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Johdanto teollisuuden jäähdytysjärjestelmiin 
Teollisuuden jäähdytysjärjestelmien tarkoituksena on poistaa lämpöä koneista tai prosesseista ja varmistaa 
optimaalinen toiminta ja asianmukainen suojaus.  

         

 

 

  

 

Jäähdytysratkaisuja tarvitaan lähes kaikessa teollisessa tuotannossa ja sen prosesseissa. Teollisuuden 
jäähdytysjärjestelmien tarkoituksena on jäähdyttää ja poistaa lämpöä teollisuuskoneista (esim. hitsaus- ja 
ruiskuvalukoneet) ja teollisuusprosesseista (esim. meijerit, panimot ja kemianteollisuus). 

Jäähdytystä tarvitaan monissa teollisuuden prosesseissa. Käyttötarpeet ovat mitä erilaisimpia, joten yksi 
yleisratkaisu ei välttämättä sovellu kaikkiin käyttökohteisiin. Pumpuilla on merkittävä tehtävä teollisuuden 
jäähdytysjärjestelmissä. Tässä oppaassa kerrotaan yleisimmistä käyttökohteista, joissa Grundfosin 
kierroslukuohjatut pumput parantavat tehokkuutta ja tuovat muita hyötyjä.   

 

Teollisuuden jäähdytysprosessit 
Useimpien teollisuuden jäähdytysjärjestelmään asennettujen pumppujen tehtävä on kierrättää vettä 
jäähdytysjärjestelmän eri vaiheissa. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu tyypillinen teollisuuden 
jäähdytysjärjestelmä.  

Oikealla puolella on pääkiertovesijärjestelmä. Pääkiertovesijärjestelmä kierrättää jäähdytysjärjestelmän 
kylmää vettä poistaen lämpöä prosessista tai koneesta ja siirtäen sen takaisin jäähdytyslaitokseen.  

Pääkiertovesipumput ovat suuria, jatkuvasti käytössä olevia pumppuja, joten niitä on ehdottomasti 
pystyttävä säätämään. Pumppuja voidaan säätää tehokkaasti paine-eron tai suhteellisen paine-eron avulla, 
jolloin pumppu tuottaa vain järjestelmän tarvitseman vesimäärän. 

Seuraavassa vaiheessa tarvitaan jäähdytyspumppuja. Jäähdytyspumput kierrättävät vettä puskurisäiliön ja 
jäähdyttimen kylmän puolen välillä. Puskurisäiliön käyttö voidaan optimoida, ja jäähdytin voidaan asettaa 
lähettämään signaali pumpun käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Näin vesikiertoon ei kulu turhaa 
energiaa silloin, kun jäähdytin ei käy. 

Lauhdutinpumput siirtävät lämpöä jäähdyttimestä jäähdytystorniin. Niitä voidaan käyttää 
lämpötilasignaalin kautta tai jäähdyttimen ohjauksesta. Käynnistystä on mahdollista hidastaa, jos 
jäähdytysveden lämpötila on alhainen. 

Alajärjestel
män 

jäähdytys 

Pääjärjestel
mä 

Tuotanto, rakennus jne. 

Alajärjestel
män 

jäähdytys 

Pääjärjestel
mä 

Tuotanto, rakennus jne. 
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Prosessin viimeisenä vaiheena on jäähdytystorni. Tässä tapauksessa kyseessä on suljettu järjestelmä, jossa 
jäähdytystorni poistaa lämpöä haihduttamalla vettä. Tornin vesikiertoa voidaan ohjata jäähdytysveden 
lämpötilan mukaan. Tornin puhallin voidaan käynnistää ja pysäyttää aina tarpeen mukaan. 

 

Jäähdytystornit 

 

 

Jäähdytystorni siirtää hukkalämpöä ilmaan hyödyntämällä ympäristön lämpötilaa veden jäähdyttämisessä. 
Jäähdytystornin toiminta perustuu joko veden haihtumiseen (märät jäähdytystornit) tai ympäristön 
lämpötilan hyödyntämiseen (kuivat jäähdytystornit). Haihtumiseen perustuvissa jäähdytystorneissa 
prosessista poistuvasta lämmöstä otetaan energiaa kiertoaineen viilentämiseen lähelle ympäristön 
lämpötilaa. Kuivissa jäähdytystorneissa kiertoaine viilennetään ilman avulla lähelle ympäristön lämpötilaa.  

Jäähdytystorneja käytetään esimerkiksi öljynjalostamoissa, petrokemian tehtaissa ja muussa 
kemianteollisuudessa, lämpövoimaloissa, teollisuuden jäähdytysjärjestelmissä sekä prosessien 
jäähdytyksessä, joissa niillä jäähdytetään kierrätettävää vettä. Jäähdytystorneja asennetaan myös 
rakennusten jäähdytyksessä käytettäviin LVI-järjestelmiin. Luokittelu perustuu tornin ilmanottoon ja veden 
haihdutukseen tornissa. 

Jäähdytystorn
i 
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Erityyppisiä jäähdytystorneja: 

• Kuivajäähdyttimet 
• Märät jäähdytystornit 

o Suljettu järjestelmä  
o Avoin järjestelmä 
o Lauhdutin  

 

Kuivajäähdyttimet  

  

Kuivajäähdyttimet perustuvat joko vapaajäähdytykseen tai niitä käytetään lauhduttimen viilentämiseen 
jäähdytysjärjestelmässä. 

Kuivajäähdyttimiä on yleensä kahta eri tyyppiä: aksiaalisia/horisontaalisia (flatbed) ja V-lohko-jäähdyttimiä 
(V-shape). Molemmissa on sama toimintaperiaate. Aksiaalisen/horisontaalisen järjestelmän 
jäähdytyskierukka muodostuu kehikossa olevista jäähdytysputkista ja -rivoista. V-lohko-järjestelmässä 
jäähdytyskierukka on kuivajäähdyttimen V-mallisilla sivuilla. Useimmissa tapauksissa kuivajäähdytintä 
ohjataan omalla puhaltimella, ja pumppu käy vakiovirtaamalla. Grundfosin MPC-ohjaimella voidaan 

helposti ohjata kuivajäähdyttimen puhaltimia, mutta se ei kuitenkaan ole kustannustehokkain tapa.  

 

Kun viilentämiseen käytetään kuivajäähdytintä, yleinen näkemys on, että lauhduttimen vakiovirtaama ja 
mahdollisimman alhainen lämpötila on taattava. Jos kuivajäähdytintä käytetään vapaajäähdytyksenä, 
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pumppu voi huolehtia lämpötilansäädöstä tilanteissa, joissa kuormitus on alhainen ja puhallinjäähdytystä ei 
tarvita. 

Joissakin V-lohko-kuivajäähdyttimissä on erillinen adiabaattinen järjestelmä, jossa höyryjärjestelmä on 
asennettu sivuille. Adiabaattisessa järjestelmässä veden virtaus on suhteellisen pieni. Vesi suihkuaa 
kierukkaan tai täyteainetta sisältävään paneeliin, jolloin vesi haihtuu suuremmalta pinta-alalta. Grundfosin 
MAGNA- ja UP-pumput soveltuvat tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi MAGNA voi hyödyntää start/stop-
toimintoa, kun lämpötila on riittävän alhainen, jolloin adiabaattisen järjestelmän käyttö ei ole tarpeen. 

Märät jäähdytystornit 
Märät jäähdytystornit ovat teollisuuden jäähdytysjärjestelmien yleisimpiä laitteita. Aihepiiri on laaja, joten 
esittelemme siitä tässä vain osan. Tornit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin, joissa kaikissa voi olla hyvinkin 
erilainen rakenne. Jäähdytystornin vesikierrossa käytettävää pumppua kutsutaan suihkupumpuksi tai 
kiertovesipumpuksi. Paras säätötapa tälle pumpulle on start/stop-ohjaus.  

Haihdutusjäähdyttimet 
Haihdutusjäähdyttimet muistuttavat paljolti suljetun järjestelmän jäähdytystorneja. Jäähdytyskierukka on 
sijoitettu torniin, joten vesikiertoon käytetään suhteellisen pientä pumppua (TP/NB). Jäähdytystornin 
vesikierrossa käytettävää pumppua kutsutaan suihkupumpuksi tai kiertovesipumpuksi. Riittää, että 
pumppu tuottaa suuttimien toiminnan kannalta riittävän paineen. Tornin lämpötilansäätöön käytetään 
puhallinta. 

Suljetun järjestelmän jäähdytystornit 
Nimensä mukaisesti suljetun järjestelmän jäähdytystorneissa prosessi/jäähdytysvesi kiertää suljetussa 
järjestelmässä. Jäähdytystornissa on yleensä pieni pumppu (TP/NB), joka kierrättää vettä tornissa, ja 
suurempi pumppu (NB/E, NK/E, TP/E) prosessi/jäähdytysveden kierrätykseen. Jäähdytystornin vesikierrossa 
käytettävää pumppua kutsutaan suihkupumpuksi tai kiertovesipumpuksi. Jäähdytystornin pienemmän 
pumpun tulisi käydä vakiopaineella suuttimien riittävän suihkun varmistamiseksi. Suurempien pumppujen 
ohjaustapa on järjestelmäkohtainen. Useimpien suurempien järjestelmien piiriin kuuluu useita laitteita, 
jotka hyötyvät painesäädetystä järjestelmästä. Suihkupumpun paras säätötapa on käynnistyksen ja 
pysäytyksen ohjaus. 

Avoimen järjestelmän jäähdytystornit 
Avoimen järjestelmän jäähdytystornissa prosessi-/jäähdytysvesi kierrätetään ja suihkutetaan tornissa, josta 
se palautuu takaisin prosessiin. Pumpun säätötapa riippuu järjestelmästä, jota torni jäähdyttää. 
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Teollisuusjäähdyttimet 
Teollisuusjäähdyttimet luokitellaan jäähdytysjärjestelmiksi, joita käytetään prosessiveden viilentämiseen 
suurissa LVI-järjestelmissä ja teollisuuslaitoksissa. Jäähdytin käyttää jäähdytykseen joko höyrypuristusta tai 
absorptiokiertoa. Jäähdytettyä vettä käytetään useisiin eri tarkoituksiin aina laitoksen jäähdytyksestä 
prosessin jäähdytykseen. Teollisuusjäähdyttimessä käytetään kylmäainetta ja se asennetaan 
kokonaisuudeksi kehikkoon esimerkiksi kompressorin, haihduttimen, lauhduttimen tai nestesäiliön 
yhteyteen. 

 

Erityyppiset teollisuusjäähdyttimet 

Jäähdyttimet luokitellaan joko jäähdytysenergian (BTU) tai jäähdytyskapasiteetin (kW) mukaan. 
Jäähdyttimet voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: ilma-, vesi- ja haihdutusjäähdyttimiin. 
Teollisuusjäähdyttimissä hyödynnetään neljää eri teknologiaa (mäntä, keskipako, ruuvi ja absorptio). 
Kolmea ensimmäistä käytetään sähkömoottorikäyttöisissä mekaanisissa jäähdyttimissä. Absorptiojäähdytin 
saa virran lämmönlähteestä (esim. höyry) eikä siinä ole liikkuvia osia.  

 

Teollisuusjäähdyttimen osat 

Mekaanisessa puristuskierrossa kylmäaine siirtyy neljän pääkomponentin läpi: höyrystin, kompressori, 
lauhdutin ja paisuntaventtiili. Jäähdyttimen höyrystin toimii lauhdutinta alhaisemmalla paineella ja 
lämpötilalla. 

 

Lämmönvaihtimet (höyrystimet) teollisuusjäähdyttimissä 

Jäähdyti
 PR 

P 
E 
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Putkilämmönvaihtimissa kylmäaine kiertää yleensä sisällä olevassa putkessa ja prosessineste putken ja 
vaipan välissä. Tämän tyyppisessä lämmönvaihtimessa on pienemmät painehäviöt kuin 
levylämmönvaihtimissa. Lisäksi niitä on saatavilla suurempiin kapasiteettitarpeisiin. 

Juotetuissa levylämmönvaihtimissa on hyvä hyötysuhde ja alhaiset kustannukset. Näitä lämmönvaihtimia 
on saatavilla hyvinkin erilaisiin kapasiteettitarpeisiin aina pienistä erittäin suuriin. 

Puolihitsatuissa lämmönvaihtimissa on myös erinomainen hyötysuhde ja niitäkin voidaan käyttää 
suurempaa kapasiteettia edellyttävissä käyttökohteissa. 

 

Kompressorit teollisuusjäähdyttimissä 

Mäntäkompressorissa kampiakseli liikuttaa mäntää, jolloin pieni määrä kylmäainetta voidaan annostella 
erittäin korkealla paineella. Mäntäkompressorit ovat yleensä puolihermeettisiä kompressoreita, jolloin niitä 
voidaan huoltaa.   

Keskipakokompressoreissa on vähemmän liikkuvia osia kuin mäntäkompressorissa. Ne ovat 
energiatehokkaita ja niissä voidaan kierrättää enemmän kylmäainetta kuin vastaavankokoisissa 
mäntäkompressoreissa. Keskipakokompressorit soveltuvat suuriin kapasiteetteihin alhaista painetta 
edellyttävissä käyttökohteissa, kuten tuuletuspuhaltimissa, jäähdytyslaitteistoissa ja ilmapuhaltimissa.  
Keskipakokompressorien toiminta perustuu ilmamassaan kohdistuvaan keskipakovoimaan, jonka 
seurauksena puristus syntyy. 

Ruuvikompressoreissa on kaksi ruuvia (ensiö- ja toisioruuvi), jotka on asennettu kiinteään koteloon.  Kun 
nämä roottorit pyörivät, niiden väliin jäävä tila kutistuu ja väliin jäänyt ilma puristuu kokoon. Nämä ovat 
myös puolihermeettisesti suljettuja kompressoreja. Kun ruuvikompressorissa käytetään taajuusmuuttajaa, 
saavutetaan liki vastaava hyötysuhde kuin muissa kompressorityypeissä. 

 

Teollisuusjäähdyttimien asennuspaikka 

Suuret teollisuusjäähdyttimet sijoitetaan yleensä jäähdytystä edellyttävän prosessin läheisyyteen tai 
konesaliin, josta kylmää vettä kierrätetään tehtaaseen. Jotkin teollisuusjäähdyttimet on mahdollista 
sijoittaa suoraan prosessin yhteyteen jäähdyttimen ja kompressorin koosta riippuen. Osa voidaan asentaa 
jopa kokonaan ulkotiloihin. 

 

Puskurijäähdytysjärjestelmät 
Puskurisäiliötä voidaan käyttää jäähdytysjärjestelmän kylmäpuolella. Järjestelmä voi olla perinteisen 
jäähdytys-/jäähdytinjärjestelmän kylmäpuoli tai vapaajäähdytysjärjestelmä, jossa jäähdytykseen tarvitaan 
vain jäähdytystorni. 

Puskurisäiliötä käytetään yleensä tilanteissa, joissa jäähdytyskuormat vaihtelevat. Tällaisissa kohteissa 
säiliötä käytetään yleensä varauduttaessa huippukuormituksiin tai tilanteissa, joissa jäähdytyksen tarve 
ylittää järjestelmän kapasiteetin tilapäisesti. 
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Jäähdytysjärjestelmän käynnistyessä jäähdytyskompressorin energiankulutus kasvaa ja kompressori kuluu 
nopeammin jatkuvaan käyttöön verrattuna. Puskurisäiliö soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa 
jäähdytyskuormat ovat alhaisia. Käynnistysten määrä vähenee, mikä vähentää myös kulumista ja 
energiankulutusta. 

Suurissa teollisuuslaitoksissa useita pumppuja voidaan käyttää moniin eri toimintoihin. Puskurisäiliöitä 
käytetään myös jäähdytyskapasiteetin keräämiseen. Saatavilla on erikokoisia säiliöitä aina pienistä erittäin 
suuriin säiliöihin. Pumput voivat olla yksi- tai monijaksoisia pumppuja. Koot vaihtelevat suurista ensiöpiirin 
NB/NK-pumpuista hyvin pienissä jäähdytyskierroissa käytettäviin UPS-pumppuihin. 

 

Vapaajäähdytys 
Jäähdytysratkaisuissa pyritään yhä enemmän energiankulutuksen alentamiseen, ja vapaajäähdytys 
kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.  

Vapaajäähdytys on taloudellinen menetelmä nesteen jäähdyttämiseen kylmän ulkoilman tai ulkoisista 
lähteistä saatavan kylmän veden avulla. Jäähdytettyä vettä voidaan hyödyntää teollisuusprosesseissa. 
Jäähdytetty vesi voidaan käyttää heti tai varastoida pitkä- tai lyhytaikaisesti. Kun ulkoisista lähteistä 
saatavaa kylmää vettä on saatavilla tai kun ulkolämpötila on koneen/prosessin jäähdytyslämpötilaa 
alhaisempi, järjestelmä hyödyntää jäähdytyksessä ulkoisesta lähteestä saatavaa vettä/ilmaa. Järjestelmä 
korvaa jäähdyttimen perinteisissä jäähdytysjärjestelmissä ja pitää jäähdytystehon ennallaan. 
Tämäntyyppisiä järjestelmiä voidaan käyttää tuotantolaitoksissa tai kaukojäähdytyksessä. 

Vapaajäähdytys ilmalla 

Kun ulkolämpötila laskee määritetylle tasolle, MGE-moottorin tai MPC-ohjaimen avulla käytettävä 
säätöventtiili päästää kaiken jäähdytetyn veden tai osan siitä ohittamaan käytössä olevan jäähdyttimen ja 
virtaamaan vapaajäähdytysjärjestelmän läpi. Energiankulutus pienenee, kun veden jäähdyttämiseen 
voidaan hyödyntää viileämpää ulkoilmaa.  

Tässä voidaan hyödyntää aiemmin hankittua kuivajäähdytintä tai järjestelmään voidaan asentaa uusi 
kuivajäähdytin tai jäähdytystorni. Vapaajäähdytystä voidaan käyttää jäähdyttimen lisäksi tai suoraan 
kuivajäähdyttimessä. Kun ympäristön lämpötila on alhainen, järjestelmä pystyy ohittamaan siihen 
asennetun jäähdyttimen. Näin voidaan saavuttaa jopa 75 prosentin energiansäästöt jäähdytystehosta 
tinkimättä. 

 

Vapaajäähdytys vedellä 

Kun käytettävissä on vesistö (joki, järvi tai meri), jonka lämpötila on jäähdytysvaatimuksia alhaisempi, 
vesistö on mahdollista lisätä jäähdytysjärjestelmään tai sen avulla voidaan ohittaa asennettu järjestelmä. 
Vesistö on erotettava jäähdytysjärjestelmästä lämmönvaihtimella, jotta sen saastuminen vältetään eikä 
jäähdytysjärjestelmään kerry kiintoaineita ja kasvustoa. Veteen perustuvan vapaajäähdytyksen etuna on se, 
että lämpötila ei olennaisesti muutu eri vuodenaikoina. Vesistöistä saatavan veden käyttöön liittyviä 
rajoituksia on silti noudatettava.  

 

Menetelmät 
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Jäähdytystornin vesi voidaan ohjata virtaamaan suoraan jäähdytysvedenkierron kautta. Avoimeen 
jäähdytystorniin on asennettava imusihti, jotta torniin ei pääse kertymään likaa. Menetelmä tuo 
kustannussäästöjä, koska energiaa tarvitaan veden jäähdyttämiseen vain rajoitetusti. Korroosion riski 
kuitenkin kasvaa.  

Lämmönvaihdin pystyy siirtämään lämpöä suoraan jäähdytysvedenkierrosta jäähdytystornin kiertoon. 
Lämmönvaihdin pitää jäähdytystornin veden erillään jäähdytyskierukoissa kiertävästä jäähdytysaineesta. 
Jäähdytysvesi on siis esijäähdytettyä. Jäähdyttimeen kohdistuu vähemmän kuormitusta, mikä vähentää 
energiankulutusta ja tuo säästöjä.  

 

Vapaajäähdytys ilmalla vuodenaikojen mukaan 

Korkea ympäristön lämpötila 

Kun prosessista palautuvan veden lämpötila on sama tai alhaisempi kuin ympäristön lämpötila, 
vapaajäähdytys ei sovellu käytettäväksi. Järjestelmän kolmitieventtiili ohittaa vapaajäähdytyksen 
lämmönvaihtimen ja ohjaa nestekierron kulkemaan jäähdyttimien kautta. Näin järjestelmä pystytään 
jäähdyttämään asetettuun lämpötilaan.  

Toiminta välikausina 

Välikausina (kevät ja syksy) vesi jäähdytetään osittain kompressorin ja osittain ulkoilman lämpötilojen 
avulla. Vuodenaikojen lämpötiloista riippuu se, missä määrin vapaajäähdytystä voidaan hyödyntää 
välikausina. Osittainen vapaajäähdytys alkaa lämpötilan ollessa 1 °C (1,5–2) prosessista palautuvan veden 
lämpötilaa alhaisempi. Vesi jäähdytetään osittain vapaajäähdyttimen kautta. Tämän jälkeen vesi virtaa 
jäähdyttimien läpi saavuttaen asetetun lämpötilan.  

 

Käyttö talvella 

Talvella ulkolämpötilat ovat riittävän alhaiset, joten veden jäähdytys voidaan hoitaa kokonaan 
vapaajäähdytyksellä. Jäähdyttimen kompressoreja ei tarvitse käyttää, mikä tuo huomattavia 
energiansäästöjä. Sähkövoimaa tarvitaan talvisin vain puhaltimen käyttöön. Jäähdytys voidaan toteuttaa 
tällä tavalla, kun ympäristön lämpötila on 3–5 °C prosessiveden lämpötilaa alhaisempi.  

 

Rajoitukset 

Jäätymistä on varottava, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C. Toinen rajoittava tekijä on 
lämmönvaihtimessa vallitseva lämpötilaero. Erittäin alhaisen lämpötilaeron lämmönvaihdin voi olla 
taloudellisuuden kannalta epärealistinen vaihtoehto. Lämmönvaihtimien taloudellisuus edellyttää, että 
vapaajäähdytyksen veden lämpötilan on oltava keskimäärin vähintään 2,5 °C. Kun vapaajäähdytyksen ja 
jäähdytinkäytön vaihtamiseen käytetään sulkuventtiiliä, sitä ei tule käyttää liian usein lyhyen ajan sisällä. 
Jäähdyttimen käynnistys/pysäytys kuluttaa energiaa ja aiheuttaa kulumista. Jos jäähdytin on pois käytöstä 
useita kuukausia, jäähdytin on suositeltavaa kytkeä pois päältä. 
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Lämmönvaihtimet 
Lämmönvaihdin on komponentti, jolla lämpöenergiaa siirretään kahden tai useamman nesteen välillä. 
Lämmönvaihtimia käytetään sekä jäähdytys- että lämmitysprosesseissa. Nesteet erotetaan levyllä, mikä 
estää jäähdytysveden ja prosessiveden sekoittumisen. Lämmönvaihtimia käytetään paljon huoneistojen 
lämmityksessä, jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, voimalaitoksissa, petrokemian tehtaissa, öljynjalostamoissa, 
maakaasun käsittelyssä sekä jätevedenpuhdistuksessa. Klassinen esimerkki lämmönvaihtimesta löytyy 
jääkaapista. Höyrystin toimii siinä yleensä lämmönvaihtimena prosessinesteen ja jäähdytyksen välillä 
siirtäen lämpöä prosessista jäähdytykseen.  

Teollisuudessa käytetään yleisesti levylämmönvaihtimia ja putkilämmönvaihtimia. 

Putkilämmönvaihtimet rakentuvat putkesta ja vaipasta. Jäähdytettävä neste kiertää sisällä olevassa 
putkessa. Toinen neste kiertää vaipan ja jäähdytettävän putken välissä, joten neste pystyy imemään 
tarvittavan lämpöenergian. Putkilämmönvaihtimia käytetään yleensä korkeaa painetta edellyttävissä 
käyttökohteissa (paine yli 30 bar) niiden kestävän rakenteen takia. 

Toinen lämmönvaihtimien tyyppi on levylämmönvaihtimet. Nämä lämmönvaihtimet rakentuvat useista 
levyistä, joiden välillä on kapeat kanavat. Levyrakenteen ansiosta lämmönsiirtopinta-ala on erittäin suuri. 
Tiiviste- ja juotosteknologioiden kehittymisen myötä levylämmönvaihtimet ovat entistä kätevämpiä käyttää. 
Suuria tämän tyyppisiä lämmönvaihtimia kutsutaan plate & frame -lämmönvaihtimiksi. Kun näitä 
lämmönvaihtimia käytetään avoimissa järjestelmissä, ne ovat yleensä tiivisteellisiä, jolloin ne voidaan 
ajoittain purkaa, puhdistaa ja tarkastaa. Kiinteärakenteiset levylämmönvaihtimet voivat olla esimerkiksi 
kastojuotettuja, tyhjiökovajuotettuja ja hitsattuja. Ne soveltuvat yleensä suljetun järjestelmän 
käyttökohteisiin, kuten jäähdytykseen. Levylämmönvaihtimet poikkeavat toisistaan myös käytettävän 
levytyypin ja levyjen kokoonpanon osalta. Joissakin levyissä voi kuviointi ja toisissa koneistetut rivat ja/tai 
urat.  

Levypakka vie vähemmän tilaa ja on kustannuksiltaan putkilämmönvaihtimia edullisempi. Toinen ero 
näiden kahden välillä on se, että levylämmönvaihtimissa nesteen paine on yleensä alhainen tai keskisuuri, 
kun putkilämmönvaihtimet soveltuvat puolestaan käytettäväksi keskisuurella ja suurella paineella. Kolmas 
ja tärkein ero on se, että levylämmönvaihtimissa hyödynnetään enemmän vasta- kuin poikittaisvirtausta. 
Tämä mahdollistaa virtausten väliset pienemmät lämpötilaerot ja korkeammat lämpötilanmuutokset, mikä 
parantaa hyötysuhdetta. 

Virtaus 

 

Vastavirtaus (A) ja rinnakkaisvirtaus (B) 

Lämmönvaihtimet voidaan jakaa kolmeen luokkaan virtauksen perusteella. Rinnakkaisvirtaukseen 
perustuvissa lämmönvaihtimissa kaksi nestettä siirtyy lämmönvaihtimeen samasta päästä. Nesteet 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Delta_T_1.png
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kiertävät rinnakkain toiselle puolelle. Vastavirtaukseen perustuvissa lämmönvaihtimissa nesteet siirtyvät 
vaihtimeen vastakkaisista päistä. Vastavirtaus on tehokkain menetelmä. Siinä lämpöä pystytään siirtämään 
eniten lämmönsiirtoaineesta massayksikköä kohti ja tuottamaan suurin lämpötila-ero. 
Ristikkäisvirtauksessa nesteet kiertävät lämmönvaihtimessa kohtisuoraan toisiinsa nähden.  
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Jäähdytysneste/glykoli 
Nestejärjestelmissä, joissa putkistot ja laitteet on asennettu lämpötilanvaihteluille ja jäätymiselle alttiisiin 
kylmiin ulkotiloihin tai joissa prosessi edellyttää jäätymislämpötiloja, on käytettävä jäätymisenestoaineena 
glykolia. 

Glykolia ei tule koskaan käyttää märissä jäähdytystorneissa. Prosessista/jäähdyttimestä palautuva lämpö 
estää tornin jäätymisen. Lämmitysvastuksia on kuitenkin syytä käyttää seisonta-aikoina. 

Tiheys ja viskositeetti vaihtelevat glykolin tyypin ja pitoisuuden mukaan. Yleisimpiä ovat eteeni- ja 
propyleeniglykoli. Propyleeniglykolia käytetään elintarvike- ja juomateollisuudessa. Veteen sekoitettua 
ammoniakkia käytetään yhä enemmän kohteissa, joissa pumpattavat etäisyydet ovat pitkiä (esim. 
jääkiekkokaukalot). Vesi-ammoniakkiseos aiheuttaa korroosiota.  

 

  

Vesi ja eteeniglykoli 
Jäätymispiste 

engineeringtoolbox.com 
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Veden laatu 
Veden laatu on ensiarvoisen tärkeää jäähdytystehon kannalta. Huonolaatuinen vesi voi aiheuttaa 
korroosiota sekä kasvuston ja eliöstön muodostumista, mikä voi vaurioittaa jäähdytyslaitteita tai heikentää 
tehoa.  

Alla on annettu veden laatua koskevia suosituksia. Toimittajan antamia mahdollisia suosituksia on kuitenkin 
aina noudatettava. 

Veden laatua koskevat suositukset 
  Arvo Yksikkö 
Ulkonäkö  Kirkas, ei kiintoaineita  
Väri  Väritön  
Haju  Hajuton  
pH-arvo 20 °C:ssa  7,5–9,0  
Sähkönjohtavuus LF < 220 mS/m 
Maaperän happamuus Ca2+, Mg2+ < 0,5 mol/m3 
Kokonaiskovuus GH < 20  °d 
Karbonaattikovuus ilman 
stabilointiainetta 

KH < 4  °d 

Kloridi  Cl < 150 g/m3 

Rikki  SO4 < 325 g/m3 
Aktiiviset biologiset 
komponentit 

KBE < 10 000 /ml 

 

Säätötavat 
Automaatio- ja valvontalaitteiden avulla jäähdytysprosessia voidaan hallita asianmukaisesti, 
kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Järjestelmän koko ja asennuspaikka ovat tärkeimmät valintakriteerit 
automaattisen säädön valinnassa. Tärkeimmät säätötoiminnot: 
 
Kylmä puoli 
• Höyrystimen painesäätö 
• Kompressorin kapasiteetin säätö 
• Virtauksen säätö 
 
Kuuma puoli 
• Lauhduttimen painesäätö 
• Kuivajäähdyttimen tai jäähdytystornin kierto 
• Kuivajäähdyttimen tai jäähdytystornin puhaltimen nopeus 
 
Muut 
• Kylmäaineen asianmukainen kierto järjestelmässä 
• Sekundäärisen kylmäaineen ohjaus lauhduttimeen (vesi tai ilma) 
• Höyrystimen jäätymisenesto, jos sekundäärinen kylmäaine on ilma 
• Valvontalaitteet (paine jne.) 
• Sähkömoottoreiden suojaus 
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MGE/CUE-toiminnot 
Tehokkuus, toimintojen monipuolisuus ja tiedonsiirtomahdollisuudet ovat Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun 
kulmakiviä. 

Tässä taulukossa on kuvattu eri tuoteryhmien yleisimmät säätötavat. 

Säätötapa TPE3 (D) 
TPE2 (D) 
NBE/NKE 

TPE (D) 2000 -
sarja 

CRE, CRIE, CRNE, 
SPKE, MTRE, CME 

CUE 

AUTOADAPT X 

FLOWADAPT X 

Suhteellinen paine X X X 

Vakiopaine X X X 

Vakiolämpötila X X X X 

Vakiopaine-ero X X X X X 

Vakiolämpötilaero X X X 

Vakiovirtaama X X X 

Vakiopinnankorkeus X X X 

Muu vakioarvo X X X X 

Vakiokäyrä X X X X 

99
97
49
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