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Tiivistelmä 

Lämmönvaihtimet ovat teollisuudessa laajasti käytössä olevia laitteita, joiden tehtävänä on siirtää lämpöenergiaa 

prosessivirrasta toiseen. Lämmönvaihtimen tehokkuuden alentuessa lämpöenergian siirto hidastuu, mikä voi johtaa 

prosessin ajautumiseen pois toimintapisteestään ja energiankulutuksen kasvuun. Tavallisesti lämmönvaihtimista 

seurataan vain niiden lämpötehoa eikä sen hyvyyteen esimerkiksi virtausolosuhteisiin nähden oteta kantaa. Tässä 

työssä tutkittiin menetelmiä lämmönvaihdinten tehokkuuden seurantaan ja optimointiin. Tavoitteena oli löytää 

mittari, joka näyttää lämmönvaihtimen tehokkuuden sen toimintaolosuhteisiin nähden. Tutkimuksen fokuksena oli 

erityisesti lämmönvaihtimen likaantumisesta seuraava tehokkuuden aleneminen. 

 

Tutkimus suoritettiin käyttämällä Äänekoskella toimivan karboksimetyyliselluloosaa valmistavan CP Kelco Oy:n 

lämmönvaihtimista saatua prosessidataa. Tutkimukseen valittiin kaksi lämmönvaihdinta, jotka erosivat toisistaan sekä 

ajotavaltaan että sovelluskohteeltaan. Prosessidatan avulla saatiin arvokasta tietoa prosessin toiminnasta ja sen 

pohjalta kehitettiin menetelmiä lämmönvaihtimien tehokkuuden seurantaan ja optimointiin. 

 

Työn kirjallisuusosiossa perehdyttiin teollisuudessa käytettyihin lämmönvaihdinten tunnuslukuihin. Koska olemassa 

olevat tunnusluvut vaativat paljon mittaustietoa tai ilmensivät vaimeasti lämmönvaihtimissa tapahtuvia ilmiöitä, 

lämmönvaihtimen kokonaislämmönjohtavuuden ja lämpökapasiteettivirran suhteeseen pohjautuvaa 

tehokkuusindeksiä ehdotettiin. Tehokkuusindeksin toimivuutta tutkittiin vertaamalla sitä olemassa oleviin 

tunnuslukuihin. Lisäksi sitä verrattiin lämmönvaihtimen toiminnassa, kuten painehäviössä ja fluidien 

lähtölämpötiloissa tapahtuviin muutoksiin pistekaavioilla ja tarkastelemalla niiden välisiä korrelaatioita. Vakio-

olosuhteissa tehokkuusindeksin todettiin reagoivan johdonmukaisesti lämmönvaihtimen toiminnan muutoksiin sekä 

olevan herkempi muihin tutkittuihin menetelmiin verrattuna. Tehokkuusindeksin todettiin kuitenkin olevan herkkä 

fluidien tulolämpötilojen vaihteluille, jolloin data ei ollut vertailukelpoista eri tulolämpötiloilla. Tehokkuusindeksi 

soveltui siis parhaiten lämmönvaihtimille, joiden fluidien tulolämpötilat eivät vaihdelleet merkittävästi (± 5 ºC). 

 

Lämmönvaihdinten tehokkuutta pyrittiin optimoimaan niitä ympäröivän prosessin energiankulutuksen kautta. 

Prosessin energiankulutuksella huomattiin olevan yhteys lämmönvaihtimen tehokkuuden alenemiseen, jolloin 

lämmönvaihtimen pesuajankohta oli mahdollista määrittää kohonneen energiankulutuksen perusteella. 

Pesuajankohdan ennakoimiseen sovellettiin lämmönvaihtimen tehokkuuden alenemisesta johtuneen kulutetun 

energian ylimäärän lineaarista ekstrapolointia. Toisaalta huomattiin myös, että lämmönvaihtimen tehokkuuden 

aleneminen ei todennäköisesti ollut ainoa syy prosessin energiankulutuksen kasvuun, sillä niiden välinen korrelaation 

selitysaste oli pieni (R2 = 0,0257). 

 

Tämän työn tuloksena syntynyt tehokkuusindeksi on sovellettavissa lämmönvaihtimiin, joissa fluidien tulolämpötilat 

eivät vaihtele merkittävästi ja joita ajetaan riittävän lähellä niiden mitoitukseen käytettyjä olosuhteita, jotta 

logaritmisen keskilämpötilaeron korjauskerroin on määritettävissä. Tehokkuusindeksiä voi soveltaa esimerkiksi 

prosessin seurannassa ja operoinnissa. Muita sovelluskohteita voi olla prosessin kunnossapito, jossa tehokkuusindeksi 

voi antaa tietoa esimerkiksi lämmönvaihtimen huollon tarpeesta. 
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Abstract 

Heat exchangers are widely applied equipment in process industry. They are used to transfer heat from a process 

stream to another. Lowered efficiency of a heat exchanger can lead to rise in energy consumption and shifting in 

operating point of the process from its desired one. Usually only the transferred heat is monitored and whether the 

transferred heat is acceptable in relation to the operating conditions is not addressed. Methods for monitoring and 

optimizing heat exchanger efficiency were studied in this thesis. The goal was to find a suitable figure that shows 

how well a heat exchanger performs in relation to the operating conditions. Especially the effect of fouling on heat 

exchanger efficiency was studied. 

 

The study was carried out using the process data of carboxymethyl cellulose manufacturer CP Kelco Oy in 

Äänekoski, Finland. Two independent heat exchangers that were applied in different kind of processes and operated 

differently were chosen to be studied. The process data yielded valuable information on the process and was used to 

develop methods for real time monitoring and optimization of heat exchanger efficiency. 

 

Several methods for calculating heat exchanger efficiency were found in literature and their applicability was studied. 

Additionally, an efficiency index based on the ratio of the overall heat conductance to the rate of thermal capacitance 

was suggested. The performance of the proposed efficiency index was evaluated by comparing it to existing methods. 

The functionality of the efficiency index was further verified by comparing it to changes in the operating conditions, 

such as specific pressure loss and degree of temperature approach of a heat exchanger. The comparisons were carried 

out by using scatter plots and finding correlations between the proposed index and the previously mentioned 

variables. In nearly constant conditions the efficiency index was found to react well to changes in the operating 

conditions of a heat exchanger, and it was also found to be more sensitive compared to the other methods studied in 

this thesis. The efficiency index was also found to be very sensitive to changes in heat exchanger inlet temperatures, 

which rendered the efficiency index to be incomparable between different inlet temperature conditions. Hence, the 

efficiency index was best applicable to heat exchangers with relatively constant inlet temperatures, i.e. with changes 

less than 5 ºC. 

 

The efficiency of a heat exchanger was optimized using the energy consumption rate of the surrounding process. The 

energy consumption rate was found to correlate with the efficiency of the heat exchanger. The optimal cleaning time 

of the heat exchanger was possible to determine using the energy consumption rate of the process. Linear 

extrapolation of the extra energy consumed due to lower efficiency of the heat exchanger was used to predict the next 

optimal cleaning time of the heat exchanger. Although the correlation between the energy consumption rate of the 

process and the efficiency of the heat exchanger was found, it was not very strong (R2 = 0.0257). This finding was 

used to deduce that a lower heat exchanger efficiency was not the only explanation for the rise in process energy 

consumption. 

 

Based on the results, the efficiency index presented in this thesis is applicable to heat exchangers in which the fluid 

inlet temperature variation is small (± 5 ºC) and that are operated close enough to their designed operating conditions 

so that the correction factor of the logarithmic mean temperature difference can be determined. The efficiency index 

can also be applied to process monitoring, operation and maintenance for providing insight to the process and, for 

example, to serve as a measure of need for heat exchanger maintenance. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
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1 JOHDANTO 

Lämmönvaihtimet ovat prosessiteollisuuden yleisimpiä yksikköprosesseja. Niitä 

käytetään lämmön siirtämiseen materiaalivirrasta toiseen joko lämmittämällä kylmää 

virtaa kuumalla tai toisinpäin. Usein lämmönvaihtimia hyödynnetään lämmön 

siirtämiseen tuote-, sivutuote- ja jätevirtojen välillä, jolloin prosessiin ei tarvitse tuoda 

lisää energiaa, mutta myös prosessin ulkopuolisia virtoja voidaan käyttää. 

Prosessin osien lämmittäminen prosessin ulkopuolelta tuotavan energian avulla nostaa 

merkittävästi energiakustannuksia, joten lämmönsiirron tehostamisella on merkittävä 

säästöpotentiaali. Lisäksi prosessin sisäisten lämpövirtojen tehokkaampi hyödyntäminen 

mahdollistaa ylijäävän energian hyödyntämisen jossain muualla, mikä vuorostaan 

vähentää tarvetta tuoda energiaa prosessin ulkopuolelta. 

Merkittävin tekijä, joka laskee lämmönvaihtimen tehokkuutta, on likaantuminen. 

Prosessivirran joutuminen kosketuksiin kylmän tai kuuman pinnan kanssa voi johtaa 

siihen liuenneiden tai sekoittuneiden epäpuhtauksien kertymiseen 

lämmönsiirtopinnoille. Nämä epäpuhtaudet toimivat tällöin eristävänä kerroksena, joka 

hidastaa lämmön siirtymistä virrasta toiseen ja pahimmillaan tukkii osan 

lämmönvaihtimesta. Aika ajoin lämmönvaihtimia joudutaan puhdistamaan tai 

vaihtamaan, jolloin prosessi täytyy pysäyttää yleensä osittain tai kokonaan. 

Lämmönvaihtimien likaantumisaste on siis olennainen osa prosessin energia- ja 

kokonaistehokkuutta. 

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää menetelmä lämmönvaihtimien tehokkuuden ja 

likaantumisasteen reaaliaikaiseen seurantaan mahdollisimman vähäisellä määrällä 

mittauksia. Tällöin menetelmää voidaan soveltaa olemassa oleviin prosesseihin ilman 

ylimääräisiä investointeja. Menetelmän pohjalta oli tarkoitus myös optimoida 

lämmönvaihtimien pesu- ja vaihtoväli sekä kehittää lämmönvaihtimien ajotapaa. Tässä 

työssä tutkittiin Äänekoskella toimivan CP Kelco Oy:n lämmönvaihtimia ja 

hyödynnettiin niistä saatuja mittauksia. 

Työssä tutustutaan aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja olemassa oleviin menetelmiin. 

Menetelmiä arvioidaan ja niiden pohjalta kehitetään uusi. Kehitetyn menetelmän 

soveltuvuutta arvioidaan ja lopuksi pohditaan aiheita mahdollisille jatkotutkimuksille. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Lämmönvaihdintyypit ja niiden ominaisuudet 

Lämmönvaihdin on laite, joka siirtää lämpöenergiaa kahden tai useamman eri 

lämpötiloissa olevien neste- tai kaasuvirtojen välillä. Se voi myös siirtää lämpöenergiaa 

kiinteän pinnan tai pölymäisen materiaalin ja fluidin välillä. Lämmönvaihtimien 

yleisimmät käyttökohteet ovat fluidin lämmittäminen ja jäähdyttäminen sekä yksi- ja 

monikomponenttiliuosten haihduttaminen ja kondensointi. Lämmönvaihtimia voidaan 

käyttää myös muun muassa lämmön talteenottoon, sterilointiin ja pastörointiin. (Shah & 

Sekulić 2003, s. 1) 

Yleensä lämmönsiirtoon osallistuvat fluidit ovat yhtä aikaa lämmönvaihtimessa 

erotettuna väliseinällä, joka toimii lämmönsiirtopintana. Tällaista lämmönvaihdinta 

kutsutaan rekuperaattoriksi. Joissakin tapauksissa kylmää ja kuumaa fluidia ajetaan 

vuorotellen lämmönvaihtimeen, jolloin lämpöenergia siirtyy ensin kuumasta fluidista 

lämmönvaihtimen rakenteisiin ja rakenteista edelleen kylmään fluidiin. Tällöin fluideja 

erottavien väliseinien asemesta lämmönsiirtopintoina käytetään lämpöä varaavia 

komponentteja. Tällaisia lämmönvaihtimia kutsutaan regeneraattoreiksi. Jos 

lämmönsiirtoon osallistuvat fluidit ovat toisiinsa sekoittumattomia kuten esimerkiksi 

öljy ja vesi, lämmönvaihtimen väliseinän voi jättää joissakin tapauksissa pois. Tällöin 

faasien välinen rajapinta toimii lämmönsiirtopintana. (Shah & Sekulić 2003, s. 1–2) 

Lämmönvaihtimille on käyttökohteesta riippuen eri nimityksiä. Niitä lämmönvaihtimia, 

joissa fluidi alkaa kiehua tai kondensoitua, kutsutaan kiehuttimiksi ja lauhduttimiksi. 

Prosessivirtojen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen prosessin ulkopuolelta tuotavalla 

virralla käytettäviä lämmönvaihtimia taas kutsutaan lämmittimiksi ja jäähdyttimiksi. 

Tislauskolonnin yhteydessä olevaa lämmönvaihdinta kutsutaan kiehuttimeksi. 

Höyrystimellä taas tarkoitetaan lämmönvaihdinta, joka muuttaa nesteen kokonaan 

höyryksi tai jota käytetään nesteen konsentraation nostamiseen muuttamalla vain osa 

nesteestä höyryksi. (Hall 2012, s. 35; Towler & Sinnott 2013, s. 1048) 

Lämmönvaihtimet luokitellaan lämmönsiirtoprosessien, fluidien lukumäärän, 

lämmönsiirtomekanismien, rakenteen ja virtausgeometrian mukaan (Shah & Sekulić 

2003, s. 3). Virtausgeometriasta mainittakoon tyypillisin jaottelu myötä- ja 
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vastavirtalämmönvaihtimiin, joissa fluidit virtaavat joko samaan tai vastakkaisiin 

suuntiin. Jaottelua tehdään myös lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinta-alan ja 

tilavuuden suhteen perusteella kompakteihin ja ei-kompakteihin lämmönvaihtimiin sekä 

fluidien olomuodon perusteella esimerkiksi neste-neste- ja kaasu-

nestelämmönvaihtimiin (Shah & Sekulić 2003, s. 3). Ilmajäähdytteiset 

lämmönvaihtimet luokitellaan indusoidun ilmavirran vaihtimiksi, kun vaihdin on 

puhaltimen imupuolella ja pakotetun ilmavirran vaihtimiksi puhaltimen painepuolella 

(Hall 2012, s. 51). Seuraavassa käydään läpi yleisimmät lämmönvaihdintyypit niiden 

rakenteen mukaan ja jäljempänä esitetään lämmönvaihtimien eri virtausgeometrioita. 

2.1.1 Rakennetyypit 

Lämmönvaihtimien rakenne voi käyttökohteesta riippuen vaihdella yksinkertaisesta 

putkirakenteesta moniosaisiin levypakkoihin. Tässä luvussa käydään läpi yleisimmät 

lämmönvaihdinten rakennetyypit ja niiden sovelluskohteet. 

Kaksoisputkilämmönvaihdin 

Kaksoisputkilämmönvaihdin on yksinkertaisin prosessiteollisuudessa käytettävistä 

lämmönvaihdintyypeistä ja sitä käytetään yleensä lämmittimenä ja jäähdyttimenä 

(Towler & Sinnott 2013, s. 1048). Se koostuu kahdesta sisäkkäisestä putkesta, joissa 

toinen fluidi virtaa sisemmässä putkessa ja toinen ulomman putken ja sisemmän putken 

väliin jäävässä rengasmaisessa tilassa. Lämpöenergia fluidien välillä siirtyy sisemmän 

putken seinämien läpi. Suurin tehokkuus lämmönsiirtopinta-alaan nähden saadaan 

fluidien vastakkaisilla virtaussuunnilla. Samaan suuntaan virtaavilla fluideilla saadaan 

taas aikaan lähes vakiolämpöinen lämmönsiirtopinta. Kaksoisputkilämmönvaihdin 

soveltuu hyvin korkeapaineisille fluideille ja niitä käytetään usein pienten 

virtausmäärien sovelluksissa korkeiden pinta-alayksikkökustannusten vuoksi. (Shah & 

Sekulić 2003, s. 21–22) 

Vaippaputkilämmönvaihdin 

Vaippaputkilämmönvaihdin on yleisin lämmönvaihdintyyppi prosessiteollisuudessa ja 

etenkin hiiliteräksestä valmistettuna usein halvin vaihtoehto (Hall 2012, s. 34). 

Vaippaputkilämmönvaihtimessa on sylinterimäinen vaippa, jonka sisällä on nippu 

putkia. Kuuma fluidi virtaa putkissa ja kylmä virtaa vaipassa putkinipun suuntaisesti ja 
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sen lomitse. Putkien päät on liitetty tiiviisti putkilevyyn tai levyihin, jolloin putkipuolen 

virtaus ei pääse sekoittumaan vaippapuolen virtauksen kanssa. 

Vaippaputkilämmönvaihtimia sovelletaan kaikkialla teollisuudessa; vaihtimen fluidit 

voivat olla lähes tyhjiössä tai ultrakorkeassa paineessa, hyvin matalista lämpötiloista 

hyvin korkeisiin ja millä tahansa fluidien välisillä lämpötila- ja paine-eroilla. 

Toimintaolosuhteita rajoittavat vain lämmönvaihtimen rakennemateriaalit. (Shah & 

Sekulić 2003, s. 14–15; Towler & Sinnott 2013, s. 1048, 1054) 

Teollisessa ympäristössä vaippaputkilämmönvaihtimet voivat poiketa toisistaan paljon. 

Niiden suunnittelussa voidaan vaikuttaa putkinipun pituuteen, putkien halkaisijaan ja 

asetteluun sekä vaippapuolen virtauksen käyttäytymiseen väliseinien avulla. Näin 

voidaan vaikuttaa muun muassa vaihtimen lämmönsiirtokykyyn, painehäviöön, 

korroosionkestävyyteen, fluidien vuotamiseen ja puhdistamisen helppouteen. (Shah & 

Sekulić 2003, s. 13) 

Yksinkertaisimmillaan ja halvimmillaan vaippaputkilämmönvaihtimen putkinippu on 

kiinnitetty molemmista päistään kiinteisiin putkilevyihin. Tällöin putkinippua ei voi 

kuitenkaan irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi eivätkä putket pääse vapaasti 

laajenemaan eri tahtia vaipan kanssa. Joissain tapauksissa putkipuolen 

lämpölaajenemista voidaan kompensoida haitarimaisella kasvuvaralla vaipassa, joka 

kuitenkin rajoittaa vaippapuolen maksimipainetta. Lämpölaajeneminen voidaan ottaa 

huomioon myös jättämällä toinen putkilevy kelluvaksi, jolloin putkinippu voi laajeta 

vapaasti. Kelluvan putkilevyn käyttöä rajoittaa aina vuotoriski putki- ja vaippapuolen 

välillä. Putkinippu voidaan myös taivuttaa U-muotoon, jolloin putkien molemmat päät 

kiinnitetään samaan putkilevyyn. Tällöin toista putkilevyä ei tarvita ja 

lämpölaajenemisen tuomat ongelmat poistuvat. U-putkinen vaippaputkilämmönvaihdin 

on kelluvapäistä vaihdinta halvempi, mutta se on vaikeampi puhdistaa ja yksittäisiä 

putkia on vaikeampi vaihtaa huollon yhteydessä. (Towler & Sinnott 2013, s. 1057–

1058) 

Levylämmönvaihdin 

Levylämmönvaihdin koostuu kehikkoon kiinnitetyistä ja lähekkäin puristetuista ohuista 

levyistä, jotka on tiivistetty reunoiltaan. Joka toisessa levyvälissä virtaa kuuma fluidi ja 

joka toisessa kylmä. Levyjen kulmissa on virtausaukot, joiden kautta fluidit virtaavat 

levyjen välillä. Levyt ovat yleensä kohokuvioituja jäykkyyden ja lämmönsiirto-
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ominaisuuksien parantamiseksi. Levylämmönvaihtimia käytetään yleensä lämmittiminä 

ja jäähdyttiminä. (Towler & Sinnott 2013, s. 1048, 1156) 

Levylämmönvaihdin on lähes aito vastavirtalämmönvaihdin. Sillä on suuri 

lämmönsiirtopinta-ala suhteessa tilavuuteen, joten sen valmistaminen vaatii vähemmän 

materiaalia verrattuna esimerkiksi saman tehoiseen vaippaputkilämmönvaihtimeen. 

Toisaalta levylämmönvaihtimet kestävät geometriansa vuoksi heikosti korkeita paineita 

ja fluidien välisiä paine-eroja. Ne ovat helppoja huoltaa, tarkastaa ja muunnella, sillä 

levypakan purkaminen sekä levyjen vaihtaminen ja lisääminen on yksinkertaista. 

Levyjen välinen tiivistemateriaali rajoittaa paitsi mitä fluideja vaihtimen läpi voidaan 

ajaa myös fluidien maksimilämpötilaa. Levylämmönvaihtimet sopivat viskoosisille 

aineille eivätkä ne turbulenttisten virtaustensa vuoksi likaannu herkästi. (Towler & 

Sinnott 2013, s. 1156–1157) 

Levy-ripalämmönvaihdin 

Levy-ripalämmönvaihdin koostuu levyistä, joiden väliset aaltolevyt muodostavat 

lämmönsiirtoa tehostavia ripoja. Levy-ripalämmönvaihtimia kutsutaan usein 

matriisilämmönvaihtimiksi. Niillä on korkea lämmönsiirtopinta-alan ja tilavuuden 

suhde, joten ne luokitellaan kompakteiksi lämmönvaihtimiksi. (Couper et al. 2012, s. 

184; Towler & Sinnott 2013, s. 1164) 

Spiraalilämmönvaihdin 

Spiraalilämmönvaihtimen voidaan ajatella olevan yksilevyinen levylämmönvaihdin, 

jonka ainoa levy kääritty päistään keskikohtansa ympärille spiraaliksi. 

Lämmönsiirtopintana toimivan spiraalimaisen levyn välisiin kanaviin syötetty kuuma 

fluidi virtaa keskeltä ulkokehälle ja kylmä fluidi taas ulkokehältä keskelle. Spiraalin 

päädyissä on uloimmaiseen vaippaan kiinnitetyt tiivistetyt päätylevyt, jotka estävät 

fluidien pääsyn ulos spiraalista. Fluidien tulo- ja lähtöaukot ovat vaipassa ja 

päätylevyissä yhdistettynä spiraaliin keskelle ja ulkokehälle. (Towler & Sinnott 2013, s. 

1164–1165) 

Spiraalilämmönvaihdin on aito vastavirtalämmönvaihdin, jossa fluidien virtaukset ovat 

hyvin turbulenttisia ja lämmönsiirtokertoimet korkeita. Niinpä spiraalilämmönvaihdin 

likaantuu hitaammin ja vaatii noin 20 % pienemmän lämmönsiirtopinta-alan saman 
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tehoiseen vaippaputkilämmönvaihtimeen verrattuna. Spiraalilämmönvaihtimet ovat 

myös muun tyyppisiin vaihtimiin verrattuna helppoja huoltaa ja ne sopivat erittäin 

viskoosisille fluideille. Spiraalilämmönvaihtimet soveltuvat lauhduttimiksi ja 

kiehuttimiksi. (Couper et al. 2012, s. 184; Hall 2012, s. 34; Shah & Sekulić 2003, s. 32) 

Muita lämmönvaihtimia 

Lämpöputkilämmönvaihtimien (heat pipe heat exchanger, HPHE) toiminta perustuu 

umpinaisiin lämpöputkiin, joiden sisälle on suljettu lämmönsiirtoon osallistuva 

nestemäinen työaine. Lämpöputkessa oleva työaine siirtää lämpöä yhtäjaksoisella 

höyrystymis- ja lauhtumisprosessilla. HPHE:n lämpöputket asennetaan kylmän ja 

kuuman puolen väliseen seinään siten, että lämpöputken alempi pää on kuumalla ja 

ylempi kylmällä puolella. Tällöin putken alapäässä oleva neste alkaa höyrystyä. 

Kohdatessaan putken yläpuolen kylmemmät seinämät höyry kondensoituu ja vapauttaa 

lämpöenergiansa. Lauhtunut neste valuu takaisin putken alapäähän ja sama kierto alkaa 

alusta. Lämpöputken sisäinen työaine ja materiaali valitaan käyttökohteen mukaan. 

Koska lämpöputket on kiinnitetty vain yhdestä kohdasta, niihin ei kohdistu 

lämpölaajenemisen aiheuttamia rasituksia. Putkien rikkoutuminen ei aiheuta vuotoa 

kylmän ja kuuman puolen välille. (Spirax Sarco) 

Neulalämmönvaihtimia käytetään yleisimmin lämmön talteenotossa. 

Neulalämmönvaihtimen lämmönsiirtopintana toimii neulaputki, joka taivutetaan ja 

kootaan lämmönvaihtimeksi. Neulalämmönvaihtimista käytetään myös nimitystä LTO-

esisuodatin. (Retermia Oy) 

Tavallisen levylämmönvaihtimen voi toteuttaa myös niin kutsuttuna 

tuplaseinälevylämmönvaihtimena. Tällaisessa levylämmönvaihtimessa kuuman ja 

kylmän fluidin välissä on aina tuplaseinä, jonka välissä on ilmarako. Tällöin levyn 

vahingoittuessa esimerkiksi syöpymisen seurauksena fluidit eivät pääse sekoittumaan 

vaan vuotavat lämmönvaihtimen ulkopuolelle. (Alfa Laval) 

Taulukkoon 1 on koottu vertailu edellä esitellyistä lämmönvaihdintyypeistä ja niiden 

sovellettavuuteen vaikuttavista ominaisuuksista. 
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Taulukko 1. Lämmönvaihdintyypit ja niiden soveltuvuus. 

+ vahvuus, 0 ei tietoa, - heikkous 

2.1.2 Virtausgeometriat 

Tyypillisesti lämmönvaihtimet määritellään joko myötä- tai 

vastavirtalämmönvaihtimiksi, joissa fluidit virtaavat samansuuntaisissa kanavissa 

vastaavasti joko samaan tai vastakkaisiin suuntiin. Lämmönvaihtimet määritellään myös 

fluidien läpivientien määrän mukaan. 

Yksitielämmönvaihtimet 

Läpivientien lukumäärä määritellään eri tavalla fluidille ja lämmönvaihtimelle. Jos 

fluidi virtaa kerran kokonaan lämmönvaihtimen läpi, siinä ajatellaan olevan yksi 

läpivienti. Jos fluidin virtaus tämän jälkeen käännetään ja ohjataan toisen kerran 

kokonaan lämmönvaihtimen läpi, siinä ajatellaan olevan kaksi läpivientiä ja niin 

edelleen. Yksitielämmönvaihtimissa sekä putki- että vaippapuolen fluidit virtaavat vain 

kerran lämmönvaihtimen läpi. Yksitielämmönvaihtimeksi luetaan myös sellainen 

vaihdin, jonka toisella virtauksella on useampi läpivienti ja jonka useamman läpiviennin 

virtaus suoristettuna muistuttaisi puhdasta yksitielämmönvaihdinta. (Shah & Sekulić 

 

Fluidien 
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Jälkikäteen 

muunneltavuus 
Skaalautuvuus Kompaktius 
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vaihdin 
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+ - + - - 

Levyläm-
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2003, s. 56–57) Kaksoisputkilämmönvaihdin on malliesimerkki 

yksitielämmönvaihtimesta. Myös vaippaputkilämmönvaihdin voidaan toteuttaa yhdellä 

putki- ja vaippapuolen läpiviennillä. 

Monitielämmönvaihtimet 

Monitielämmönvaihtimiksi luetaan ne vaihtimet, joissa toisella virtauksella on 

vähintään yksi ja toisella vähintään kaksi läpivientiä ja joita ei voi teoriassa suoristaa 

yhden läpiviennin vaihtimiksi. Vaippaputkilämmönvaihdin on monitielämmönvaihdin, 

jos putkien läpivientejä on enemmän kuin yksi ja vaipassa ei ole putkien suuntaista 

välilevyä. (Shah & Sekulić 2003, s. 56–57) Monitielämmönvaihtimet vievät vähemmän 

tilaa yksitielämmönvaihtimiin verrattuna (Couper et al. 2012, s. 163). Esimerkiksi 

lämmönvaihdinta, jolla on yksi vaippapuolen läpivienti ja kaksi putkipuolen läpivientiä 

kutsutaan 1-2-tielämmönvaihtimeksi. 

Ristivirtalämmönvaihtimet 

Ristivirtalämmönvaihtimissa virrat ohjataan lämmönvaihtimen läpi 90 asteen kulmassa 

toisiinsa nähden. Esimerkiksi putkilämmönvaihtimia sovelletaan prosessivirtojen 

jäähdytykseen ja lämmön talteenottoon siten, että kuuma fluidi ohjataan putkinippuun ja 

putkien lomitse puhalletaan jäähdytysilmaa ristivirtana. 

2.2 Lämmönvaihtimen likaantuminen 

Likaantuminen voidaan yleisesti määritellä ei-toivotun materiaalin kertymisenä 

pinnalle, jonka suorituskyky tämän seurauksena heikkenee. Käytön aikana 

lämmönvaihtimet likaantuvat ja virtauskanavat tulevat ahtaammiksi, minkä seurauksena 

painehäviö vaihtimen yli ja pumppaukseen käytettävä teho sekä vaihtimen lämpövastus 

kasvavat. Tämä johtaa lämmönvaihtimen suorituskyvyn heikkenemiseen, jolloin se 

täytyy poistaa käytöstä pesun ajaksi tai vaihtaa uuteen. (Kakaç et al. 2012, s. 237) 

Yleisesti ottaen lämmönvaihtimen likaantuminen tuottaa huomattavasti 

lisäkustannuksia, sillä siihen joudutaan varautumaan lämmönvaihtimien 

ylimitoittamisella sekä ajoittaisilla pesuilla ja se aiheuttaa myös energiahukkaa 

prosesseissa. Likaantuminen nostaa kustannuksia sekä hankintavaiheessa että käytön 

aikana ja laskee prosessin energiatehokkuutta. (Kakaç et al. 2012, s. 237) 
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2.2.1 Likaantumisilmiöt 

Lämmönvaihtimien likaantuminen voidaan jakaa Epsteinin (1982) mukaan kuuteen 

tyyppiin likaantumismekanismien mukaan (ks. Kuppan 2013, s. 474): 

1. Hiukkasten kertyminen 

2. Korroosiolikaantuminen 

3. Reaktiolikaantuminen 

4. Kiteytyminen 

5. Biologinen likaantuminen 

6. Jähmettyminen 

Lämmönvaihtimen likaantuminen voi olla yhden tai useamman eri 

likaantumismekanismin tulos. Näiden mekanismien esiintyminen riippuu 

lämmönvaihtimen olosuhteista ja fluideihin sekoittuneista tai liuenneista 

epäpuhtauksista. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi likaantumismekanismien 

ominaisuudet. 

Hiukkasten kertyminen 

Lämmönvaihtimen läpi virtaaviin fluideihin suspendoituneet hiukkaset voivat kertyä 

lämmönsiirtopinnoille. Ne voivat sekä sakkaantua painovoiman vaikutuksesta että 

kertyä jollain muulla mekanismilla hiukkasten törmäilyn vaikutuksesta. Esimerkiksi 

jäähdyttimiin, joissa käytetään käsittelemätöntä joki-, järvi- tai merivettä, kertyy veden 

mukana tulevaa mutaa, lietettä tai muuta sedimenttiä. Nopeimmin kerrostumista 

tapahtuu matalissa virtausnopeuksissa. Epäpuhtauksien kertyminen samaan kohtaan 

edesauttaa lämmönvaihtimen materiaalien syöpymistä. (Kuppan 2013, s. 474) 

Kaasu-neste- ja kaasu-kaasulämmönvaihtimissa kaasuvirran epäpuhtaudet, ilman 

epäpuhtaudet sekä prosessivirtojen vuotaminen ja sekoittuminen keskenään aiheuttavat 

hiukkaskertymiä. Kaasupuolen epäpuhtaudet voivat aiheuttaa myös korroosiota, jos 

kaasusta kondensoituu syövyttäviä happoja lämmönsiirtopinnoille. Kaasupuolen 

hiukkaslikaantumiseen vaikuttaa myös lämmönvaihtimen rakenne, kuten putkinipun 

asettelu, putkien kallistuskulma, lämpöripojen tiheys ja ripojen pinnan ominaisuudet. 

(Kuppan 2013, s. 474) 
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Korroosiolikaantuminen 

Korroosiolikaantumisessa lämmönvaihtimen pintamateriaali osallistuu 

lämmönsiirtopinnoilla tapahtuvaan kemialliseen reaktioon ja syöpyy. 

Lämmönvaihtimen pinnoille muodostuu korroosiotuotekerros, joka laskee 

lämmönvaihtimen tehokkuutta likakerroksen tavoin. Korroosiolikaantumiseen voidaan 

olennaisesti vaikuttaa oikealla materiaalivalinnalla. Myös korroosionestoaineilla, 

lämmönsiirtopintojen varaamisella ja pintakäsittelyllä voidaan minimoida korroosion 

vaikutuksia. (Kuppan 2013, s. 475–476) 

Reaktiolikaantuminen 

Kuppanin (2013, s. 475) mukaan reaktiolikaantumisessa lämmönvaihtimen pinnoille 

kertyy likaa fluidissa tapahtuvan kemiallisen reaktion seurauksena. Toisin kuin 

korroosiolikaantumisessa pintamateriaali ei kuitenkaan osallistu reaktioon. Tällä 

likaantumismekanismilla lämpötila on kriittisin tekijä. Monissa tapauksissa kemiallista 

reaktiota ei tapahdu tietyn lämpötilan alapuolella, mutta se kiihtyy voimakkaasti 

kyseisen lämpötilan yläpuolella. Kemiallisen reaktion nopeus riippuu lämpötilasta 

yleensä Arrheniuksen yhtälön (1) mukaan: 

 𝑘 = 𝐴𝑟𝑒
𝐸

𝑅𝑘𝑇𝑝, (1) 

missä k on reaktionopeus [Hz], 

 Ar on taajuustekijä [Hz], 

 E on aktivaatioenergia [J/mol], 

 Rk on kaasuvakio [J/(molK)] ja 

 Tp on lämmönsiirtopinnan lämpötila [K]. 

 

Yhtälössä (1) reaktionopeuden ja taajuustekijän yksikkö riippuu reaktiotyypistä. 

Ensimmäisen asteen reaktioissa se on hertsi. Reaktiolikaantumiseen vaikuttaa 

lämpötilan lisäksi prosessivirran koostumus epäpuhtauksineen ja erityisesti hapen 

määrä. Lämmönvaihtimen syötevirtojen eristäminen ilmasta tai hapesta esimerkiksi 

typen avulla tai käsitteleminen happea poistavilla lisäaineilla vähentää siis olennaisesti 

reaktiolikaantumista. Muita keinoja kemiallisten reaktioiden vähentämiseksi 

lämmönvaihtimissa ovat esimerkiksi emäspesut rikkiyhdisteiden poistamiseksi ja 
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suolojen poistaminen metallijäämien vähentämiseksi. Myös likaavien partikkeleiden 

kanssa reagoivien, korroosiota vähentävien ja dispergoivien aineiden käyttö vähentää 

reaktiolikaantumista. (Kuppan 2013, s. 475) 

Kiteytyminen 

Kun lämmönvaihtimen läpi virtaava fluidi jäähtyy tai lämpenee, siihen liuenneet 

epäpuhtaudet voivat kyllästyä ja kiteytyä hilseeksi lämmönsiirtopinnoille. Esimerkiksi 

jäähdytinvetenä käytettyyn meriveteen liuenneet suolat voivat kiteytyä jäähdyttimeen ja 

laskea sen tehokkuutta. Hilseen muodostumista voidaan vähentää lisäaineilla, kuten 

dispergointiaineilla, kemiallisilla eristäjillä ja kynnyskemikaaleilla. (Kuppan 2013, s. 

476) 

Biologinen likaantuminen 

Biologisella likaantumisella tarkoitetaan elävän materiaalin kuten bakteerien, levien, 

sienten, kasvien ja jopa kalojen tarttumista lämmönsiirtopinnoille. Tämä on yleistä, kun 

jäähdytysvetenä käytetään esimerkiksi käsittelemätöntä järvivettä. Tällaiset eliöt voivat 

elää ja lisääntyä lämmönsiirtopinnoilla aiheuttaen tukkeentumisia ja tehokkuuden 

alenemista. Lisäksi ne voivat sitoa lietettä ja muita kiintoaineita lämmönsiirtopinnoille, 

mikä puolestaan voi aiheuttaa korroosiota. (Kuppan 2013, s. 476) 

Biologista likaantumista voidaan ehkäistä käyttämällä biosidisia eli mikro-organismeja 

tappavia materiaaleja, suodattamalla syötevirtoja ja puhdistamalla lämmönvaihdinta 

mekaanisesti esimerkiksi kaapimilla tai karkeapäällysteisillä kumipalloilla. 

Lämmönvaihtimen kemialliseen puhdistukseen voidaan käyttää pH-muutoksia ja suolaa 

sekä biosidisia kemikaaleja kuten klooria, klooridioksidia, bromia, otsonia ja pinta-

aktiivisia aineita. Biologisen likaantumisen hallintaan käytetään myös lämpöshokkeja ja 

kuumaa höyryä tai vettä sekä joissain tapauksissa esimerkiksi ultraviolettisäteilyä. 

(Kuppan 2013, s. 476–477) 

Jähmettyminen 

Nesteen tai monikomponenttiliuoksen korkeamman jähmettymispisteen omaavien 

komponenttien jähmettyminen lämmönsiirtopinnoille voidaan myös mieltää 

likaantumisena. Tällaista jähmettymistä on esimerkiksi ilmankosteuden muuttuminen 
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kuuraksi lämmönsiirtopinnoille ja veden jäätyminen lämmönvaihtimessa. Jos 

lämmönvaihtimen läpi kulkevassa tuotevirrassa tapahtuu jähmettymistä, sitä voidaan 

ehkäistä esimerkiksi pienentämällä lämmönvaihtimen likaantumista kompensoivaa 

ylikapasiteettia tai käyttämällä myötävirtalämmönvaihtimia vastavirtaisten asemesta. 

(Kuppan 2013, s. 477) 

2.2.2 Likaantumisen vaikutukset 

Lämmönvaihtimen likaantumiseen varaudutaan suunnitteluvaiheessa siten, että 

tarvittavaan lämmönsiirtopinta-alaan lisätään likaantumisvara. Tällöin lämmönvaihdin 

ei ole optimaalisen kokoinen, mutta sitä voi käyttää pidempiä aikoja puhdistamatta. 

Kakaçin et al. (2012, s. 239) mukaan alkuperäiseen tarpeeseen nähden kaksinkertainen 

lämmönsiirtopinta-ala ei ole epätavallinen näky. 

Kuten aiemmin on tullut esille, lämmönsiirtopinnoille kertyvä likakerros toimii 

eristeenä ja hidastaa lämmön siirtymistä. Alentunutta virtausta lämmönvaihtimen läpi ja 

täten alempaa lämmönsiirtotehoa voidaan kuitenkin kompensoida nostamalla 

pumppaustehoa. Tällöin lämmönsiirtoteho nousee entiselle tasolleen ja painehäviö 

lämmönvaihtimen yli kasvaa. Useimmiten lämmönvaihtimen pesemisen syynä on 

alentuneen lämmönsiirtotehon asemesta juuri liian suureksi kasvanut painehäviö (Kakaç 

et al. 2012, s. 241). 

Likaantuminen nostaa pääomakustannuksia, sillä lämmönvaihtimien ylimitoittamisen 

lisäksi myös pumppuja ja tuulettimia joudutaan kasvattamaan vastaamaan suuremman 

lämmönvaihtimen tarpeita ja kompensoimaan likaantumisen pienentämiä 

virtauskanavia. Usein lämmönvaihtimia asennetaan kaksi rinnakkain, jotta tuotantoa ei 

tarvitse pysäyttää likaantuneen lämmönvaihtimen puhdistamisen ajaksi. Joissakin 

tapauksissa likaantumisen vähentämiseksi lämmönvaihtimiin täytyy käyttää kalliimpia 

materiaaleja kuten ruostumatonta terästä, titaania tai grafiittia. Myös online-

puhdistuslaitteiston hankkiminen kasvattaa pääomakustannuksia. (Kakaç et al. 2012, s. 

243) 

Online- ja offline-puhdistukset kasvattavat lämmönvaihtimien ylläpitokustannuksia. 

Likaantuminen nostaa huoltoon ja korjaukseen tarvittavaa aikaa sekä aiheuttaa tappioita 

tuotannonmenetyksenä lämmönvaihtimen alentuneen kapasiteetin ja huoltoseisokkien 

muodossa. Tämän lisäksi lämmönsiirron heikkeneminen ja tämän seurauksena 



21 

 

pumppaustehon kasvattaminen aiheuttavat energiahäviötä prosessissa. (Kakaç et al. 

2012, s. 244) Taulukkoon 2 on koottu likaantumisen vaikutuksia lämmönvaihtimen 

elinkaaren eri vaiheissa. 

Taulukko 2. Likaantumisen vaikutukset lämmönvaihtimen elinkaaren eri vaiheissa. 

Vaihe Likaantumisen vaikutukset 

Suunnittelu 

Vaihtimen ylimitoitus 

Pumppujen ja puhaltimien ylimitoitus 

Kaventaa materiaalivalikoimaa 

Hankinta 

Kasvattaa materiaalikustannuksia 

Lisää tilantarvetta 

Luo tarpeen varalämmönvaihtimelle 

Käyttö 

Heikentää lämmönsiirtoa 

Alentaa kapasiteettia 

Nostaa energiakustannuksia 

Huolto 

Nostaa huoltokustannuksia 

Tihentää huoltotarvetta 

Kasvattaa huoltoon kuluvaa aikaa 

 

2.2.3 Viimeisimpiä tutkimussuuntia 

Viimeaikainen tutkimustyö lämmönvaihtimien likaantumiseen liittyen on tähdännyt 

likaantumisen parempaan mallintamiseen. Yhä nykyäänkin likaantuminen otetaan 

huomioon lämmönvaihtimien mitoituksessa kokemuksen pohjalta käyttämällä 

vakiolikaantumiskertoimia eikä yleiseen käytäntöön soveltuvaa matemaattista 

menetelmää ole syntynyt. Seuraavassa on koottu tiiviisti viimeaikaisia tutkimuksia ja 

niiden tuloksia lämmönvaihtimien likaantumiseen liittyen. 

Lemosin et al. (2017) mukaan likaantuminen riippuu ennen kaikkea fluidien 

dynaamisista lämpö- ja virtausominaisuuksista kuten virtausnopeudesta, jolloin 

vakioarvot eivät sovellu likaantumisen mallintamiseen. Näihin ominaisuuksiin 

vaikutetaan jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi vaippaputkilämmönvaihtimen 

väliseinien etäisyydellä. Likaantumisen mallintamiseen suunnitteluvaiheessa ehdotettiin 

lineaarista mallia, jota voidaan soveltaa esimerkiksi lämmönsiirtopinta-alan sekä 
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kokonaiskustannusten minimoimiseen. Lineaarinen malli takaa globaalin optimin 

löytymisen ja sen käyttäminen lämmönvaihtimien suunnittelussa vakioarvojen asemesta 

voi antaa parempia tuloksia. 

Likaantumisen mallintamisen lisäksi sen vaikutuksia on pyritty minimoimaan. Dekan ja 

Dattan tutkimuksessa (2017) optimoitiin maidon pastöroinnissa käytettävää 

lämmönvaihdinverkkoa evoluutioalgoritmeilla. Optimoinnissa pyrittiin maidon 

tehokkaaseen lämpökäsittelyyn samalla minimoiden puhdistuskustannuksia, 

lämpöhäviötä ja höyryn syöttöä. Pelkkä puhdistuskustannusten minimointi johti joissain 

tapauksissa energian ja höyryn kulutuksen kasvuun, joten muuttujien yhtäaikainen 

optimointi oli välttämätöntä. Verrattuna yhden muuttujan optimoinnin antamaan 

yksikäsitteiseen tulokseen muuttujien yhtäaikainen optimointi antoi ratkaisuparven, 

jonka jokainen ratkaisu sisälsi eriasteisia kompromisseja. Kompromissin valintaan ei 

tarjottu matemaattista menetelmää, vaan siinä korostettiin päätöksentekijän roolia. 

Hasan et al. (2017) tutkivat lämmönsiirtopintojen ominaisuuksien muuttamisen 

vaikutuksia lämmönvaihtimen kiteytymislikaantumiseen ja edelleen 

lämmönsiirtokertoimeen. Tutkimuksessa todettiin, että metallilangan kiertäminen 

kaksoisputkilämmönvaihtimen sisemmän putken ympäri nosti lämmönsiirtokertoimen 

arvoa kasvattamalla vaippapuolen virtauksen turbulenttisuutta ja sitä kautta hidastamalla 

suolojen kiteytymistä. Putken ympärille kääritty metallilanka tehosti lämmönsiirtoa 

myös kasvattamalla lämmönsiirtopinta-alaa. 

Qureshin ja Zubairin tutkimuksessa (2016) tarkasteltiin kokonaislämmönjohtavuuden 

huononemisen vaikutuksia lämmönvaihdinverkon suorituskyvyn tunnuslukuihin kuten 

lämpötehokkuuteen, lämmönsiirtonopeuteen ja höyryn syöttöön energiantuotannossa. 

Tutkimuksessa muodostettiin prediktiivinen malli kokonaislämmönjohtavuuden 

huononemisen vaikutuksille muihin parametreihin simuloimalla dataa tietyissä 

olosuhteissa äärellisille lämpökapasiteettivirroille. 

2.3 Lämmönvaihtimen tehokkuuden määritys 

Lämmönvaihtimen toiminta ilmenee tehdasolosuhteissa siten, että vaihtimen fluidien 

tulolämpötilat eroavat lähtölämpötiloista. Jos tiedetään lämmönvaihtimeen virtaavan 
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fluidin massavirta, ominaislämpökapasiteetti ja lämpötilat lämmönvaihtimen molemmin 

puolin, niin lämpöteho voidaan laskea yhtälön (2) mukaan: 

 𝑄 = 𝑐�̇�∆𝑇, (2) 

missä Q on lämpöteho [kW], 

 c on fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 ṁ on saman fluidin massavirta [kg/s] ja 

 ΔT on saman fluidin lämpötilamuutos lämmönvaihtimen yli [K]. 

 

Toisaalta lämpöteho voidaan ilmaista myös lämmönvaihtimen 

kokonaislämmönsiirtokertoimen ja keskimääräisen lämpötilaeron avulla (3): 

 𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑘, (3) 

missä Q on lämpöteho [kW], 

 U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
] ja 

 ΔTk on fluidien keskimääräinen lämpötilaero vaihtimessa [K]. 

 

Keskimääräinen lämpötilaero ΔTk riippuu fluidien lähtölämpötiloista, 

lämpöominaisuuksista ja virtausgeometrioista (Couper et al. 2012, s. 163). Esimerkiksi 

yhden läpiviennin myötä- ja vastavirtalämmönvaihtimille, joissa ei tapahdu 

faasimuutoksia ja joiden molemmilla fluideilla on vakio-ominaislämmöt, 

keskimääräinen lämpötilaero voidaan ilmaista Bowmanin et al. (1940) mukaan yhtälön 

(4) avulla: 

 ∆𝑇𝑘 = ∆𝑇𝑙𝑛 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
, (4) 

missä ΔTk on keskimääräinen lämpötilaero [K], 

 ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K], 

 ΔT1 on fluidien välinen lämpötilaero lämmönvaihtimen alkupäässä [K] ja 

 ΔT2 on fluidien välinen lämpötilaero lämmönvaihtimen loppupäässä [K]. 
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Jos ΔT1 = ΔT2, niin ΔTln = ΔT1 = ΔT2. Muille lämmönvaihtimille keskimääräinen 

lämpötilaero ilmaistaan logaritmisen lämpötilaeron avulla yhtälön (5) mukaan: 

 ∆𝑇𝑘 = 𝐹∆𝑇𝑙𝑛, (5) 

missä ΔTk on keskimääräinen lämpötilaero [K], 

 F on lämmönvaihdintyypistä riippuva korjauskerroin ja 

 ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K]. 

 

Korjauskerroin F, joka on aina pienempi tai yhtä suuri kuin 1, riippuu vaippa- ja 

putkipuolten todellisista virtausreiteistä sekä termeistä P ja R yhtälöiden (6) ja (7) 

mukaan (Bowman et al. 1940): 

 𝑃 =
𝑇1,𝑙−𝑇1,𝑡

𝑇2,𝑡−𝑇1,𝑡
 (6) 

ja 𝑅 =  
𝑇2,𝑡−𝑇2,𝑙

𝑇1,𝑙−𝑇1,𝑡
=

𝑐1�̇�1

𝑐2�̇�2
, (7) 

missä T1,t on fluidin 1 tulolämpötila [K], 

 T1,l on fluidin 1 lähtölämpötila [K], 

 T2,t on fluidin 2 tulolämpötila [K], 

 T2,t on fluidin 2 lähtölämpötila [K], 

 c1 on fluidin 1 ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 c2 on fluidin 2 ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 ṁ1 on fluidin 1 massavirtaus [kg/s] ja 

 ṁ2 on fluidin 2 massavirtaus [kg/s]. 

 

Termi P voidaan ymmärtää todellisen lämmönsiirron ja teoreettisen 

maksimilämmönsiirron suhteena ja R taas fluidien lämpökapasiteettivirtojen suhteena. 

Taulukossa 3 on kaavoja termin F laskemiseksi vaippaputkilämmönvaihtimille. 
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Taulukko 3. Korjauskertoimen F laskenta vaippaputkilämmönvaihtimille Bowmanin et 

al. (1940) mukaan [lähteen tulkinnassa huomioitavaa: ln(x) ≈ 2,3∙lg(x)]. 

 
1-2m-tielämmönvaihtimet {m ∈ ℤ +} 2-4n-tielämmönvaihtimet {n ∈ ℤ +} 

𝑅 ≠ 1 
𝐹 =

√𝑅2+1

𝑅−1
·

ln(
1−𝑃

1−𝑃𝑅
)

ln[
2−𝑃(𝑅+1−√𝑅2+1)

2−𝑃(𝑅+1+√𝑅2+1)
]

  

𝐹 =

√𝑅2+1

2(𝑅−1)
 · ln(

1−𝑃

1−𝑃𝑅
)

ln[

2
𝑃

−1−𝑅+
2
𝑃

√(1−𝑃)(1−𝑃𝑅)+√𝑅2+1

2
𝑃

−1−𝑅+
2
𝑃

√(1−𝑃)(1−𝑃𝑅)−√𝑅2+1
]

  

𝑅 = 1 𝐹 = √2 ·
𝑃

1−𝑃

ln[
2−𝑃(2−√2)

2−𝑃(2+√2)
]
  

 

Lämmönvaihtimen rekuperaatioaste kuvaa sen tehokkuutta. Rekuperaatioaste 

muodostuu yhtälön (8) mukaan (Incropera et al. 2007, s. 687; Motiva Services Oy 

2016): 

 𝜀 =
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
=

(𝑐�̇�)𝑚𝑖𝑛∆𝑇

(𝑐�̇�)𝑚𝑖𝑛|𝑇1,𝑡−𝑇2,𝑡|
=

∆𝑇𝑚𝑎𝑥

|𝑇1,𝑡−𝑇2,𝑡|
, (8) 

missä ε on rekuperaatioaste, 

 Q on lämpöteho [kW], 

 Qmax on suurin mahdollinen lämpöteho [kW], 

 (cṁ)min on fluidien lämpökapasiteettivirroista pienempi [kW/K], 

 ΔT on pienempää lämpökapasiteettivirtaa vastaava lämpötilamuutos [K], 

 T1,t on fluidin 1 tulolämpötila [K], 

 T2,t on fluidin 2 tulolämpötila [K] ja 

 ΔTmax on suurempi kylmän ja kuuman fluidin lämpötilamuutoksista [K]. 

 

Yhtälössä (8) oletetaan, että ΔT = ΔTmax eli fluidin, jolla on pienempi 

lämpökapasiteettivirta, lämpötila muuttuu eniten. 

Incroperan et al. (2007) mukaan lämmönvaihtimen kokonaislämmönjohtavuus U·A 

riippuu rekuperaatioasteesta riittävällä tarkkuudella, kun suurin osa lämmönsiirrosta 

tapahtuu faasimuutoksen aikana yhtälön (9) mukaan (ks. Qureshi & Zubair 2014): 
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 𝑈𝐴 = (𝑐�̇�)𝑚𝑖𝑛 ln (
1

1−𝜀
), (9) 

missä U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
], 

 (cṁ)min on fluidien lämpökapasiteettivirroista pienempi [kW/K] ja 

 ε on rekuperaatioaste. 

 

Lämpöhäviöiden vuoksi kuuman fluidin luovuttama lämpöteho poikkeaa kylmän fluidin 

vastaanottamasta lämpötehosta. Lämmönvaihtimen hyötysuhde voidaan ilmaista sen 

anto- ja ottotehon suhteena yhtälön (10) mukaisesti: 

 𝜂 =
𝑄𝑎𝑛𝑡𝑜

𝑄𝑜𝑡𝑡𝑜
, (10) 

missä η on lämmönvaihtimen hyötysuhde, 

 Qanto on kylmän fluidin vastaanottama lämpöteho [kW] ja 

 Qotto on kuuman fluidin luovuttama lämpöteho [kW]. 

 

Lämmönvaihtimen tehokkuuden osana voidaan tarkastella myös fluideja sen läpi 

pumppaavien pumppujen tehoja yhtälön (11) mukaisesti: 

 𝑃𝑝 =
�̇�∆𝑝

𝜌𝜂𝑝
, (11) 

missä Pp on pumpun tai puhaltimen ottoteho [kW], 

 ṁ on pumpattavan fluidin massavirtaus [kg/s], 

 Δp on painehäviö lämmönvaihtimen yli [kPa], 

 ρ on pumpattavan fluidin tiheys [kg/m
3
] ja 

 ηp on saman pumpun tai puhaltimen kokonaishyötysuhde. 

 

Lämmönvaihtimen läpi pumpattavien fluidien epäpuhtauksien kertyessä 

lämmönsiirtopinnoille lämmönvaihtimen tehokkuus laskee ja painehäviö kasvaa. 

Lämmönvaihtimen likaantuminen ilmenee siis epäsuorasti pumppujen sähkötehon ja 

lämmönvaihtimen apuna käytettävän lämpöenergian kulutuksen kasvamisena. 
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Tangin et al. (2017) tutkimuksessa lämmönvaihtimen tehokkuus määritettiin yhtälön 

(12) avulla: 

Ψ =
𝑈

𝑈0
, (12) 

missä Ψ on lämmönvaihtimen tehokkuus, 

 U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)] ja 

 U0 on kokonaislämmönsiirtokerroin puhtaana [kW/(m
2
K)]. 

 

Lämmönvaihtimen lämmönsiirtoyksiköiden lukumäärä (Number of Transfer Units, 

NTU) voidaan laskea yhtälön (13) esittämällä tavalla: 

 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

(𝑐�̇�)𝑚𝑖𝑛
, (13) 

missä NTU on lämmönsiirtoyksiköiden lukumäärä, 

 UA on lämmönvaihtimen kokonaislämmönjohtavuus [kW/K] ja 

 (cṁ)min on pienempi lämpökapasiteettivirta [kW/K]. 

 

Lämmönsiirtoyksiköiden lukumäärä eli kokonaislämmönjohtavuuden ja 

minimilämpökapasiteettivirran suhde voidaan ymmärtää myös lämmönvaihtimen 

lämmönsiirtokyvyn ja fluidin minimilämpöabsorptiokyvyn suhteena. 

Levylämmönvaihtimien mitoituksessa käytetään yhtälössä (14) esitettyä theetalukua 

(Alfa Laval 2004): 

 𝛩 =
𝑈𝐴

𝑐�̇�
=

∆𝑇

∆𝑇𝑙𝑛
, (14) 

missä Θ on theetaluku, 

 UA on lämmönvaihtimen kokonaislämmönjohtavuus [kW/K], 

 cṁ on tarkasteltavan fluidin lämpökapasiteettivirta [kW/K], 

 ΔT on saman fluidin lämpötilan muutos lämmönvaihtimessa [K], 

 ΔTln on fluidien logaritminen keskilämpötilaero [K]. 
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Theetaluku on lämmönvaihtimen terminen pituus, joka kuvaa lämmönsiirron termistä 

vaikeutta. Levylämmönvaihtimen levyt luokitellaan niiden pintakuvioinnin perusteella 

korkean ja matalan theetaluvun levyihin. Korkean theetaluvun levyjä yhdistää 

tehokkaampi lämmönsiirto ja korkea painehäviö, eli niillä lämmönsiirto on termisesti 

helppoa. Matalan theetaluvun levyt taas vaikeuttavat termisesti lämmönsiirtoa, sillä 

niillä lämmönsiirto on tehottomampaa, mutta painehäviö taas on pienempi. Theetaluku 

on laitevalmistajien tapa merkitä lämmönvaihtimen lämmönsiirtoyksiköiden 

lukumäärää. (Alfa Laval 2004; Kuppan 2013, s. 415–416) 

Saaren (2010, s. 44) mukaan vanhemmassa suomalaisessa kirjallisuudessa termiä 

UA/(cṁ)min kutsutaan dimensiottomaksi lämmönjohtokyvyksi. Levylämmönvaihtimien 

yhteydessä kyseistä termiä kutsutaan suorituskykytekijäksi tai termiseksi pituudeksi ja 

vaippaputkilämmönvaihtimille kyseisestä termistä käytetään nimitystä redusoitu 

lämpövuo. 

Edellä mainittujen tunnuslukujen toimintaa ja soveltuvuutta lämmönvaihtimien 

tehokkuusseurantaan vertaillaan myöhemmin luvussa 3.3.1. Lisäksi tarvetta uuden 

analyysitavan kehittämiselle pohditaan. 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Prosessin kuvaus 

CP Kelcon Äänekosken tehtaalla valmistetaan karboksimetyyliselluloosan 

natriumsuolaa eli natriumkarboksimetyyliselluloosaa (CMC), joka on selluloosan 

vesiliukoinen johdannainen. CMC:tä käytetään paksuntajana, veden sitomiseen, 

emulgointiin, tabletoinnin apuaineena ja kalvomaisissa aineissa. (CP Kelco a) 

Selluloosa jauhetaan kahdessa vaiheessa ja syötetään liuottimen kanssa reaktoriin. 

Reaktorissa tapahtuu ensimmäisenä merserointi, jossa seokseen lisätään lipeää (NaOH) 

samalla sekoittaen ja seosta jäähdyttäen. Tällöin selluloosakuitu turpoaa ja muodostuu 

helpommin reagoivaksi. Merseroinnin jälkeen seokseen lisätään monokloorietikkahapon 

vesiliuosta, joka alkaa reagoida alkaloidun selluloosan kanssa muodostaen 

karboksimetyyliselluloosaa, ruokasuolaa (NaCl) ja vettä sekä sivureaktiona 

natriumglykolaattia. Tätä vaihetta kutsutaan eetteröinniksi. Eetteröinnin jälkeen seos 

neutraloidaan suolahapolla (HCl). (Kemppainen et al. 2006, s. 7) Merserointi ja CMC:tä 

muodostava eetteröinti tapahtuvat reaktioyhtälön (15) mukaan (CP Kelco b): 

𝑅𝑠𝑒𝑙𝑙𝑂𝐻 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑙𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 →  

 𝑅𝑠𝑒𝑙𝑙𝑂𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂, (15) 

missä Rsell on selluloosan sokerirunko. 

 

Natriumglykolaattia muodostava lipeän ja monokloorietikkahapon sivureaktio taas 

tapahtuu reaktioyhtälön (16) mukaan (CP Kelco b): 

 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑙𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐻𝑂𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂. (16) 

 

Reaktion jälkeen CMC pestään alkoholin ja veden liuoksella ja pesun jälkeen 

liuotinjäämät poistetaan massasta ajamalla höyryä sen läpi stripperissä. Strippauksen 

jälkeen CMC kuivataan ja kuiva tuote rakeistetaan, jauhetaan ja seulotaan eri laaduiksi. 

Stripperistä tuleva höyry lauhdutetaan ja johdetaan pesuliuosten kanssa tislaamoon 
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väkevöitäväksi ja puhdistettavaksi. Tislatut liuottimet käytetään uudelleen prosessissa. 

(Kemppainen et al. 2006, s. 7) 

Tämän työn kirjoitushetkellä CP Kelcon Äänekosken tehtaalla oli käytössä 

tuotantolinjat 3, 4 ja 6 sekä tislaamo. Puhdasta CMC:tä tuotettiin 3-linjalla, niin sanottua 

teknistä CMC:tä tuotettiin 4-linjalla ja 6-linjalla puhtainta laatua eli elintarvike-CMC:tä.  

Muina CP Kelcon Äänekosken toimintoina mainittakoon tutkimus- ja kehitystyössä 

käytettävä pilot-laitos, kemikaalien purkupaikat ja varastointi sekä vuonna 2002 

käyttöön otettu sekoitusasema, jossa eri laatuja voidaan sekoittaa keskenään asiakkaan 

toiveiden mukaisesti (Kemppainen et al. 2006, s. 9). 

3-linja 

Äänekosken 3-linja on CP Kelcon ja samalla koko maailman suurin yksittäinen CMC:n 

tuotantolinja. Se otettiin käyttöön vuonna 1993 ja sen vuosikapasiteetti on 37 000 tonnia 

puhdasta CMC:tä. Linjalle tuleva raaka-aine jauhetaan kahdessa vaiheessa, minkä 

jälkeen merserointi tapahtuu neljässä alkalisaattorissa. Merseroinnin jälkeen seos 

siirretään neljään reaktoriin eetteröitäväksi. Reaktion jälkeen CMC-massa pestään 

liuottimella nauhasuodattimissa ja liuotinjäämät stripataan. Pesty CMC kuivataan ja 

rakeistetaan, minkä jälkeen loppukäsittelyssä tuote jauhetaan, seulotaan tiettyihin 

partikkelikokojakaumiin ja pakataan. (Kemppainen et al. 2006, s. 8) 

4-linja 

Tuotantolinja 4:n vuosikapasiteetti on noin 20 000 tonnia ja siellä tuotetaan teknistä 

CMC:tä, joka sisältää Äänekoskella tuotetuista laaduista eniten suoloja ja muita 

epäpuhtauksia. Linja otettiin käyttöön vuonna 1973 ja siellä selluloosa sekä 

merseroidaan että eetteröidään kolmessa rinnakkaisessa reaktorissa. Reaktion jälkeen 

CMC-massa johdetaan reaktoreista suotimille, joissa liuotin poistetaan alipaineen 

avulla. Epäpuhtauksien suurempi pitoisuus lopputuotteessa johtuu siitä, että 

reaktioliuottimen poiston jälkeen CMC:tä ei enää muiden linjojen tapaan pestä uudella 

liuottimella. Suotimien jälkeen CMC-massaa käsitellään mekaanisesti, jolloin tuotteen 

tiheys muuttuu. Tämän jälkeen tuote kuivataan, jauhetaan, seulotaan ja pakataan. 

Linjasta tulevat likaiset liuottimet johdetaan tislattavaksi. (Kemppainen et al. 2006, s. 8) 
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6-linja 

Äänekosken uusin CMC:n tuotantolinja on 6-linja, joka otettiin käyttöön vuonna 1999. 

Alun perin sillä tuotettiin samoja laatuja kuin muillakin linjoilla, mutta vuonna 2007 se 

muutettiin elintarvike-CMC:n tuotantolinjaksi. (Kemppainen et al. 2006, s. 8) 

Tislaamot 

Liuottimien tislaus tapahtuu kahdessa tislaamossa, joista vanhempi on uudistettu 

vuonna 1996 ja uudempi on otettu käyttöön vuonna 2001. Tislaamoissa likaisesta 

liuottimesta puhdistetut reaktion sivutuotteet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 

(Kemppainen et al. 2006, s. 9) 

3.2 Tutkimukseen valitut lämmönvaihtimet 

Tässä työssä tarkastellaan kahta eri lämmönvaihdinsovellusta. Ensimmäinen on 

tislaamon stripperin esilämmitin, joka on jatkuvassa käytössä pidempiä ajanjaksoja 

kerrallaan ja jolla on suuri merkitys tislaamon energiankäytön tehokkuuteen. Toinen on 

taas reaktoriin panostettavan liuottimen esijäähdytin, jota käytetään lyhyitä aikoja 

kerrallaan. Tarkasteltavien lämmönvaihtimien ajotavat eroavat siis toisistaan 

huomattavasti. 

Stripperin esilämmitin 

Stripperi on pystyssä oleva sylinterimäinen kolonni, johon syötettävä neste stripataan eli 

siitä poistetaan yksi tai useampi komponentti kaasuvirran tai höyryn avulla. Stripattava 

neste syötetään strippauskolonniin sen keskivaiheilta ja höyry syötteen alapuolelta.  

Neste lähtee valumaan alaspäin kolonnin välipohjien läpi ja höyry puolestaan nousee 

ylöspäin kohdaten stripattavan nesteen. Höyry lämmittää stripattavaa nestettä ja tällöin 

nesteessä olevat helposti haihtuvat yhdisteet höyrystyvät ja poistuvat höyryn mukana 

kolonnin yläosasta. Jäljelle jäänyt neste taas poistuu stripperin pohjalta. 

Stripperiin syötettävä höyry tuotetaan höyrynkehittimessä, jonka lämpöenergia saadaan 

tehdasverkosta höyryn muodossa. Kun tehdasverkon höyry luovuttaa lämpöenergiaansa 

höyrynkehittimessä, se lauhtuu vedeksi. Lauhde pumpataan takaisin voimalaitokselle, 
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jossa se taas höyrystetään ja johdetaan takaisin prosessiin. Ylösajojen aikana stripperiin 

voidaan syöttää höyryä myös suoraan tehdasverkosta. 

Ennen kutakin stripperiä on kaksi rinnankytkettyä rekuperaattoria, joista vain toinen on 

aina kerrallaan käytössä toisen ollessa varalla. Niissä strippaukseen menevä neste 

esilämmitetään strippauksesta saatavalla pohjatuotteella. Syötteen esilämmityksen 

tarkoitus on vähentää höyryn tarvetta strippauskolonnissa. Nämä vaihtimet likaantuvat 

esimerkiksi fluideihin liuenneiden kuitujen palaessa kiinni tai suolojen kiteytyessä 

lämmönsiirtopinnoille. Tehostamalla esilämmitystä esimerkiksi optimoimalla 

esilämmittimen pesu- tai vaihtoväli voidaan siis mahdollisesti vähentää tehdasverkosta 

otettavan höyryn tarvetta. 

Liuottimen panostuksen esijäähdytin 

CP Kelco Oy:n yksi helpoiten likaantuvia lämmönvaihtimia on ennen reaktoreita 

sijaitseva liuottimen panostuksen esijäähdytin. Dekantterilta reaktoriin pumpattava 

liuotin jäähdytetään neste-nesterekuperaattorilla, jonka jäähdyttävänä nesteenä 

käytetään raakavettä. Merserointi eli lipeän ja selluloosan reaktio tapahtuu liuottimeen 

sekoitettuna ja tämän seoksen lämpötila pidetään matalana kierrättämällä sitä erillisen 

kylmäpiirin kautta. Luonnollisesti lisäjäähdytyksen tarve alenee mitä kylmempänä 

liuotin panostetaan reaktoriin. 

Liuottimen jäähtyessä siihen liuenneet epäpuhtaudet kuitenkin kiteytyvät 

esijäähdyttimen lämmönsiirtopinnoille, jolloin lämmönsiirron tehokkuus laskee ja 

liuotin päätyy lämpimämpänä reaktoriin. Tällöin lisäjäähdytyksen tarve kasvaa ja 

prosessin energiatehokkuus laskee. Prosessin energiatehokkuutta on mahdollista siis 

parantaa esimerkiksi esijäähdyttimen pesujen oikealla ajoittamisella. 

Kiteiden kertymisen hillitsemiseksi kuuma liuotin jätetään kiertämään jäähdyttimen läpi 

takaisinkierrätyksellä. Jäähdytysveden virtaus esijäähdyttimen läpi katkaistaan tämän 

ajaksi sulkuventtiilillä, joka avataan taas panostuksen alettua. Tällä tavalla 

lämmönsiirtopinnoille kertyneet kiteet pääsevät liukenemaan takaisin jäähdytettävään 

fluidiin panostusten välillä eivätkä kiteet pääse kertymään edellisistä panostuksista. 
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3.3 Lämmönvaihtimen tehokkuusindeksin kehitys 

Työn kirjoitushetkellä stripperien esilämmittimien toimintaa tarkkailtiin vain hetkellisen 

lämpötehon perusteella eikä liuottimen panostuksen esijäähdyttimen toimintaa seurattu 

minkään tunnusluvun avulla. Seuraavassa käydään läpi kirjallisuudesta löytyneitä 

vaihtoehtoja tehokkuusseurannalle ja arvioidaan niiden soveltuvuutta. Jäljempänä 

pohditaan käyttökelpoista tapaa seurata lämmönvaihtimen tehokkuutta. 

3.3.1 Olemassa olevat tehokkuusluvut ja niiden soveltuvuus 

Vaatimuksina sovellettavalle tehokkuusseurantamenetelmälle oli, että se reagoi herkästi 

lämmönvaihtimessa tapahtuviin muutoksiin suodattaen pois syötevirtauksessa 

tapahtuvat muutokset. Tällöin lämmönvaihtimen tehokkuus on vertailukelpoinen eri 

virtausolosuhteiden välillä. Lisäksi sovellettavuuden vaatimuksena oli, että 

tehokkuusseuranta tarvitsee mahdollisimman vähän mittauksia prosessista. 

Hyötysuhde 

Hyötysuhde η lasketaan yhtälön (10) mukaan lämmönvaihtimen anto- ja ottotehon 

suhteena. Antoteho on teho, jolla kylmää fluidia lämmitetään ja ottoteho on vastaavasti 

teho, jolla kuumaa fluidia jäähdytetään. Hyötysuhde voidaan tulkita myös lukuna, joka 

kertoo, kuinka hyvin lämmönvaihdin kohdistaa kuuman fluidin luovuttaman 

lämpötehon kylmän fluidin lämmittämiseen. 

Anto- ja ottotehot lasketaan kumpikin yhtälön (2) mukaan vastaavan fluidin 

ominaislämpökapasiteetin (c), massavirran (ṁ) ja lämpötilamuutoksen (ΔT) tulona. 

Kuten yllä mainittiin, ajotilanteessa lämmönvaihtimen läpi virtaavan fluidin 

lämpötilamuutos voi pienentyä esimerkiksi lämmönsiirtopintojen likaantumisen 

seurauksena, jolloin lämpöteho ei siirry yhtä helposti kuumasta fluidista kylmään. Tätä 

voidaan kuitenkin kompensoida nostamalla jommankumman tai kummankin fluidin 

virtausnopeutta, jolloin antoteho nousee ottotehoon nähden ja hyötysuhde saadaan 

kutakuinkin entiselle tasolleen. 

Edellä kuvatun kompensoitavuuden vuoksi fluideissa ja lämmönvaihtimessa tapahtuvat 

muutokset, kuten fluidien tulo- ja lähtölämpötilojen muutokset sekä lämmönvaihtimen 

lämmönsiirtokyvyn heikkeneminen näkyvät hyötysuhteessa heikosti (Kuva 1). 
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Hyötysuhteella ei voida myöskään arvioida kuinka paljon lämpöä siirtyy fluidista 

toiseen fluidien virtausnopeuksiin nähden. Lisäksi hyötysuhteen laskemiseen tarvitaan 

paljon informaatiota molemmista fluideista, jolloin se on alttiimpi virheille eikä sitä ole 

mahdollista prosessin mittausten määrästä riippuen laskea kaikille vaihtimille. 

Kuva 1. Esimerkki vaihtimen hyötysuhteen (η) trendistä pesujen (nollakohdat) välillä. 

Pesujen välillä ei ole havaittavissa selkeää pesutarpeesta kertovaa käyttäytymistä. 

 

Rekuperaatioaste 

Rekuperaatioaste ε on yhtälön (8) mukaan lämmönvaihtimen lämpötehon suhde sen 

suurimpaan mahdolliseen lämpötehoon. Kuten yhtälö (8) osoittaa, rekuperaatioaste on 

laskettavissa, kun tiedetään lämmönvaihtimen läpi virtaavien fluidien tulo- ja 

lähtölämpötilat. Rekuperaatioasteen laskemiseksi tarvitaan siis hyötysuhteeseen 

verrattuna vähemmän mittauksia prosessista. 

Hyötysuhteen tavoin rekuperaatioaste on lämpötehojen suhde. Kuten edellä mainittiin, 

hyötysuhteen alenemista voidaan kompensoida nostamalla fluidien virtausnopeuksia. 

Tästä poiketen rekuperaatioasteen aleneminen on kompensoitavissa laskemalla fluidien 

virtausnopeuksia, jolloin fluideilla on enemmän aikaa saavuttaa aiempi 

lähtölämpötilansa. Jos prosessissa lämmönvaihtimen läpi virtaavien fluidien 

lähtölämpötilat pyritään pitämään vakioina, niin rekuperaatioasteen trendillä ei ole 

selkeää kehityssuuntaa. Tällöin lämmönvaihtimen tehokkuuden aleneminen näkyy 

rekuperaatioasteen alenemisen asemesta tarpeena hidastaa fluidien virtausnopeuksia. 

Rekuperaatioasteen soveltamista täytyy siis harkita tapauskohtaisesti. Joissain 

tapauksissa sillä on kuitenkin hyötysuhteesta poiketen selkeästi laskeva trendi 

lämmönvaihtimen pesujen välillä (Kuva 2). 
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Kuva 2. Esimerkki rekuperaatioasteen (ε) trendistä pesujen (nollakohdat) välillä. Pesu-

jen välillä on havaittavissa laskeva trendi, joka voi kertoa pesutarpeesta. 

 

Tehokkuus 

Lämmönvaihtimen tehokkuusluku Ψ on yhtälön (12) mukaisesti lämmönvaihtimen 

kokonaislämmönsiirtokertoimen (U) ja heti puhdistuksen jälkeen mitatun 

kokonaislämmönsiirtokertoimen (U0) suhde. Tässä tarkastellaan siis, kuinka hyvin 

lämmönvaihdin johtaa lämpöenergiaa fluidista toiseen vertailutilanteeseen nähden. 

Tällöin nähdään suoraan tehokkuusluvun kehityssuunta. Kuten yhtälö (18) jäljempänä 

osoittaa kokonaislämmönsiirtokerroin on suoraan verrannollinen tarkasteltavan fluidin 

lämpökapasiteettivirtaan. Tämä saa lämmönsiirtokertoimen arvon heilahtelemaan 

fluidin virtausnopeuden mukana, joten tämän alla piilevä lämmönjohtavuuden 

suhteellinen hyvyys ei käy siitä suoraan ilmi. Lisäksi kokonaislämmönsiirtokertoimen 

määrittäminen vaatii paljon dataa prosessista. 

3.3.2 Uuden tehokkuusindeksin johtaminen 

Koska edellä arvioidut tehokkuusseurannan menetelmät eivät täyttäneet kaikkia niille 

asetettuja kriteereitä, päädyttiin kehittämään uusi. Uuden tehokkuusindeksin avulla oli 

tavoitteena nähdä lämmönvaihtimen nykyinen tila suhteessa pesun jälkeiseen tilaan, 

kuten yhtälön (12) mukaisessa tehokkuusluvussa. Tehokkuusseurannan ja uuden 

tehokkuusindeksin johtamisen lähtökohdaksi valittiin lämmönvaihtimen 

kokonaislämmönjohtavuus U·A. Merkitsemällä yhtälöt (2) ja (3) yhtä suuriksi saadaan 

yhtälön (17) mukaan: 
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 𝑈𝐴∆𝑇𝑘 = 𝑐�̇�∆𝑇, (17) 

missä U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on saman vaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
], 

 ΔTk on fluidien keskimääräinen lämpötilaero [K], 

 c on fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 ṁ on saman fluidin massavirtaus [kg/s] ja 

 ΔT on saman fluidin lämpötilamuutos lämmönvaihtimen yli [K]. 

 

Ratkaisemalla yhtälö (17) kokonaislämmönjohtavuuden U·A suhteen ja sijoittamalla 

yhtälö (5) saadaan yhtälön (18) mukaisesti: 

 𝑈𝐴 =
𝑐�̇�∆𝑇

𝐹∆𝑇𝑙𝑛
, (18) 

missä U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on saman vaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
], 

 c on fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 ṁ on saman fluidin massavirtaus [kg/s], 

 ΔT on saman fluidin lämpötilamuutos lämmönvaihtimen yli [K], 

 F on saman vaihtimen korjauskerroin ja 

 ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K]. 

 

Kuten yhtälöstä (18) voidaan todeta, kokonaislämmönjohtavuus ja 

lämpökapasiteettivirta c·ṁ ovat suoraan verrannolliset. Kokonaislämmönjohtavuus voi 

siis vaihdella suuresti riippuen lämpökapasiteettivirran käyttäytymisestä. Tämä vaihtelu 

voidaan suodattaa pois, kun yhtälön (18) avulla johdetaan dimensioton 

kokonaislämmönjohtavuuden ja lämpökapasiteettivirran suhde. Edellä mainitusta 

suhteesta käytetään tässä työssä nimitystä ominaislämpövuo ja olkoon se γ yhtälön (19) 

mukaisesti: 
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 𝛾 =
𝑈𝐴

𝑐�̇�
=

∆𝑇

𝐹∆𝑇𝑙𝑛
,  (19) 

missä γ on lämmönvaihtimen ominaislämpövuo, 

 U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on saman vaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
], 

 c on fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)], 

 ṁ on saman fluidin massavirtaus [kg/s], 

 ΔT on saman fluidin lämpötilamuutos lämmönvaihtimen yli [K], 

 F on saman vaihtimen korjauskerroin ja 

 ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K]. 

 

Verrattaessa yhtälöitä (13) ja (14) yhtälöön (19) nähdään, että kun F = 1, niin 

ominaislämpövuo ja theetaluku ovat yhtä suuret. Lisäksi jos tarkasteltavalla fluidilla on 

pienin lämpökapasiteettivirta eli cṁ = (cṁ)min, niin ominaislämpövuo, theetaluku ja 

NTU ovat keskenään yhtä suuret. Lämmönvaihtimen ominaislämpövuo on laskettavissa 

pelkillä fluidien lämpötiloilla lämmönvaihtimen molemmin puolin, kun tiedetään 

lämmönvaihtimen tyypistä riippuva korjauskertoimen F matemaattinen muoto. 

Ominaislämpövuo on johdettavissa yllä esitetyllä periaatteella yhtälöstä (9) myös 

kiehuttimille ja lauhduttimille yhtälön (20) mukaan: 

 𝛾 =
𝑈𝐴

(𝑐�̇�)𝑚𝑖𝑛
= ln (

1

1−𝜀
), (20) 

missä γ on lämmönvaihtimen ominaislämpövuo, 

 U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m
2
K)], 

 A on saman vaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m
2
], 

 (cṁ)min on vaihtimen lämpökapasiteettivirroista pienempi [kW/K] ja 

 ε on rekuperaatioaste. 

 

Tässä tapauksessa yhtälön (9) määrittelystä johtuen ominaislämpövuo lasketaan 

pienemmällä lämpökapasiteettivirralla, jolloin ominaislämpövuo ja NTU ovat yhtä 

suuret. Myös kiehuttimien ja lauhduttimien ominaislämpövuo on määriteltävissä 

pelkillä vaihtimen molemmin puolin mitattavilla lämpötiloilla. Yhtälöissä (19) ja (20) 

johdettu ominaislämpövuo γ mukailee theetalukua muilla lämmönvaihdintyypeillä.  
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Yhtälöstä (19) voidaan johtaa lämmönvaihtimen lämmönsiirron tehokkuusluku yhtälön 

(12) kaltaisesti likaisen ja puhtaan vaihtimen ominaislämpövoiden avulla yhtälön (21) 

mukaisesti: 

 𝛹 =
𝛾

𝛾0
=

∆𝑇𝐹0∆𝑇𝑙𝑛,0

∆𝑇0𝐹∆𝑇𝑙𝑛
, (21) 

missä Ψ on lämmönvaihtimen tehokkuusindeksi, 

 γ on lämmönvaihtimen ominaislämpövuo, 

 γ0 on saman vaihtimen ominaislämpövuo puhtaana, 

 ΔT on fluidin lämpötilan muutos vaihtimessa [K], 

 ΔT0 on saman fluidin lämpötilan muutos puhtaassa vaihtimessa [K], 

 F on saman lämmönvaihtimen korjauskerroin, 

 F0 on saman lämmönvaihtimen korjauskerroin puhtaana, 

 ΔTln on saman vaihtimen logaritminen keskilämpötilaero [K] ja 

 ΔTln,0 on saman vaihtimen logaritminen keskilämpötilaero puhtaana [K]. 

 

Kun lämpökapasiteettivirta cṁ ja lämmönsiirtopinta-ala A ovat vakioita, niin 

γ/γ0 = U/U0. Yhtälö (12) ja yhtälö (21) siis antavat saman tuloksen, kun 

lämpökapasiteettivirta ja lämmönsiirtopinta-ala ovat vakioita. Tästä eteenpäin Ψ 

määritellään yhtälön (21) tavoin ominaislämpövoiden suhteena. 

Tässä työssä ehdotettu lämmönsiirron tehokkuusindeksi siis ilmaisee lämmönvaihtimen 

nykyisen ominaislämpövuon suhteessa vertailutilanteeseen, jossa tarkasteltava 

lämmönvaihdin oli puhdas. Oletuksena oli, että tehokkuusindeksi Ψ alenee sitä mukaa, 

kun lämmönvaihdin likaantuu. 

Yhtälön (20) avulla voidaan johtaa lämmönsiirron tehokkuusindeksi Ψ lauhduttimille ja 

kiehuttimille, joissa suurin osa lämmönsiirrosta tapahtuu faasimuutoksen aikana yhtälön 

(22) mukaan: 

 𝛹 =
𝛾

𝛾0
=

ln(
1

1−𝜀
)

ln(
1

1−𝜀0
)
, (22) 

missä ε on lämmönvaihtimen rekuperaatioaste ja 

 ε0 on saman vaihtimen rekuperaatioaste puhtaana. 
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Uuden tehokkuusindeksin laskenta edellyttää siis rekuperaatioasteen tavoin ainoastaan 

lämpötilamittauksia. Lämmönvaihtimen rakenteesta riippuva korjauskertoimen F 

matemaattinen muoto on kuitenkin myös tunnettava. 

Edellä johdettu ominaislämpövuohon perustuva tehokkuusindeksi ei ole määritelty 

kaikilla mahdollisilla tulo- ja lähtölämpötiloilla. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi 

ajettaessa fluideja lämmönvaihtimen läpi pienillä virtausnopeuksilla, jolloin 

lämpötilaero lämmönvaihtimen sisällä voi saada paikoitellen negatiivisiakin arvoja ja 

keskimääräinen lämpötilaero ΔTk = FΔTln lähestyy nollaa. Tämän seurauksena 

ominaislämpövuo lähestyy ääretöntä eikä lämmönvaihtimen tehokkuusseuranta 

lämpövuohon perustuen ole mielekästä. Lämmönvaihtimen ajotavan hyvyyttä 

arvioidaan tässä työssä fluidien lämpötilojen lähestymisasteen avulla yhtälön (23) 

mukaan: 

 𝐿𝐴 =
|𝑇1,𝑡−𝑇1,𝑙|+|𝑇2,𝑡−𝑇2,𝑙|

|𝑇1,𝑡−𝑇2,𝑡|
, (23) 

missä LA on lämmönvaihtimen fluidien lämpötilojen lähestymisaste, 

 T1,t fluidin 1 tulolämpötila [K], 

 T1,l fluidin 1 lähtölämpötila [K], 

 T2,t on fluidin 2 tulolämpötila [K] ja 

 T2,l on fluidin 2 lähtölämpötila [K]. 

 

Kuppanin (2013, s. 54–55) mukaan vaippaputkilämmönvaihtimen kuuman fluidin 

lähtölämpötilan ollessa kylmän fluidin lähtölämpötilaa matalampi (ts. LA > 1) putkien 

pinta-alaa ei hyödynnetä lämmönsiirron kannalta tehokkaasti. Tämä puolestaan johtaa 

kohonneisiin pääomakustannuksiin. Muillekaan vastavirta- ja 

monitielämmönvaihtimille LA > 1 ei ole toivottava tilanne. Lähestymisasteen kasvaessa 

huomattavasti suuremmaksi kuin yksi kasvaa myös todennäköisyys sille, että 

korjauskerroin F ei ole enää määritelty kyseisessä toimintapisteessä. Tällainen tilanne 

syntyy esimerkiksi ajettaessa lämmönvaihdinta sen mitoitukseen käytettyjä arvoja 

huomattavasti pienemmillä virtausnopeuksilla. 
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3.3.3 Tehokkuusindeksin laskenta Wedge-ohjelmistolla 

Tämän työn datan käsittelyssä hyödynnettiin Savcorin Wedge-ohjelmistoa, jonka 

laskennat perustuvat sisäänrakennettuun MATLAB:iin. Wedge on online 

prosessidiagnostiikkajärjestelmä, joka on kehitetty suurten datamäärien käsittelyyn ja 

datan yhdistelyyn eri lähteistä. (Savcor Oy) 

Stripperin esilämmitin 

Ominaislämpövuo laskettiin yhtälön (19) mukaisesti prosessoinnin kohteena olevan 

fluidin puolelta eli lämmönvaihtimen kylmältä puolelta (Kuva 3, ylempi). Ennen 

lämmönvaihdinta sijoitetun kylmän fluidin syöttöventtiilin asentotiedon avulla 

määritettiin ajat, jolloin lämmönvaihdin on poissa käytöstä (Kuva 3, alempi). 

Kuva 3. Lämmönvaihtimen ominaislämpövuo (γ) yllä ja seisokit alla. 

 

Näiden aikojen avulla määritettiin aikaikkunat lämmönvaihtimen ylösajojen jälkeen, 

joilta mitattiin kohinasuodatetun ominaislämpövuon maksimit. Näitä maksimeja 

käytettiin edelleen puhtaan vaihtimen ominaislämpövuona (Kuva 4) eli lämmönvaihdin 

oletettiin puhdistetuksi joka seisokin jälkeen. 
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Kuva 4. Ominaislämpövuo (γ) ja puhtaan esilämmittimen ominaislämpövuo (γ0). 

 

Yhtälön (21) mukainen tehokkuusindeksi Ψ laskettiin lopuksi ominaislämpövuon ja 

puhtaan vaihtimen ominaislämpövuon suhteena. Toisin sanoen ominaislämpövuo 

skaalattiin niin, että tehokkuusindeksin pesun jälkeinen arvo oli suurimmillaan noin 1. 

Signaalin siistimiseksi lopullinen tehokkuusindeksi asetettiin nollaksi seisokkien ajaksi. 

Liuottimen panostuksen esijäähdytin 

Liuottimen panostuksen esijäähdyttimelle laskettiin ominaislämpövuo yhtälön (19) 

mukaisesti jälleen prosessoinnin kohteena olevan fluidin puolelta eli tässä tapauksessa 

esijäähdyttimen kuumalta puolelta. Koska esijäähdytin oli levylämmönvaihdin, niin 

F = 1. Normaalitilanteessa esijäähdytintä käytettiin liuottimen jäähdyttämiseen vain 

panostuksen ajan eli lyhyitä aikoja kerrallaan. Ominaislämpövuo kerrottiin nollalla, kun 

raakaveden venttiili oli kiinni. (Kuva 5). 

Kuva 5. Liuottimen panostuksen esijäähdyttimen ominaislämpövuo (γ). 
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Koska signaali vaihteli hyvin nopealla tahdilla nollan ja panostuksen aikaisen γ:n 

välillä, sitä päädyttiin rauhoittamaan laskemalla joka panostuskerralta keskimääräinen 

esijäähdyttimen ominaislämpövuo ja jättämällä se voimaan aina seuraavaan 

panostukseen saakka (Kuva 6, ylempi). Tässä seisokiksi laskettiin tilanne, jossa 

raakaveden venttiili oli ollut yli neljä tuntia kiinni (Kuva 6, alempi). Muussa 

tapauksessa rauhoitettu ominaislämpövuo antoi nollasta poikkeavan arvon. 

Kuva 6. Esijäähdyttimen rauhoitettu ominaislämpövuo (γ) yllä ja seisokit alla. 

 

Seisokkitietoa ja rauhoitettua ominaislämpövuota hyödynnettiin puhtaan vaihtimen 

ominaislämpövuon määritykseen. Koska data oli hyvin piikikästä, puhtaan vaihtimen 

ominaislämpövuo laskettiin seisokin jälkeisen aikaikkunan keskiarvona. 

Tehokkuusindeksi laskettiin jälleen yhtälön (21) mukaan ominaislämpövuon ja puhtaan 

vaihtimen ominaislämpövuon suhteena. 

3.3.4 Tehokkuusindeksin määrittelyaste 

Puhtaan vaihtimen ominaislämpövuon γ0 ja sitä myöden tehokkuusindeksin Ψ 

määrittelyaste on sitä pienempi, mitä vähemmän aikaa korjauskerroin F on määritelty 
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seisokin jälkeisessä aikaikkunassa. Tehokkuusindeksin määrittelyaste voidaan laskea 

yhtälön (24) mukaan: 

 𝑟𝛹 =
𝑡𝑚

𝑡𝑎𝑖
, (24) 

missä rΨ on tehokkuusindeksin määrittelyaste, 

 tm on aika, jona korjauskerroin F on määritelty aikaikkunassa [s], 

 tai on seisokin jälkeisen aikaikkunan pituus [s]. 

 

Tehokkuusindeksin määrittelyaste saa arvoja siis nollan ja yhden väliltä. Kun rΨ = 1, 

niin korjauskerroin F on määritelty koko seisokin jälkeisessä aikaikkunassa ja 

tehokkuusindeksiä voidaan pitää määriteltynä. Aidoille ja lähes aidoille myötä- ja 

vastavirtalämmönvaihtimille tehokkuusindeksi on aina määritelty, sillä niille F = 1. 

3.3.5 Tehokkuusindeksin toimivuuden todentaminen 

Uuden tehokkuusindeksin toimivuutta arvioitiin tarkastelemalla sen korrelaatiota 

olemassa oleviin tunnuslukuihin pistekaavion avulla. Tätä varten tunnusluvuista ja 

uudesta tehokkuusindeksistä poistettiin huoltoseisokkien aikainen data ja muu nolladata 

kuvan 7 esittämällä tavalla. Tällä vältettiin pistekaavion vääristyminen poistamalla 

irrelevantti data tarkastelusta. 
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Kuva 7. Esimerkki rekuperaatioasteesta (ε) ennen (yllä) ja jälkeen (alla) nolladatan 

poiston. 

 

Yllä mainittu nolladatan poisto suoritettiin valitsemalla kaikki datapisteet, joissa 

seisokkitieto sai arvon 1 ja poistamalla ne datajoukosta. Lisäksi datajoukosta poistettiin 

myös ne pisteet, joissa ε, γ tai Ψ oli riittävän lähellä nollaa tai sen alle. Luvun todettiin 

olevan riittävän lähellä nollaa tai sen alle, kun sen arvo oli alle 0,01. Myös ne pisteet, 

joissa korjauskerroin F ei ollut määritelty jätettiin pois tarkastelusta. Tällä menettelyllä 

stripperin esilämmittimen tarkastelun ulkopuolelle jäi noin 26 % kokonaisdatasta. 

Esijäähdyttimen tapauksessa nolladatan poisto suoritettiin edellä kuvatulla tavalla ja 

datasta poistettiin kaikki ne pisteet, joissa raakaveden venttiili oli kiinni. Tällöin 

vertailuun otettiin mukaan vain se data, jossa esijäähdytin oli todellisuudessa käytössä. 

Koska ominaislämpövuon signaalissa oli yksittäisiä erittäin suuria piikkejä pisteet, 

joissa ominaislämpövuon arvo oli yli 20 katsottiin merkityksettömiksi ja jätettiin 

tarkastelun ulkopuolelle. Esijäähdyttimen tapauksessa tarkastelun ulkopuolelle jäi noin 

83 % kokonaisdatasta. 

Nolladatan ja epäluotettavan datan poiston jälkeen uutta tehokkuusindeksiä verrattiin 

yhtälön (8) mukaiseen rekuperaatioasteeseen ε ja yhtälön (10) mukaiseen 
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hyötysuhteeseen η pistekaaviolla ja tarkasteltiin niiden välisiä korrelaatioita. 

Tehokkuusindeksiin sisältyvän skaalauksen vaikutusten havainnoimiseksi myös 

ominaislämpövuota verrattiin vanhoihin tunnuslukuihin. 

Tehokkuusindeksin toimivuutta arvioitiin myös vertaamalla siinä tapahtuvia muutoksia 

prosessin tilassa, kuten lämmönvaihtimen painehäviössä ja fluidien lämpötiloissa 

tapahtuviin muutoksiin. Mittarina fluidien lämpötiloissa tapahtuville muutoksille 

käytettiin yhtälön (23) mukaista lähestymisastetta. Koska tehokkuusindeksi ja 

rekuperaatioaste eivät riippuneet suoraan lämmönvaihtimen syötevirrasta, painehäviö 

lämmönvaihtimen yli skaalattiin syötevirran mukaan. Lämmönvaihtimen 

ominaispainehäviö syötevirtausta kohden laskettiin yhtälön (25) mukaan: 

 ∆𝑝𝑚 =
𝑝1−𝑝2

�̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒
, (25) 

missä Δpm on lämmönvaihtimen ominaispainehäviö [kPas/kg], 

 p1 on syötevirran paine ennen lämmönvaihdinta [kPa], 

 p2 on syötevirran paine lämmönvaihtimen jälkeen [kPa] ja 

 ṁsyöte on syötteen massavirtaus [kg/s]. 

 

Ominaispainehäviöstä ja lähestymisasteesta poistettiin seisokki- ja nolladata edellä 

kuvatulla tavalla ja niitä verrattiin tehokkuusindeksiin, ominaislämpövuohon ja 

rekuperaatioasteeseen pistekaaviolla. 

3.4 Lämmönvaihtimen pesu- ja vaihtovälin määritys 

3.4.1 Stripperin syötevirran esilämmitin 

Tarkasteltaessa höyrynkehittimeen syötettävän höyryn määrää ja stripperin syötevirtaa 

huomattiin, että ne ovat keskenään suoraan verrannollisia. Toisin sanoen mitä suurempi 

stripperin syötevirtaus oli, sitä enemmän strippaukseen tarvittiin energiaa höyryn 

muodossa. Syötevirtauksen ja samalla myös höyrynkehittimen höyrynkulutuksen 

vaihteluiden suodattamiseksi laskettiin ominaishöyrynkulutus syötevirtausta kohden 

yhtälön (26) mukaisesti (Kuva 8): 
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 𝑑ℎ =
�̇�ℎ𝑘 + �̇�𝑠𝑡𝑟

�̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒
, (26) 

missä dh on stripperin ominaishöyrynkulutus, 

 ṁhk on höyrynkehittimeen syötettävä tehdasverkon höyry [kg/s], 

 ṁstr on suoraan stripperiin syötettävä tehdasverkon höyry [kg/s] ja 

 ṁsyöte on stripperin syötevirtaus [kg/s]. 

 

Kuva 8. Esimerkki stripperin ominaishöyrynkulutuksesta (dh). 

 

Pistekaavioiden avulla tarkasteltiin tunnuslukujen ja ominaishöyrynkulutuksen välistä 

riippuvuutta. Tätä varten edellä mainituista tunnusluvuista poistettiin huoltoseisokit ja 

muu nolladata. Luvussa 3.3.3 kuvattuun tapaan samojen seisokkien jälkeisten 

aikaikkunoiden ajalta määritettiin stripperin ominaishöyrynkulutukset puhtaalla 

esilämmittimellä. Tässä tapauksessa kohinasuodatetun maksimin asemesta pesun 

jälkeiseltä aikaikkunalta laskettiin keskiarvo suodattamattomalle 

ominaishöyrynkulutukselle. Tätä tietoa hyödynnettiin edelleen stripperin nykyisen tilan 

vertaamiseen sen esilämmittimen pesun jälkeiseen tilaan yhtälön (27) mukaisesti: 

 �̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚. = (𝑑ℎ −  𝑑ℎ,0) · �̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒, (27) 

missä ṁh,ylim. on tehdasverkon höyryn kulutuksen ylimäärä [kg/s], 

 dh on stripperin ominaishöyrynkulutus, 

 dh,0 on stripperin ominaishöyrynkulutus edellisen seisokin jälkeen ja 

 ṁsyöte on stripperin syötevirtaus [kg/s]. 
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Ominaishöyrynkulutuksen nousu seisokin jälkeistä keskiarvoaan suuremmaksi – eli 

tilanteet, jossa yhtälö (27) sai positiivisia arvoja – oletettiin viittaavan siihen, että 

stripperin esilämmitin ei toiminut optimaalisesti. Yhtälö (27) näytti siis kuinka paljon 

enemmän stripperi kulutti höyryä verrattuna vastaavaan tilanteeseen, jossa esilämmitin 

olisi puhdas. Höyryn kulutuksen ylimäärän osuus kokonaishöyrynkulutuksesta voitiin 

johtaa yhtälöistä (26) ja (27) yhtälön (28) mukaan: 

 𝑑ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚. =
�̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.

�̇�ℎ𝑘+�̇�𝑠𝑡𝑟
=

𝑑ℎ−𝑑ℎ,0

𝑑ℎ
, (28) 

missä dh,ylim. on stripperin ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä, 

 ṁh,ylim. on tehdasverkon höyryn kulutuksen ylimäärä [kg/s], 

 ṁhk on höyrynkehittimeen syötettävä tehdasverkon höyry [kg/s], 

 ṁstr on suoraan stripperiin syötettävä tehdasverkon höyry [kg/s], 

 dh on stripperin ominaishöyrynkulutus ja 

 dh,0 on stripperin ominaishöyrynkulutus edellisen seisokin jälkeen. 

 

Stripperin ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä dh,ylim. näytti, kuinka suuri osa stripperin 

kokonaishöyrynkulutuksesta oli ylimääräistä seisokin jälkeiseen tilaan verrattuna. 

Systeemin ei-optimaalisen käyttäytymisen seurauksena kuluvan ylimääräisen höyryn 

kokonaismäärä saatiin selville integroimalla yhtälö (27) sen positiivisten arvojen yli. 

Höyryn kulutuksen ylimäärän positiiviset arvot valittiin tarkasteluun yhtälön (29) 

esittämällä periaatteella: 

  
𝑦+|𝑦|

2
= {

𝑦, 𝑦 ≥ 0
0, 𝑦 < 0

, (29) 

missä y on muuttuja, jonka positiiviset arvot valitaan. 

 

Esilämmittimen pesun jälkeen mihin tahansa ajanhetkeen mennessä stripperissä 

kulutetun höyryn ylimäärä voidaan laskea sijoittamalla yhtälön (27) mukainen höyryn 

kulutuksen ylimäärä yhtälöön (29) ja edelleen integroimalla se lämmönvaihtimen 

edellisen ylösajon alkuhetkestä yhtälön (30) mukaan: 
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 𝑚ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑡) = ∫
�̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑥)+|�̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑥)|

2
𝑑𝑥

𝑡

𝑡𝑎
, (30) 

missä mh,ylim.(t) on aikaan t mennessä kulutetun höyryn ylimäärä [kg], 

 ta on lämmönvaihtimen edellisen ylösajon alkuhetki [s] ja 

 ṁh,ylim.(x) on höyryn kulutuksen ylimäärä ajan funktiona [kg/s]. 

 

Koska prosessista saatu mittausdata oli todellisuudessa aikadiskreettiä, niin yhtälön (30) 

mukaiselle mielivaltaiseen ajanhetkeen mennessä kulutetun höyryn ylimäärälle voitiin 

laskea vain approksimaatio. Tämä approksimaatio laskettiin tietyin aikavälein otettujen 

näytteiden summana yhtälön (31) mukaisesti: 

 𝑚ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑡) ≈ ∑
�̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚[𝑘]+|�̇�ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚[𝑘]|

2
· 𝑡𝑛,

𝑡−𝑡𝑎
𝑡𝑛

𝑘=0 𝑘 ∈ ℤ, (31) 

missä mh,ylim.(t) on aikaan t mennessä kulutetun höyryn ylimäärä [kg], 

 ta on lämmönvaihtimen edellisen ylösajon alkuhetki [s], 

 tn on näytteenottoväli [s] ja 

 ṁh,ylim.[k] on höyryn kulutuksen ylimäärä ṁh,ylim.(ta + k·tn) [kg/s]. 

 

Yhtälössä (31) kuvattu approksimaatio on sitä tarkempi, mitä lyhyempää 

näytteenottoväliä siinä käytetään. 

Tarkastelemalla yhtälöitä (30) ja (31) nähdään, että ajanjaksolla kulutetun tehdasverkon 

höyryn ylimäärän laskennassa otettiin huomioon vain se osa stripperin 

höyrynkulutuksen ylimäärästä, jolle ominaishöyrynkulutus dh oli sen pesun jälkeistä 

keskiarvoaan suurempi. Tällöin saatiin selvästi näkyville stripperin 

ominaishöyrynkulutuksen kasvamisesta johtuneen ei-toivotun käyttäytymisen laajuus ja 

voitiin näyttää, kuinka paljon enemmän tehdasverkon höyryä kului tämän 

käyttäytymisen seurauksena. 

Kun yhtälön (31) tulos kerrotaan veden ominaishöyrystymislämmöllä systeemin 

paineessa, saadaan stripperin kohonneen ominaishöyrynkulutuksen seurauksena 

enemmän kulutetun höyryn määrä energiana. Veden ominaishöyrystymislämpö 

normaalipaineessa eli 1013,25 kPa:ssa on 2260 kJ/kg (Kervinen & Parkkila 2005, s. 78–

79). 
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Esilämmittimen pesu- ja vaihtoväli määräytyi asettamalla kulutetun höyryn tai energian 

ylimäärälle raja-arvo, jolloin käytettävä lämmönvaihdin olisi pestävä tai vaihdettava. 

Tällä tavalla kulutetun höyryn tai energian ylimäärän kertymistä voitiin käyttää 

pesuajankohdan määritykseen. Seuraavan pesun tai vaihdon ajankohtaa arvioitiin 

ekstrapoloimalla yhtälön (31) mukaista kulutetun höyryn ylimäärää lineaarisesti yhtälön 

(32) mukaan: 

 𝑡𝑝(𝑡) =
𝑡𝑒

𝑚ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑡)−𝑚ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑡−𝑡𝑒)
[𝑀ℎ − 𝑚ℎ,𝑦𝑙𝑖𝑚.(𝑡)], (32) 

missä tp(t) on seuraavaan pesuun tai vaihtoon jäljellä oleva aika [d], 

 te on ekstrapolointiväli [d], 

 mh,ylim.(t) on kulutetun höyryn ylimäärä ajan funktiona [kg] ja 

 Mh on kulutetun höyryn ylimäärän yläraja [kg]. 

 

3.4.2 Liuottimen panostuksen esijäähdytin 

Panostuksen esijäähdyttimessä jäähdyttävänä fluidina käytettiin raakavettä. Raakaveden 

virtausta vaihtimessa säädettiin liuottimen lähtölämpötilan mukaan. Oletettavasti 

esijäähdyttimen tehokkuuden aleneminen näkyi siis raakaveden kulutuksen 

suhteellisena kasvuna, kun lämpötehon siirtyminen liuottimesta raakaveteen hidastui. 

Raakaveden lämpötila ja sen myötä jäähdyttimen edellytykset jäähdyttää vaihtelivat 

vuodenajan mukaan. Lisäksi raakaveden virtauksesta saatiin tietoa vain raakaveden 

venttiilin avauman kautta. Mittausten vähyyden ja vaihtuvien olosuhteiden vuoksi 

sopivaa ajankohtaa voitiin arvioida vain sellaisten tunnuslukujen perusteella, joissa 

likaantumisen vaikutukset eivät näy suoraan. 

Esijäähdyttimen pesuväliä arvioitiin laskemalla raakavedelle termit P ja R yhtälöiden 

(6) ja (7) mukaisesti siten, että fluidin 1 lämpötiloina käytettiin raakaveden lämpötiloja 

ja fluidin 2 lämpötiloina käytettiin liuottimen lämpötiloja. Termit P ja R valittiin, sillä 

niiden laskemiseen käytetään tilanteesta riippumatta samoja lämpötiloja, jolloin niiden 

antamat tulokset ovat yksiselitteisiä. Termit P ja R kertovat vastaavasti siirretyn 

lämpötehon ja maksimilämpötehon suhteen sekä lämpökapasiteettivirtojen suhteen. 

Tämän lisäksi esijäähdyttimen pesun sopivaa ajankohtaa arvioitiin yhtälön (8) mukaisen 

rekuperaatioasteen ja yhtälön (21) mukaisen tehokkuusindeksin avulla. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Stripperin K901 esilämmitin W931 

4.1.1 Tehokkuusindeksi 

Koska W931 oli neste-nesterekuperaattori, jossa ei tapahtunut faasimuutosta, sen 

tehokkuusindeksi laskettiin yhtälöstä (21). Laskuissa käytettiin kylmän puolen 

ominaislämpövuota ja korjauskertoimena käytettiin liitteessä 1 esitettyjen W931:n 

piirustusten perusteella 2-4-tielämmönvaihtimen korjauskerrointa (Taulukko 3). 

Odotusajaksi ylösajon jälkeen valittiin 9 tuntia, minkä jälkeen ominaislämpövuon 

kohinasuodatettu maksimi määritettiin 24 tunnin aikaikkunalta. Lisäksi signaalin 

siistimiseksi seisokkien aikainen tehokkuusindeksi asetettiin nollaksi. Esilämmittimen 

W931 tehokkuusindeksi on esitetty kuvassa 9. 

Kuva 9. Esilämmittimen W931 tehokkuusindeksi Ψ. 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään, tehokkuusindeksissä oli runsaasti kohinaa seisokkien eli 

kuvaajan nollakohtien jälkeen. Tästä huolimatta seisokkien jälkeinen arvo kuitenkin 

asettuu kutakuinkin yhteen. Kuvan 9 tehokkuusindeksille laskettu määrittelyaste rΨ on 

esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Esilämmittimen W931 tehokkuusindeksin (Ψ) määrittelyaste (rΨ). 

 

Määrittelyaste putosi tarkastelujakson lopussa lähelle nollaa, sillä jakson viimeisen 

seisokin jälkeisessä aikaikkunassa korjauskerroin F ei ollut juuri lainkaan 

määriteltävissä. Esilämmittimen fluidien lämpötilojen lähestymisaste LA on esitetty 

kuvassa 11. 

Kuva 11. Esilämmittimen W931 lähestymisaste (LA) seisokkien (nollakohdat) välillä. 

 

Koska kuvassa 10 esitetty tehokkuusindeksin määrittelyaste rΨ oli toistuvasti alle yhden, 

voidaan todeta, että esilämmitintä W931 ajettiin lähellä tilaa, jossa korjauskerroin F ei 

ollut määritelty. Tätä havaintoa tukee myös se, että esilämmitintä ajettiin huomattavasti 

yli yhden lähestymisasteella (Kuva 11). Aiempaa korkeampi lähestymisaste selittänee 

myös kuvassa 10 näkyvän tehokkuusindeksin määrittelyasteen romahtamisen 

tarkastelujakson lopussa. 

4.1.2 Tehokkuusindeksin vertailu olemassa oleviin tunnuslukuihin 

Ominaislämpövuota γ ja tehokkuusindeksiä Ψ verrattiin rekuperaatioasteeseen ε (Kuva 

12) ja hyötysuhteeseen η (Kuva 13) pistekaavioiden avulla. Pistekaavioiden pisteiden 
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värit koodattiin siten, että ajallisesti lähellä toisiaan olleet pisteet olivat myös väriltään 

lähellä toisiaan. Violetin ja sinisen sävyiset pisteet olivat tarkastelujakson alusta ja 

pisteiden väri taittui tarkastelujakson loppua kohden kohti oranssia ja lopulta keltaista. 

Kuhunkin pistekaavioon sovitettiin lineaarinen (punainen viiva) ja joihinkin vertailun 

vuoksi myös epälineaarinen (musta katkoviiva) malli. Pistekaavioiden mallit sovitettiin 

pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Kuva 12. Esilämmittimen W931 rekuperaatioasteen (ε) korrelaatio ominaislämpö-

vuohon (γ) ja tehokkuusindeksiin (Ψ) (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). Punainen 

viiva on lineaarinen sovitus ja musta katkoviiva on epälineaarinen sovitus. 

 

Kuvista 12 ja 13 nähdään, että tehokkuusindeksissä tapahtuva ominaislämpövuon 

skaalaaminen ei vaikuttanut merkittävästi korrelaatioiden luonteeseen. Sovitettujen 

mallien selitysasteet kuitenkin muuttuivat skaalauksen vaikutuksesta. Kuten kuva 12 

osoittaa, uuden tehokkuusindeksin ja rekuperaatioasteen välillä oli positiivinen 

riippuvuus. Rekuperaatioaste näytti lisäksi käyttäytyvän asymptoottisesti suhteessa 

tehokkuusindeksiin ja niillä oletettiin olevan yhteinen nollakohta lämmönvaihtimen 

ollessa poissa käytöstä. Pistekaavioihin sovitettiin myös näitä määrityksiä vastaavat 

mallit. 
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Kuvasta 13 nähdään, että hyötysuhde korreloi heikosti ominaislämpövuon ja 

tehokkuusindeksin kanssa (punainen viiva). Kuvassa 13 esitetty esilämmittimen 

hyötysuhde laskettiin käyttäen kylmälle fluidille laskennallista 

ominaislämpökapasiteettia, joka laskettiin sen komponenttien 

ominaislämpökapasiteettien painotettuna keskiarvona. 

Kuva 13. Esilämmittimen W931 hyötysuhteen (η) korrelaatio ominaislämpövuohon (γ) 

ja tehokkuusindeksiin (Ψ) (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

 

Ennen korrelaatioiden tarkastelua datasta poistettiin nolladatan lisäksi vain se data, jolle 

korjauskerrointa F ei voitu määritellä. Tämän seurauksena tehokkuusindeksin ja 

rekuperaatioasteen pistekaaviossa kuvassa 12 on myös sellaisia arvoja, joissa 

tehokkuusindeksin määrittelyaste oli lähellä nollaa ja nämä voivat väristää 

pistekaaviota. Näissä pisteissä ominaislämpövuo oli kuitenkin määritelty, joten kuvassa 

12 esitettyä ominaislämpövuon γ ja rekuperaatioasteen ε pistekaaviota voidaan pitää 

perusteluna tehokkuusindeksin toimivuudelle. 

Ominaislämpövuota (Kuva 14) ja tehokkuusindeksiä (Kuva 15) verrattiin yhtälön (23) 

mukaiseen lähestymisasteeseen ja yhtälön (25) mukaiseen lämmönvaihtimen 
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ominaispainehäviöön. Kuten edellä, pistekaavioissa pisteiden värit muuttuivat ajan 

funktiona. 

Kuva 14. Esilämmittimen W931 ominaispainehäviön (Δpm) ja lähestymisasteen (LA) 

korreloiminen ominaislämpövuon (γ) kanssa (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

Punainen viiva on lineaarinen sovitus ja musta katkoviiva on epälineaarinen sovitus. 

 

Koska rekuperaattorin lähestymisasteella ja tehokkuusindeksillä oletettiin olevan 

yhteinen nollakohta, kun lämmönvaihdin ei ole käytössä, pistekaavioihin sovellettiin jo 

kuvassa 12 sovitettua näitä määrityksiä vastaavaa mallia. Ominaispainehäviön taas 

oletettiin lähestyvän ääretöntä, kun tehokkuus lähestyy nollaa, joten näitä määrityksiä 

vastaava sovitus saatiin muodostamalla kuvissa 12 ja 13 sovelletun epälineaarisen 

sovituksen käänteisluku. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, kun lämmönvaihdin on 

täysin tukossa. Kuvista 14 ja 15 nähdään, että ominaispainehäviön laskiessa 

lämmönvaihtimen ominaislämpövuo ja sitä myöden tehokkuusindeksi kasvoivat. 
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Kuva 15. Esilämmittimen W931 ominaispainehäviön (Δpm) ja lähestymisasteen (LA) 

korreloiminen tehokkuusindeksin (Ψ) kanssa (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

Punainen viiva on lineaarinen sovitus ja musta katkoviiva on epälineaarinen sovitus. 

 

4.1.3 Pesu- ja vaihtovälin määritys 

Stripperin K901 ominaishöyrynkulutuksen korrelaatio esilämmittimen W931 

rekuperaatioasteeseen ε, ominaislämpövuohon γ ja tehokkuusindeksiin Ψ on esitetty 

pistekaavioina kuvissa 16 ja 17. Pistekaaviot osoittavat, että ominaishöyrynkulutus 

korreloi negatiivisesti edellä mainittujen tunnuslukujen kanssa eli kun esilämmittimen 

tehokkuus laski, stripperin ominaishöyrynkulutus kasvoi. 

Kuvien 16 ja 17 selitteissä esitettyjä sovitettujen mallien selitysasteita vertaamalla 

nähdään, että esilämmittimen rekuperaatioasteen ja ominaishöyrynkulutuksen välinen 

riippuvuus selittyi paremmin lineaarisella mallilla, kuin tehokkuusindeksin ja 

ominaishöyrynkulutuksen välinen riippuvuus. Pistekaavioiden pisteiden väri muuttui 

ajan funktiona violetista ja sinisestä oranssiin ja lopulta keltaiseen tarkastelujakson 

loppua kohden. Pistekaavioiden mallit sovitettiin pienimmän neliösumman 

menetelmällä. 
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Kuva 16. Esilämmittimen W931 rekuperaatioasteen (ε) ja stripperin K901 ominaishöy-

rynkulutuksen (dh) pistekaavio (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

Kuva 17. Esilämmittimen W931 ominaislämpövuon (γ) ja tehokkuusindeksin (Ψ) korre-

laatio stripperin K901 ominaishöyrynkulutuksen (dh) kanssa (R
2
 on sovitetun mallin 

selitysaste). 



57 

 

Stripperin ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä dh,ylim. on esitetty kuvassa 18. Stripperin 

ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä sai positiivisia ja negatiivisia arvoja riippuen siitä 

oliko stripperin ominaishöyrynkulutus yli vai alle sen seisokin jälkeisen keskiarvon. 

Kuva 18. Stripperin K901 ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä (dh,ylim.). 

 

Kun stripperin höyrynkulutuksen ylimäärän positiivisista arvoista muodostettiin yhtälön 

(31) mukainen kumulatiivinen summafunktio minuutin näytteenottovälillä, saatiin 

kuvan 19 mukainen tulos. Tässä kulutetun höyryn ylimäärä näytetään prosentteina 

asetetusta maksimista Mh. 

Kuva 19. Stripperissä kulutetun höyryn ylimäärä (mh,ylim.) suhteessa sen ylärajaan (Mh). 

 

Ylärajan Mh saavuttamiseen jäljellä olevaa aikaa arvioitiin lineaarisesti ekstrapoloimalla 

kuvan 19 kulutetun höyryn ylimäärää mh,ylim. yhtälön (32) avulla. Kun edellä mainitun 

ylärajan lisäksi ekstrapolointiaikana käytettiin kahta vuorokautta, saatiin kuvan 20 

mukainen tulos. 
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Kuva 20. Jäljellä oleva aika (tp) kulutetun höyryn ylimäärän (mh,ylim.) ylärajaan (Mh). 

 

Kuten kuvasta 20 nähdään, jäljellä olevan ajan arvio lähestyi ääretöntä, kun ajan pituus, 

jona kulutetun höyryn ylimäärä pysyi vakiona – eli ominaishöyrynkulutus oli sen pesun 

jälkeistä keskiarvoaan matalampi – lähestyi ekstrapolointiaikaa. Lisäksi kun edellisestä 

lämmönvaihtimen alasajosta oli kulunut ekstrapolointiaikaa lyhyempi aika, jäljellä 

olevan ajan arvio heilahteli voimakkaasti. Kuvan 20 tulkinnassa on huomioitava, että 

kulutetun höyryn ylimäärä ylitti sille asetetun ylärajan vain kerran tarkastelujakson 

aikana – päivien 72 ja 73 tienoilla. 

4.2 Liuottimen panostuksen esijäähdytin W604 

4.2.1 Tehokkuusindeksin vertailu olemassa oleviin tunnuslukuihin 

Liuottimen panostuksen esijäähdytin W604 on neste-nesterekuperaattori, jossa ei 

tapahdu faasimuutoksia, joten tehokkuusindeksi laskettiin yhtälöstä (21). Koska 

kyseessä oleva vaihdin on levylämmönvaihdin, sille käytettiin korjauskerrointa F = 1. 

Vaihtimen ominaislämpövuo laskettiin sen kuumalta puolelta eli jäähdytyksen kohteena 

olevan fluidin puolelta. Puhtaan vaihtimen ominaislämpövuon γ0 määrittämiseksi 

käytettiin 9 tunnin odotusaikaa seisokista, minkä jälkeen rauhoitetun ominaislämpövuon 

keskiarvo laskettiin 24 tunnin aikaikkunalta. Liuottimen panostuksen esijäähdyttimen 

tehokkuusindeksi on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Esijäähdyttimen W604 panostusten aikainen keskimääräinen tehokkuusin-

deksi (Ψ). 

 

Kuvassa 21 esitetyn tehokkuusindeksin Ψ lisäksi esijäähdyttimelle määritettiin myös 

rekuperaatioasteen ε panostusten aikaiset keskiarvot edellä kuvatulla tavalla (Kuva 22). 

Kuva 22. Esijäähdyttimen W604 rekuperaatioasteen (ε) panostusten aikaiset keskiarvot. 

 

Tarkastelemalla kuvia 21 ja 22 nähdään, että esijäähdyttimen tehokkuusindeksi Ψ reagoi 

rekuperaatioastetta ε herkemmin prosessin ajotavan muutoksiin. Esimerkiksi kun 

liuottimen panostuksen virtausnopeus puolitettiin ja samalla panostusaika nostettiin 

kaksinkertaiseksi, panostuksen keskimääräinen rekuperaatioaste kasvoi muutamia 

prosentteja ja keskimääräinen tehokkuusindeksi moninkertaistui (Kuva 23). 
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Kuva 23. Esijäähdyttimen W604 ajotavan muutoksen vaikutus tehokkuusindeksiin (Ψ) 

ja rekuperaatioasteeseen (ε). 

 

Koska levylämmönvaihdin on lähes aito vastavirtalämmönvaihdin ja sille 

korjauskerroin F on aina määritelty, niin sen tehokkuusindeksin yhtälön (24) mukainen 

määrittelyasteen arvo on myös aina 1. Esijäähdyttimen lähestymisaste on esitetty 

kuvassa 24. 

Kuva 24. Esijäähdyttimen W604 panostuksen aikainen lähestymisaste (LA). 

 

Tehokkuusindeksin toimivuutta tarkasteltiin vertaamalla sitä ja ominaislämpövuota 

rekuperaatioasteeseen pistekaavioilla (Kuva 25). Pistekaaviossa käytettiin puhtaasti 
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lämpötiloista laskettuja rekuperaatioastetta, ominaislämpövuota ja tehokkuusindeksiä 

panostustaukojen poistoa tai panostuksen aikaisen keskiarvon laskentaa. 

Kokonaisdatasta poistettiin kuitenkin muut, kuin panostusten aikaiset pisteet luvussa 

3.3.5 kuvatulla tavalla. Pistekaavioissa samanväriset pisteet olivat ajallisesti lähellä 

toisiaan ja korrelaatioiden mallit sovitettiin pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Kuva 25. Esijäähdyttimen W604 rekuperaatioasteen (ε) korrelaatio ominaislämpö-

vuohon (γ) ja tehokkuusindeksiin (Ψ) (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

 

Kuva 25 viittaa siihen, että liuotinpanoksen esijäähdyttimen W604 rekuperaatioaste 

korreloi negatiivisesti ominaislämpövuon ja tehokkuusindeksin kanssa tarkastelujakson 

aikana. Jäähdyttävänä fluidina käytetyn raakaveden tulolämpötila selittänee tämän 

havainnon (Kuva 26). 
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Kuva 26. Esijäähdyttimen W604 raakaveden tulolämpötila (Traakavesi). 

 

Koska liuottimen tulolämpötila pidettiin vakiona, raakaveden lämpötilan lasku kasvatti 

vaihtimen fluidien tulolämpötilojen eroa. Kuten yhtälö (8) osoittaa rekuperaatioaste on 

kääntäen verrannollinen fluidien tulolämpötilojen erotuksen itseisarvoon. Toisaalta 

kylmempi jäähdyttävä fluidi jäähdyttimessä aiheutti myös sen, että jäähdytettävän 

fluidin lämpötilamuutos vaihtimessa kasvoi. Yhtälö (19) osoittaa, että ominaislämpövuo 

on suoraan verrannollinen fluidin lämpötilamuutokseen. Yhdistettynä nämä seikat 

johtivat siis siihen, että raakaveden tulolämpötilan laskiessa rekuperaatioaste laski ja 

ominaislämpövuo nousi. Raakaveden tulolämpötilan laskusta mahdollisesti seurasi siis 

kuvan 22 rekuperaatioasteen pitkän aikavälin laskeva trendi sekä kuvassa 25 nähtävä 

rekuperaatioasteen ε ja ominaislämpövuon γ kääntäen verrannollisuus. 

Pistekaavioihin kuvassa 25 sovitetut lineaariset mallit siis viittaavat siihen, että toisin 

kuin esilämmittimen W931 tapauksessa W604:n rekuperaatioaste ε ja tehokkuusindeksi 

Ψ olivat kääntäen verrannollisia tarkastelujaksossa. Esijäähdyttimen ominaislämpövuota 

γ ja tehokkuusindeksiä verrattiin pistekaavioilla vielä esijäähdyttimen 

lähestymisasteeseen (Kuva 27). Kuten kuvasta 27 voidaan todeta esilämmittimen W604 

fluidien lähtölämpötilojen lähestymisaste LA korreloi positiivisesti sekä 

ominaislämpövuon γ että tehokkuusindeksin Ψ kanssa. 
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Kuva 27. Esijäähdyttimen W604 lähestymisasteen (LA) korrelaatio ominaislämpö-

vuohon (γ) ja tehokkuusindeksiin (Ψ) (R
2
 on sovitetun mallin selitysaste). 

 

4.2.2 Pesuvälin määritys 

Esijäähdyttimelle lasketut termit P ja R on esitetty kuvassa 28. Datan selkeyttämiseksi 

esijäähdyttimen termeistä P ja R laskettiin vielä panostuksen aikaiset keskiarvot ja yli 4 

tunnin seisokeissa ne asetettiin nollaan (Kuva 29). 

Kuvasta 29 nähdään, että raakaveden absorboiman lämpötehon suhde suurimpaan 

mahdolliseen lämpötehoon (P) on tarkastelujakson alussa keskimäärin noin 0,1 ja 

kasvoi tarkastelujakson loppua kohden. Vastaavasti raakaveden lämpökapasiteettivirran 

suhde liuottimen lämpökapasiteettivirtaan (R) oli keskimäärin noin 6 tarkastelujakson 

alussa ja pieneni sen lopussa. 
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Kuva 28. Esijäähdyttimen W604 termit P ja R. 

 

Kuva 29. Esijäähdyttimen W604 termien P ja R panostusten aikaiset keskiarvot. 

 



65 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

5.1 Tislaamon strippausprosessi ja syötevirran esilämmitys 

5.1.1 Esilämmitys 

Kuvan 12 mallien selitysasteita vertaamalla nähdään, että epälineaarinen malli kuvasi 

esilämmittimen rekuperaatioasteen ja tehokkuusindeksin välistä riippuvuutta lineaarista 

mallia paremmin. Rekuperaatioasteen ja tehokkuusindeksin välillä oli joka tapauksessa 

positiivinen korrelaatio eli molemmat käyttäytyivät samansuuntaisesti sitä mukaa, kun 

aika edelliseen pesuun kasvoi. Tämä osoittaa, että tehokkuusindeksi antoi 

lämmönvaihtimen tilasta samansuuntaista informaatiota rekuperaatioasteen kanssa. 

Tarkasteltaessa kuvan 12 ominaislämpövuon γ ja rekuperaatioasteen ε pistekaaviota 

nähdään, että rekuperaatioaste käyttäytyi asymptoottisesti ominaislämpövuohon nähden. 

Mitä korkeampi tehokkuus lämmönvaihtimella oli, sitä enemmän sen muutokset 

näkyivät ominaislämpövuossa. Tämä ilmeni tehokkuusindeksissä vaihtimen ylösajojen 

jälkeisenä voimakkaana heilahteluna, joka mahdollisesti johtui juuri korostetusta 

herkkyydestä korkean tehokkuuden aikana. Näitä havaintoja tukee kuvassa 12 esitetty 

asymptoottisesti käyttäytyvä epälineaarinen malli, jolla on lineaarista mallia korkeampi 

selitysaste. Esimerkiksi ominaislämpövuon laskiessa 4:stä 3:een eli 25 % 

rekuperaatioasteen arvo laski epälineaarisen mallin mukaan vain 2 %. Korkeammilla 

tehokkuuksilla pienemmätkin muutokset rekuperaatioasteessa näkyivät yhä suurempina 

muutoksina ominaislämpövuossa. 

Kuvassa 13 on esitetty hyötysuhteen korrelointi ominaislämpövuohon ja 

tehokkuusindeksiin. Yleisesti lämmönvaihtimilla oletetaan olevan hyvin korkea 

hyötysuhde. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lämmönvaihtimiin liittyviä laskuja 

tehdään olettaen, että lämpöhäviöt ovat merkityksettömän pieniä ja hyötysuhteen arvo 

olisi täten hyvin lähellä yhtä. Tässä työssä hyötysuhteen määritys perustui liuottimen 

ominaislämpökapasiteetin laskennalliseen määritykseen sen komponenttien 

ominaislämpökapasiteettien painotettuna keskiarvona. Esilämmittimelle määritetty 

hyötysuhde oli 0,72:n luokkaa, mikä viittaisi erittäin suuriin lämpöhäviöihin. Tätä 

tulosta voidaan pitää hyvällä syyllä epäluotettavana ja se edelleen osoittaa todeksi 

aiemmin esille tulleen seikan; hyötysuhteen laskenta vaatii paljon informaatiota ja on 
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täten hyvin virhealtis. Todennäköisestä virheellisyydestään huolimatta kuva 13 osoittaa 

kuitenkin hyötysuhteen kompensoitavuuden vaikutuksen siihen, kuinka heikosti 

lämmönvaihtimessa tapahtuvat muutokset siinä näkyvät. 

Kuvassa 10 näkyvä tehokkuusindeksin määrittelyasteen romahtaminen tarkastelujakson 

lopussa selittynee aiempaa korkeammalla lähestymisasteella seisokin jälkeen. Kuppanin 

(2013, s. 55) mukaan vaippaputkilämmönvaihtimen fluidien lähtölämpötilojen 

risteäminen (eli tila, jossa lähestymisaste LA > 1) on vältettävissä yksinkertaisesti 

kytkemällä enemmän vaippoja sarjaan. Koska esilämmittimen W931 rinnalle on 

kytketty varalle samanlainen vaippaputkilämmönvaihdin, niiden kytkemistä sarjaan on 

syytä harkita. 

Ominaislämpövuon γ ja tehokkuusindeksin Ψ herkkyyttä prosessissa tapahtuviin 

muutoksiin tarkasteltiin vertaamalla niitä esilämmittimen kylmän puolen 

ominaispainehäviöön syötevirran suhteen Δpm ja lähestymisasteeseen LA 

pistekaavioilla. Lämmönvaihtimen ominaispainehäviön kasvu voitiin tulkita 

likaantumisesta johtuvana virtauskanavien ahtautumisena ja ominaislämpövuon 

todettiin olevan kääntäen verrannollinen sen kanssa. Täten ominaislämpövuon ja 

tehokkuusindeksin voitiin todeta olevan kääntäen verrannollisia lämmönvaihtimen 

likaisuuteen. Lisäksi kuvassa 14 ominaispainehäviön ja ominaislämpövuon välille 

sovitettu epälineaarinen malli selitti niiden välisen riippuvuuden lineaarista mallia 

paremmin. Ominaislämpövuon ollessa hyvin korkea ominaispainehäviö lähestyi 

asymptoottisesti puhtaan vaihtimen ominaispainehäviötä. Ominaislämpövuon laskiessa 

riittävän alas ominaispainehäviö alkoi taas nousta nopeasti. Erittäin matala 

ominaislämpövuo (ja tätä myöden myös tehokkuusindeksi) voi siis indikoida 

lämmönvaihtimen tukkeutumista. Tehokkuusindeksin arvon voitiin täten todeta 

laskevan sitä mukaa, kun lämmönvaihdin likaantuu osoittaen luvussa 3.3.2 esitetyn 

olettamuksen todeksi. 

Tarkastelemalla kuvissa 14 ja 15 esitettyjä lähestymisasteen pistekaavioita nähdään, että 

ominaislämpövuo riippui suoraan lähestymisasteesta selitteessä esitetyn epälineaarisen 

yhtälön mukaan. Stripperin pohjatuotteen lähtölämpötilan nousu tai likaisen liuottimen 

lähtölämpötilan lasku näkyi siis suoraan esilämmittimen ominaislämpövuon laskuna. 

Kun virtaukset ja fluidien tulolämpötilat pysyivät lähes vakioina, tämä käyttäytyminen 

voitiin tulkita lämmönvaihtimen suorituskyvyn laskuna. Esilämmittimen 
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ominaislämpövuo ja tehokkuusindeksi reagoivat siis herkästi likaantumiseen ja 

suorituskyvyn laskuun. 

Kuvassa 14 lähestymisasteen LA ja ominaislämpövuon γ välistä riippuvuutta 

mallintavan epälineaarisen yhtälön selitysaste oli erittäin suuri (R
2
 = 0,99). Näin 

suuresta selitysasteesta voitiin päätellä, että lähestymisaste riippui suoraan 

ominaislämpövuosta ja päinvastoin, toisin sanoen LA = f(γ). Tämä selittynee sillä, että 

LA ja γ määritetään samoilla arvoilla eli fluidien lämpötiloilla lämmönvaihtimen 

molemmin puolin. Kyseessä oleva malli oli siis yhtälön (33) mukaan: 

 𝐿𝐴 = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝛾) ≈ √2 (1 − 𝑒− √2
4

𝛾), (33) 

missä a = 1,440055697… ja 

 b = 1,193895683… 

 

Stripperin esilämmittimen W931 kylmän puolen ominaislämpövuota voitiin siis 

approksimoida lähestymisasteen avulla yhtälön (34) mukaan: 

  𝛾 ≈ −
1

√2
4 ln (1 −

𝐿𝐴

√2
), (34) 

missä γ on esilämmittimen kylmän puolen ominaislämpövuo ja 

 LA on fluidien lämpötilojen lähestymisaste. 

 

Yhtälöistä (8), (23) ja (33) voitiin johtaa esilämmittimen rekuperaatioaste vaihtimen 

kylmän puolen ominaislämpövuon funktiona yhtälön (35) mukaan: 
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 𝜀 = 𝐿𝐴 −
∆𝑇𝑚𝑖𝑛

|𝑇1,𝑡−𝑇2,𝑡|
≈ √2 (1 − 𝑒− √2

4
𝛾) −

∆𝑇𝑚𝑖𝑛

|𝑇1,𝑡−𝑇2,𝑡|
, (35) 

missä ε on rekuperaatioaste, 

 LA on fluidien lämpötilojen lähestymisaste, 

 ΔTmin on fluidien lämpötilamuutoksista pienempi [K], 

 T1,t on fluidin 1 tulolämpötila [K], 

 T2,t on fluidin 2 tulolämpötila [K] ja 

 γ on esilämmittimen kylmän puolen ominaislämpövuo. 

 

Yhtälön (33) mukaisesta lähestymisasteen ja kylmän puolen ominaislämpövuon 

välisestä riippuvuudesta esilämmittimessä W931 voidaan päätellä, että LA ja γ ovat 

saman ilmiön eri edustusmuotoja. LA on yksinkertaisempi laskea ja se on määritelty 

kaikilla tulo- ja lähtölämpötiloilla. Ominaislämpövuon riippumattomuus fluidien 

lämpökapasiteettivirroista tarkoittaa, että myös LA on riippumaton 

lämpökapasiteettivirroista. Lisäksi vertaamalla kuvia 9 ja 11 nähdään, että LA:ssa on 

huomattavasti vähemmän kohinaa verrattuna ominaislämpövuohon. Lähestymisaste 

vaikuttaa kehitetyn ominaislämpövuon lisäksi lupaavalta lämmönvaihtimien 

tehokkuuden seurannassa. 

Syötevirran pitoisuudella huomattiin myös olevan yhteys tehokkuusindeksiin. Kun 

veden osuus pääasiassa alkoholeista ja vedestä koostuneessa syötevirrassa kasvoi, 

seoksen ominaislämpökapasiteetti nousi ja tehokkuusindeksi pieneni. 

Ominaislämpökapasiteetin yhteys ominaislämpövuohon ja tätä kautta 

tehokkuusindeksiin oli todettavissa myös yhtälöstä (19). Jatkossa tehokkuusindeksiä 

voisi kehittää niin, että syötevirran vaihteluiden tapaan myös pitoisuuden muutokset 

suodatettaisiin pois. Tämä onnistuisi esimerkiksi laskemalla esilämmittimen 

ominaislämpövuo syötevirran absoluuttisella vesimäärällä käyttäen veden 

lämpötilamuutoksena syötevirran lämpötilamuutosta yhtälön (36) mukaisesti: 

  



69 

 

 𝛾𝑣 =
𝑈𝐴

𝑐𝑣�̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒
=

∆𝑇𝑠𝑦ö𝑡𝑒

𝐹∆𝑇𝑙𝑛
·

�̇�𝑣

�̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒
, (36) 

missä γv on syötteen vesimäärään kohdistuva ominaislämpövuo, 

 U·A on esilämmittimen kokonaislämmönjohtavuus [kW/K], 

 cv on veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK], 

 ṁsyöte on syötteen massavirta [kg/s], 

 ΔTsyöte on syötevirran lämpötilamuutos esilämmittimessä [K], 

 F on korjauskerroin, 

 ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K] ja 

 ṁv on syötevirran veden massavirtaus [kg/s]. 

 

Tehokkuusindeksi laskettaisiin tämän jälkeen yhtälön (21) mukaan käyttäen yllä 

laskettua ominaislämpövuota. Yhtälön (36) tavalla laskettaessa ominaislämpövuo ja sen 

perusteella laskettava tehokkuusindeksi olisivat suoraan verrannollisia veden osuuteen 

syötevirtauksesta. Tämän menetelmän toimivuus pitäisi kuitenkin todeta 

lisätutkimuksilla. Lisäksi syötevirran pitoisuus pysyi enimmäkseen vakiona ja sen 

muutokset olivat vain väliaikaisia, joten laskentatavan muutoksella olisi vain 

ominaislämpövuosignaalia rauhoittava vaikutus. 

5.1.2 Strippaus 

Esilämmittimen rekuperaatioasteella ε ja tehokkuusindeksillä Ψ voitiin jossain määrin 

arvioida stripperin ominaishöyrynkulutuksessa tapahtuvia muutoksia (Kuvat 16 ja 17). 

Tärkein havainto tästä lienee se, että esilämmittimen rekuperaatioasteen ja 

tehokkuusindeksin laskiessa stripperin ominaishöyrynkulutus nousi. Tästä seurasi se, 

että esilämmittimen tehokkuuden alentuessa kulutetun höyryn ylimäärän mh,ylim. kasvu 

kiihtyi. Tämän havainnon myötä esilämmittimien pesu tai vaihdon ajoituksen merkitys 

prosessin energiatehokkuuteen korostui. 

Kuvien 16 ja 17 lineaaristen mallien selitysasteiden matalat arvot kertovat paitsi 

lineaaristen mallien sopimattomuudesta niin mahdollisesti myös riippuvuuksien 

heikkoudesta. Esilämmittimen tehokkuus voi olla stripperin ominaishöyrynkulutuksessa 

vain yksi tekijä monista. Jatkossa ominaishöyrynkulutuksen riippuvuutta muista 

muuttujista, kuten stripperin paineesta ja syötevirran koostumuksesta lienee syytä tutkia 

tarkemmin. 
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Stripperin ominaishöyrynkulutuksen optimointia käytettiin tässä työssä esilämmittimen 

tehokkuuden optimointiin olettaen, että esilämmittimen tehokkuuden aleneminen ilmeni 

suoraan stripperin ominaishöyrynkulutuksen nousuna. Toisin sanoen tässä työssä 

ehdotettu esilämmittimen pesuajankohdan määritys perustuu vain stripperin 

kohonneeseen ominaishöyrynkulutukseen. Kuten edellä mainittiin, stripperin 

ominaishöyrynkulutus riippui todennäköisesti muistakin tekijöistä, joten vain sen 

perusteella määritetty esilämmittimen pesuajankohta ei välttämättä ollut esilämmittimen 

kannalta optimi. 

Kuvassa 20 esitetty seuraavaan pesuun tai vaihtoon jäljellä olevan ajan arvio heilahteli 

paljon kulutetun höyryn ylimäärän derivaatan mukana. Tähän heilahteluun voitiin 

vaikuttaa paljon ekstrapolointiajan valinnalla. Lyhyellä ekstrapolointiajalla jäljellä 

olevan ajan arvio oli altis heilahtelemaan, mutta se myös korjasi arviota nopeasti 

olosuhteiden muuttuessa. Pitkä ekstrapolointiaika taas rauhoitti heilahtelua, mutta 

muutoksiin reagoiminen hidastui. Kuvassa 20 on esitetty kahden vuorokauden 

ekstrapolointiajalla laskettu seuraavaan pesuun jäljellä olevan ajan arvio. Se onnistui 

ennustamaan seuraavan pesun tai vaihdon ajankohdan alle kolmen vuorokauden 

virheellä kahden viikon ajan ennen todellista pesun tai vaihdon ajankohtaa (Kuva 30). 

Kuva 30. Seuraavaan pesuun tai vaihtoon jäljellä olevan ajan arvio (tp). Kuvaajan origo 

on todellisessa pesun tai vaihdon ajankohdassa. 

 

Lineaariseen ekstrapolointiin perustuvan menetelmän tueksi voisi asettaa kiinteät ylä- ja 

alarajat sille, mitä jäljellä olevan ajan arvio antaa tulokseksi. Lämmönvaihtimelle voisi 

asettaa myös enimmäisajan pesu- tai vaihtovälille, jolloin ennustuksen ylärajana olisi 

laskeva suora. Tällöin jäljellä olevan ajan arvio näyttäisi siis joko ennustettua jäljellä 

olevaa aikaa kulutetun höyryn ylimäärän ylärajan Mh saavuttamiseen tai aikaa siihen, 

kun pisin sallittu yhtäjaksoinen ajoaika tulee täyteen riippuen siitä, kumpi näyttää 
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vähemmän. Tämä rajoittaisi heilahtelua huomattavasti ja antaisi tulokseksi 

johdonmukaisesti laskevan jäljellä olevan ajan arvion. 

Seuraavaan pesuun tai vaihtoon jäljellä olevan ajan arviota lineaarisella 

ekstrapoloinnilla voi parantaa myös etsimällä joka ajanhetkelle sellainen 

ekstrapolointiaika, jolla jäljellä olevan ajan arvio on mahdollisimman pieni. Tähän 

kuitenkin vaaditaan paljon laskentatehoa, sillä joka ajanhetkellä suoritetaan 

optimointitehtävä yhtälön (37) mukaan: 

 𝑡𝑝,𝑚𝑖𝑛(𝑡) = min𝑡𝑒>0 𝑡𝑝(𝑡), (37) 

missä tp,min(t) on seuraavaan pesuun jäljellä olevan ajan arvion minimi [d], 

 te on ekstrapolointiaika [d] ja 

 tp(t) on seuraavaan pesuun tai vaihtoon jäljellä olevan ajan arvio [d]. 

 

Yhtälössä (37) esitettyä optimointia voi helpottaa asettamalle ekstrapolointiajalle te 

yläraja sekä hakemalla optimiekstrapolointiaikaa esimerkiksi puolen vuorokauden 

tarkkuudella, jolloin hakuavaruus pienenee merkittävästi. 

Tässä työssä ei kommentoitu lainkaan kulutetun höyryn ylärajan valintaa lineaarisessa 

ekstrapoloinnissa. Tämän ylärajan tarkoituksena on nimittäin toimia merkkinä 

esilämmittimen pesu- tai vaihtoajankohdalle ja lineaarinen ekstrapolointi toimii vain 

apuna kyseisen ylärajan saavuttamisen ajankohdan arvioinnissa. Oikean rajan valinta on 

sekin optimointitehtävä, jossa täytyy ottaa huomioon höyryn kulutuksen ylimäärän 

lisäksi pesun tai vaihdon aiheuttamat kustannukset työn tai seisokin muodossa. Nämä 

kustannukset voivat olla aikariippuvia ja nousta sitä mukaa, kun lämmönvaihdin 

likaantuu. 

Jatkossa strippausprosessille voisi myös muodostaa matemaattisen mallin, jota voisi 

hyödyntää esilämmittimen seuraavan pesu- tai vaihtoajankohdan arvioinnissa 

yksinkertaisen, tässä työssä käytetyn lineaarisen mallin asemesta. 

5.1.3 Stripperin K901 esilämmittimien ajotapasuositukset 

Taulukkoon 4 on koottu tämän työn tulosten pohjalta suositeltavat muutokset stripperin 

K901 esilämmittimien ajotapaan sekä rinnan- että sarjaankytkennällä. 
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Taulukko 4. Stripperin K901 esilämmittimien ajotapasuositukset. 

 Rinnankytkentä Sarjaankytkentä 

Ajotapasuositus 
Yksi vaihdin käytössä kerrallaan. 

Toinen vaihdin pestävänä. 

Molemmat vaihtimet käytössä 

yhtä aikaa. 

Edut 

Mahdollistaa vaihtimien 

puhdistamisen pysäyttämättä 

prosessia. 

Mahdollistaa käytössä olevan 

vaihtimen vaihtamisen likaisesta 

puhtaaseen pysäyttämättä 

prosessia. 

Vaihtimien lämmönsiirtopinta-

alat hyödynnetään tehokkaasti. 

Haitat 
Vaihtimien lämmönsiirtopinta-

aloja ei hyödynnetä tehokkaasti. 

Ilman ohituskytkentöjä prosessi 

joudutaan pysäyttämään pesujen 

ajaksi. 

 

Taulukossa 4 kuvattu sarjaankytkennän haitta on vältettävissä tekemällä kumpaankin 

vaihtimeen ohituskytkennät niin, että esilämmittimiä on mahdollista käyttää myös yksi 

kerrallaan. Tällöin likaisempi vaihdin on aina mahdollista irrottaa prosessista pesun 

ajaksi ja saavutetaan sekä rinnan- että sarjaankytkennän edut ilman niiden haittoja. 

Ohituskytkennät edellyttävät kuitenkin lisäinvestointeja. Lisäksi sarjaankytkettyjen 

esilämmittimien välille olisi syytä asentaa myös lämpötilamittaukset, jotta vaihtimien 

tehokkuutta olisi mahdollista seurata erillään toisistaan. 

5.2 Reaktorin liuotinpanoksen esijäähdytys 

Esijäähdyttimen W604 tapauksessa tehokkuusindeksi kasvoi, kun raakaveden 

tulolämpötila laski (ks. kuvat 21 ja 26). Toisin sanoen tehokkuusindeksi kasvoi, kun 

jäähdyttimen fluidista toiseen johtama lämpöteho kasvoi ja jäähdyttimen edellytykset 

suorittaa jäähdytystehtävä parani. Rekuperaatioasteessa tämä näkyi käänteisenä 

vaikutuksena, kun siirretty lämpöteho ei kasvanut yhtä paljon suhteessa teoreettiseen 

maksimilämpötehoon. 

Selvää pesujen välistä laskevaa trendiä tehokkuusindeksissä ei ollut tai sitä oli hyvin 

vaikea havaita. Panostusten välisen liuotinkierrätyksen voitiin todeta pitävän 

esijäähdyttimen pitkän aikavälin likaantumisen vähäisenä. Sen lisäksi, että 

ominaislämpövuo γ ja tehokkuusindeksi Ψ korreloivat positiivisesti esijäähdyttimen 
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lähestymisasteen LA kanssa tehokkuusindeksi reagoi voimakkaasti esijäähdyttimen 

ajotapoihin. Kuvan 23 tapaus osoittaa ominaislämpövuon ja sen seurauksena 

tehokkuusindeksin herkkyyden merkittävimmän heikkouden; ajotavan muutos voi saada 

tehokkuusindeksin heilahtelemaan voimakkaasti ja tällöin ominaislämpövuohon 

perustuva tehokkuusseuranta ei ole mielekästä. Toisaalta ajotavan muuttuessa 

ominaislämpövuo voitaisiin aina skaalata uudelleen eli esijäähdyttimen tapauksessa 

seisokin päättymisen jälkeinen skaalaus ei välttämättä riitä. Esijäähdytin oli varustettu 

automaattipesulaitteistolla, joten siitä voitaisiin myös saada skaalaamista varten 

hyödyllinen ajoitussignaali. 

Esijäähdyttimen raakaveden virtauksesta oli vain rajallinen määrä mittauksia ja sen 

suhteellisen kulutuksen seuranta oli haasteellista. Koska raakavesi on tehtaan 

mittakaavassa pieni kuluerä, niin pesuvälin määritys lienee johdonmukaisinta toteuttaa 

lämmönvaihtimen likaisuusasteen ja puhdistukseen vaadittavan työmäärän perusteella. 

Lämmönvaihtimen likaisuus voidaan määrittää esimerkiksi ominaispainehäviönä 

yhtälön (25) mukaan. Tämä edellyttäisi paineantureiden asentamista esijäähdyttimen 

molemmin puolin liuotinvirtaan. 

Vaikka datasta ei ollut havaittavissa selkeitä seisokkien välisiä trendejä, niin joitain 

paikallisia muutoksia tunnusluvuissa vakiotulolämpötiloista huolimatta oli 

havaittavissa, kuten esimerkiksi kuvassa 31 esitetty tilanne. Kuvan tilanteessa fluidien 

tulolämpötilat vaihtelivat alle yhden celsiusasteen marginaalilla eli ne pysyivät lähes 

vakioina. Tästä huolimatta kuvan aikavälillä raakaveden absorboiman lämpötehon 

suhde suurimpaan mahdolliseen lämpötehoon (P) laski ja vastaavasti raakaveden 

lämpökapasiteettivirran suhde liuottimen lämpökapasiteettivirtaan (R) nousi. Toisin 

sanoen esijäähdyttimen raakaveden suhteellinen kulutus kasvoi kyseessä olevana 

aikana. 
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Kuva 31. Esijäähdyttimen W604 paikallinen muutos termien P ja R panostuksen aikai-

sissa keskiarvoissa. 

 

Esijäähdyttimellä W604 oli siis paikallisia muutoksia sen tehokkuudessa. Vaikka 

panostusten välillä jäähdyttimessä kierrätettiin liuotinta lämmönsiirtopinnoille 

kertyneen lian poistamiseksi, niin likaa pääsi silti kertymään niin paljon, että se ilmeni 

kohonneena raakaveden tarpeena. Tämän perusteella esijäähdyttimen tapauksessa 

pesuvälin määritys voisi jatkossa tapahtua termin R perusteella ja raakaveden 

lämpötilan (Kuva 26) perusteella. Esimerkiksi kohonnut raakaveden 

lämpökapasiteettivirran suhde liuottimen lämpökapasiteettivirtaan (eli termin R arvon 

nousu) voisi toimia merkkinä esijäähdyttimen pesulle raakaveden tulolämpötilan 

pysyessä vakiona. Tehokkuusindeksissä Ψ ja rekuperaatioasteessa ε tapahtuneet 

muutokset kuvan 31 tilanteessa on esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 32. Esijäähdyttimen W604 paikallinen muutos tehokkuusindeksin (Ψ) ja rekupe-

raatioasteen (ε) panostuksen aikaisissa keskiarvoissa. 

 

Esijäähdyttimen W604 tehokkuusindeksin Ψ paikallinen pieneneminen merkitsi siis 

mahdollisesti raakaveden tarpeen paikallista nousua. Rekuperaatioasteessa ε tämä 

muutos näkyi jälleen käänteisenä muutoksena. 

Tämän työn tulosten perusteella voidaan todeta, että esijäähdyttimelle toteutettu 

panostusten välinen liuottimen takaisinkierrätys pitää vaihtimen virtauskanavat 

puhtaana eikä pidemmän aikavälin lian kertymistä vaihtimeen havaittu. 

Tehokkuusindeksi onnistui joissain määrin osoittamaan raakaveden tarpeen nousua, 

mikä taas viittasi mahdollisesti esijäähdyttimen likaantumiseen. Tehokkuusindeksiä voi 

siis soveltaa esijäähdyttimen pesun ajankohdan määritykseen. 

5.3 Potentiaalisia sovelluskohteita 

Tehokkuusindeksi 

Tässä työssä kehitetty ominaislämpövuohon perustuva tehokkuusindeksi Ψ soveltuu 

parhaiten lämmönvaihtimille, joita ajetaan riittävän lähellä niiden optimialuetta ja joiden 
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fluidien tulolämpötiloissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Jos tehokkuusindeksiä 

sovelletaan lämmönvaihtimeen, jota ajetaan toistuvasti optimialueen ulkopuolella voi 

indeksi olla paikoitellen hyvin epäluotettava. 

Puhtaan vaihtimen ominaislämpövuota γ0 voidaan hyödyntää myös seisokkipesujen 

perusteellisuuden mittarina. Olettaen, että lämmönvaihtimen ajotapa pysyy samana, 

perusteellisemmin pestyllä vaihtimella on korkeampi ominaislämpövuo verrattuna ei 

niin perusteellisesti pestyyn. 

Tällaisenaan tehokkuusindeksin laskennassa oletetaan, että lämmönvaihdin pestään joka 

seisokissa. Tätä voi kehittää jatkossa suuntaan, jossa puhtaan vaihtimen 

ominaislämpövuon avulla ja asiantuntijatiedon implementoinnilla esimerkiksi sumean 

logiikan menetelmillä voidaan arvioida lämmönvaihtimen pesun perusteellisuutta. 

Tällöin tehokkuusindeksin pesun jälkeistä arvoa ei aina skaalattaisikaan yhteen ja 

indeksin arvo antaisi tarkemman kuvan vaihtimen todellisesta pesunjälkeisestä tilasta. 

Toisaalta tällaiseen tulokseen päästään myös, jos puhtaan vaihtimen 

ominaislämpövuolle γ0 käytetään kiinteää ennalta määritettyä arvoa. 

Tehokkuusindeksiä voi soveltaa sellaisenaan teollisuudessa esimerkiksi yhtenä 

seurattavana suureena prosessin operaattoreille tai kunnossapidolle. Sen avulla voidaan 

etsiä korrelaatioita muualta prosessista esimerkiksi etsittäessä juurisyitä prosessissa 

ilmenneille häiriöille, kuten energian kulutuksen nousulle. Ominaislämpövuon ja 

tehokkuusindeksin voi myös esittää rinnakkain, jolloin yhdellä silmäyksellä näkee 

lämmönvaihtimen tilan, sen kehityssuunnan ja muutoksen suuruuden 

vertailutilanteeseen nähden. 

Lähestymisaste 

Lähestymisaste LA näyttää vastavirta- ja monitielämmönvaihtimien ajotavan 

optimaalisuuden. Monissa lämmönvaihdinsovelluksissa joko toiselle tai molemmille 

lähtölämpötiloille on asetettu jokin tavoitetaso ja lähestymisaste voi antaa viitettä siihen, 

mikä on tavoitteesta poikkeavan lähtölämpötilan syy. Siinä näkyy suoraan, jos 

esimerkiksi kylmän fluidin lähtölämpötila laskee tai kuuman fluidin lähtölämpötila 

nousee, joten sitä voidaan myös soveltaa lämmönvaihtimen tehokkuuden seurannassa.  

Edellä myös todettiin, että lähestymisastetta voidaan käyttää myös ominaislämpövuon 

asemesta edustamaan lämmönvaihtimen suorituskykyä. 
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Määrittelyaste 

Tehokkuusindeksin määrittelyaste rΨ kertoo ominaislämpövuon määrittelyasteen 

seisokin jälkeisessä aikaikkunassa. Määrittelyaste vaihtelee erityisen paljon silloin, kun 

lämmönvaihdinta ajetaan sen optimialueen ulkopuolella. Määrittelyasteen seuranta 

onkin olennainen lisä tehokkuusseurantaan sovellettaessa tehokkuusindeksiä tämän 

kaltaisiin lämmönvaihtimiin. 

Tällaisia mitoitustaan heikosti vastaavissa olosuhteissa ajettavia vaihtimia on 

todennäköisesti merkittävä määrä teollisuudessa. Prosessien muutostöiden vuoksi niihin 

liittyviä lämmönvaihtimia ei välttämättä käytetä enää sellaisilla virtaamilla tai 

lämpötiloilla, mihin ne on alun perin mitoitettu ja on todettu halvemmaksi pitää vanha 

vaihdin käytössä sen uusimisen asemesta. Määrittelyasteen laskenta tuokin 

tehokkuusindeksiin joustavuutta juuri rajatapausten käsittelyssä. 

Määrittelyastetta rΨ voidaan soveltaa myös pelkän ominaislämpövuon reaaliaikaisen 

määrittelyasteen määritykseen. Tällöin määrittelyastetta laskettaisiin jatkuvasti 

esimerkiksi edellisen vuorokauden määrittelyasteena. Tällöin määrittelyasteen lasku 

kertoisi, että lämmönvaihdin on ajautumassa kauemmas optimipisteestään. 

Tehokkuuden optimointi 

Stripperin ominaishöyrynkulutuksen optimointi on itsessään kiinnostavaa, koska sillä on 

suora yhteys tislaamon energiatehokkuuteen ja tässä työssä käytetty yhtälössä (31) 

esitetty kulutetun hyödykkeen ylimäärän kertymäfunktio antaa siihen työkalun. Tämän 

työn laskuissa käytetty ominaishöyrynkulutus dh kuvaa myös sellaisenaan stripperin 

energiatehokkuutta. 

Muut tunnusluvut 

Lämmönvaihtimen ominaispainehäviötä Δpm voidaan sellaisenaan soveltaa likaisuuden 

mittarina. Painehäviö on suoraan verrannollinen massavirtaan, joten pelkästä 

painehäviöstä voi olla vaikea nähdä selkeitä trendejä. Ominaispainehäviö taas osoitti 

selkeästi likaantumisen vaikutuksen lämmönvaihtimen virtauskanavien ahtautumisena. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä kehitettiin lämmönvaihtimen tehokkuusseurantaa perustuen 

kokonaislämmönjohtavuuden ja lämpökapasiteettivirran suhteeseen, jonka oletettiin 

ilmentävän likaantumisen vaikutuksia. Tämä yhteys pyrittiin osoittamaan vertaamalla 

lämmönvaihtimen läpi virtaavien fluidien vaihtimen molemminpuolisten lämpötilojen ja 

painehäviön käyttäytymistä edellä mainittuun suhteeseen nähden. 

Ehdotetun tehokkuusindeksin huomattiin vakio-olosuhteissa korreloivan positiivisesti 

rekuperaatioasteen kanssa ja fluidien lähtölämpötilojen muuttuessa tehokkuusindeksin 

todettiin reagoivan johdonmukaisesti.  Tehokkuusindeksin todettiin myös korreloivan 

negatiivisesti lämmönvaihtimen likaisuuden kanssa. Toisaalta tehokkuusindeksin 

todettiin myös olevan korkeilla tehokkuuksilla erittäin herkkä, mikä ilmeni kohinana. 

Tämä voi joissain tilanteissa rajoittaa sen sovellettavuutta. Tehokkuusindeksin käyttöä 

eri kohteissa olisi syytä tutkia lisää ja kehittää sitä suuntaan, jossa tehokkuusindeksi 

olisi vertailukelpoinen eri tulolämpötiloilla. Kokonaislämmönjohtavuuden ja 

lämpökapasiteettivirran suhteelle löydettiin myös vähemmän kohinaherkkä vastine. 

Lämmönvaihtimien tehokkuutta optimoitiin kehittämällä menetelmää 

lämmönvaihtimien pesuajankohdan määritykseen. Lämmönvaihtimen tehokkuuden ja 

siihen liittyvän prosessin energiankulutuksen todettiin olevan kääntäen verrannollisia. 

Tämän perusteella lämmönvaihtimen pesuajankohdan määritykseen ehdotettiin 

menetelmää, jossa prosessin kohonneelle energiankulutukselle asetettiin yläraja. Tämän 

ylärajan saavuttamista pidettiin merkkinä lämmönvaihtimen pesun ajankohdalle ja 

tämän ajankohdan ennustamiseen ehdotettiin yksinkertaista lineaariseen ekstrapolointiin 

perustuvaa menetelmää. 

Tässä työssä ei kuitenkaan määritelty pesuajankohdan merkkinä toiminutta kohonneen 

energiankulutuksen ylärajaa. Tämä on optimointitehtävä ja edellyttää jatkotutkimuksia. 

Lisäksi lämmönvaihtimen tehokkuuden todettiin selittävän vain osittain prosessin 

kohonneen energiankulutuksen, joten muiden syiden kartoittamiseen on syytä paneutua 

jatkossa. Lämmönvaihtimien tehokkuusseuranta voi tuoda operaattoreille arvokasta 

lisätietoa prosessin tilasta ja auttaa vähentämään prosessin energiankulutusta. Myös 

prosessissa ilmenneiden ongelmien juurisyiden selvitys voi olla yksi lämmönvaihtimien 

tehokkuusseurannan sovelluskohde. 
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	(cṁ)min on fluidien lämpökapasiteettivirroista pienempi [kW/K],
	ΔT on pienempää lämpökapasiteettivirtaa vastaava lämpötilamuutos [K],
	T1,t on fluidin 1 tulolämpötila [K],
	T2,t on fluidin 2 tulolämpötila [K] ja
	ΔTmax on suurempi kylmän ja kuuman fluidin lämpötilamuutoksista [K].
	missä U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m2K)],
	A on lämmönvaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m2],
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	ṁ on saman fluidin massavirtaus [kg/s],
	ΔT on saman fluidin lämpötilamuutos lämmönvaihtimen yli [K],
	F on saman vaihtimen korjauskerroin ja
	ΔTln on logaritminen keskilämpötilaero [K].
	missä γ on lämmönvaihtimen ominaislämpövuo,
	U on lämmönvaihtimen kokonaislämmönsiirtokerroin [kW/(m2K)],
	A on saman vaihtimen lämmönsiirtopinta-ala [m2],
	c on fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kgK)],
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	ṁsyöte on stripperin syötevirtaus [kg/s].
	missä dh,ylim. on stripperin ominaishöyrynkulutuksen ylimäärä,
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