaan erin-

omainen korkealämpötilainen kiertoaine. Tällä hetkellä ammoniakin lauhtumislämpötila on 

korkeimmillaan noin 78 °C. (IEA Heat Pump Centre 2011c). 

 

Luonnollisista aineista hiilidioksidi, R744 on käytetyin asuinrakennuksissa ja toimistoissa, 

sillä se ei ole kovin myrkyllistä eikä palavaa. Hiilidioksidi onkin lupaava korvike HCFC- 

ja HFC-yhdisteille. (Byrne et al. 2009, 1712). Hiilidioksidilla on myös alhainen painesuhde, 

mutta sen lauhtumispiste on melko alhainen kriittisen pisteen ollessa 31,4 °C lämpötilassa 

ja siten teoreettinen lämpökerroin tavallisella lämpöpumpulla on hiilidioksidille melko 

vaatimaton. Kehitteillä onkin järjestelmiä, jotka voisivat toimia pienellä tehon kulutuksella 

kriittisen pisteen lähellä ja sen yläpuolella. (IEA Heat Pump Centre 2011c).  
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4. KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON YHTEISTUOTON PERIAATTEET 

 

Kehittyneissä maissa kauppa- ja asuinrakennukset käyttävät noin 40 % kansallisesta ener-

gian kulutuksesta ja tuottavat 25 % kasvihuonekaasupäästöistä. Tällä sektorilla energian 

säästöpotentiaali on korkein ja siksi rakennusyhtiöt kehittävät koko ajan uusia ympäris-

töystävällisiä rakenteita. (Byrne et al. 2009, 1711). Lisäksi rakennusmääräykset ovat yhä 

tiukempia, joten rakennusten energiatehokkuus kasvaa koko ajan. Samaan aikaan muka-

vuudet vaativat enemmän ja enemmän energiaa. Kuuman käyttöveden tarve kasvaa, mutta 

myös jäähdytyksen tarve kasvaa, sillä sähkölaitteiden lukumäärä ja sitä mukaa niiden tuot-

tama lämpö kasvaa. Rakennusten parempi eristävyys vähentää lämmityksen tarvetta ja 

lisää jäähdytystarvetta. Siten uusissa rakennuksissa energiatarve jakautuu tasapainoisem-

min lämmityksen ja jäähdytyksen kesken. (Byrne et al. 2011, 1841). 

 

Talvella energiaa tarvitaan pääosin vain tilojen ja kuuman käyttöveden lämmitykseen. Ke-

väällä ja syksyllä tietyissä rakennuksissa tarvitaan samaan aikaan jäähdytystä etelän puo-

leisissa huoneissa ja lämmitystä pohjoisen puoleisissa huoneissa. Kesällä energiaa tarvitaan 

samaan aikaan huonetilojen jäähdytykseen ja kuuman käyttöveden lämmitykseen. Ratkaisu 

samanaikaiseen lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeeseen on lämpöpumppu, koska siinä 

on samaan aikaan lämmityskapasiteettia lauhduttimessa ja jäähdytyskapasiteettia höyrys-

timessä. (Byrne et al. 2009, 1712). 

 

Kauppa- ja asuinrakennusten lisäksi muita sovelluskohteita ovat esimerkiksi elintarvike-

kaupat, joissa kylmähuoneet tarvitsevat jäähdytystä ja liiketilat lämmitystä, vierekkäiset 

uima- ja jäähallit, joissa jäähdytetään luistelujään pintaa ja lämmitetään uima-altaan vettä 

tai hiihtoputket, joissa ladun pintaa jäähdytetään ja esimerkiksi pukuhuoneita tai muita 

tiloja lämmitetään. Esimerkiksi jäähalleissa on merkittävä potentiaali integroitujen lämpö-

pumppujärjestelmien hyödyntämiselle. VTT:n tiedotteen (Sipilä et al. 2009) mukaan vuon-

na 2007 Suomessa oli 209 jäähallia. Jäähallien kylmäkoneissa syntyy suuri määrä lauhde-

lämpöä, jota voidaan käyttää tilojen lämmitykseen ja kuuman käyttöveden tuottamiseen. 

Jäähallissa syntyy niin paljon lauhdelämpöä, että halli on lämmityksen suhteen täysin 

omavarainen, lisäksi joissakin tapauksissa lämpöä voi jäädä jopa käyttämättä. Ylimääräi-

nen lauhdelämpö voitaisiin hyödyntää noin puolen kilometrin säteellä jäähallista sijaitse-

vissa kohteissa. Lauhdelämmön hyödyntämiskohteita voisivat olla esimerkiksi uimahallit, 
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palloiluhallit, koulut tai virastot. 71 % tapauksista jäähallin lähistöltä löytyy järkevä lauh-

delämmön hyödyntämiskohde. Tästä huolimatta Suomen jäähalleissa ei yleensä hyödynne-

tä kylmäkoneiden lauhdelämpöä. Muutamia kohteita on kyllä olemassa, joissa on asianmu-

kaisesti toteutettu lauhdelämmön hyödyntämisjärjestelmä, mutta yleisesti ottaen energian-

säästöpotentiaalia löytyy. Jos kaikki jäähallien kylmäkoneiden lauhdelämpö hyödynnettäi-

siin järkevästi, säästettäisiin energiamenoissa 6-10 miljoonaa euroa vuodessa. (Sipilä et al. 

2009) 

 

Lämpöpumpun kompressorin jäähdytysteho on vähintään 2/3 lämpötehosta, joten jäähdy-

tysteho voidaan valjastaa hyötykäyttöön. Jäähdytystehon valjastamiseen tarvittava lisäin-

vestointi on noin 1/3 erillisen jäähdytyskoneen investoinnista ja käyttökustannukset ovat 

myös noin 1/3 verrattuna erilliseen jäähdytyskoneeseen. Jäähdytyksen saa siis tosi edulli-

sesti lämmityksen lisäksi lämpöpumppua hankittaessa. Suuri jäähdytystarve parantaa edel-

leen kannattavuutta. Lämpöpumpulla tuotetun lämmön hinta on sähkön hinta jaettuna läm-

pökertoimella. Lämmön hinta on siis suhteellisen edullinen, mutta ominaisinvestointi on 

suuri, siksi lämpöpumpun tehon optimointi on tärkeää investoinnin kannalta. (Kauppila 

2010). 

 

Yksi tapa käyttää lämpöpumppujärjestelmää integroidussa kylmä- ja lämpötehon tuotossa 

on hyödyntää kylmäkoneiden lauhdelämpöä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, jossa 

tarvitaan suuria kylmäkoneita elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Suuret kylmäkoneet syn-

nyttävät paljon lauhdelämpöä, joka menee tavallisesti hukkaan. Tämä hukkalämpö on läm-

pötilaltaan kuitenkin niin alhaista, että sen hyödyntäminen suoraan on vaikeaa ja epätalou-

dellista. Lämpöpumpun avulla hukkalämpö voidaan kuitenkin ottaa hyödyksi. Pienellä 

sähkön lisäkulutuksella matalalämpötilaisesta hukkalämmöstä saadaan lämpöpumpun avul-

la talteen korkealämpötilaista lämpöenergiaa, joka on helpommin hyödynnettävissä esi-

merkiksi kuuman veden esilämmityksessä. Tällöin prosessissa on siis kaksi erillistä läm-

pöpumppua, suuri kylmäkone, joka tuottaa paljon kylmätehoa ja samalla myös suuren 

määrän hukkalämpöä, ja pienempi lämpöpumppu, jonka avulla hukkalämpö hyödynnetään. 

 

Toinen tapa käyttää lämpöpumppuja integroidussa kylmä- ja lämpötehon tuotossa on käyt-

tää esimerkiksi ilmalämpöpumpussa yhtä ulkoyksikköä ja useampaa sisäyksikköä raken-

nuksessa, jossa samaan aikaan tarvitaan eri huoneissa sekä jäähdytystä, että lämmitystä. 
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Tällöin osa lämpöpumppujen sisäyksiköistä voi toimia lämmitystilassa siirtäen prosessissa 

syntyneen kylmätehon jäähdytystä tarvitsevaan tilaan ja jäähdytystilassa toimivat sisäyksi-

köt puolestaan siirtävät lauhdelämpönsä lämmitystä tarvitseviin tiloihin. Tällöin vähenne-

tään ulkoyksikön kautta ympäristöön siirrettävän lämpö- ja kylmätehon määrää, mikä 

luonnollisesti vähentää energian kulutusta. 

 

Yksinkertaisin esimerkki lämpöpumpusta integroidussa kylmä- ja lämpötehon tuotossa on 

kuitenkin jääkaappi. Jääkaapin kylmäkone jäähdyttää kaapin sisäilmaa ja siirtää lauhde-

lämmön ympäristöön eli huoneilmaan. Tällöin jääkaappi samanaikaisesti jäähdyttää kaapin 

sisältöä ja lämmittää huoneilmaa. Vuodenaikoina, jolloin sisätiloja joudutaan lämmittä-

mään erikseen, saadaan jääkaapin hukkalämpö kokonaan hyödynnettyä.  
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5. ESIMERKKEJÄ KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSISTA 

 

5.1. Vahterus Ringin hiihtoputki 

 

Uudenkaupungin Vahterus Ringin hiihtoputkessa on hyödynnetty lämpöpumppuprosessin 

sekä kylmä- että lämpötehon tuottoa. Hiihtoputki on 1000 metriä pitkä ja 5 metriä leveä 

ympärivuoden auki oleva hiihtolatu. Hiihtoladun vieressä on toinen liikuntatila, kuntoputki, 

jota pidetään lämpimänä ympäri vuoden. Kuntoputken pituus on myös 1000 m ja leveys 4 

m. Hiihto- sekä kuntoputkessa on noin 7 metriä korkeuseroa. Kuvassa 3 on esitetty hiihto- 

ja kuntoputken poikkileikkaus. (Sipilä et al. 2009). 

 

 

Kuva 3. Vahterus Ringin hiihto- ja kuntoputken poikkileikkaus. (Sipilä et al. 2009). 

 

Hiihtoputken ilman lämpötila pidetään jatkuvasti ulkoilman lämpötilasta riippumatta noin 

0 °C tuntumassa ja ladun pintalämpötila noin -3 °C lämpötilassa. Viereisen kuntoputken 

ilman lämpötila on noin 8 °C. Kuvassa 4 on esimerkki hiihtoputken ja ulkoilman lämpöti-

loista tiettyinä päivinä. (Sipilä et al. 2009). 
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Kuva 4. Esimerkkejä hiihtoputken ja ulkoilman lämpötiloista. (Sipilä et al. 2009). 

 

Kuvassa 4 sininen käyrä kuvaa ulkoilman lämpötilaa, punainen käyrä hiihtoputken ilman 

lämpötilaa ja vihreä käyrä latupohjan lämpötilaa kolmena eri päivänä vuodessa. Hiihtoput-

ken ja latupohjan lämpötila pidetään melko vakiona ulkoilman lämpötilasta riippumatta. 

 

Kylmäkoneen mitoitettu jäähdytysteho hiihtoputken jäähdyttämiseksi on 400 kW, josta 

350 kW on mitoitettu tarvittavaksi hiihtoputken 20 ilmapatterissa ja 50 kW latupohjassa. 

Ladun alla kulkee 2 latuputkistolenkkiä, joissa molemmissa on 20 kpl 514 m pitkää putkea. 

Putkistossa ja pattereissa väliaineena kulkee hiilidioksidi, mutta varsinainen kiertoaine 

kylmäkoneessa on ammoniakki. Hiilidioksidia putkistossa kierrättää kaksi pyörimisno-

peussäätöistä kiertopumppua, jotka toimivat normaalitilanteessa vuorotellen. Kumpaakin 

pumppua voidaan säätää 60-100 % teholle taajuussäädöllä. Kylmäkoneen lauhdelämpö 

hyödynnetään kuntoputken lämmityksessä, jolloin erillistä lämmitystä ei tarvita ja lämmi-

tyskustannuksissa säästetään merkittävästi. (Sipilä et al. 2009). 

 

Hiihtoputken jäähdytystehon tarve riippuu voimakkaasti ulkoilman lämpötilasta. Lisäksi 

jäähdytyksen tarve on suurempi päivällä kuin yöllä. Kuvassa 5 on esitetty lineaariapprok-

simaatio jäähdytystehosta ulkolämpötilan funktiona. Sininen käyrä kuvaa päivää aikavälil-
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lä 8:00 – 20:00 ja punainen käyrä yötä aikavälillä 21:00 – 7:00. Päivän ja yön välillä tehon-

tarve muuttuu asteittain alkavaa jaksoa vastaavaksi. (Sipilä et al. 2009). 

 

 

Kuva 5. Hiihtoputken jäähdytysteho ulkolämpötilan funktiona päivällä ja yöllä. (Sipilä et al. 2009). 

 

Kuvasta 5 huomataan, että päivällä jäähdytystä tarvitaan kun ulkolämpötila ylittää noin -

22 °C lämpötilan ja yöllä kun ulkolämpötila ylittää -5 °C. Ero päivän ja yön jäähdytystar-

peiden välillä johtuu siitä, että päivällä putkessa liikkuvat ihmiset lämmittävät sisäilmaa. 

Kuvasta myös nähdään, että mitoitetusta 400 kW:n jäähdytystehosta kuumimpana kesäpäi-

vänäkään ei tarvita kuin noin puolet. Kuvan 5 mukaan kuvan 4 elokuun 13. päivänä jääh-

dytysteho olisi yöllä noin 100 kW (17 °C) ja päivällä 200 kW (24 °C). Marraskuun 12. 

päivänä jäähdytystehot olisivat puolestaan yöllä noin 25 kW (0 °C) ja päivällä 110 kW 

(3 °C). Jäähdytystehon vaihtelut ovat siis suuria vuorokauden ja vuoden aikojen välillä. 

 

5.2. Ruoka-Saarioinen Oy 

 

Saarioinen Oy konserniin kuuluvan Ruoka-Saarioinen Oy:n tehtaat sijaitsevat Sahalahdes-

sa, Kangasalalla. Tehtaiden tuotanto on 140 t/vrk ja tuoteryhmiä mm. laatikkoruoat, broile-

rituotteet, pakastepuolivalmisteet sekä liha- ja kastikeruoat. Tammikuussa 2010 tehtailla 

otettiin käyttöön Scancool:n lämpöpumppu, joka käyttää hyödyksi kylmäkoneiden hukka-
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lämpöä. Alun perin tehtaalla kylmäkoneiden lauhdelämpö ohjattiin ympäristöön ja samaan 

aikaan käyttöveden ja tilojen lämmitykseen käytettiin raskasta polttoöljyä. (Scancool 

2011a). 

 

Lämpöpumppu on kaksipiirinen, jossa kuuma toisiopiiri siirtää lämpöä lämpöpumpun 

lauhduttimelta ensin käyttöveden lämmitykseen ja sitten tilojen lämmitykseen. Lämpö-

pumpun avulla käyttövesi saadaan lämmitettyä 60 °C lämpötilaan. Lämpöpumpun kylmä 

toisiopiiri puolestaan tuo lämpöä kylmäkoneen lauhduttimesta lämpöpumpun höyrysti-

meen. Kylmäkoneessa kiertoaineena toimii 9 bar paineessa ammoniakki (NH3), joka lauh-

tuessaan luovuttaa lämpöä lämpöpumpun kylmään toisiopiiriin. Lämpöpumpun COP ker-

roin on 5 ja suurin lämpöteho 1,4 MW. Lämpöpumppu vähentää raskaan polttoöljyn käyt-

töä, mikä tuo säästöjä ja vähentää tehtaiden hiilidioksidipäästöjä 1400 tonnia vuodessa. 

Lämpöpumppuinvestoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu 1,7 vuotta. (Scancool 2011a). 

Kuvassa 6 on esitetty Ruoka-Saarioinen Oy:n lämpöpumppujärjestelmän prosessikaavio. 

 

 

Kuva 6. Ruoka-Saarioinen Oy:n lämpöpumpun prosessikuva. (Scancool 2011a). 
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Myös Valion Riihimäen meijerissä on vuonna 2010 otettu käyttöön samanlainen Scan-

cool:n lämpöpumppujärjestelmä. Kylmäkoneiden hukkalämpöä käytetään hyödyksi läm-

mittämällä lämpöpumpun avulla prosesseissa tarvitsemaa käyttövettä 60 °C lämpötilaan. 

Lämpöpumpun suurin lämpöteho on 1,1 MW, COP 5,8 ja kylmäkoneiden kiertoaineena 

toimii ammoniakki 11,5 bar paineessa. Järjestelmän takaisinmaksuajaksi on laskettu 1,4 

vuotta. (Scancool 2011b). 

 

5.3. HPS lämpöpumppu 

 

Hotelleissa ja pienemmissä asuin-, kauppa- ja toimistorakennuksissa, joissa on toistuvasti 

tarvetta sekä lämmitykselle että jäähdytykselle, voidaan käyttää ilmalämpöpumppua sa-

manaikaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Tällaisesta lämpöpumpusta käytetään nimi-

tystä HPS, Heat Pump for Simultaneous heating and cooling. (Byrne et al. 2011, 1841). 

 

Suurin etu HPS lämpöpumpun käytössä on se, että samalla kompressorin ottamalla sähkö-

energialla voidaan suorittaa samaan aikaan toisen tilan lämmitystä ja toisen tilan jäähdytys-

tä. Tällaisella järjestelmällä voidaan pienentää merkittävästi käyttökustannuksia ja kasvi-

huonekaasupäästöjä. HPS lämpöpumpulla voidaan suorittaa myös pelkästään jäähdytystä 

tai lämmitystä mikäli tarvetta samanaikaiseen käyttöön ei ole. (Byrne et al. 2011, 1841). 

 

Toinen etu HPS lämpöpumpussa on se, että talvella väliaineen alijäähdytyksessä vapautuva 

energia otetaan ensin talteen vesisäiliöön ja käytetään myöhemmin parantamaan lämpö-

pumpun hyötysuhdetta tai sulattamaan ulkoyksikköä. Erona tavalliseen ilmalämpöpump-

puun, HPS:n sulatustoimenpiteet suoritetaan ilman lämmöntuotannon pysäytystä. (Byrne et 

al. 2011, 1841). 

 

HPS lämpöpumppukonseptissa kiertoaineena on R407C, joka siirtää lämpötehoa kuuma-

vesisäiliöön ja kylmätehoa kylmävesisäiliöön. HPS lämpöpumpulla on kolme eri toimin-

tamallia, joita käytetään lämmitys- ja jäähdytystarpeiden mukaan. Samanaikaisessa käytös-

sä tuotetaan kuumaa ja kylmää vettä, lämmityskäytössä tuotetaan kuumaa vettä sekä ote-

taan alijäähdytysenergia talteen kylmävesisäiliöön, ja jäähdytyskäytössä tuotetaan vain 

kylmää vettä. Samanaikaisessa käytössä lämmitystehon suhde jäähdytystehoon on noin 1,3. 

(Byrne et al. 2011, 1842). Kuvassa 7 on esitetty HPS lämpöpumpun kiertoprosessi. 
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Kuva 7. HPS lämpöpumpun kiertoprosessi (Byrne et al. 2011, 1842). 

 

HPS lämpöpumppukonseptissa kompressorina on käytetty Scroll-kompressoria, jonka tila-

vuusvirta on 14,5 m
3
/h ja nimellinen jäähdytysteho 11,5 kW, kun lauhduttimen lämpötila 

on 40 °C ja höyrystimen lämpötila 0 °C. (Byrne et al. 2011, 1843). 

 

Tavallinen lämpöpumppu voi tuottaa kylmä- ja lämpötehoa erikseen, kun prosessin kier-

tosuunta vaihdetaan. Erona tavalliseen lämpöpumppuun HPS voi tuottaa kylmä- ja lämpö-

tehoa samaan aikaan. Jos vuoden mittaan samanaikaisen tuotannon tarve on merkittävä, 

käyttämällä HPS lämpöpumppua saavutetaan merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa. 

Jos samanaikaiselle tuotannolle ei ole merkittävää kysyntää, on tavallinen käännettävä 

lämpöpumppu parempi ratkaisu. HPS lämpöpumpussa jokainen komponentti mitoitetaan ja 

optimoidaan omaan erityiseen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi höyrystintä ei koskaan käy-

tetä lauhduttimena. Tavallisessa käännettävässä lämpöpumpussa lämmönsiirtimien käyttö-

tarkoitus kuitenkin muuttuu ja yleensä käännetyssä toimintamallissa lämmönsiirtimien 

hyötysuhteet ja siten kokonaissuorituskyky heikkenee. Myös komponenttien käyttöikä 

kasvaa, sillä eri toimintamallien vaihtaminen tapahtuu huomattavasti sulavammin ja kom-

ponenttien paine- ja jännitysvaihtelut ovat merkittävästi pienempiä. (Byrne et al. 2011, 

1843). 
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HPS lämpöpumppua on kokeiltu käytännössä Ranskassa Rennesissä sijaitsevassa 45 ma-

kuuhuoneen hotellissa. HPS lämpöpumppua verrattiin tavalliseen käännettävään lämpö-

pumppuun. Kumpaankin järjestelmään oli asennettu sähköinen lisälämmitin ja järjestelmät 

tuottivat lämmitystehoa tilojen lämmitykseen ja kuuman käyttöveden tuottamiseen sekä 

kylmätehoa tilojen jäähdytykseen. Tulosten mukaan HPS järjestelmällä saavutettiin 19,8 % 

sähköenergian säästö johtuen samanaikaisen tuotannon mahdollistamisesta, kylmävesisäi-

liön käyttämisestä hetkellisesti lämpövarastona suorituskyvyn parantamiseksi talvikausina 

ja paremmasta sulatusjärjestelmästä. (Byrne et al. 2011, 1843). 

 

5.4 Moniyksikköinen lämpöpumppu 

 

Eräs vaihtoehto toteuttaa samanaikaista jäähdytystä ja lämmitystä on käyttää lämpöpump-

pua, jossa on yksi ulkoyksikkö ja useampi sisäyksikkö eri huoneissa. Sisäyksiköt koostuvat 

sähköisesti ohjattavasta paisuntaventtiilistä ja lämmönsiirtimestä, jota voidaan käyttää höy-

rystimenä tai lauhduttimena. Siten jokainen sisäyksikkö voi tuottaa joko jäähdytys- tai 

lämmitystehoa riippumatta toisistaan. Tällöin koko järjestelmässä on useita eri toiminta-

vaihtoehtoja. Esimerkiksi neljällä sisäyksiköllä koko järjestelmässä on viisi eri toiminta-

mallia. Pelkässä jäähdytystoiminnossa kaikki sisäyksiköt jäähdyttävät, pääasiallisessa 

jäähdytystoiminnossa yksi sisäyksikkö lämmittää ja loput jäähdyttävät, pääasiallisessa 

lämmityksessä yksi sisäyksikkö jäähdyttää ja loput lämmittävät sekä pelkässä lämmityk-

sessä kaikki sisäyksiköt lämmittävät. Näissä toimintamalleissa jäähdytyksessä absorboitu 

lämpöenergia käytetään osittain tai kokonaan hyödyksi lämmityksessä. Lisäksi on viides 

toimintamalli, jossa kaksi sisäyksikköä lämmittää ja kaksi jäähdyttää. Tällöin kaikki jääh-

dytyksessä absorboitu lämpöenergia käytetään hyödyksi lämmityksessä ja kiertoainetta ei 

virtaa lainkaan ulkoyksikköön. (Kang et al. 2009, 1452-1454). Kuvassa 8 on esitetty ha-

vainnollistava kuva moniyksikköisestä lämpöpumpusta. 
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Kuva 8. Moniyksikköisen lämpöpumpun prosessikaavio (Kang et al. 2009, 1454). 

 

Kuvassa 8 oikealla on neljä sisäyksikköä päällekkäin, joissa jokaisessa on lämmönsiirrin ja 

sähköisesti ohjatut paisuntaventtiilit. Keskellä on yksi ulkoyksikön lämmönsiirrin ja sen 

vasemmalla puolella neliteinen venttiili, ”4-way valve”. Lisäksi kuvan vasemmassa ala-

kulmassa on kompressori lisälaitteineen. 
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6. ESIMERKKI LÄMPÖPUMPUN KIERTOPROSESSIN LASKEN-

NASTA 

 

Lämpöpumpun kiertoprosessi voidaan piirtää kiertoaineen log p,h kuvaajaan, josta lämpö-

pumpun toiminta-arvojen laskenta on helppoa. Kuvassa 9 on Coolpack ohjelmistolla piir-

retty kiertoaineen R134a log p,h kuvaaja ja siihen on piirretty esimerkki lämpöpumpun 

kiertoprosessista (Coolpack 2011). Kuvaajassa y-akselilla on paine logaritmisella asteikol-

la yksikkönä bar ja x-akselilla entalpia yksikkönä kJ/kg. Kuva 9 on myös suurempana liit-

teessä (Liite I). 

 

 

Kuva 9. Lämpöpumpun kiertoprosessin esimerkkikuvaaja kiertoaineella R134a. 

 

Kuvassa 9 siniset viivat ovat entropiaviivoja, punaiset käyrät lämpötilakäyriä celsius-

asteina ja vihreät ominaistilavuuskäyriä. Paksu musta käyrä on kiertoaineen kyllästymis-

käyrä, jonka vasemmalla puolella aine on alijäähtynyttä nestettä, käyrän välissä höyryä ja 

oikealla puolella tulistunutta höyryä. Kyllästymiskäyrällä kiertoaine on kylläisessä tilassa, 

vasemmalla kylläinen neste ja oikealla kylläinen höyry. Ohuemmat mustat käyrät kylläs-

tymiskäyrän välissä kuvaavat höyryn kosteuspitoisuutta. 
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Kiertoprosessi on piirretty pisteillä 1-4. Välillä 1-2 tapahtuu kompressorissa todellinen 

puristus ja välillä 1-2s isentrooppinen puristus, joka on piirretty vain helpottamaan kierto-

prosessin laskentaa. Välillä 2-3 tapahtuu kiertoaineen lauhtuminen lauhduttimessa, 3-4 

paisuminen kuristusventtiilissä ja 4-1 höyrystyminen höyrystimessä. Esimerkkikiertopro-

sessin lähtöarvoina ovat höyrystymislämpötila -10 °C, lauhtumislämpötila 40 °C, kompres-

sorin isentrooppihyötysuhde 0,7, tulistus 10 °C ja alijäähdytys 10 °C. Yksinkertaistuksen 

takia piirroksessa ja laskuissa ei oteta huomioon painehäviöitä. 

 

Kiertoprosessin laskennassa ensimmäisenä kuvaajasta voidaan katsoa pisteen 1 entalpia h1, 

sekä lauhtumis- ja höyrystymislämpötiloja vastaavat painetasot p1 ja p2 ja siten laskea 

kompressorin paine-ero. Pisteen 1 lämpötila T1 saadaan lähtöarvoista, kun otetaan huomi-

oon tulistus. Saadut arvot on listattu taulukkoon 1. Seuraavaksi kuvaajasta voidaan katsoa 

isentrooppisen puristuksen loppupiste. Pisteestä 1 seurataan isentropiaviivoja aina lauhtu-

mislämpötilaa vastaavalle painetasolle p2. Tässä kohtaa sijaitsee piste 2s ja sen entalpia h2s 

voidaan katsoa kuvaajasta. Kompressorin puristuksen isentrooppihyötysuhde määritellään 

yhtälön (6) mukaisesti. 

 

    
      

     
     (6) 

missä 

 h entalpia   [kJ/kg] 

 η hyötysuhde   [-] 

alaindeksit 

1 puristuksen alkupiste 

2 puristuksen loppupiste 

s isentrooppinen 

 

Kun tiedetään kompressorin isentrooppihyötysuhde, voidaan laskea pisteen 2 entalpia h2 

yhtälön (7) mukaisesti. 

 

    
      

  
       (7) 
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Tässä tapauksessa h2 voitaisiin katsoa myös suoraan kuvaajasta, koska se on jo piirretty 

valmiiksi. Kuvaajasta nähdään myös pisteen 2 lämpötila T2. Saadut arvot on listattu tau-

lukkoon 1. Pisteen 3 lämpötila saadaan alkuarvoista, kun otetaan huomioon alijäähdytys ja 

entalpia voidaan katsoa kuvaajasta. Koska kiertoaineen paisunta kuristusventtiilissä on 

isentalpinen, on pisteen 4 entalpia sama kuin pisteen 3. Lämpötila T4 eli höyrystymisläm-

pötila on annettu alkuarvona. 

 

Taulukko 1. Esimerkkiprosessin toiminta-arvot. 

 
T [°C] h [kJ/kg] p [bar] 

1 0 400 2 

2 68 450 10 

2s 
 

435 10 

3 30 241 10 

4 -10 241 2 

 
ηs π 

 

 
0,7 5 

  

taulukossa 

 p paine   [bar] 

 π painesuhde   [-] 

 

Lämpöpumpun höyrystimen teho voidaan laskea yhtälöllä (8). 

 

   ö                (8) 

missä 

 qm massavirta   [kg/s] 

alaindeksit 

 1 höyrystymisen loppupiste 

 4 höyrystymisen alkupiste 

 höyr höyrystin 

 

Lauhduttimen teho puolestaan lasketaan yhtälöllä (9). 

 

                    (9) 
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alaindeksit 

 2 lauhtumisen alkupiste 

 3 lauhtumisen loppupiste 

 lauh lauhdutin 

 

Kompressorin ottama sähköteho voidaan laskea yhtälöstä (10). Tässä työssä ei huomioida 

kompressorin häviöitä, vaan oletetaan että kompressorin sähköteho on yhtä suuri kuin kier-

toprosessiin tuotu mekaaninen teho. 

 

           ö               (10) 

 

Lämpöpumpun lämpökerroin lasketaan yhtälöllä (11). 

 

     
     

 
 

     

     
 

         
  

  

         
  

  

       (11) 

 

Yhtälöistä (8) – (10) huomataan, että lämpöpumpun tehot ovat suoraan verrannollisia mas-

savirtaan. Lämpökerroin COP ei kuitenkaan ole riippuvainen massavirrasta vaan mm. läm-

pötiloista ja kompressorin isentrooppihyötysuhteesta. Jos valitaan esimerkin lämpöpumpun 

massavirraksi 0,05 kg/s, saadaan höyrystimen tehoksi   ö          , lauhduttimen te-

hoksi                ja kompressorin tehoksi         . 
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7. ESIMERKKI KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSEN LASKENNASTA ERI 

KIERTOAINEILLA 

 

Tässä esimerkkitapauksessa tutkitaan lämpöpumpun integroitua kylmä- ja lämpötehon 

tuottoa keskikokoisessa elintarvikemyymälässä. Kyseessä on kylmäkone, jonka tehtävänä 

on pitää ruokapakasteet riittävän kylmänä ja lisäksi hyödyntää lauhduttimelta saatavaa 

lämpöenergiaa. Kylmäkoneen mitoituslähtökohtana on ruokapakasteiden lämpötila. Elin-

tarviketeollisuudessa pakastevarastoissa ja pakastuksessa käytetään noin -30...-40 °C läm-

pötilatasoja (Scancool 2011c). Lisäksi höyrystimen lämpötilan tulisi olla vielä muutaman 

asteen vaadittua lämpötilatasoa alhaisempi, jotta lämpötilataso voidaan saavuttaa koko 

pakastevarastossa. Oletetaan kuitenkin, että tässä tapauksessa elintarvikemyymälässä pa-

kasteiden lämpötilaksi riittää -25 °C ja valitaan se myös höyrystimen lämpötilaksi. 

 

Jotta lauhduttimelta saatavaa lämpöenergiaa voitaisiin hyödyntää, on sen oltava riittävä 

korkeassa lämpötilassa. Kuuman käyttöveden valmistukseen voidaan käyttää noin 60 °C ja 

sitä korkeammassa lämpötilassa olevaa lämpöenergiaa. Suurin osa lauhduttimelta saatavas-

ta hyötylämmöstä on kuitenkin kiertoaineen lauhtumislämpötilassa, joka on usein kylmä-

koneilla yksivaiheisessa puristuksessa alhaisempi kuin 60 °C, jotta kompressorin pai-

nesuhde olisi realistinen. Noin 40 °C lämpöenergiaa voidaan vielä kuitenkin hyödyntää 

esimerkiksi huone- tai toimitilojen lämmityksessä tai kuuman käyttöveden esilämmitykses-

sä. Siksi lauhduttimen lämpötilaksi valitaan 35 °C. 

 

Näillä lämpötilatasoilla kiertoaineelle R410A kompressorin painesuhteeksi muodostuu 

noin 6. Tällä painesuhteella kompressorin isentrooppihyötysuhteeksi parhaimmassa tapa-

uksessa saadaan noin 0,65, joka valitaan myös alkuarvoksi. (Danfoss 2011). Yleensä läm-

pöpumpuissa kompressorin painesuhde yksivaiheisessa puristuksessa on välillä 3 – 8. Se 

voi olla myös hieman korkeampi, mutta yleensä kuitenkin alle 10. Mitä korkeampi on 

kompressorin painesuhde, sitä alhaisempi on sen isentrooppihyötysuhde ja sitä kautta myös 

lämpöpumpun COP arvo. Paras isentrooppihyötysuhde on suurin piirtein painesuhteella 3, 

jolloin se voi parhaillaan olla 0,75 – 0,8. Painesuhdetta kasvatettaessa isentrooppi-

hyötysuhde heikkenee nopeasti (Danfoss 2011). Olisi siis kannattavampaa tehdä puristus 

useammassa vaiheessa, jolloin isentrooppihyötysuhde paranisi ja lauhduttimelta saatava 

lämpöenergia voisi olla korkeammassa lämpötilassa ja siten helpommin hyödynnettävissä. 
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Tässä tapauksessa käsitellään yksinkertaisuuden vuoksi kuitenkin vain yksivaiheista puris-

tusta. 

 

Tässä esimerkkiprosessissa verrataan muutamaa eri kiertoainetta ja niiden toiminta-arvoja 

keskenään. Jotta vertailu olisi mahdollinen, kiinnitetään höyrystimen ja lauhduttimen läm-

pötilat sekä kompressorin isentrooppihyötysuhde alkuarvoiksi. Kiertoaineita vertaillessa on 

kuitenkin huomattava, että kompressorin painesuhde ei ole vakio, vaan muuttuu aina kier-

toaineen mukana. Samalla muuttuisi myös isentrooppihyötysuhde, mutta tätä muutosta ei 

ole otettu huomioon tulevissa laskelmissa yksinkertaistuksen vuoksi. Alkuarvoiksi valitaan 

lisäksi 10 °C tulistus höyrystimessä ja 5 °C alijäähdytys lauhduttimessa. Keskikokoisessa 

3700 m
2
 elintarvikemyymälässä pakastealtaiden ja -varastojen kylmätehon tarve on noin 

80 kW, joka valittiin myös tämän esimerkkitapauksen kylmätehoksi (Baxter). Painehäviöi-

tä putkistossa, höyrystimessä, lauhduttimessa, kompressorin sisäänvirtauksessa ja ulostu-

lossa ei ole huomioitu tapauksen yksinkertaistuksen vuoksi. Esimerkkitapauksen alkuarvot 

on koottu taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Esimerkkitapauksen alkuarvot. 

Höyrystimen lämpötila Thöyr [°C] -25 

Lauhduttimen lämpötila Tlauh [°C] 35 

Kompressorin isentrooppihyötysuhde ηs 0,65 

Tulistus ΔTtul [°C] 10 

Alijäähdytys ΔTalij [°C] 5 

Kylmäteho ϕ höyr [kW] 80 

 

missä 

 ΔT lämpötilaero   [°C] 

alaindeksit 

 tul tulistus 

 alij alijäähdytys 

 

Esimerkkitapauksen kylmäkoneen toiminta-arvot lasketaan muutamalla eri kiertoaineella. 

Kiertoaineiden ominaisuudet, toiminta-arvot ja log p,h –piirrokset on saatu Coolpack oh-
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jelmistolla (Coolpack 2011). Ensimmäiseksi arvot lasketaan kiertoaineella R410A, jonka 

kiertoprosessi on esitetty kuvassa 10. Suurempi kuva on esitetty myös liitteenä (Liite II, 1). 

 

 

Kuva 10. Esimerkkitapauksen kiertoprosessi kiertoaineella R410A. 

 

Kuvan 10 mukaan paine höyrystimessä on noin 3,4 bar ja lauhduttimessa noin 21,2 bar, 

jolloin painesuhde on noin 6,3. Kuvasta saadaan myös pisteiden 1-4 lämpötilat ja entalpiat, 

jotka on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Kiertoaineen 410A kuvasta 10 luetut toiminta-arvot. 

 T [°C] h [kJ/kg] 

1. -15 421 

2. 104 507 

3. 30 251 

4. -25 251 

 

Kun tiedetään höyrystimen lämpöteho, voidaan yhtälön (8) mukaan laskea kiertoaineen 

massavirta. 

 



33 

 

    
  ö  

       
 

     

     
  

  
    

  

  
 
     

  

 
 

 

Seuraavaksi voidaan laskea lauhduttimen teho yhtälön (9) mukaan. 

 

                     
  

 
    

  

  
    

  

  
            

 

Kompressorin teho saadaan puolestaan laskettua yhtälöllä (10). 

 

           ö                           

 

Yhtälön (11) mukaan esimerkkitapauksen lämpöpumpun lämpökertoimeksi saadaan 

 

     
     

 
 

         

        
      

 

Kylmäkoneen kylmäkerroin voidaan laskea yhtälön (3) mukaan vähentämällä lämpöker-

toimesta yksi. 

 

                       

 

Edellä lasketut arvot, taulukossa 3 esitettyjen arvojen lisäksi, saadaan myös suoraan Cool-

pack ohjelmistolla (Coolpack 2011). Taulukossa 4 on esitetty Coolpack ohjelmiston las-

kemat toiminta-arvot esimerkin kylmäkoneelle kiertoaineella R410A. 

 

Taulukko 4. Coolpack ohjelmiston laskemat toiminta-arvot esimerkin kylmäkoneelle kiertoaineella R410A. 

R410A T [°C] p [bar] h [kJ/kg] EER 1,97 ϕ höyr [kW] 80 

1. -15 3,35 420,5 COP 2,97 ϕ lauh [kW] 120,6 

2. 104,5 21,21 506,7 π 6,34 qm [kg/s] 0,47 

3. 30 21,21 250,4 
  

qv [m
3
/h] 139,7 

4. -25 3,35 250,4 
  

P [kW] 40,6 

 

taulukossa 

 qv tilavuusvirta   [m
3
/h] 
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Edellä lasketut arvot yhtenevät likimain taulukon 4 arvojen kanssa ja erot johtuvat vain 

kuvan 10 tulkinnan epätarkkuudesta. Kuvasta 10 tai Coolpack ohjelmistolla voidaan myös 

katsoa piste, jossa lauhduttimessa tulistuneen höyryn lämpötila laskee alle 60 °C. Tämän 

pisteen entalpian avulla voidaan laskea kuinka suuri osa lauhduttimen lämpötehosta saa-

daan hyödynnettyä korkealämpötilaisena esimerkiksi suoraan kuuman käyttöveden tuotta-

miseen. Korkealämpötilaisen lämpötehon määrä voidaan laskea yhtälöllä (12). 

 

                        (12) 

alaindeksit 

60°C piste, jossa kiertoaineen lämpötila laskee lauhduttimessa alle 

60 °C 

kuuma korkealämpötilainen, T > 60 °C 

 

Pisteessä, jossa kiertoaineen lämpötila lauhduttimessa laskee alle 60 °C, kiertoaineen 

R410A entalpia on noin 460,59 kJ/kg. Korkealämpötilaista lämpötehoa saadaan siis yhtä-

lön (12) mukaan 

 

                         
  

 
      

  

  
       

  

  
          

 

Jos verrataan tätä korkealämpötilaisen lämpötehon suhdetta koko lauhduttimelta saatavaan 

tehoon, korkealämpötilaisen lämpötehon osuudeksi saadaan 

 

 
      

     
 

       

        
               

 

Esimerkkitapauksen lämpöpumpun mitoituskriteerinä on siis kylmätehon tarve ja lämpöte-

ho tulee ikään kuin kaupan päälle. Saadun hyötylämmön määrä riippuu kulloinkin tarvitta-

vasta jäähdytyksen määrästä, joten se ei ole vakio eikä tätä lämmön lähdettä voi käyttää 

yksinään mihinkään prosessiin. Tätä hyötylämpöä voidaan kuitenkin käyttää muiden läm-

mitysmuotojen lisänä ja vähentämään muun lämmityksen tarvetta. Jos kuuman käyttöve-

den tuottaminen ja toimitilojen lämmittäminen tehdään pääasiassa esimerkiksi lämmitysöl-

jyllä eli kevyellä polttoöljyllä, merkitsee kylmäkoneelta saatavan hyötylämmön käyttämi-

nen polttoöljyn sijaan suoraan taloudellista säästöä ja päästöjen vähenemistä. Kuuman 
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käyttöveden tarve on melko vakio ympäri vuoden, mutta huone- ja toimitilojen lämmityk-

seen tarvittavan tehon määrä vaihtelee voimakkaasti. Siten voi olla, että kaikkea kylmäko-

neen lauhduttimen matalalämpöistä lämpötehoa ei voida hyödyntää jatkuvasti, mikä luon-

nollisesti pienentää saatavia etuja. Tässä tapauksessa oletetaan kuitenkin, että kaikki lauh-

duttimelta vapautuva lämpöteho voidaan hyödyntää.  

 

Kylmäkoneen hukkalämmön hyödyntämisestä saatavia etuja voidaan arvioida laskemalla 

kuinka paljon vastaavan lämpöenergian tuottamiseen kuluisi kevyttä polttoöljyä, kuinka 

paljon tämä polttoöljymäärä maksaisi ja kuinka paljon siitä syntyisi hiilidioksidipäästöjä. 

Kevyen polttoöljyn eli lämmitysöljyn hinta 15.10.2011 oli keskimäärin 1,072 €/litra (Öljy-

alan keskusliitto 2011). Kevyen polttoöljyn lämpöarvo on noin 10,02 kWh/litra ja sitä pol-

tettaessa syntyy hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 267 gCO2/kWh. (Motiva 2010). Siten 

kiertoaineella R410A esimerkkitapauksen lauhduttimelta saatavan kokonaislämpötehon 

tuottamisen kustannukset kevyellä polttoöljyllä olisivat kuukauden ajalta noin 
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Vastaavan polttoöljymäärän polttamisesta syntyisi CO2-päästöjä 

 

             
 

  
    

    

   
   

 

  
 

 

Kylmäkoneen lauhdelämmön kokoluokan hahmottamiseksi sitä voidaan verrata sähkö-

lämmitteisen omakotitalon keskimääräiseen energian kulutukseen. Esimerkkitapauksen 

kylmäkoneen tuottaman vuotuisen lämpöenergian määrä olisi noin 

 

              
 

 
           

   

 
 

 

120 m
2
 sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutus neljällä asukkaalla on keskimää-

rin 18 500 kWh vuodessa (Vattenfall 2011). 

 

Kylmäkoneen vuotuisen lauhdelämpöenergian suhde omakotitalon kulutukseen on noin 
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Esimerkkitapauksen kylmäkoneen lauhdelämmöllä voitaisiin siis lämmittää ympäri vuoden 

noin 60 omakotitaloa. 

 

Esimerkkitapauksen kylmäkoneen toimintaa tutkittiin myös kiertoaineilla R134a, R717 

(ammoniakki), R22 ja R407C. Näiden aineiden Coolpack ohjelmistolla piirretyt log p,h –

piirrokset ja kiertoprosessit on esitetty liitteenä (Liite II, 2-5) (Coolpack 2011). Samat las-

kut kuin edellä on laskettu kiertoaineella R410A, laskettiin myös näillä kiertoaineilla käyt-

täen samoja alkuarvoja. Coolpack ohjelmistolla saadut laskujen tulokset on esitetty taulu-

kossa 5. 

 

Taulukko 5. Coolpack ohjelmiston laskemat toiminta-arvot esimerkin kylmäkoneelle kiertoaineilla R134a, 

R717, R22 ja R407C. 

R134a T [°C] p [bar] h [kJ/kg] EER 2,1 ϕ höyr [kW] 80 

1. -15 1,07 390,3 COP 3,1 ϕ lauh [kW] 118,1 

2. 76,6 8,87 461,2 π 8,31 qm [kg/s] 0,54 

3. 30 8,87 241,5 
  

qv [m
3
/h] 365,7 

4. -25 1,07 241,5 
  

P [kW] 38,1 

        R717 T [°C] p [bar] h [kJ/kg] EER 2,09 ϕ höyr [kW] 80 

1. -15 1,52 1453,0 COP 3,09 ϕ lauh [kW] 118,3 

2. 223,8 13,50 1985,6 π 8,91 qm [kg/s] 0,072 

3. 30 13,50 339,0 
  

qv [m
3
/h] 208,5 

4. -25 1,52 339,0 
  

P [kW] 38,3 

        R22 T [°C] p [bar] h [kJ/kg] EER 2,1 ϕ höyr [kW] 80 

1. -15 2,01 401,7 COP 3,1 ϕ lauh [kW] 118,1 

2. 111,9 13,55 480,3 π 6,74 qm [kg/s] 0,48 

3. 30 13,55 236,7 
  

qv [m
3
/h] 204,7 

4. -25 2,01 236,7 
  

P [kW] 38,1 

        R407C T [°C] p [bar] h [kJ/kg] EER 2,05 ϕ höyr [kW] 80 

1. -15 1,71 406,1 COP 3,05 ϕ lauh [kW] 119,0 

2. 91,9 13,27 488,4 π 7,76 qm [kg/s] 0,47 

3. 30 13,27 237,1 
  

qv [m
3
/h] 238,3 

4. -25 1,71 237,1 
  

P [kW] 39,0 
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Taulukoista 5 ja 4 nähdään, että laskelmissa käytetyistä kiertoaineista paras kylmä- ja läm-

pökerroin saavutettiin kiertoaineilla R134a ja R22. Erot COP ja EER –arvoissa eivät kui-

tenkaan olleet suuria. Sen sijaan painesuhteet vaihtelivat paljon. Alhaisimmat painesuhteen 

saavuttivat kiertoaineet R410A ja R22 ja niiden kohdalla alkuarvona annettu kompressorin 

isentrooppihyötysuhde piti varmasti parhaiten paikkansa. Kiertoaineilla R134a ja R717 

painesuhde oli jopa yli 8, jolloin myös isentrooppihyötysuhde olisi todellisuudessa hei-

kompi ja siten myös näillä aineilla saavutetut COP ja EER –arvot. 

 

Kompressorin tehon tarve oli pienin kiertoaineilla R134a ja R22. Toisaalta, koska tässä 

esimerkkitapauksessa oletettiin, että lämpöhäviöitä ei ole ja lauhduttimelta saadaan kaikki 

lämpöteho hyötykäyttöön, suuri kompressorin teho tarkoittaa vain enemmän lämpötehoa 

lauhduttimessa ja sitä kautta säästöjä lämmitysöljyn käytössä. Todellisuudessa kuitenkin 

prosessissa olisi häviöitä ja kaikkea lauhduttimen tehoa ei saataisi hyödyksi, joten prosessi 

suunniteltaisiin mahdollisimman tehokkaaksi kylmätehon tuoton kannalta ja kiertoaineen 

valinnassa painotettaisiin hyvää kylmäkerrointa sekä alhaista kompressorin tehon tarvetta. 

 

Taulukoista 4 ja 5 huomataan myös, että painesuhteesta riippumatta R410A kiertoaineella 

oli selvästi korkein paine lauhduttimessa ja vastaavasti R134a kiertoaineella selvästi alhai-

sin. Korkea paine asettaa tiukempia vaatimuksia laitteiston kestävyyden kannalta ja alhai-

semmilla paineilla rakennelmat voivat olla kevyempiä ja siten edullisempia. Kaikilla kier-

toaineilla höyrystimen paine oli yli yhden eli käytännössä paine höyrystimessä oli hieman 

suurempi kuin ympäristön ilman paine. R134a kiertoaineella höyrystimen paine oli liki-

main yksi, mutta ei kuitenkaan selvästi ilman painetta alhaisempi. Jos höyrystimessä olisi 

alipaine, voisi kiertoprosessiin vuotaa ilmaa ympäristöstä, mikä haittaisi merkittävästi pro-

sessia ja vuoto olisi hankalampi havaita kuin kiertoaineen vuotaminen ulos prosessista. 

Laitteiston tiiveys on myös helpompi suunnitella pienelle ylipaineelle kuin alipaineelle. 

 

Painesuhteen lisäksi kompressorille vaatimuksia asettaa kiertoaineen tilavuusvirta, joka on 

laskettu kompressorin sisääntulossa. Käytännössä mitä suurempi on tilavuusvirta, sitä suu-

rempi kompressori tarvitaan. Tässä tapauksessa pienin tilavuusvirta oli kiertoaineella 

R410A ja suurin kiertoaineella R134a.  
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Kaiken kaikkiaan saadut EER ja COP arvot olivat varsin hyviä, 1 kW:lla sähköä saataisiin 

noin 2 kW kylmätehoa ja 3 kW lämpötehoa. Myös painesuhteet ovat kaikilla hyväksyttäviä, 

mutta huomattavasti kannattavampaa olisi tehdä puristus kahdessa vaiheessa. Tällöin isen-

trooppihyötysuhde olisi parempi, höyrystimen lämpötilaa saataisiin kylmemmäksi ja lauh-

duttimen lämpötilaa kuumemmaksi, sekä COP ja EER arvot paremmiksi, varsinkin jos 

paine- ja lämpöhäviöt otetaan huomioon. Lisäksi prosessi tulisi optimoida jokaiselle kier-

toaineelle erikseen, sillä jokaisella kiertoaineella on omat ominaisuutensa ja samat alkuar-

vot eivät sovi yhtä hyvin kaikille kiertoaineille. Näiden laskelmien perusteella ei siis voida 

vetää johtopäätöstä, jonka mukaan yksi kiertoaine olisi toista parempi, sillä jokainen kier-

toaine soveltuu hyvin vain tietyille lämpötilatasoille. 

 

Seuraavaksi on laskettu jokaisen kiertoaineen prosessista saatavan korkealämpötilaisen 

lämpötehon määrä ja osuus koko lauhduttimen tehosta, kuten edellä laskettiin jo kiertoai-

neella R410A. Taulukossa 6 on esitetty Coolpack ohjelmistolla jokaisella kiertoaineella 

saadut entalpiat pisteissä, joissa kiertoaineen lämpötila lauhduttimessa laskee alle 60 °C, 

sekä korkealämpötilaisen lämpötehon määrä ja osuus koko lauhduttimen tehosta (Coolpack 

2011). 

 

Taulukon 6 mukaan selvästi eniten kuumaa lämpötehoa saadaan kiertoaineella R717 ja 

myös kuuman lämpötehon suhde koko lauhduttimen tehoon on sillä suurin. Tämä selittyy 

sillä, että R717 log p,h piirroksessa (Liite II, 3), tulistetun höyryn alueella lämpötilakäyrät 

ovat huomattavasti tiheämmässä kuin muilla kiertoaineilla ja lisäksi isentrooppikäyrät kal-

listuvat jyrkemmin, joten kompressorin puristuksessa kiertoaine tulistuu huomattavasti 

muita enemmän ja saavuttaa korkeamman lämpötilan ennen lauhdutinta. Siten käytössä on 

suurempi määrä lämpötehoa korkeammassa lämpötilassa. Huonoiten tässä vertailussa pär-

jäsi kiertoaine R134a ja siten sillä saatava hyötylämpö on vaikeinten hyödynnettävissä 

todellisuudessa. 
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Taulukko 6. Korkealämpötilaisen tehon määrä ja osuus koko lauhduttimen tehosta eri kiertoaineilla. 

R134a h60°C [kJ/kg] 443,4  ϕ kuuma [kW] 9,6 

 
h2 [kJ/kg] 461,2  ϕ kuuma/ϕ lauh 8,1 % 

 
qm [kg/s] 0,54  

  

 
ϕ lauh [kW] 118,1  

  

   

 

  R717 h60°C [kJ/kg] 1564,2  ϕ kuuma [kW] 30,3 

 
h2 [kJ/kg] 1985,6  ϕ kuuma/ϕ lauh 25,6 % 

 
qm [kg/s] 0,072  

  

 
ϕ lauh [kW] 118,3  

  

   

 

  R22 h60°C [kJ/kg] 437,3  ϕ kuuma [kW] 20,7 

 
h2 [kJ/kg] 480,3  ϕ kuuma/ϕ lauh 17,5 % 

 
qm [kg/s] 0,48  

  

 
ϕ lauh [kW] 118,1  

  

   

 

  R407C h60°C [kJ/kg] 443,4  ϕ kuuma [kW] 21,1 

 
h2 [kJ/kg] 488,4  ϕ kuuma/ϕ lauh 17,7 % 

 
qm [kg/s] 0,47  

  

 
ϕ lauh [kW] 119,0  

  

   

 

  R410A h60°C [kJ/kg] 460,59  ϕ kuuma [kW] 21,7 

 
h2 [kJ/kg] 506,7  ϕ kuuma/ϕ lauh 18,0 % 

 
qm [kg/s] 0,47  

  

 
ϕ lauh [kW] 120,6  

   

Kylmäkoneen hukkalämmön hyödyntämisestä saatavia etuja, säästöjä polttoöljyn kulutuk-

sessa ja CO2-päästöissä, ei ole laskettu erikseen jokaiselle kiertoaineelle, sillä säästöt pe-

rustuvat vain lauhduttimelta saatavaan lämpötehoon, joka on jokaisella kiertoaineella lä-

hestulkoon sama. Siten myös rahalliset säästöt ja vähennykset CO2-päästöissä olisivat li-

kimain yhtä suuret jokaisella esimerkin kiertoaineella. 

 

Edellä lasketuista korkealämpötilaisen tehon laskuista huomataan, että parhaassa tapauk-

sessa kuumaa lämpötehoa on lauhduttimen kokonaistehosta vain noin neljännes ja suurin 

osa saadaan lauhduttimen lämpötilassa 35 °C. Siten on hyvinkin todennäköistä, että lähes-

kään kaikkea lauhduttimen lämpötehoa ei todellisuudessa saada hyödynnettyä ja siten 

myös säästöt lämmitysöljyn käytössä jäävät laskettua pienemmiksi. 
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8. YHTEENVETO 

 

Lämpöpumppu on termodynaaminen prosessi, jolla voidaan tuottaa samaan aikaan kylmä- 

ja lämpötehoa. Lämpöpumppuprosessissa siirretään kylmästä lämmön lähteestä lämpö-

energiaa kiertoaineen välityksellä kuumaan lämpönieluun. Lämmön siirtämiseen tarvittava 

mekaaninen työ tuodaan kiertoprosessiin kompressorilla, jonka sähkötehon tarve on kui-

tenkin saatavaa lämpötehoa pienempi. Mitä korkeampi on höyrystimen eli lämmön lähteen 

lämpötila ja mitä alhaisempi on lauhduttimen eli lämpönielun lämpötila, sitä parempi on 

lämpöpumpun lämpökerroin. 

 

Toimintaolosuhteiden lisäksi lämpöpumpun suorituskykyyn vaikuttaa valittu kiertoaine. 

Nykyisin käytetään laajalti HFC –yhdisteitä kiertoaineina, mutta luonnollisista ja ympäris-

töystävällisemmistä aineista ammoniakki ja hiilidioksidi ovat myös lupaavia vaihtoehtoja. 

Lämpöpumpun suorituskykyä rajoittaa kompressorin painesuhde ja siitä riippuvainen isen-

trooppihyötysuhde, mutta ratkaisu tähän ongelmaan on monivaiheinen puristus.  

 

Samanaikaisella kylmä- ja lämpötehon tuotolla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä 

sekä vähentää päästöjä. Tällä hetkellä yleisin tapa hyödyntää samanaikaista kylmä- ja läm-

pötehon tuottoa on käyttää hyödyksi kylmäkoneen lauhdelämpöä toisella lämpöpumpulla. 

Tällöin matalalämpöinen hukkalämpö voidaan käyttää hyödyksi korkealämpötilaisena pie-

nellä sähkön lisäkulutuksella. Sovelluskohteita kylmäkoneen hukkalämmön hyödyntämi-

seen ovat mm. elintarviketeollisuuden kylmäkoneet, vierekkäiset uima- ja jäähallit sekä 

hiihtoputket. 

 

Hotelli- ja toimistorakennuksiin, jotka tarvitsevat samaan aikaan jäähdytystä ja lämmitystä 

eri huoneissa voidaan käyttää moniyksikköistä lämpöpumppua tai nk. HPS lämpöpumppua, 

joissa molemmissa voidaan hyödyntää yhden tilan jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä 

toisen tilan lämmityksessä ja siten vähentää ulkoyksikön kautta ympäristöön siirrettävän 

kylmä- ja lämpötehon määrää. 

 

Haasteita lämpöpumpun kylmä- ja lämpötehon yhteistuoton hyödyntämiselle asettaa muut-

tuvat käyttöolosuhteet, kuten ulkoilman lämpötila vaihtelu ja sitä kautta lämmitys- ja jääh-

dytystarpeen vaihtelu. Lisäksi lämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee höyrystimen tai lauh-
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duttimen lämpötilan vaihdellessa. Järkevintä onkin mitoittaa lämpöpumppu tarvittavan 

kylmätehon mukaan ja käyttää lämmityksessä lisä- ja varalämmitysjärjestelmää. Tällöin 

voidaan hyödyntää jäähdytyksessä syntyvää lämpöenergiaa kulloisenkin lämmön tarpeen 

mukaan ja vähentää muun lämmityksen käyttöä. Lisälämmitykselle varmistetaan kuitenkin, 

että lämpötehoa on riittävästi saatavilla etenkin kulutushuippujen aikana. 
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