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TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa selvitettiin nestejäähdytteisen 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin
jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden hinnat. Tällä pyritään helpottamaan
uutta

teknologiaa

hyödyntävien

jäähdytysjärjestelmien

kehittäjiä

kaupallistamaan

tuotteensa selvittämällä heille nykyisten jäähdytysjärjestelmien hintaluokka.

Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä käytettiin pääasiassa ABB:lta saatavia
julkisia materiaaleja. Komponenttien hinnat haettiin internetin hakukoneiden avulla, sekä
lähettämällä tarjouspyyntöjä myyjille, jotka eivät hintojaan olleet suoraan ilmoittaneet.
Hinnat komponenteista kerättiin 1, 10, 50 ja 100 kappaleen toimituserille, jolloin voitiin
vertailla myös kuinka paljon edullisemmaksi sarjatuotanto tulisi, kuin yksittäisen tuotteen
valmistaminen.

Tuloksista huomattiin, että konvertterikaapiston sisäiset jäähdytysjärjestelmään kuuluvat
komponentit muodostavat vain pienen osan siitä hinnasta, mikä aiheutuu ulkopuolisesta
jäähdytysyksiköstä,

johon

kaapisto

on

kytkettävä.

Käytettäessä

yksittäistä

jäähdytysyksikköä on koko jäähdytysjärjestelmän hinta 14-15 000 €, josta ulkoisen
jäähdytysyksikön osuus on 12 000 €, eli yli 80 % kokonaishinnasta. Sarjatuotannossa hinta
putoaa etenkin jäähdytysyksikön osalta huomattavasti.

Uusia teknologioita kaupallistettaessa on niiden kokonaisuudessaan oltava tätä summaa
halvempia, johon paras tapa päästä on keskittää huomionsa ulkoisen jäähdytysyksikön
kustannusten laskemiseen. Toinen vaihtoehto kaupalliseen menestykseen, on tehdä
samanhintainen

jäähdytysjärjestelmä,

tehokkaampi, sekä kooltaan pienempi.

mutta

jäähdytysteholtaan

huomattavasti
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ABSTRACT

In this study the goal was to find out the components and the cost of a liquid-cooled 2.6
MW wind turbine converter. By finding out this information the object was to help
commercialize new cooling technologies that are more sophisticated than the traditional
air- and liquid-cooling systems.
The study was done mostly from ABB’s public material. Search engines such as Google
were used to find the prices of the components. Tenders were also sent to retailers if the
prices weren’t displayed on their website. Prices were asked to order quantity of 1, 10, 50
and 100 pieces, so it was possible to compare the prices of serial production to individual
production.

The research results showed that the parts inside the converter cabinet formed only a slice
of the total price of the cooling system. Majority of the costs comes from the separate
liquid-cooling unit. When a separate liquid-cooling unit is used, the total price of the whole
cooling system is 14-15 000 €. The price of the liquid-cooling unit, is about 12 000 €, so
it’s over 80 % of the total price. Thought serial production decreases the price
dramatically.

So, if a new cooling system is wanted to be commercially competitive, it has to be cheaper
than 14 000 € and the best way to get there, is to make the liquid-cooling unit less
expensive. Other possibility is to develop a cooling system which has a lot more cooling
power and a lot less size, but still the price is the same than on the traditional air- and
liquid-cooling systems.
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LYHENNELUETTELO

A = ampeeri
AC = alternative current
ACU = auxiliary control unit
bar = baari
DC = direct current
FIU = LCL filter unit
INU = inverter module unit
IGBT = insulated gate bipolar transistor
ISU = IGBT supply module unit
kPa = kilopascal
kpl = kappale
kVA = kilovolttiampeeri
kW = kilowatti
l = litra
LC = liquid-cooling
LCL = line filter
mA = milliampeeri
MCB = main circuit breaker
mm = millimetri
MW = megawatti
PA = polyamidi
V = voltti
W = watti
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1 JOHDANTO

Tämän

kandidaatintyön

tuulivoimakonvertterin

tarkoituksena

on

jäähdytysjärjestelmän

selvittää

komponentit

nestejäähdytteisen
ja

niistä

syntyvä

jäähdytysjärjestelmän kokonaishinta. Perinteisten vesi- ja ilmajäähdytysten tilalle voitaisiin
kehittää

teknisesti

kilpailukykyisempiä

jäähdytysjärjestelmiä,

mutta

nykyisten

jäähdytysjärjestelmien puuttuva hintatieto vaikeuttaa arviointia uusien sovellusten
kaupallisesta kilpailukyvystä. Tästä syntyi tarve työn tekemiselle. Tuloksella pyritään siis
antamaan lähtökohta uusien teknologioiden kaupallistamisen arvioinnin helpottamiseksi.
Johdannossa taustoitetaan työn aiheen syntymiseen johtaneita syitä vielä tarkemmin, sekä
kerrotaan käytetyt tutkimusmetodit ja työn rajaus.

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma
Tuulivoima on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja kasvun ennustetaan jatkuvan noin
10 % vuosittain myös tulevaisuudessa. Kehityksen myötä yksittäisten tuulivoimaloiden
koko on kasvanut, jolloin sähköä verkkoon syöttäviltä konverttereilta vaaditaan entistä
suurempaa kykyä muuntaa tuulivoimalan tuottama sähkö sopivaksi sähköverkkoa varten.
Konverttereiden teholuokkien kasvaessa ne tuottavat aiempaa enemmän hukkalämpöä.
Hukkalämpö on poistettava kaapeista, joko puhaltimilla tai väliaineen, kuten nesteen ja
kaapin ulkopuolella olevan lämmönvaihtimen avulla. (Pyrhönen, Lehtovaara, Selesvuo,
Varis, Kässi, 2013, s. 1-4)

Laitteiden tehon kasvusta huolimatta elektroniikka pitäisi kyetä pakkaamaan jatkuvasti
pienempään tilaan. Oman rajoituksensa tähän kuitenkin asettavat perinteiset vesi- ja
puhallinjäähdytysjärjestelmät, joissa suurempi jäähdytysteho tarkoittaa myös suurempaa
laitteiston kokoa. Vesi- ja ilmajäähdytysten rinnalle on kehitetty jo tehokkaampia,
vähemmän tilaa vieviä jäähdytysratkaisuja, mutta nämä eivät ole yleistyneet vielä suuressa
määrin.

Työn

tutkimusongelmana

jäähdytysjärjestelmä
kehittävien

on

muodostaa.

mahdollisuus

jäähdytysjärjestelmiin

sekä

on

Tiedon
verrata

arvioida

selvittää,
avulla

kuinka
uudenlaisia

tuotteensa

potentiaalisuutta

hintaa

suuren

kustannuksen

jäähdytysjärjestelmiä
markkinoilla

kaupalliseen

(Agostini, Fabbri, Park, Wojtan, Thome, Michel, 2007, s. 258, 277-278.)

oleviin

menestykseen.

8

1.2 Tutkimuskysymykset
Työn päätutkimuskysymys on, mikä on tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmän
komponenttien yhteishinta. Auttavia toissijaisia tutkimuskysymyksiä ovat: mitä ja minkä
hintaisia komponentteja jäähdytysjärjestelmään kuuluu.

1.3 Tutkimusmetodit
Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Pohjatiedot hankittiin pääasiassa ABB:n
internetsivuilta saatavista julkisista materiaaleista. Valmistaja ei ymmärrettävästi halua
luovuttaa yksityiskohtaista tietoa laitteidensa jäähdytysjärjestelmistä, joten työssä on
jouduttu tekemään jonkin verran oletuksia komponenttien suhteen, sekä rinnastamaan niitä
lähes vastaaviin, joista tietoa on saatavilla.

Hintavertailuja tehtäessä hintoja haettiin komponenttien tyyppikoodeilla internetin
hakukoneiden, kuten Googlen avulla. Löytyneiden jälleenmyyjien välillä tehtiin
hintavertailua niin yhden kuin useammankin komponentin kappalekohtaisessa hinnassa ja
näiden perusteella työhön otettiin mukaan edullisimmaksi osoittautunut toimittaja.
Sähköpostitse tarjouspyyntö lähetettiin myyjille, joiden kotisivuilta hintatietoja ei ollut
saatavilla, tai niistä ei selvinnyt kappalemääräiset hinnat suuremmille tilauserille.

1.4 Rajaukset
Tutkimuksen kohteeksi valittiin ABB:n tuotteet, koska heidän kotisivunsa tarjoavat jo
valmiiksi

melko

kattavasti

tietoa

tuulivoimakonverttereista

ja

niiden

jäähdytysjärjestelmistä. Työn teko ei näin ollen ollut ainoastaan ABB:lta erikseen
pyydetyn materiaalin varassa, vaan se pystyttiin toteuttamaan, vaikkei valmistajalta olisi
saatu lainkaan lisäinformaatiota.

Komponenttien listauksessa ulkopuolelle jätettiin pienimmät osat, kuten letkuyhteet ja
-liittimet, sillä näistä ei ollut tietoa saatavilla ja niiden kustannusvaikutus lopputulokseen
olisi ollut hyvin pieni.
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2 TUULIVOIMAKONVERTTERIN TOIMINTA JA SEN KOMPONENTIT

Tässä kappaleessa käydään läpi työtä varten valitun tuulivoimakonvertterin valintaan
johtaneet syyt, konvertterin toimintaperiaate, sekä sen kaappiyksiköt eriteltyinä.
Ensimmäisenä tarkastellaan minkä vuoksi tuulivoimakonvertteri valittiin ABB:n
tuotelinjasta

ja

miksi

juuri

kyseinen

malli.

Seuraavaksi

käydään

läpi

tuulivoimakonvertterin toimintaperiaate pääperiaatteissaan, sekä lopuksi kaappiyksiköt
yksitellen ja niiden rooli tuulivoimakonvertterin toiminnassa.

2.1 Sopivan tuulivoimakonvertterin valinta tähän työhön
Kuten jo aiemmin mainittiin, työ päätettiin tehdä ABB:n tuotteista yrityksen jo valmiiksi
kattavien kotisivujen johdosta. Näin työn tekeminen ei ollut pelkästään valmistajalta
mahdollisesti saatavan lisämateriaalin varassa, vaan se olisi voitu toteuttaa myös julkisella
materiaalilla.

Työhön valittiin ABB:n ACS800-sarja, jossa valinta tarkentui nestejäähdytettyyn
matalajännitteiseen

ACS800-67LC-sarjaan.

Nestejäähdytyksen

poistaessa

98

%

hukkalämmöstä on konvertterikaapista voitu tehdä IP54-suojausluokan täyttävä täysin
suljettu kaapisto, eli se on suojattu pölyä ja vesiroiskeita vastaan. Nestejäähdytyksen
hoitaessa lämmönpoiston kaapistosta ei huonetilaan välttämättä vaadita erillistä
ilmastointia, sillä hukkalämpö voidaan siirtää suoraan huoneen ulkopuolelle nesteen
mukana. Teholuokaksi valittiin 2.6 MW:n tuulivoimalalle tarkoitettu konvertteri, joka on
noin puolivälistä malliston tehoskaalaa. (ABBDrives, 2013.)

Tarkasteltavaksi konvertteriksi valikoitui ACS800-67LC-1375/1125-7 +C108. LC viittaa
nestejäähdytykseen, 1375 on tuulivoimalan puoleisen konvertterin näennäisteho (kVA) ja
vastaavasti 1125 sähköverkon puoleisen konvertterin näennäisteho. Numero 7 kertoo
konvertterin

jännitealueen,

eli

tässä

tapauksessa

525-690V,

mikä

luokitellaan

matalajännitteiseksi. +C108 tarkoittaa, että konvertterikaapistoon on integroitu myös
tuloyksikkö, joka sisältää muun muassa kytkentälaitteet verkkoon, generaattoriin ja
konvertteriin. (ABB Oy, 2012a, s. 38; ABB Oy, 2012b, s. 19.)
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2.2 Tuulivoimakonvertterin toimintaperiaate
Tuulivoimakonvertterin päätehtävä on muuntaa tuulivoimalan tuottama sähkö sellaiseksi,
että se voidaan syöttää sähköverkkoon. Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva tätä työtä varten
valitun tuulivoimakonvertterin kytkennästä.

Kuva 1. Periaatekuva matalajännitteisen 690 V kaksoissyötetyn konvertterin kytkennästä
tuulivoimalaan ja sähköverkkoon, missä MCB (Main Circuit Breaker) = pääpiirin
kytkentälaitteet, CTRL (Control) =ohjaus, MCB EMERGENCY = pääpiirin hätäkatkaisu
(mukaillen ABB Oy, 2012a, s. 24).

Konvertteri voidaan fyysisesti sijoittaa joko tuulivoimalan naselliin, voimalan tornin
juurelle tai sen sisään. Kytkennällisesti konvertteri on kuvan 1 mukaisesti tuulivoimalan
generaattorin ja sähköverkon välissä. Konvertteriin kuuluvat yksiköt on merkitty sinisten
neliöiden sisään, joiden toiminta seuraavassa selostetaan. Kaksoissyötetyssä järjestelmässä
generaattorin staattoripiiri on kytketty suoraan sähköverkkoon, kun taas roottoripiiri on
kytketty konvertteriin liukurenkaiden kautta. Tällä tavoin saadaan konvertterin kokoa
pienennettyä huomattavasti, koska nyt vain kolmasosa voimalan tuottamasta tehosta kulkee
konvertterin kautta sähköverkkoon. (ABB Oy, 2012a, s. 23-24.)
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2.3 Tuulivoimakonvertterin kaappiyksiköt
Työhön valittu tuulivoimakonvertteri koostuu viidestä toisiinsa integroidusta kaapista,
joilla jokaisella on selkeä oma roolinsa konvertterin toiminnassa. Nämä yksiköt on lueteltu
ja suomennettu kuvassa 2. (ABB Oy, 2012b, s. 21.)

Kuva 2. Tuulivoimakonvertteri kaappiyksiköineen, missä incoming unit = tuloyksikkö,
LCL filter cubicle = linjasuodin, IGBT supply module cubicle = IGBT syöttömoduuli,
inverter module cubicle = invertterimoduuli, auxiliary control cubicle = apulaitemoduuli,
auxiliary voltage supply (optional) = apujännitesyöttö (valinnainen) (mukaillen ABB Oy,
2012b, s. 21).
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2.3.1 Tuloyksikkö, ICU
Konvertterikaapistoon integroitu tuloyksikkö, ICU (incoming unit tai power cabinet)
sisältää pääpiirin kytkentälaitteet (MCB), joiden kautta tuulivoimalan tuottama sähkö
kytketään sähköverkkoon. Kytkentälaitteiden käyttöä tarvitaan esimerkiksi voimalan
käynnistämisessä, jolloin sen on oltava sähköverkosta irti, kunnes konvertterin jännitetaso
on tarpeeksi korkea ja generaattori magnetoitu. (ABB Oy, 2012a, s. 25; ABB Oy, 2012b, s.
19.)

2.3.2 Roottoripuolen konvertteri, INU
Tuulivoimalan puoleinen konvertteri, eli invertterimoduuli, INU (inverter module cubicle)
säätää generaattorin vääntöä ja nopeutta, sekä tehokerrointa staattorin ja roottorin navoissa.
Roottoripuolen konvertteri ohjaa myös verkon puoleisen konvertterin toimintaa. (ABB Oy,
2012a, s. 23-25.)

2.3.3 Verkon puoleinen konvertteri, ISU
Verkon puoleinen konvertteri, eli IGBT syöttömoduuli, ISU (IGBT supply module cubicle)
muuntaa kolmivaiheisen vaihtojännitteen (AC) tasajännitteeksi (DC). Tasajännitteen se
syöttää konverttereiden väliseen välipiiriin pitäen sen jännitteen tasaisena. (ABB Oy,
2012a, s. 24-25.)

2.3.4 Linjasuodin, FIU
Linjasuotimen, FIU (LCL filter cubicle) tehtävänä on parantaa ja varmistaa tuulivoimalasta
verkkoon syötettävän virran laatua. Tämä tapahtuu suodattamalla invertterin verkkoon
aiheuttamia häiriöitä siten, että täytetään vaatimukset jotka on asetettu verkkoon
aiheutettavalle särölle. (Trafotek, 2013.)

2.3.5 Apulaitemoduuli, ACU
Apulaitemoduuli, ACU (auxiliary control cubicle) sisältää konvertterin toiminnalle
olennaisia

apulaitteita.

Näitä

ovat

muun

muassa

ohjauselektroniikka ja mittalaitteet. (ABB Oy, 2012a, s. 20.)

apuvirran

kytkentälaitteet,
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3 KAAPPIYKSIKÖIDEN

JÄÄHDYTYSLAITTEISTO,

ULKOINEN

JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ JA NÄIDEN HINNAT

Konvertterikaapisto on täysin suljettu, jolloin nestejäähdytyksen on kyettävä siirtämään
periaatteessa kaikki laitteiston tuottama hukkalämpö kaapiston ulkopuolelle. Valmistaja on
ilmoittanut koko konvertterin hukkalämmöksi 45 kW, josta jäähdytysnesteeseen siirtyy 44
kW ja jäljelle jäävän hukkalämmön voidaan olettaa siirtyvän kaapin ulkopuolelle seinien
kautta johtumalla. Lämpömäärän siirtämiseksi nesteeseen on putkiston kierrettävä
jokaisessa yksikössä. Kaapeissa on myös oltava puhaltimia liikuttamassa kuumaa ilmaa,
sekä lämmönvaihtimia jotka siirtävät ilmasta lämmön nesteeseen. (ABB Oy, 2012a, s.
122.)

Seuraavassa käsitellään ensin konvertterikaapiston jäähdytyksen periaate ja tämän jälkeen
yksikkökohtaisesti

kaapeissa

olevat

jäähdytyskomponentit,

sekä

niiden

hinnat.

Kappaleessa tarkastellaan myös ulkoista jäähdytysyksikköä, johon konvertterikaapisto on
kytkettävä, sekä sen hintaa. Täysin tarkkoja tietoja ei useimmista komponenteista ollut
suoraan valmistajalta saatavilla, joten laitteiston suhteen on jouduttu tekemään paikoittain
oletuksia.

3.1 Tuulivoimakonvertterin jäähdytys
Aiemmin mainitun mukaisesti, kyseinen konvertterikaapisto on täysin suljettu, joten lämpö
joudutaan siirtämään nesteen avulla kaapin ulkopuolelle. Kaapin ulkopuolella lämmön
siirtämiseksi nesteestä huone- tai ulkoilmaan vaaditaan oma erillinen jäähdytysyksikkönsä,
joka lisäksi valvoo ja ohjaa jäähdytysnesteen painetta, virtausta, sekä lämpötilaa.
Vaihtoehtoisesti lämpö voidaan siirtää myös sekundääripiirin nesteeseen, joka on usein osa
suurempaa jäähdytysjärjestelmäkokonaisuutta. Kuvassa 3 on esitetty periaatekuva
kaapistosta ilman ovia, sekä oleellisimmat komponentit numeroituina ja nimettyinä. (ABB
Oy, 2012a, s. 111.)
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Kuva 3. Konvertterikaapisto ja sen tärkeimmät komponentit numeroituina ja nimettyinä
(mukaillen Vinko, A, 2013).
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Kuten kuvasta 3 nähdään, on jäähdytykseen liittyvistä komponenteista numeroituina vain
puhaltimet,

sekä

jäähdytysnestekierron

tulo-

ja

lähtöyhteet.

Kuva

4

ilmaisee

jäähdytysnestekierron konvertterikaapistossa. Vaikkei kuvan kaappi olekaan täysin
vastaava kuin kuvan 3 voitiin sitä kuitenkin käyttää lämmönsiirtimien sijaintien
selvittämisessä, koska kyseinenkin kaappi on ACS800-67LC sarjaa.

Kuva 4. Konvertterikaapiston jäähdytysnestekierto. Tulevan kylmän jäähdytysnesteen
kulku on merkattu sinisellä ja vastaavasti lämmennyt poistuva neste punaisella. (mukaillen
ABB Oy, 2012a, s. 112.)
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3.2 Tuloyksikön (ICU) jäähdytyslaitteisto
3.2.1 Puhallin
Koko konvertterikaapiston lisäksi myös tuloyksikkö on nestejäähdytetty. Jäähdytys
tapahtuu ilma-vesi -lämmönvaihtimella, jonka ripojen läpi puhallin puhaltaa kuumaa ilmaa
jolloin lämpö siirtyy ilmavirrasta ripojen sisällä virtaavaan veteen. Kuvan 3 mukaan on
ICU:ssa vain yksi puhallin (no. 3). Tämän malliksi ICU:n laiteopas ilmoitti R2E225BD92-12 (ABB Oy, 2012b, s. 92, 94). Kyseessä on 135 W:n keskipakopuhallin, joka on
esitetty kuvassa 5 ja sen hintatiedot taulukossa 1 (ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG.,
2010, s. 1-2). Hintatiedot saatiin yhdysvaltalaisen Allied Electronicsin verkkosivuilta, joka
antoi edullisimmat hinnat puhaltimille eri toimitusmäärineen (Allied Electronics, 2013).

Kuva 5. ICU:n puhallin R2E225-BD92-12 (ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG.,
2010, s. 1).

Taulukko

1.

ICU:n

puhaltimen

R2E225-BD92-12

kappalekohtainen

hinta

eri

toimitusmäärillä (Allied Electronics, 2013).
Kappalemäärä

1

10

25+

Hinta [$]

177.46

163.99

141.99

3.2.2 Lämmönvaihdin
Ilma-vesi -lämmönvaihtimen sijainti ja asento nähdään kuvasta 4. Kuvan 4 tuloyksikkö ei
ole tässä työssä tarkasteltu malli, joten lämmönvaihtimen asento ja sijainti varmistettiin
vielä tässä työssä tarkastellun tuloyksikön +C108 laiteoppaasta. Tämä voitiin todeta
kuvasta 6, josta havaitaan, että puhallin imee ilman sisäänsä alapuolelta ja puhaltaa sen
kaapin takaseinän suuntaisesti pystyssä olevan lämmönvaihtimen ripojen läpi. (ABB Oy,
2012b, s. 47.)
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Kuva 6. Tuloyksikön puhallin ja ilma-vesi -lämmönvaihdin. Lämmönvaihdin on korostettu
vihreällä värillä. (mukaillen ABB Oy, 2012b, s. 47.)

Tällaiseen kohteeseen tarkoitetut lämmönvaihtimet ovat mittatilaustyönä tehtäviä, joten
lämmönvaihtimen koko ja tyyppi jouduttiin arvioimaan ja pyytämään siitä tarjous. Edellä
mainittujen kuvien perusteella lämmönvaihtimen kooksi arvioitiin 320 x 320 x 50 mm
(leveys, korkeus, paksuus). Tarjouspyyntö lähetettiin kiinalaiselle lämmönvaihtimien
valmistamiseen erikoistuneelle Wuxi Yu Shun Heat Exhanger Co., Ltd:lle, joka ilmoitti
valmistavansa 1-3 MW:n konverttereille tarkoitettuja lämmönvaihtimia. Kuvassa 7 on
esimerkkikuva kyseisistä lämmönvaihtimista. (Wuxi Yu Shun Heat Exchanger Co., Ltd.,
2013.)

Kuva 7. Esimerkkikuva valitun valmistajan lämmönvaihtimista (Wuxi Yu Shun Heat
Exchanger Co., Ltd., 2013).
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Valmistaja ilmoitti valmistusprosessista seuraavaa: materiaali korkealuokkaista alumiinia,
liittämisessä käytetään juotos- ja hitsiliitoksia ja tuotteet täyttävät standardin ISO9001
vaatimukset (Wuxi Yu Shun Heat Exchanger Co., Ltd., 2013). Tämän lisäksi tilaukseen
listattiin lämmönvaihtimille seuraavat vaatimukset: levymäinen rakenne, käyttöpaine 100150 kPa, maksimi suunnittelupaine 600 kPa, sekä vesi-glykoliseos jäähdykkeenä.
Ripatyyppi jätettiin valmistajan päätettäväksi (ABB Oy, 2012a, s. 116-117). Näillä
kriteereillä tehtyyn tilaukseen saadun tarjouksen tiedot on esitetty taulukossa 2.
Huomioitavaa

on,

että

tarjouksessa

minimitoimitusmäärä

on

50

kpl

johtuen

lämmönvaihtimen pienestä koosta (Hong, A, 2013).

Taulukko 2. ICU:n lämmönvaihtimen veroton kappalehinta. Minitilausmäärä 50 kpl.
(Hong, A, 2013.)
Tyyppi

Koko [mm]

Rakenne

Veroton
hinta/kpl [$]

Ilma-vesi
lämmönvaihdin

320 x 320 x 50

Levymäiset

67

rivat

3.3 Roottoripuolen konvertterin (INU) jäähdytyslaitteisto
3.3.1 Puhaltimet
Kuvasta 3 voidaan havaita, että roottoripuolen konvertterissa on kaapin alaosassa kaksi
keskipakopuhallinta (no. 15). Näiden malli D2E146-AP47-xx saatiin konvertterin
laiteoppaasta (ABB Oy, 2012a, s. 127). Puhaltimen mallilla internetistä hakemalla löytyi
useita myyjiä, joka teki hintatietojen hankkimisesta vaivatonta. Laiteoppaassa ei ollut
annettu täysin tarkkaa mallia puhaltimelle, oletettiin sen olevan D2E146-AP47-75, joka oli
kokonsa puolesta konvertterikaappiin sopiva. Puhaltimen hinta otettiin eri toimittajien
vertailun jälkeen edullisimmaksi osoittautuneelta yhdysvaltalaiselta Newark.com sivustolta
(Newark, 2013a). Taulukossa 3 on esitetty puhaltimen kappalekohtainen hinta eri
toimitusmäärillä.
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Taulukko 3. Puhaltimen D2E146-AP47-75 kappalekohtainen hinta eri toimitusmäärillä
(Newark, 2013a).
Kappalemäärä

1

10

50+

Hinta [$]

293.68

251.73

251.73

3.3.2 Lämmönvaihtimet
Lämmönvaihtimien koko ja sijainti jouduttiin osittain päättelemään kuvasta 4, sillä muuta
viittausta valmistajan materiaaleissa ei lämmönvaihtimista ollut. Kuvan perusteella
invertterimoduulien yläosaan tulee kylmä jäähdytysvesi, josta se myös poistuu
lämmenneenä.

Tämän

perusteella

voitiin

moduulien

yläosassa

olettaa

olevan

lämmönvaihtimet. Toinen tulevan jäähdytysveden linja tulee moduulien alaosaan ja
poistuu lämmenneenä yläosasta. Tämä linja kulkee siis invertterin lävitse ja jäähdyttää sen
sisäisiä komponentteja spesifisesti. (ABB Oy, 2012a, s. 112.)

Lämmönvaihtimien
Laiteoppaasta

selvittämiseksi

saatiin

invertterin

selvitettiin
mallikoodi,

ensin

invertterimoduulien

ACS800-104LC-0705-7+E205,

malli.
sekä

laitearvot, joilla tietoa voitiin alkaa hakemaan. Laitearvot on listattu taulukossa 4. (ABB
Oy, 2012a, s. 120.)

Taulukko 4. Invertterin laitearvot (ABB Oy, 2012a, s. 120).
Invertterin

Runko-

mallikoodi

koko

A (AC)

kVA

A (AC)

ACS800-104LC-

2xR8i

1143

1366

1710

0705-7+E205

Kyseisestä invertteristä ei kuitenkaan ollut saatavilla minkäänlaista materiaalia, joten sille
etsittiin taulukossa 4 listatuilla arvoilla vastaava invertteri, josta tietoa olisi paremmin
saatavilla. Vastaavat arvot löydettiin ACS800-104LC-1370-7 invertteristä. Kyseisen
invertterin jäähdytysnestevirtaukseksi on annettu 26l/min ja lämpöhukaksi 17.4kW, josta
98% siirtyy veteen ja 2 % ympäröivään ilmaan. (ABB industrial drives, 2012a, s. 31.)
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Suurimman lämpöhukan invertterissä aiheuttaa IGBT-moduuli(t), joten seuraavaksi
selvitettiin niiden mallit. Moduulit voivat olla konfiguraatioltaan joko dual- tai sixpackmoduuleja. Dual-moduuleja tarvitaan yhtä invertteriä kohden kolme, kun taas sixpackmoduuleja ainoastaan yksi. (Juntunen, 2013). Eri valmistajien tuoteluetteloita selaamalla
tultiin siihen tulokseen, että kyseisessä invertterissä käytetään dual-moduuleja, koska
sixpack-moduuleista ei ole saatavilla riittävän suurta virtaa kestäviä malleja. Lopulta
IGBT:ksi valittiin Infineonin FF600R12ME4-IGBT. Kyseisen moduulin virrankesto on
vaadittavat 1200A, sekä sen tyypillisiksi käyttökohteiksi on mainittu korkean tehon
konvertterit, sekä tuuliturbiinit, joten valintaa voitiin pitää paikkansa pitävänä. (Infineon,
2013 s. 1-2.)

Seuraavana valitulle IGBT:lle etsittiin sopiva jäähdytyselementti. Vesijäähdytetyn
invertterin ollessa kyseessä, tapahtuu moduulien jäähdytys cold-platen, eli kylmälevyn
avulla, minkä sisäisissä kanavistoissa kiertää jäähdytysvesi (ABB industrial drives, 2012a,
s. 27; Juntunen, 2013). Sopiva kylmälevy, MQT1914 löytyi yhdysvaltalaiselta MaxQ
Technology -yritykseltä. Kyseiselle kylmälevylle voidaan sijoittaa vierekkäin kaikki kolme
invertterin IGBT-moduulia. Koska moduuleita on kaapissa kaksi, tarvitaan myös
kylmälevyjä kaksi. (MaxQ Technology, 2013, s. 1.) Kyseisestä kylmälevystä pyydettiin
tarjous yhden, kymmenen, sekä sadan kappaleen erälle. Kuvassa 8 on valittu kylmälevy ja
taulukossa 5 ilmoitettu kappalekohtaiset verottomat hinnat eri toimitusmäärille.

Kuva 8. IGBT:iden jäähdyttämiseen valittu kylmälevy MQT1914 (MaxQ Technology,
2013, s. 1).

21

Taulukko

5.

Kylmälevyn

MQT1914

verottomat

kappalekohtaiset

hinnat

eri

toimitusmäärillä (Memo, 2013).
Kappalemäärä
Veroton

1

hinta/kpl 350

10

100

295

210

[$]

Edellä mainitun mukaisesti on invertterin kokonaishukkateho 17.4 kW. Valittujen IGBTmoduulien lämpöhukaksi on tuote-esitteessä ilmoitettu 4050 W, joten vaaditut kolme
moduulia tuottavat enimmillään 12.15 kW lämpöä (Infineon, 2013, s. 2). Jäljelle jäävä 5.15
kW täytyy myös johtaa kaapista nestejäähdytyksen avulla ulos. Tätä varten kaapissa on
oltava kylmälevyjen lisäksi ilma-vesi -lämmönsiirtimet.

Kuvasta 4 voitiin päätellä, että lämmönsiirtimet sijaitsevat moduulien yläosassa ja niitä on
kaksi vierekkäin. Alaosassa olevat puhaltimet puhaltavat siis invertterin läpi ilmaa joka
siirtää komponenttien pinnasta hukkalämmön jäähdytysnesteeseen lämmönvaihtimen
ripojen läpi virratessaan. Liitteen 1 mukaan roottoripuolen kaapin leveys on 500 mm ja
syvyys 600 mm. Tämän tiedon perusteella arvioitiin lämmönvaihtimen kooksi 370 x 200 x
50 mm. Lämmönvaihtimesta pyydettiin tarjous samalta valmistajalta ja samoilla ehdoilla
kuin tuloyksikön lämmönvaihtimestakin. Saatu tarjous on esitetty taulukossa 6. Hinta on
jälleen veroton ja minimitilausmäärä 50 kpl (Hong, A, 2013).

Taulukko 6. INU:n lämmönvaihtimien veroton kappalehinta. Minitilausmäärä 50kpl
(Hong, A, 2013).
Tyyppi

Koko [mm]

Rakenne

Veroton

hinta/kpl

[$]
Ilma-vesi-

370 x 200 x 50

Levymäiset rivat

50

lämmönvaihdin

3.4 Verkon puoleisen konvertterin (ISU) jäähdytyslaitteisto
Tuulivoimakonvertterin laiteoppaan mukaan verkon puoleisessa konvertterissa on sama
invertteri, sekä samat jäähdytyspuhaltimet, kuin roottorin puoleisessa konvertterissa (ABB
Oy, 2012, s. 121, 127). Voidaan siis olettaa, että myös muut jäähdytysjärjestelmän osat,
kuten kylmälevy ja lämmönvaihtimet ovat samat kuin edellä käsitellyssä roottorin
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puoleisessa

konvertterissa.

Verkon

puoleisen

konvertterin

jäähdytysjärjestelmän

komponenttien hintatiedot saadaan siis suoraan edellisestä kappaleesta.

3.5 Linjasuotimen (FIU) jäähdytyslaitteisto
Kuvassa 3 ei linjasuotimen kaappiin ole nimetty lainkaan jäähdytyslaitteita, eikä FIU:n
jäähdytyksestä myöskään mainita laiteoppaissa mitään. Kuvasta 4 kuitenkin nähdään, että
kaapissa on vesikierto. Kaapissa ei ole ilmoitettu olevan lainkaan lainkaan puhaltimia,
voidaan

lämmönsiirron

olettaa

tapahtuvan

johtumalla

komponentista

suoraan

lämmönvaihtimeen, kuten kylmälevyyn. Laiteoppaasta otetusta kuvasta 9 nähdään, että
kondensaattorin alla on jäähdyttävä kylmälevy tulo- ja lähtölinjoineen. (ABB Oy, 2012a, s.
102.)

Kuva 9. Linjasuotimen kondensaattorin jäähdytys. Kylmälevy on merkattu keltaisella,
jäähdytysnesteen tulolinja sinisellä ja lähtölinja punaisella (mukaillen ABB Oy, 2012a, s.
102).
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Kylmälevyn koko arvioitiin eri kuvien tietoja yhdistämällä karkeasti noin 350 x 200 mm
kokoiseksi (ABB Oy, 2012a, s. 102; Vinko, A, 2013; Liite I). Tämän perusteella lähdettiin
etsimään sopivaa kylmälevyä, jollainen löydettiin Wakefield-Vette -valmistajalta.
Tyyppikoodiltaan 180-12-12C -levyn koko on 304.9 x 196.9 mm ja siihen on upotettu
ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki, joka kulkee levyn läpi pituussuunnassa neljä
kertaa kuvan 10 mukaisesti. (Wakefield-vette, 2013, s. 1.)

Kuva 10. Wakefield-Vette 180-12-12C kylmälevy (Wakefield-vette, 2013, s. 1).

Hintavertailu suoritettiin jälleen eri myyjien kesken, joilla hinnat olivat saatavilla. Jo
aiemminkin valittu Newark oli ainoa, jolla oli hintatiedot kattavasti saatavilla, joten
kyseinen toimittaja valittiin jälleen. Taulukossa 7 on taulukoituna kylmälevyjen hinnat eri
toimitusmäärille. (Newark, 2013b.)

Taulukko 7. Kylmälevyn 180-12-12C kappalekohtaiset hinnat eri toimitusmäärillä
(Newark, 2013b).
Kappalemäärä

1

25

100

Hinta/kpl [$]

211.52

188.85

125.89

3.6 Apulaitemoduulin (ACU) jäähdytyslaitteisto
3.6.1 Tuuletin
Kuvan 3 mukaan on ACU:ssa vain yksi tuuletin kaapin yläosassa (no 16). Tuulettimen
malli on laiteoppaan mukaan W2E 143-AA09-01 (ABB Oy, 2012a, s. 127). Kyseessä on
24 W:n aksiaalituuletin, jolle edullisin hinta tällä kertaa löytyi kansainvälisen puhallin- ja
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tuuletinvalmistajan ebm-papst -konsernin suomalaiselta tytäryhtiöltä (ebmpapst, 2013).
Kuvassa 11 on kyseinen tuuletin ja taulukossa 8 on tuulettimen verottomat kappalehinnat
eri toimitusmäärillä.

Kuva 11. Apulaitemoduulin aksiaalituuletin W2E143-AA09-01 (ebmpapst, 2013).

Taulukko 8. W2E143-AA09-01 -tuulettimen verottomat kappalehinnat (alv 0%) (ebmpapst,
2013; Granberg, T, 2013).
Kappalemäärä

1

Veroton hinta/kpl 85

10

50

100

68

59.50

55.25

[€]

3.6.2 Lämmönvaihdin
Kuvan 4 mukaan on ACU:ssa yksi pieni lämmönvaihdin aivan kaapin alaosassa. Kuvien 3
ja 4, sekä liitteen I perusteella tämän kooksi arvioitiin 190 x 120 x 50 mm ja tästä
pyydettiin tarjous samaan tapaan kuin muidenkin kaappien lämmönvaihtimista. Saatu
tarjous on esitetty taulukossa 9. Edelleen tilauksen minimäärä on 50 kpl ja hinnat ovat
verottomia kappalehintoja (Hong, A, 2013).
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Taulukko 9. ACU:n lämmönvaihtimen veroton kappalehinta. Minitilausmäärä 50 kpl.
(Hong, A, 2013.)
Tyyppi

Koko [mm]

Rakenne

Veroton

hinta/kpl

[$]
Ilma-vesi-

190 x 120 x 50

Levymäiset rivat

17

lämmönvaihdin

3.7 Tarvikkeet
Välittömästi jäähdytykseen liittyvien komponenttien lisäksi kuuluu jäähdytysjärjestelmään
myös useita muita komponentteja. Seuraavassa on käsitelty näistä keskeisimpiä, kuten
lämpötila-anturit, painelähetin, sekä putket jäähdytysnesteelle. Pienet yksittäiset osat, kuten
letkuliittimet on jätetty vertailusta pois niiden vähäisen hintavaikutuksen vuoksi.

3.7.1 Jäähdytysnesteputket
Eri kuvista hakemalla nähtiin, että konvertterikaapistossa on käytössä neljää erikokoista
putkea. Kuvaan 3 merkittyjen jäähdytysnesteen tulo- ja lähtöputkien (no. 19) kierteiden
kooksi on liitteessä I merkitty G2”, mikä tarkoittaa, että kyseessä on Whitworth-kierre,
jonka ulkohalkaisija on maksimissaan 59.614 mm (Ring & Plug Thread Gages, 2013).
Muut putkikoot, ulkohalkaisijaltaan noin 8, 12 ja 16 mm arvioitiin laiteoppaan kuvista
vertaamalla kokoja tulo- ja lähtöputkien kokoon (ABB Oy, 2012a, s. 28). Putkien pituudet
selvitettiin mallintamalla konvertterikaapisto ja jäähdytysnesteputket kuvan 12 mukaisesti
SolidWorksilla, jolloin kokonaispituuksien mittaus oli vaivatonta.
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Kuva 12. Konvertterikaapisto ja sen jäähdytysnesteputket mallinnettuna SolidWorksilla,
jossa siniset putket ovat tulolinjoja ja punaiset lähteviä.

Putkissa käytetyiksi materiaaleiksi on ilmoitettu alumiini, haponkestävä ruostumaton teräs,
sekä PA- eli polyamidi- tai nylon-muovi. Kuvasta 13 nähtiin että tulo- ja lähtöputket ovat
metallia, joten niiden oletettiin olevan haponkestävää ruostumatonta terästä, sillä niiden
täytyy kestää letkuliitosten kierteittäminen. Invertterimoduulien putkien materiaali voitiin
todeta PA-muoviksi samaan tapaan kuvasta 14 kuin edelläkin. Loput linjat oletettiin
jäykiksi alumiiniputkilinjoiksi, koska näistä ei ollut minkäänlaista lisätietoa saatavilla.
(ABB Oy, 2012a, s. 49, 77, 127.)
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Kuva 13. Jäähdytysnesteen tuloputki (ABB Oy, 2012a, s. 49).

Kuva 14. Invertterimoduulin jäähdytysnesteputki (ABB Oy, 2012a, s. 77).

Taulukkoon 10 on taulukoituna putkilinjojen koot, materiaalit, pituudet, sekä metri- ja
kokonaishinnat. Hinnat haettiin jälleen internetistä eri jälleenmyyjiltä. Lukuun ottamatta
haponkestävää putkea, jonka hintatiedot on saatu suomalaisen Onnisen luettelosta, on
hinnat putkille otettu yhdysvaltalaiselta McMaster-Carr -sivustolta ja muutettu hinnat
euroiksi. Alumiiniputkien kohdalla on hinnat otettu 25 jalan, eli noin 7.6 metrin pätkissä
myytävistä keloista.
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Taulukko 10. Jäähdytysnesteputkien koot, materiaalit, pituudet ja hinnat (McMaster-Carr,
2013a; McMaster-Carr, 2013b; Onninen, 2013, s. 11).
Halkaisija

x Materiaali

Pituus

Hinta (alv Kokonaishinta (alv

[m]

0%) [€/m]

0%) [€]

3003 Alumiini

1.86

3.75

6.98

3003 Alumiini

10.37

3.75

38.89

5/8” x 1/16”

Polyamidi

7.1

3.76

26.70

(15.9 x 1.59 mm)

(Nylon)

60.3 x 3.6

Haponkestävä

4

57.70

230.80

Seinämävahvuus
[tuuma]
5/16” x 0.035”
(7.94 x 0.9 mm)
½” x 0.035”
(12. x 0.9 mm)

ruostumaton
teräs

1.4404,

kierteitettävä
23.33

Yhteensä

303.37

3.7.2 Lämpötila-anturi
Vaikka konvertterikaapistossa itsessään ei ole jäähdytysjärjestelmän ohjauslogiikkaa, on
tulo- ja paluuputkissa kuitenkin lämpötila-anturit, sekä paineanturi antamassa tietoa
ulkoiselle jäähdytysyksikölle (ABB Oy, 2012a, s. 98, 103).

Lämpötila-anturin tyyppi on laiteoppaan mukaan PT100 (ABB Oy, 2012a, s. 103).
Kyseessä

on

vastusanturi,

jossa

on

positiivisen

lämpötilakertoimen

omaava

platinaelementti. Kun lämpötila elementissä nousee, niin platinalangan vastusarvo kasvaa.
Vastaavia antureita käytetään monissa eri sovelluksissa, joten tällaisen hintatietojen
löytäminen olikin vaivatonta. (Produal, 2013.)

Edullisin sopiva vaihtoehto löydettiin Procon Productsilta, joka myy tuotteitaan ebayn
kautta. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturi soveltuu veden ja öljyn lämpötilan
mittaamiseen lämpötila-alueella -50-400 astetta. Anturin tarkkuusluokka on A, mikä
tarkoittaa, että sen poikkeama nolla-asteen lämpötilassa on +-0.15 astetta (Nokeval, 2013).
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Anturin verollinen kappalehinta on 9.99 $. Paljousalennuksia ei kyseinen myyjä
ilmoittanut. Kuvassa 15 on valittu anturi. (Procon, 2013.)

Kuva 15. PT100-lämpötilanturi (Procon, 2013).

3.7.3 Painelähetin
Painelähettimen

avulla

tarkkaillaan

jäähdytysjärjestelmässä

vallitsevaa

painetta.

Lähettimen vaadittu paine-alue on 0-10 bar, virta-alue 4-20 mA ja käytettävä jännite 24 V
(ABB Oy, 2012c, s. 118 & 125). Näiden arvojen avulla voitiin etsiä sopiva painelähetin ja
ehdot täyttävä edullisin vaihtoehto löydettiin ebayn kautta tuotteitaan myyvältä
Thomasmall-jälleenmyyjältä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturi on esitetty
kuvassa 16. Anturin hinta on 39.50 $. Tässäkään tapauksessa suuremmista tilausmääristä ei
ollut ilmoitettu alennuksia. (Thomasmall, 2013.)

Kuva 16. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 0-10 bar, 9-32 V painelähetin 4-20
mA:n lähtövirralla (Thomasmall, 2013).
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3.8 Ulkoinen jäähdytysyksikkö
Konvertterikaapistossa ei ole jäähdytysnesteen kierrättämiseen pumppua eikä säätölaitteita,
joten niiden on oltava omassa erillisessä yksikössä kaapiston ulkopuolella. Tämä voi olla
joko kaappikohtainen yksikkö tai yksi suurempi yksikkö, joka huolehtii useamman
kaapiston jäähdytysnesteen kierrättämisestä. Kaapistossa lämmenneestä nesteestä on lämpö
johdettava pois, ennen kuin se voidaan syöttää takaisin kaapistoon. Tämä voidaan toteuttaa
ulkoisessa yksikössä joko johtamalla lämmönvaihtimen avulla lämpö ilmaan tai
sekundääripiirin avulla, jolloin kaapistosta tulevan primääripiirin nesteen lämpö johdetaan
lämmönvaihtimessa sekundääripiirin nesteeseen, joka on osa isompaa kokonaisuutta.
(ABB Oy, 2012a, s. 111-113.)

Tanskalainen Hydratech Industries valmistaa naselliin sijoitettavia jäähdytysyksiköitä,
jotka sisältävät kaiken tarpeellisen yhdessä kokonaisuudessa. Yksikköön kuuluu muun
muassa lämmönvaihdin, paisuntasäiliö, lämmityselementti, pumppu, mittalaitteet ja
letkusarja asennusta varten. Tällaisesta yksiköstä pyydettiin tarjous 2.6 MW:n
tuulivoimakonvertterille, jonka hukkalämpö nesteeseen on 44 kW. Tällaiset yksiköt ovat
aina sovelluskohteen mukaan tehtyjä tilaustöitä, joten tarkkaa hintaa heiltä ei ollut
saatavilla. Hinta-arvioksi piensarjatuotannolle annettiin noin 12 000 euroa/kpl ja yli 200
kpl/vuosi sarjatuotannolle 8-10 000 euroa. (HydratechIndustries, 2013; Vendelbo, H,
2013.)
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4 TULOKSET

Tässä kappaleessa summataan yhteen saadut tutkimustulokset. Työssä listatuista
jäähdytysjärjestelmän

komponenteista

esitetään

havainnollistava

SolidWorks-malli,

taulukoidaan yhteen komponentit tietoineen ja summataan kokonaiskustannukset yhteen.

4.1 Jäähdytysjärjestelmän komponentit ja kokonaiskustannukset
Kuvassa 16 on SolidWorksilla tehty malli, jossa on esitetty työssä läpi käydyt
jäähdytysjärjestelmän komponentit lukuun ottamatta puhaltimia ja paine-/lämpötilaantureita. Konvertterikaapisto piirrettiin liitteestä I saatujen mittojen mukaan ja
komponentit tuotetiedotteista saatujen mittojen avulla oikeaan kokoonsa. Mallin avulla
putkilinjojen pituudet arvioitiin kustannusten selvittämiseksi.

Kuva

16.

Lämmönvaihtimet,

kylmälevyt

ja

jäähdytysnestelinjat

SolidWorksilla

mallinnettuina konvertterikaapistoon, jossa sininen linja on jäähdytysnesteen tulolinja,
punainen lähtölinja, kylmälevyt keltaisia ja ilma-vesi -lämmönvaihtimet vihreitä.

32

Taulukkoon 11 on listattuna kaikki työssä selvitetyt jäähdytysjärjestelmän komponentit,
niiden kappalemäärä, hinta ja kokonaiskustannukset koko järjestelmästä. Veroton hinta
tarkoittaa, ettei tuotteesta ole maksettu Suomeen arvonlisäveroa.

Taulukko 11. Tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmän komponenteista listattuina
tyyppi,

kaappiyksikkö,

lukumäärä

ja

hinta

eri

tilausmäärillä.

Hinnat

ovat

arvonlisäverottomia. Punaisella merkityt hinnat ovat suomalaisten jälleenmyyjien hintoja.
Verottomat hinnat/kpl [€]
Komponentti

Tyyppi

Kaappiyksikkö

Puhallin

R2E225-BD92-12

ICU

1

ICU
INU &
ISU
INU &
ISU
INU &
ISU

1

FIU

1

153,84

ACU

1

85

ACU

1

Lämmönvaihdin
Puhallin

D2E146-AP47-75

Kylmälevy

MQT1914

Lämmönvaihdin
Kylmälevy
Tuuletin
Lämmönvaihdin
Jäähdytysnesteputki 5/16"
Jäähdytysnesteputki 1/2"
Jäähdytysnesteputki 5/8"
Jäähdytysnesteputki 60,3 mm

180-12-12C
W2E143-AA0901

Lkm

Tilausmäärä:
1

10

50

100

129,07

119,27

103,27

103,27

-

-

48,73

4

213,6

183,09

4

254,56

214,56

4

-

-

183,09
-

183,09
152,74

-

36,37

-

137,36

91,56

59,5

55,25

68
-

-

12,37

-

3003 Alumiini

1,86

4,5

2,16

1,8

-

3003 Alumiini

10,37

7,82

3,75

3,13

-

7,1

3,76

-

-

-

1.4404 teräs

4

57,7

-

-

-

PT100

2

7,27

-

-

-

Painelähetin

1

28,73

-

-

-

Ulkoinen
jäähdytysyksikkö

1

12 000

12 000

12 000

12 000

14837

14482

14434

14137

Lämpötila-anturi

Polyamidi

Kok.
hinta

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotteiden hinnoista on saatu ulkomaisilta, pääasiassa
yhdysvaltalaisilta ja aasialaisilta toimittajilta, jolloin tuotteita Suomeen tilattaessa nousevat
hinnat veroseuraamusten ja toimituskulujen myötä. Suomalaisten toimittajien hinnat on
taulukossa merkitty punaisella. Lukuun ottamatta lämmönvaihtimien hintoja, mitkä on
pyydetty suoraan valmistajalta, on hinnat kuluttajahintoja eli suuren volyymin
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tuulivoimakonvertterin valmistajalle ei jäähdytysjärjestelmä maksa tässä työssä saatua
summaa.

Hintoja joita ei ole ollut annettu tietylle tilausmäärälle, on laskennassa käytetty hintana
lähintä mahdollista annettua hintaa. Esimerkiksi ilma-vesi -lämmönvaihtimien tapauksessa
oli hinnat annettu ainoastaan vähintään 50 kappaleen tilausmäärille, joten tätä hintaa
käytettiin myös niin yhden, kymmenen kuin sadankin kappaleen kohdalla.

Taulukosta huomataan, että jäähdytysjärjestelmän kustannukset ovat vahvasti riippuvaisia
ulkoisen jäähdytysyksikön hinnasta. Liitettäessä konvertterin jäähdytysjärjestelmä osaksi
suurempaa jäähdytysjärjestelmää alenevat kustannukset. Myös sarjatuotanto laskee
kappaleiden hintoja. Yksittäiskappaleen ja sadan kappaleen välillä kaapiston sisäisten
jäähdytyskomponenttien

kustannukset

jäähdytysyksikön

laskisi

hinta

alenevat

valmistajan

noin

arvion

neljänneksen.

mukaan

yli

200

Ulkoisen
yksikön

vuosituotannossa 12 000 eurosta 8-10 000 euroon, eli 17-34 %, mikä on jo hyvin
merkittävä säästö. Ulkoisen jäähdytysyksikön hinnassa on kuitenkin syytä ottaa huomioon,
että hinta on ainoastaan yhden valmistajan antama tarjous, sillä se oli ainut mikä tätä työtä
varten saatiin, joten varsinaista hintavertailua ei tässä kohti voitu suorittaa.
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5 POHDINTA

Seuraavassa pohditaan tutkimuksen onnistumista ja saadun tuloksen luotettavuutta. Lisäksi
esitetään keskeisimmät johtopäätökset, mahdollisuus tulosten yleistettävyyteen, sekä
jatkotutkimusaiheita konverttereiden jäähdytysjärjestelmistä.

5.1 Tutkimustuloksen luotettavuus
Tutkimus tehtiin ilman ulkopuolisia vaikuttajia ja paineita tietyn suuntaisen tuloksen
saamiseksi. Tuotteet ja toimittajat valittiin objektiivisesti sopivimman tuotteen ja
edullisimman hinnan perusteella suosimatta mitään tiettyä toimittajaa tai valmistajaa.
Näiltä osin tulosta voidaan siis pitää luotettavana, koska sitä ei ole tarkoituksellisesti
pyritty manipuloimaan kumpaankaan suuntaan.

Toisaalta tutkimuksen teki konetekniikan opiskelija, mikä ilmeni tutkimuksen edetessä
aivan vääräksi opiskelualaksi tällaisen aiheen tutkimiseen. Tutkimuksen tekemisessä
jouduttiin konvertteritekniikan osalta käyttämään paljon ulkopuolista apua ja joissain
kohdissa tekemään oletuksia vähäisten pohjatietojen ja rajallisen informaation saannin
vuoksi. Nämä seikat luovat virheiden mahdollisuuden työn tulokseen ja laskevat
tutkimuksen reliabiliteettia.

Jäähdytysjärjestelmän kustannusten kannalta olennaisimmat komponentit selvitettiin työssä
niin hyvin kuin mahdollista. Pieniä osia, kuten letkuyhteitä ei tutkimukseen ole otettu
mukaan, sillä niiden vaikutus lopputulokseen olisi hyvin vähäinen, eikä näistä ollut erillistä
tietoa saatavilla, joten osien suhteen olisi jouduttu tekemään oletuksia monessa kohtaa.
Tämä taas olisi nostanut tutkimuksen virhemarginaalia.

Hintavertailussa pyrittiin löytämään aina edullisin vaihtoehto jokaiselle komponentille
internetin hakukoneita käyttämällä tai pyytämällä tarjous suoraan yrityksestä. Jokaiselle
potentiaaliselle

jälleenmyyjälle

tai

valmistajalle

tarjouspyyntöjä

lähettämällä

ja

kilpailuttamalla näitä keskenään olisi komponentit voinut saada tutkimuksessa käytettyjä
hintoja halvemmallakin. Tällainen ei kuitenkaan ollut tutkimuksen puitteissa mahdollista,
eikä tarkoituksenmukaista sen suuren kuormittavuuden vuoksi.
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5.2 Keskeiset johtopäätökset
Tutkimuksesta

saatujen

hintojen

perusteella

nähdään,

että

jäähdytysjärjestelmän

kustannuksien osalta olennaisin osa on ulkoinen jäähdytysyksikkö, joka muodostaa
piensarjatuotannossa

yli

80

%

koko

jäähdytysjärjestelmän

hinnasta.

Sisäisistä

komponenteista IGBT:iden jäähdyttämiseen käytettävät kylmälevyt ovat kalleimmat
yksittäiset komponentit.

Kehitettäessä

tuulivoimakonverttereihin

jäähdytysjärjestelmiä

on

keskityttävä

uusia
myös

taloudellisesti

kaapiston

kilpailukykyisiä

ulkopuolella

tapahtuvaan

lämmönpoistoon jäähdykkeestä. Mikäli tämän yksikön hintaa ei saada merkittävästi
alennettua, on jäähdytysjärjestelmän kokonaishintaa hyvin vaikea saada laskettua niin alas,
että valmistajat kiinnostuisivat uudesta teknologiasta. Toinen vaihtoehto on kehittää vesija ilmajäähdytyksen korvaajaksi jäähdytysjärjestelmä, joka on hinnaltaan tasoissa näiden
perinteisten

jäähdytysjärjestelmien

kanssa,

mutta

teknologisesti

huomattavasti

edistyneempi tehokkuuden ja koon suhteen. Näille tavoitteille tämän tutkimuksen tulos
antaa hyvän osviitan raameista, joissa hinnan suhteen tulee pysyä.

5.3 Tulosten yleistettävyys
Työhön valitun tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmä ei suinkaan ole juuri tätä
tarkoitusta varten kehitetty, vaan pääpiirteittäin kyseessä on hyvin yleinen tapa jäähdyttää
tehoelektroniikkaa. Tästä syystä tutkimustulosta voidaan käyttää antamaan suuntaa myös
muiden konverttereiden nestejäähdytysjärjestelmän kustannuksista. Huomioitavaa tietenkin
on, että teholuokan kasvaessa hukkalämpö kasvaa jolloin jäähdyttävien komponenttienkin
tehon on luonnollisesti kasvettava, mikä usein tarkoittaa niiden fyysisen koon kasvamista
ja hinnan nousua. Lisäksi tutkimuksen konvertterikaapisto oli myös täysin suljettu, mikä
nostaa jäähdytysjärjestelmän kustannuksia, koska kaikki hukkalämpö on siirrettävä nesteen
avulla kaapista ulos.

5.4 Jatkotutkimusaiheet
Jatkotutkimusaiheina voitaisiin konverttereita ottaa useammasta eri teholuokasta ilma- ja
nestejäähdytteisinä ja tutkia muuttuuko jäähdytysjärjestelmän kustannukset jossain
teholuokassa voimakkaasti vai onko muutos jatkuvasti lineaarinen. Myös ilma- ja
nestejäähdytyksen välillä voitaisiin tehdä vertailua, missä vaiheessa nestejäähdytyksestä
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tulee kannattavampi vaihtoehto ja onko perustelu pelkästään taloudellinen vai vaikuttaako
siihen myös muut seikat.
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