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toinnin lämmitysjärjestelmän ja käyttöveden lämmi
tysjärjestelmän optimaaliseksi mitoittamiseksi. Sekä 
hankinta- että käyttökustannuksia on käytetty opti
mointikriteereinä. Malli koostuu kolmesta stationäärisestä 
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tyspatteri ja vastavirtalevylämmönsiirrin. Lisäksi malliin 
on liitetty energiantuotantoa ja jakelua kuvaavat kustan- 
nusosat. Mallia voidaan käyttää lämmönsiirtimien suunnit
teluun ja kaukolämmitetyn rakennuksen lämmönsiirtimien 
kytkentöjen sekä mitoitusparametrien valintaan. Selvi
tyksessä esitetään optimaaliseen mitoitukseen soveltuvat 
laskentatulokset. Varsinainen optimointi suoritettiin 
Box-algoritmilla, se sopii epälineaarisille kohde- 
funktioille, joita rajoitetaan epälineaarisilla ja kiin
teillä rajoitinfunktioilla.
Optimaalisimmat investointikustannukset löytyvät järjestelmällä, jossa patteritoisioveden menolämpötila on 80°C 
ja -paluulämpötila 30 C, sekä ilmastoinnin lämmityksen toisioveden menolämpötila on 78°C ja paluulämpötila 48°C.
Tutkimuksen aikana selvisi, ettei ongelma ole niinkään 
mitoitusparametrien (esim. lämpötilat) valinnassa, vaan 
järjestelmän säätöä koskeva. Huonelämpötilasta tulee saada 
takaisinkytkentä lämmönsiirtimen säätöjärjestelmään, 
jolloin voidaan säästää Suomen kaukolämmityksen mittakaa
vassa n. 100 Mmk/a.
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costs have been used. In this paper there are three 
different models: radiator networks, cross flow lamella 
water/air heat exchanger and counter flow plate heat 
exchanger. Further more into the model has been added the 
parts that describe the production and distribution costs 
of district heating. The model can be used to plan heat 
exchangers and to choose the measurement parameters and 
connections. The optimum conditions are presented in the 
paper. The optimization has been done with Box-algoritm, 
which works with nonlinear functions, who are been 
constrained with nonlinear and constant constrain functions.
The optimum capital costs were found in a system where 
secondary/radiator temperatures are 80°C-in and 30°C-out.
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1. JOHDANTO

Kaukolämmitetyn rakennuksen kuluttaj alaitteiden (lämmön
siirtimet) ja pattereiden mitoitus on kolmitahoinen ongelma :

- lämpötekninen
- hydraulitekninen
- säätötekninen

Tässä työssä on lähdetty liikkeelle lämpöteknisestä osuu
desta, jolla toteutetaan lämmityslaitteiden rakentamisen 
tarkoitus. Seuraavaksi on edetty hydraulitekniseen osuu
teen, jossa on tutkittu niitä rajoituksia, joita lämpö
tekniselle mitoitukselle on asetettava suurimpien sallittu
jen painehäviöiden muodossa. Lopuksi on ajauduttu säätö
tekniikan alueelle, sillä juuri säätötekniikalla ratkais
taan se laatutaso , jolla lämmityslaitteisto selviytyy teh
tävästään - rakennuksen lämmittämisestä. Tarkastelu on suo
ritettu stationäärisella mallilla.
Työ on syntynyt intentionaan selvittää, kuinka taloudelli
sessa mielessä järkeviä ovat olleet 1960-1990 luvulla Suo
messa ja Ruotsissa vallinneet mitoituskonventiot ja toi
saalta, mitä parannusta mitoitusparametrien tai säätö
järjestelmien muuttamisella voitaisiin saada aikaan.
Intentionaalisuudella tarkoitetaan tutkimusasennetta, jolla 
on tarkoitus löytää merkitystä sille toiminnalle, joka tä
män kirjoittajalle tuntemattomista lähtökohdista on mää
rännyt mitoitusparametrien asettamisesta. Mitoituspara
metreille yritetään antaa tutkimuksen kuluessa jäsentynyt 
merkitys ja painoarvo.
Tässä on käytetty konventio-sanaa sosiaalisen sopimuksen 
merkityksessä. Tarkoituksena on painottaa tämän tutkimuksen 
lähtökohtaa, eli että tutkitaan tämän lakia heikomman, mut
ta standardiksi muodostuneen, tällä hetkellä vallitsevan 
laiternitoitustavan perusteiden kestävyyttä.
Mitoituskonventioita on käsitelty varsin vähäisellä kun
nioituksella, pysyvä arvo on annettu ainoastaan sille, että 
kaukolämmitetyissä rakennuksissa on lämmönsiirtimet ja kak- 
siputkilämmitys. Yksiputkilämmitystä ei ole erikseen tut
kittu, mutta sen vaikutusta kaukolämmitetyn rakennuksen 
ulkopuolisiin tekijöihin voidaan arvioida kaksiputki- 
järjestelmänkin laskentatuloksilla. Pysyvää arvoa on mitoi
tusparametrien suuruudella katsottu olevan silloin, kun 
niiden valinnalla on merkitystä turvallisuudelle, huo
neilmaston viihtyisyydelle tai terveellisyydelle. (Patterin 
korkein sallittu lämpötila ja käyttöveden lämpötila).
Työssä on laadittu eksplisiittiset mitoitusolosuhteiden 
kustannusfunktiot erikseen:

- patteri pinta-alalle
- patteripiirin lämmönsiirtimen pinta-alalle
- käyttövesisiirtimien pinta-aloille
- ilmastoinnin lämmityksen ristivirtalamelli-
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patterin pinta-alalle
- ilmastoinnin lämmönsiirtimen pinta-alalle
- kaukolämpöenergian tuotantohinta ja tuottamisen 
yhteydessä muodostuneen vastapainesähkön arvo 
on otettu myös huomioon, samoin järjestelmien 
tarvitsema pumppausenergia ja kaukolämpöverkos
tojen lämpöhäviöt.

Laskenta on tehty vastavirta levylämmönsiirtimille.
Em. kustannusfunktiot muodostuvat erittäin monimutkaisella 
tavalla epälineaarisiksi ja niissä esiintyy satoja muuttu
jia. Kuitenkin kustannusminimi voidaan löytää käyttämällä 
eksplisiittisiin kustannusfunktioihin M.J. Box'n menetelmää 
/9/s.368, jolla voidaan etsiä monimuuttujäisen epälineaari
sen kohdefunktion ääriarvot, siten että muuttujia rajoite
taan joko vakioilla tai muuttujien välisiä suhteita kuvaa
vin3 rajoitinfuntioilla. Box'n menetelmässä muodostetaan 
satunnaisluvuista ja sallituista ääriarvoista kullekin kus
tannusfunktion muuttujalle pistejoukko, jossa on 3 + muut
tujien luku + raj oitinfunktioiden luku pisteitä niin, että 
ne sijaitsevat muuttujien äärirajojen välillä satunnai
sesti. Näitä muuttujien arvoja siirretään kohti pisteiden 
keskiötä, niin kauan kunnes rajoitinfunktioiden arvot osu
vat sallitulle alueelle. Sen jälkeen lasketaan kustannus- 
funktion arvo kussakin pisteessä. Minimointitapauksessa 
suurin funktion arvo pudotetaan pois, ja se korvataan pis
teellä, jonka arvot ovat muiden pisteiden keskiön läheisyy
dessä. Laskentaa toistetaan niin kauan, että kaikkien pis
teiden tuottamat kustannusfunktion arvot ovat konvergoitu- 
neet halutulle etäisyydelle toisistaan tai kunnes ääriarvo 
on toistunut esim. 500 kertaa. Tulokseksi saadaan epäli
neaarisen kustannusfunktion (rakennuksen lämmönluovuttimien 
hinnan) muuttujien ne arvot, joilla minimi toteutuu. Mene
telmän kaikki ominaisuudet ovat ratkaisussa tarpeellisia, 
eikä kohdefunktion derivaattoja tarvita - niiden kehittämi
nen tuskin olisikaan mahdollista.
Kustannusminimillä sinällään ei ole merkitystä tutki
mus johtopäätöksenä, sen sijaan optimitilanteeseen johta
neilla mitoitusparametreillä - erityisesti lämpötilat - on 
oletettavasti merkitystä ohjearvoina uuden rakennuskannan 
suunnittelussa. Järjestelmätasolla on pyritty esittämään 
ratkaisulta, jotka tuottaisivat kokonaistaloudellisesti 
nykykonventioita paremman tuloksen. Laitevalmistukselle 
annetaan joitain yksittäisiä vihjeitä lämmönsiirtymisen 
tehostamiseksi.
Tutkimuksen toisessa osassa lasketaan yhden kalenterivuoden 
aikana aiheutuneet käyttökulut kaukolämpöj ärj estelmän eri 
osissa. Laskennan lähtökohtana ovat em. investointitason 
optimaaliset mitoitusparametrit. Niitä vastaavat vastapai- 
nesähkötuotot, kaukolämpöverkoston lämpöhäviökulut sekä 
kaukolämpöverkostossa kiertävän veden paine-eron tuottami
seen tarvittava energiakulu muodostavat kutakin investoin
titason optimitilannetta vastaavat kansantaloudelliset 
käyttökustannukset. Näin laskenta on saatu kattamaan sekä 
investointitaso, että käyttökustannustaso. Hypoteettisia
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käyttökuluja on verrattu Seinäjoen energialaitoksen каико- 
lämpöjärjestelmästä mitattuina toteutuneilla parametreillä 
laskettuihin käyttökuluihin, näin on saatu käsitys siitä 
voidaanko olemassa olevaan käyttökulutasoon vaikuttaa.
Tutkimuslähtökohta oli kuvan 1. mukainen suomalainen kauko
lämpö j ärjestelmä.
Kaikki tässä esitetty laskenta on suoritettu tietokoneella. 
Tekstissä esitetään viittaukset myös tietokoneen Fortran 
koodiin, sillä tähän tekstiin ei ole sisällytetty optimoi
tavan kustannusfunktion rajoittimille johdettuja kaavoja. 
Ne on esitetty erillisissä liitteissä Fortran-koodin osina.
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VOIMALAITOS
KAUKOLAN*) - 
VERKOSTO KAUKOLAMMITETTY

RAKENNUS

Kuva 1. Suomalaisen kaukolämpöjärjestelmän periaate
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

voimalaitos 
höyrykattila 
höyryturbiini 
generaattori
höyrylauhdutin/lämmönsiirrin 
syöttövesisäiliö 
syöttövesipumppu 
kaukolämmön menovesiputki 

" paluuvesiputki
10 patteriveden lämmityksen säätöventtiili
11 " " lämmönsiirrin
12 käyttöveden lämmityksen säätöventtiili

" " " lämmönsiirrin, 1-vaihe
14 " " ", 2-vaihe
15 ilmastoinnin lämmityksen säätöventtiili
16 " " lämmönsiirrin
17 patteriveden kiertovesipumppu18 patteri
19 lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu
20 lämmin käyttövesi
21 kylmä "
22 ilmastoinnin lämmityksen menovesiputki
23 " " paluuvesiputki
24 " " kiertovesipumppu
25 " " säätöventtiili,

jolla ohjataan ilman lämpötilaa
26 ilmastointikojeen veden kiertovesipumppu
27 ilman lämmityksen lämmönsiirrin
28 puhallin
29 tuloilma
30 kaukolämpöveden kiertovesipumppu



PATTERIVERKOSTO

Patteriverkosto on tässä yksinkertaistettu niin, ettei kan
taa oteta putkiston geometriaan (haarautumiseen tai di
mensioihin). Kun tarkastelun kohteena on kaksiputki- 
järjestelmä, voidaan putkistopituutta aina pitää samana. 
Järjestelmän hankintahintaa kuvaavaksi muuttujaksi on va
littu lämmönluovuttimien pinta-ala. Patterin pinta-ala las
ketaan, niin kuin rakennuksessa olisi yksi pitkä patteri, 
jonka kokonaispituus on kaikkien pattereiden summa. Verkos
to on oletettu niin mitoitetuksi ja perussäädetyksi, että 
kaikilla patterilla on sama meno- ja paluulämpötilojen ero.
Verkostossa on oletettu vallitsevan vakiovirtaus, eli ver
kostossa ei ole kolmitiesekoituksia, ylivirtausventtiileitä 
eikä termostaattisia patteriventtiileitä. Tälläinen tilanne 
voidaan olettaa vallitsevaksi, jos verkosto on oikein pe- 
russäädetty ja rakennettu lämmönsiirtimellä, jossa toisio- 
menovesilämpötilaa säädetään siirtimen ensiöpuolelta Lämpö
laitosyhdistys r.y:n kuluttajalaitesuosituskytkennän /10/ 
mukaisesti. Koska termostaattisten patteriventtiilien ku
ristusta ei ole kuvattu, mitoitustilanne vastaa aikaa, jol
loin huonekohtaista ylilämpötilaa ei tarvitse leikata.
Tarkoituksena ei ole myöskään ratkoa eri tyyppisten patte- 
riden keskinäistä paremmuutta, vaan tutkitaan yksilevyistä 
rivatonta radiaattoria.
Huoneen lämpöteknisiä ominaisuuksia ei myöskään ole otettu 
huomioon, sillä laskenta on suoritettu lämmönluovuttimien 
vesipuolelta vakioteholla.
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2.1. Patteri pinta-ala

ep

tm

©

ø

Kuva 2. Patteriverkoston symbolit
1 kaukolämmön ensiömenovesi
2 " " ensiöpaluuvesi
3 lämmönsiirrin
4 toisiomenovesi
5 " paluuvesi
6 patteri

Muodostettaessa kustannusfunktiota patteriverkostolle, on 
laskettava patteripinta-ala. Tähän tarvitaan seuraavat läh
töarvot, joiden optimaaliset arvot haetaan Box-algoritmilla

kaukolämpömeno1ämpöti1a 
kauko1ämpöpa1uu1ämpöti1a 
lämmitysteho 
siirtimen asteisuus

Box-algoritmissa
X(I,1)
X(I,2)
X(1,3 ) vakio 
X( 1,4 )

m
t
h
c

toisiomassavirta X(I,5) 
huonelämpötila X(I,6) 
patterikorkeus X ( 1,7 ) 
veden ominaislämpökapasiteetti

vakio
vakio
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Em. muuttujista eksplisiittisesti (eksplisiittisyydellä tar-
sitä, että patteripinta-ala on vain edellä määriteltyjen muuttujien funktio) riippuva patteripinta-ala 

saadaan seuraavasti:
Ensiöveden meno- ja paluuentalpiat
hkt - VW * (1)
hkp - cp(tkp> * tkp (2)
Ensiömassavirta
mep = Фр / ( \t " hkp J (3)
Toisiopaluulämpötila
t = t, - tP kp a (4)
h = c (t ) * tP p p p (5)
Toisiomenoentalpia
h = h + ф /m, m p Yp' tp (6)
t = h / c (t ) m m pv nr (7)
Patterin ylilämpötila
“ - < W tp >/2 - th (8)
Patteripituus /21/
pat = Ф / (7.1747 * h °-887 * At1*2557 )prr p p ' (9)
Patteripinta-ala
A j = pat . * hpat y pit p (10)
Laskennassa käytetään siis entalpia-arvoja ja kaukolämmön 
sekä patteriverkon paluulämpötilat sidotaan toisiinsa läm- 
mönsiirtimen asteisuuden avulla, kaava 4. Patterien koko
naispituuden laskemiseksi on käytetty lähteen /21/ kaavaa
9., tässä rajoitutaan vain yhden patterityypin laskentaan 
(tasolevy - yksilevyinen - ei ripoja).

Kustannusfunktio on
F( I ) = k. + k * A1 2 pat (11)

Kustannusfunktion kertoimet
kl vakiotekijä, jolla kuvataan pumppuja, paisunta-astiaa

ja patteriventtiileitä.
n. 5.000 mk 1990
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^2 Р^3^3-3!33"^ riippuva tekijä, jolla kuvataan patteripin- 
ta-alaa ja putkistoa, 
n. 1.000 mk/m 1990

Kustannusfunktion kertoimet edustavat lämmitysteholtaan 
n.100 kW:n rakennuksen lämmitysjärjestelmän asennettuja ko
konaiskustannuksia, jotka on arvioitu Seinäjoen energialai
toksen tiedossa olevien rakennuskohteiden urakkahinnoista.
Kertoimet lienevät rakennuksen koon ja taloussuhdanteidenkin 
funktioita, mutta kun työn tarkoituksena on hakea suhteelli
sia eroja, ei absoluuttisen oikeilla arvoilla ole muuta tar
koitusta kuin että liikutaan oikeassa suuruusluokassa.

2.2. Patteripinta-alan laskennan rajoittimet

Box algoritmia varten rajoittimien laskentakaavat saavat si
sältää vain ero. lähtöarvoja X(I,1)..X(1,7). Rajoittimille 
annetaan koodissa numerot, jotka seuraavat em. lähtöarvoja esim. X(I,8 ).
Kaukolämpömenolämpötila
Konventionaalinen kaukolämmön menovesilämpötila on mitoitu- solosuhteissa +115 C. Matalalämpötilaverkoissa +85 °C.
Teknisiä syitä ei ole siihen, miksi juuri +115 °C on valittu 
mitoituslgmpötilaksi. Paineastialainsäädäntö tosin vaatii 
yli +120 Green lämpötilassa toimivat putkistot rekisteröi
täväksi paineastioiksi. /13/ 549/73 s.9. Myös veden höy
rystymisen estäminen hyvin korkeilla lämpötiloilla nostaisi 
kaukolämmön ensiöpuolen painetasoa, rakenteiden hintaa ja 
rajoittaisi energian siirrossa käytettävissä olevan meno- ja 
paluupuolen paine-eron suurutta.
Kaukolämpöpaluulämpötila
Lähteen /10/ mukaan mitoitusarvo erilliselle patterilämmi- tyksen lämmönsiirtimelle on +45 °C. Tälle ei ole olemassa 
perusteita.
Patteriverkoston menolämpötila
Turvallisuussyistä patteriverkon menolämpötilan lienee syytä 
olla korkeintaan 90 C, mutta kuitenkin alhaisempi kuin kau
kolämmön menovesilämpötila.
Patteriverkoston paluulämpötila
Patteriverkon paluulämpötilan on oltava matalampi kuin kau
kolämmön paluulämpötila, mutta korkeampi kuin huonelämpötila.
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Huonelämpötila -
Huonelämpötilan on näissä laskelmissa +20 °C, muutoin se on 
vapaasti aseteltavissa.
Patterin ylilämpötila
Koska Box "kompleksin" pisteet muodostetaan rajoittimista ja 
satunnaisluvuista matemaattisesti, on tarpeen asettaa kaava 
8 positiiviseksi. Ehto on seuraava:

At
cp<tkt> th > o 

(12)

Muille muuttujille ei ole tarpeen asettaa rajoittimia.
Kaava 12 on rivieditorilla johdettu kaavoista 1.-7. Jatkossa 
em. kaltaiset implisiittiset raj oitinfunktiot esitetään 
erikseen liitteissä. Implisiittisyydellä tarkoitetaan tässä 
sellaisia välituloksia, joita tarvitaan lämmönsiirtimien 
pinta-alojen laskennassa, kun johdetaan lähtöarvoista pinta- 
-alan kaavaa.
Rivieditorilla tapahtuva kaavan johto käy seuraavasti:
-Rajoitinfunktion kaava hajoitetaan siten, että yhdellä ri
villä on vain yksi apumuuttuja esim. At.
- Eksplisiittinen apumuuttuja etsitään edeltävästä koodista, 
jolloin löydetään siis kaava 8.=At , tämä kaava otetaan muistiin.
- Kaava 8. hajoitetaan myös niin, että sen termit ovat omil
la riveillään. At: n kaavassa muita kuin alkuarvoja ovat vie
lä im ja t . Näitten kaavat 4. ja 7. haetaan edeltä ja si
joitetaan At : n lausekkeeseen.
- Näin jatketaan niin kauan, että At : n lauseke sisältää vain 
alkuarvoina määriteltyjä muuttujia X(I,1)..X(I,7).
- Lopuksi kaava tiivistetään liitteen 1. mukaiseksi.

Kustannusfunktiossa on siis 9 alkuarvoina määriteltyä muut
tujaa, joille etsitään optimaalisia arvoja ja 10 apumuuttu- 
j93, joita tarvittiin kustannusfunktion F(I) määrittelemi
seksi niin, että F(I) riippuu vain alkuarvoina määri
tellyistä muuttujista.
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3. LÄMMITYSSIIRRIN

Suomalainen rakennuksen epäsuora kaukolämmitys käyttää suu
rimmaksi osaksi levy- tai kierukkalämmönsiirtimiä. Kierukka- 
s^rtimen putkipuolen laskenta on hallittavissa, mutta vaip- 
papuolen putkirakenteessa käytetty rivoitettu putkitus ja 
osittaiseen ristivirtaukseen johtava putkikierukkarakenne on 
teoreettisesti niin vaikea hallita, että tässä on laskentaan 
valittu yksinkertaisempi levylämmönsiirrin. Levy-
lämmönsiirrin on oletettu symmetriseksi sekä ensiö-, että 
toisiopuolelta.
Lämmönsiirtimet on oletettu kytketyksi vastavirtaan. Levy- 

käytetyn "kalaruoto" rypytyksen muuttumisen vaikutusta ei ole huomioitu. Em. rypytys lisää levysiirtimen 
virtauksen turbulenssia. Tehokkaimpia levylämmönsiirtimiä 
saadaan aikaiseksi kytkemällä jakotukkiyhteet diagonaali- sesti /17/.
Lämmönsiirtimen hankintakustannusten suuruuden kriteerinä on 
käytetty lämmönsiirtopinta-alaa.

3.1. Lämmönsiirtimen pinta-ala

Kohdassa 2.1. mainittujen muuttujien lisäksi tarvitaan eksp- 
^-^■sii"ttisen lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinta-alan laskemi
seksi seuraavat muuttujat, joille siis haetaan optimaaliset arvot:

a
b
n
L
s
X

t) 
t)

levylämmönsiirtimen levyn leveys
levyväli 
levyluku 
levyn korkeus 
levyn paksuus 
levyn lämmön- 
johtavuus

veden lämmönjohtavuus
dynaaminen viskositeetti

Box-algoritmissa 
X( 1,8 )
X(I,9)
X(I,10)
X(I,11)
X(I,12)
x(l,13)

Em. muuttujista riippuva lämmönsiirtimen pinta-ala saadaan 
seuraavasti:
Vastavirtasiirtimen logaritminen lämpötilaero /17/s.1.2.4-2

AtIn
(tkt (13)

ln( )
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Levy1ämmönsiirtimen hydraulinen halkaisija /17/s.3.7.3-2

(14)
4 * märkätilavuus levyvälissä

de -------------------------------- = 2 * b
märkäpinta-ala levyvälissä

Ensiöveden keskilämpötila

re
'kt__ kg% (15)

Ensiöveden Reynoldsin luku yhdessä levyvälissä

Re = e
m * d eg___ e

T|(tre)*a*b*n

Ensiöveden Prandtlin luku

Pre
•n( t )*c (t ) ___re__g__re

X(t ) x re'
Lämmönsiirtimen seinämän pinnan keskilämpötila
t = t - t /2 rew re a

(16)

(17)

(18)

Ensiöpuolen Nusseltin luku /17/s.3.7.5-1 
Turbulenttinen virtaus, jos Re>100.

Nu = 0.2 * Re °*67 * Pr 0,4 * ( e e e
T)( t

Tl(t
l__ )°.1

rew)

Laminaarinen virtaus, jos 100 2 Re
Re * Pr * d n _§_____e____§)0.4

L
Nue = 1.68 * (

(19)

(20)

Lämmönsiirtymiskerroin ensiöpuolella

cc =e
Nu * X(t ) e rey (21)

Toisioveden keskilämpötila
t . = (t + t )/2 rt m p" (22)
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Toisiopuolen Reynoldsin luku
m. * dRe -----ÎB-.Л---
•n(trt)*a*b*n (23)

Toisioveden Prandtlin luku
^(trt)*c0<trt)

t X(trt>
(24)

Siirtimen seinämän pinnan keskilämpötila toisiopuolelta
t , = t + trtw revz a (25)

Nusseltin luku, toisiopuoli /17/
Turbulentti Re>100
Nu = 0.2 * Re 0-67 * Pr 0,4 *(--^ tr^ )0,1

Tl(ttrw)
(26)

Laminaari 100 2 Re
Re. * Pr. * dn n .Nu - 1.68 * (—5— *-- §)0*4

L (27)

Toisiopuolen lämmönsiirtymiskerroin
Nut * X(t )

= a
e

(28)

Lämmönläpäisykerroin patteriverkoston lämmönsiirtimessä
1u -----------------P 1 1 s

Äe “t X

(29)

Lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinta-ala
Ф

a = - e_____ls U * At.
p In

(30)

Kustannusfunktio patteriverkoston lämmönsiirtimelle 
F(I) = k3 + k4 * Als (31)
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Kustannusfunktion kertoimet
kg vakiotekijä, jolla kuvataan säätölaitteita ja 

sähköistystä lämmönsiirtimessä 
n. 5.000 mk 1990

k. lämmönsiirtimen pinta-alan hinta 
n. 1.500 mk/m 1990

Kustannusfunktion k-kertoimet ovat lämmitystehontarpeen ja 
taloudellisten suhdanteittenkin funktioita, mutta tässä nii
den arvo vastaa 100 kW:n lämmitystehontarvetta. Ne on saatu 
Seinäjoen energialaitoksen potentiaalisille kaukolämpöa- 
siakkaille hankituista kuluttaj alaitetarjouksista. Niin kuin 
edellä patteripinta-alassa, on absoluuttisen hinnan suu
ruusluokan oikeus on tässä riittävä, koska haetaan hankinta
kustannuksien eroja, eikä absoluuttisia minimiarvoja.
Kustannusfunktio koko patterilämmitysj ärj estelmälle, joka 
käsittää patteriverkoston, lämmönsiirtimen vakiotermit ja 
lämmönsiirtopinta-aloista riippuvat termit.

F(I> - . k2 * Apat ♦ k3 + k4 * Als (32)
Lämmitysjärjestelmän kustannusfunktiossa on 17 muuttujaa ja 30 apumuuttuj aa.
Edellä esitetyt kaavat (1-32) on esitetty eksplisiittisessä 
järjestyksessä, ja niitä on käytetty Fortran ohjelman apu- 
muuttujina. On mahdollista johtaa F(I):n lauseke niin, että 
se sisältää vain X(I,NN):llä merkittyjä muuttujia. Tällainen 
johto on suoritettu rivieditorilla, ja se on toimiva lämmi
tysjärjestelmässä. Mutta myöhemmin esitettävän käyttövesi- 
siirtimen F(I)-lauseke on eksplisiittisenä niin monimutkai
nen, ettei Fortran kääntäjä siitä selviydy, siksi apumuuttu- 
jat on pakko ottaa käyttöön.
Ohjelmassa on havainnollisuuden vuoksi laskettu myös siirti- 
mien "lämpötekniset pituudet" (number of transfer units). 
/3/s.12 mukaan NTU = dimensioton konduktanssi. NTU: n arvoon 
perustuva mitoitus harvoin käyttää yli 5 NTU arvoa, lähteen 
/17/ mitoituskäyrästöt.

t. . - t. U * A.NTU = --- -E? = _________ _____
At,_ m * c (t )ep p' re''lne

(33)

t - t U * A.NTUt = ------2 = .----------
At,__ m. * c (t ^) tp px rt''lnt

(34)
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3.2. Lämmönsiirtimen pinta-alan laskennan rajoittimet

Liittessä 1. käytetyt rajoittimet:
Logaritminen lämpötilaero
Kuten patterin ylilämpötilan, tulee logaritmisen lämpöti
laeronkin säilyä positiivisena.
Ensiömassavirta
Ensiömassavirran tulee olla positiivinen.
Siirtimen levyväli
Minimi 2 kpl.
Toisio paluuvesilämpötila
Oltava suurempi kuin huonelämpötila.
Toisio menovesilämpötila
Asetettava rajoittimeksi, jotta tätä tärkeätä parametria 
voitaisiin säännellä.
Painehäviöt
Asetettava rajoittimiksi, jotta voitaisiin tutkia rajoitta
vatko painehäviöt siirtimen mitoitusta.
Muita rajoittimia ei tarvita.
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4. KÄYTTÖVESILÄMMÖNSIIRTIMET

Suomessa käytetty Lämpölaitosyhdistys r.y:n /10/ suosituksen 
mukainen patterilämmityksen ja käyttöveden lämmityksen läm- 
mönsiirrin on kuvassa 3.

1 - vaihe

2 - vaihe

Kuva 3. Käyttövesilämmönsiirtimen kytkentä oikealla
1 kaukolämmön menovesi
2 " " paluuvesi
3 patteriveden lämmityksen lämmönsiirrin
4 " " kiertovesipumppu
5 patteriverkosto
6 käyttöveden lämmityksen lämmönsiirrin, 1-vaihe
7 " " " , 2-vaihe
8 lämmin käyttövesi
9 lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu

10 kaukolämmön paluuvesi patteriveden lämmityksen 
jälkeen

11 kylmä käyttövesi

LLY: n suosituksen mukainen lkv-siirrin rakennetaan symmetri
seksi niin, että 1- ja 2-vaiheessa on yhtä paljon lämpö- 
pintaa. 2-vaiheen läpi johdetaan patteriverkon lämmönsiirti- 
mestä palaava kaukolämmön paluuvesi sekä luonnollisesti
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l-vaiheen paluuvesi. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluu 
kytketään siirtimien 1- ja 2-vaiheen väliin, ettei kiertove
dellä huononnettaisi vastavirtakytkennästä saatavaa iäähdv- tystä.
Lkv-siirtimen 2-vaiheisuus on perua 1960-luvulta, jolloin 
90/70 C toigiomitoitettujen rakennusten patteripaluuveden 
lämpötila 70 C + siirtimen asteisuus piti ensiöpaluulämpöti- 
lan niin korkealla, että 2-vaiheen asennuksella voitiin va
pauttaa kaukolämpöverkoston siirtokapasiteettia laajennuksiin.
Lkv-siirtimen 2-vaiheisuus aiheuttaa mitoitusongelmia, sillä 
laitetoimittajat eivät pääsääntöisesti ilmoita siirtimien 
välilämpötiloja eri mitoitustilanteissa. Myös painehäviö 
vaikeinta virtausreittiä myöten jää epämääräiseksi, kun 1- 
ja 2-vaiheen tehonjako on selkiytymätön. Käytäntönä lienee 
että lkv-siirtimen koon määrittely tapahtuu kesällä voimassa 
olevien parametrien mukaan ja suurin painehäviö saadaan yh- 
teenlaskemalla lämmityssiirtimen ja 2-vaiheen lkv-siirtimen 
mitoitustilanteiden painehäviöt.
Siirrintyyppinä on tässäkin käytetty levylämmönsiirrintä, 
joka on symmetrinen ja vastavirtaan kytketty ensiö- ja toi- 
siopuolelta.
Laskentaa varten on selvitettävä kaksivaiheisen käyttövesi- 
sürtinien välilämpötilat. Ne saadaan laskettua muodostamalla 
energiataseet siirtimien välisten putkien liittymäkohtien 
yli, sekä 1- ja 2-vaiheen siirtimistä kuvan 4. mukaisesti.
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Q "kt mev hkv (S)

©

® © *

Kuva 4. Käyttöveden lämmönsiirtimen taserajat, välilämpö- 
tilojen ratkaisemiseksi
1 kaukolämmön menovesi
2 " " paluuvesi
3 " " käyttövesisiirtimen jälkeen
4 kylmä käyttövesi
5 lämmin " "
6 lämpimän käyttöveden kiertovesi
7 käyttöveden lämmönsiirrin, 1-vaihe
8 " 2-vaihe

Välientalpioiden ratkaisut:

Taserajasta 1 (käyttövesilämmönsiirtimen 1-vaiheen 
ensiöpuolen entalpiatase):
h = hkt - ф i /m vlz ev (35)

Tasetajasta 2 (käyttövesilämmönsiirtimen 2-vaiheen 
toisiopuolen energiatase):

Ф.
h2 v2 m. * tv

mtv

(36)
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Taserajasta 3 (käyttövesilämmönsiirtimen 
toisiopuolen sekoituskohdan energiatase):

hl =
mj  * h0 + к * m, * hfctv tv

mtv * (1 + k)
(37)

Taserajasta 4 (käyttövesilämmönsiirtimen ensiö- 
puolen sekoituskohdan energiatase):

m
h0 = ev + h.§E_ m.§E (38)

m + ev mep

Välilämpötilat saadaan jakamalla entalpiat cailla.

Jatkossa on tarkoitus selvittää se, onko siirtimen 
2-vaiheella merkitystä ja mikäli on, millä ehdoilla. Hypo
teesina voidaan pitää 2-vaiheen turhuutta - se voidaan kor
vata valitsemalla lämmönsiirrin niin, että haluttu kauko
lämmön paluulämpötila saavutetaan.

4.1. Käyttövesilämmönsiirtimen pinta-ala

Tässä on laskettu erikseen talvi- ja kesäolosuhteissa tar
vittava lämmönsiirtoala. Talviolosuhteissa ensiömenoveden lämpötila on tasolla 100-120 °C ja raakaveden lämpötila n. 
0.1-5 C, jos kyseessä on pintavesi. Talviolosuhteissa 
lkv-siirtimen 2- vaiheeseen tulee myös patteriverkon ensiö- 
paluuvesi.
Kesäolosuhteissa patteriverkon ensiöpaluuvirtaus on nolla. Ensiömenovesilämpötila on kesäisin 65-75 °C. Raakavesilämpö- 
tila kesällä on n. 15-20 C, kun kyseessä on pintavesi. Näin 
ollen erillisellä laskennalla selvitetään se kumpi olosuhde 
on mitoituksessa määräävä. Lkv—siirtimen 1- ja 2—vaihe voi
vat olla erilaiset kaikilta fyysisiltä ominaisuuksiltaan. 
Lämpimän käyttöveden kiertoveden määrä voi myös vaihdella.
Laskennassa käytetään tässäkin ensiö- ja toisiopuolelta sym
metristä vastavirtaan kytkettyä levylämmönsiirrintä, jonka 
pinta-alan hankintakustannukset ovat optimoinnin kohteena. 
Muilta osin rakennuksen käyttövesijärjestelmän hinta ei muutu.
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Kohdassa 2. määriteltyjen muuttujien lisäksi käyttövesi- 
lämmönsiirtimen pinta-alan laskemiseksi tarvitaan seuraavat 
lähtöarvot, joille haetaan optimaaliset arvot Box-algoritmilla:

Q

tkvcktk
"kpl

Ф,v2
mept
„kier
Zrt
'kpk
mepk
Î1
11
L1
nl
a2
L2L2
n2ph)

suurin normivirtaama 
normivirtaamien summa 
raakaveden lämpötila 
käyttöveden lämpötila 
kaukolämpöveden menolämpötila

Box-algoritmissa 
X(I,20) vakio 
X(1,21 ) vakio 
X(I,22)
X(1,23 )

kesällä X(I,24)
kaukolämpöveden paluulämpötila 
käyttövesisiirtimen jälkeen X(I,25)
kiertovesimäärä/käyttövesihuippu X(1,26 ) 
käyttövesilämmönsiirtimen
2-vaiheen teho X(I,27)
kaukolämpöveden massavirta patteri- 
siirtimestä talvella X(I,29)
lkv-kiertoveden lämpötila X(I,30)
raakaveden lämpötila talvella x(I,31)
kaukolämpöveden paluulämpötila 
patterisiirtimestä kesällä X(I,32)
patterisiirtimestä kesällä palaava 
ensiömassavirta X(1,33 )
1- vaiheen lkv siirtimen leveys X(I,35)

и levyväli X(1,36 )
H levykorkeus X(1,37 )
" levyluku X(1,38 )2- vaiheen lkv siirtimen leveys X(I,39)
" levyväli X(1,40 )

levykorkeus X(I,41)
" levyluku X(I,42)veden tiheys

Em. muuttujista eksplisiittisesti riippuva lämmönsiirtimien 
pinta-ala saadaan seuraavasti:

4-1.1. Käyttövesisiirtimen 1-vaihe

Käyttövesimäärä lähteen /22/s.10 mukaan:
Q = qn + 0.015*(Qn - qn) + 0.17*(Qn - qn)°*5 (39)

Toisiomassavirta kesällä 
mvtk P(tr) * Q
Raakavesientalpia kesällä
h . = t *c ( t )rk r pv r '

(40)

(41)
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Käyttövesientalpia
h. = t. * c (t. )kv kv pv kv7
Käyttöveden lämmityksen tehontarve
^v ~ mvtk ^*Vv ~ *Vk^ 
Kaukolämpövesi menoentalpia kesällä

(42)

(43)

hktk *ktk * cp(tktk)
Kauko1ämpövesi paluuentalpia kesällä

kpl kpl pv kpl ' 
Ensiömassavirta kesällä
mevk ^v^^ktk ^kpl ^
Siirrinteho 1-vaihe

(44)

(45)

(46)

^vl ^v ^v2 (47)
Välientalpia kaukolämpövesi 1-vaiheen siirtimen jälkeen 
kesällä

Ф.
hkk hktk vl (48)

mevk
Välilämpötila kesällä
tkk hkk/cp(tkk)
Raakavesientalpia siirtimen 2-vaiheen läpäisseenä 
kesällä

(49)

Ф.v2
2k + hrk (50)

mvtk

t2k h2k/cp(t2k) (51)
Kaukolämpövesientalpia ennen siirtimen 2-vaihetta

- kesällä
h0k = hkk kun meP on nolla (52)

- talvella
h * m . + h * m . kt evt ep ep

Ot “ (53)
m . + m evt ep
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*0к ~ h0k / cp(tOk)
Kiertoveden entalpia
^ier ' ^ier * cp^kier ^
Käyttöveden entalpia sisään 1-vaiheen siirtimeen kesällä

h2k + k * hkier
lk iTk

Logaritminen lämpötilaero 1-vaihe 
- kesällä

At _ l^ktk " tkv)~(tkk ” tlk) 
lnvk ~

in(-kîk-Z-:!sy,
*kk " tlk

Siirtimen hydraulinen halkaisija 1-vaihe
d = 2 * b, ev 1
Ensiöveden keskilämpötila kesällä

- ^ktk_~ tkk 
revk ~ + tkk

Reynoldsin luku kesä ensiö
Re .---еукЛ-^ev______

”(trevk,*al*bl*nl

Prandtlin luku kesä ensiö 
Pr = jsi^revk^

evk X(t Г)
revk '

Toisiokeskilämpötila kesällä
1- - -l5Y ~ tlk
rvtk ~~2~ + ^lk

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)
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Siirtimen seinämälämpötila ensiö kesällä
^revk + ^rtrvk

'erwvk (63)

Nusseltin luku ensiö kesällä /17/ 
- turbulentti Re>100

Nu . =0.2evk * Re O*67 * Pr . 0,4 evk evk
^¡^revk^__ )°. 1.
71 ^ ^rewvk ^

(64)
- laminaari lOOiRe

Re * Pr . * d _ .Nuevk = 1.68 * (-®YÎS---- §Yk_---ev)0.4 (65)
L1

Lämmönsiirtymiskerroin kesällä 
Nuevk * X(trevk)

Œevk = ----- V-------- (бб)
dev

Reynoldsin luku toisio kesällä 
“tvk * {1+k) * dev

He ------------------ —- (67)
nft )*a *b *nm rtvk' al D1 nl

Prandtlin luku toisio kesällä 
T|(t.1)*c(t.1)Prvtk - (68)

k(trtvk>
Nusseltin luku toisio kesällä /17/

- turbulentti Re>100
Nu. . = 0.2 * Re °*67 * Pr °*4 * (--(_!trtvk^ 0.1 

tvk vtk vtk v /JL_ x '1,(trewvk)
(69)

- laminaari 100 ¿Re
Re .. *Pr ., *dNu , = 1.68 * (-Y5k---Y5k__ev)tvk v 'L1

(70)
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Lämmönsiirtymiskerroin toisio kesällä
Nutvk * X(trtvk)

tvk
ev

Länunönläpäisykerroin kesällä
1

Uvk Ils
Œevk Œtvk X

(71)

(72)

Lämmönsiirtimen pinta-ala kesällä
Ф,vl

Is vk U . * At, ,vk lnvk
(73)

Vastaavat laskelmat on tehtävä myös talviolosuhteissa. 
Tuolloin laskelmissa muuttuvat seuraavat kaavat:
Käyttövesimäärä kuten kaava 39.
Toisiomassavirta talvella
mvtt P(trt) * Q
h . - t . * c (t .) rt rt p' rt
hkv kuten kaava 42.
Käyttöveden lämmityksen tehontarve talvella
*v ■ "vtt * (hkv - hrt>
hktt " *ktt * °p(tktt* 
h^p^ kuten kaava 44.
Ensiömassavirta talvella

evt hktt hkpl
Siirrinteho 1-vaihe kuten kaava 46.

(74)
(75)

(76)
(77)

(78)

Välientalpia kaukolämpövesi 1-vaiheen siirtimen jälkeen talvella

^kt ^ktt
Фvl

mevt
(79)
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^t ~ hkt/Cp(tkt)
Raakavesientalpia siirtimen 2-vaiheen läpäisseenä talvella
h2t ■ Фу2 / mvtt + hrt 
*21 " h2t /cp(t2t)
Kaukolämpövesientalpia ennen siirtimen 2-vaihetta 

- talvella
h. * in . + h *m к kt evt ep epOt ~ ----

mevt + mep
t0t = h0t / cp(t2t) 
hkier kuten kaava 54.
Käyttöveden entalpia sisään 1-vaiheen siirtimeen talvella

h0 + k * h, .K 2t kier“ ‘ "ТГк

Logaritminen lämpötilaero 1-vaihe talvi 
At (tktt " tkv^-^^kt " tlt)
Atlnvt = Í Z"

ln(-ktt____kY)

*kt ~ tlk
Hydraulinen halkaisija dQv kuten kaava 58. 
Ensiöveden keskilämpötila talvella
t = ^ktt* ^kt
revi "

Reynoldsin luku ensiö talvi
Re -----"Sïï-!__?ï------

',<trevt)*al*bl*nl 
Prandtlin luku ensiö talvi
Pr ____^^revt ja^revt ^

evt «T", i
revt

(80)

(81)
(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)
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Toisio keskilämpötila talvella 
t tkv + tlt
trtvt ----------- (91)

Seinämän pintalämpötila ensiö talvi 
t t+. revt + rtvtrevrvt ~ (92)

Nusseltin luku ensiö talvi /17/
- turbulentti Re>100

Nu = 0.2 * Re °*67 * Pr °*4 ле----—---)0*1 evt evt evt v t >11 ^rewvt
(93)

- laminaari 100¿Re
Re . * Pr ^ * d „ ,Nuevt = 1*68 * ------------?^)0-4 (94)

L1
Lämmönsiirtymiskerroin ensiö talvi

Nu . * X(t )_ _ evt v revt'evt • ---------------- (95)dev

Reynoldsin luku toisio talvi
m. . * (l+k)*d tvt evvtt " "7----------------- (96)•n(t )*a *b *n u rtvt' 1 °l ni

Prandtlin luku toisio talvi 
Pr _ ’n(trtvt>*ytrtvt>
vtt------wT~ >------- (97>Л(trtvt}

Nusseltin luku toisio talvi /17/ 
- turbulentti Re>100

Nu = 0.2 * Re .. tvt vtt0.67 * Pr 0.4 T)( t

vtt rtvt' „ 0.1
^^rewvt ^

(98)
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- laminaari 1002Re
Re .. * Pr * d _ .Nutvt = 1.68 * (-YÎ5-----ÎÏ----®У)0*4

L1
Lämmönsiirtymiskerroin toisio talvi

Nu. . * X(t . .)tvt v rtvt'Œtvt ~dev
Lämmönläpäisykerroin talvella

1
uvt = —:------ :-----------11 s

Äevt Œtvt ^

(99)

(100)

(101)

Lämmönsiirtimen pinta-ala talvella
Ф.vi

lsvt U * At. vt lnvt
(102)

Näin tulee laskettua siirtimen 1-vaiheen pinta-alat kesä- 
ja talviolosuhteissa. Voidaan siis arvostella milloin mi
toitus tapahtuu talvioloissa ja milloin kesäoloissa.

4.1.2. Käyttövesisiirtimen 2-vaihe

Logaritminen lämpötilaero kesä

At = ---9!?-I--2kilí*kEÍ_I_^!5Í
T'lnv2k ** _Ini-Ok-Z-^k,)

t, . - t . kpl rk

Hydraulinen halkaisija
d^ . = 2 * b„ ev2 2
Ensiöpuolen keskilämpötila kesä 

rev2k 2

(103)

(104)

(105)
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P _ mevk dev2k
ev2k ~ "7" ~ ZZZ^revk* a2 b2*n2

Prandtlin luku ensiö kesä
p ^^геугк^ cp^brev2k^
ev2k =

M rev2k;

toisioveden keskilämpötila kesä
. _ b2k " trk
rtv2k -~- ~ + rk

siirtimen seinämän pintalämpötila kesä
t- - *rey2k_+brtv2k
rew2k ~

Nusseltin luku ensiö kesä /17/
- turbulentti Re>100

Nuo = 0.2 * Re -. °*67 * Pr °*4 v ev2k ev2k ev2k

Reynoldsin luku ensiö kesä

- laminaari 1002Re
Re * Pr * «iNu _. = 1.68 * (—®Y?k---- ev2k____ ev2 (ev2k 4 '

L2

Lämmönsiirtymiskerroin kesä
Nu -, * X(t -, )__ev2k x rev2kccev2k dev2

Reynoldsin luku toisio kesä
m * d - _ tvk ev2

tv2k 77 ГГ":—^trtv2k) a2 b2 n2

(106)

(107)

(108)

(109)

J^revak^O.l
T|(trew2k)

(HO)

*4 (111)

(112)

(113)
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Prandtlin luku toisio

Prtv2k
^*rtv2k ^ Cg^rtv2k ^ 

X(trtv2k)
(114)

Nusseltin luku toisio kesä /17/ 
- turbulentti Re>100

Nutv2k 0.2 * Re. ov 1 tv2k tv2k
^ ^r tv2k 1^0.1
T|^rew2k^

(115)
- laminaari lOOiRe

Re,Nutv2k = 1*68 * *—--------- --------§v2)0.4* Pr, 
L,

* d
(116)

Lämmönsiirtymiskerroin kesä

tv2k
Nutv2k * X(trtv2k)

ev2
(117)

Lämmönläpäisykerroin kesä

Uv2k = -
11 s

-------  +------- + 
°ev2k oCtv2k X

Lämmönsiirtimen pinta-ala 2-vaihe kesä
д ______,?v2
lsv2k U * At v2k ATlnv2k

(118)

(119)

Vastaavat laskelmat on tehtävä myös talviolosuhteissa. 
Tuolloin muuttuvat seuraavat kaavat:
Logaritminen lämpötilaero talvi

Atlnv2t
1-9Ï—^2t^_^kpl___*rt^

^kpl ^rt

(120)
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Hydraulinen halkaisija dev2 kuten kaava 104.

Ensiöveden keskilämpötila talvi
tn. + t, ,. Ot kpl*rev2t 2 ~ (121)

Reynoldsin luku ensiö talvi
(mevt + meD)* dev2tk Reev2t - ™--- ------ev2tk
”(trevt>*a2*b2*"2 

Prandtlin luku ensiö talvi

Prev2t - <123)
X(trev2t’

toisioveden keskilämpötila talvi 
. *2t + trt
*rtv2t ~ ~ ~ (124)

2-vaiheen siirtimen seinämän pintalämpötila talvi
_ t2t + trt

^rtv2t 2 (125)

Nusseltin luku ensiö talvi /17/
- turbulentti Re>100

Nu = 0.2 * Re 0 °'67 * Pr °*4 * (--(--^Y2t> 0.1
ev2t ev2t ev2t 1 , 4 >71 trew2t 

(126)

- laminaari 100¿Re
Re * p т * /i

Nuev2t = 1*68 * i"”-"-------------—-)°*4 (127)
L2

Lämmönsiirtymiskerroin talvi 
N“ev2t_* X(trev2t)

ocev2t
ev2

(128)
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Reynoldsin luku toisio talvi

Re
m. . * d „ tvt ev2

tv2t Tl( trtv2t5 *a2*b2*n2
(129)

Prandtlin luku toisio talvi
p_ _ T|(trtv2t)*cp(trtv2t) 

tv2t = ------- -
Mrrtv2tj

(130)

Nusseltin luku toisio talvi /17/ 
- turbulentti Re>100

Nutv2t - °-2 * Retv2t°-67 * Prtv2t0.4 * ^ _^brtv2t^_ ^0.1
T|^brew2t ^

(131)

Re * Pr * HNu,__ = 1.68 * (—5--Í------------- ev2)0.4 (132)
- laminaari lOO^Re 

Jtv2t

Länunönsiirtymiskerroin 2-vaihe toisio talvi 
Nutv2t * X(trtv2t}

tv2t
ev2

(133)

Länunönläpäisykerroin 2-vaihe talvi
1

Uv2t (134)

ev2t tv2t

Lämmönsiirtimen pinta-ala 2-vaihe talvi
Ф.v2

lsv2t U 0. * At. v2t lnv2t
(135)
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4.1.3. Käyttövesisiirtimien kustannusfunktio

Edellä kohdissa 4.1.-4.1.2. laskettiin eksplisiittisessä 
kaavaj ärj estyksessä käyttövesisiirtimen 1- ja 2-vaiheen 
lämmönsiirtopinta-alat. Tähän tarvittiin em. kohdassa 2.1. 
määriteltyjen 7:n muuttujan lisäksi 19 uutta muuttujaa ja 
74 apumuuttuj aa.
Kustannusfunktio on muotoa 

- kesällä
F(1) k5 + k6 (Alsvk + Älsv2k: 

- talvella
(136)

F(I) = k + k, * (A-, + A. _. )5 6 v Isvt lsv2ty (137)
Lämmönsiirrin mitoitetaan kaavojen 136-137 perusteella 
niin, että pinta-alan määrää se mitoitustilanne, jossa läm- 
mönsiirtopinta-ala on suurempi. 2-vaiheen pinta-ala on nol
la, jos logaritminen lämpötilaero on pienempi kuin nolla.
Kertoimet k^ ja k^ kuten kohdassa 3.2. Levylämmönsiirtimen 
levyt ovat yleensä haponkestävää terästä sekä lämmitys, 
että käyttövesisiirtimissä. Näin ollen kustannuskertoimia 
voidaan pitää samoina, kun levyjen rypytyksen vaikutusta ei 
huomioitu. Myöskään varustelun osalta ei synny eroa, onhan 
kummassakin tapauksessa varusteluna yksi säätöautomatiikka, 
yksi pumppu, varoventiili, sulkuventtiilit sekä lämpö- ja 
painemittarit./10/.

4.2. Käyttövesisiirtimien rajoittimet

Logaritmiset lämpötilaerot
Logaritmiset lämpötilaerot on pidettävä positiivisina. 
Tekstieditorilla johdetut kaavat ovat X(I,53)-X(I,56 ).

Ensiömassavirta
Ensiömassavirran on oltava positiivinen. Kaavat : X(I,60 ) ja X(I,61).
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Painehäviöt
Painehäviöiden on oltava positiivisia. Niiden eksplisiitti
set rajoittimet on kaavojen pituuden takia jaettu useaan osaan:
- Reynoldsin luku X(I,66) ja X(I,67)
- referenssilämpötila X(I,64) ja X(I,65)
- painehäviökaavan osoittaja
- painehäviökaavan nimittäjä X(I,62) ja X(I,63)
- kitkakerroin X(I,68) ja X(I,69)
- lkv-siirtimen 1- ja 2-vaiheen painehäviön summa X(I,72)
- lkv- ja 1-siirtimen summa, sarjakytkentä x(I,73)

Kun lämmitysverkon/-siirtimen ja käyttövesisiirtimen opti
mointiohjelmat on yhdistetty, joudutaan järjestelmään, jossa on:

- 47 vapaata muuttujaa
- 26 funktioraj oitinta
- 143 apumuuttuj aa 
yhteensä 216 muuttujaa

Fortran koodi rajoitiimille on liitteenä 2.

5. ILMASTOINNIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Patteri- ja käyttöveden lämmitystä säädetään LLY: n kulutta- 
jalaitesuosituksen kytkennöissä vain ensiöpuolelta /10/. 
Ilmastoinnin lämmitystä sen sijaan säädetään myös toisio- 
puolelta sekoittamalla toisiopaluuvettä iv-kojeelle mene
vään veteen. Tässäkin totetuu vastavirtaperiaate niin pit
källe, kuin se on mahdollista. Vaihtoehtona olisi luopua 
iv-kojeen patterin vakiovesivirrasta ja sekoittaa toisiome- 
novesi paluuveteen ohi iv-patterin, mutta kaukolämmi- 
tyksessä tämä johtaisi ensiöjäähdytyksen huononemiseen. 
Kaupalliset ivkojeen lamelliripapatterit ovat risti-vasta- 
virtakytkettyjä. Esim. kaksi ensimmäistä rinnakkaista put- 
kiriviä ovat rinnan kytkettyjä, ja kaksi ilman virtaussuun
nassa seuraavaa putkiriviä ovat sarjassa kahden ensimmäisen 
rivin kanssa. Yleensä läpimenoluku on parillinen, sillä 
liitäntäyhteet halutaan samalle puolelle. Kaupalliset iv— 
patterit ovat suhteellisen litteitä - läpimenoluku on niis
sä suhteellisen vähäinen. Lamellijako kaupallisissa so
vellutuksissa on n. 3-5 mm.
Laskelmat täytyy tehdä siirtimen ensiö- ja toisiopuolelta, 
sekä iv-patterin ilma- ja vesipuolelta toisiokiertopiirin 
sekoitusta ennen ja jälkeen. Tasekaavat on järjestettävä 
niin, että teho on kaikissa kohdissa sama.
Ilmastoinnin lämmitysjärjestelmä on kuvan 5. mukainen.
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Kuva 5. Ilmastoinnin lämmitys kaukolämmöllä, jossa 
vastavirtaan kytketty lämmönsiirrin lämmittää toisio- 
veden, ja risti-vastavirtaan kytketty lamelli- 
lämmönsiirrin lämmittää ilmaa. Ilman lämpötilaa sää
detään toisiopiirin kaksitieventtiilillä ja toisiove- 
den lämpötilaa säädetään ensiöpuolen kaksitieventii- 
lillä. Iv-patterilla on vakiovirtaus.
1 lämmönsiirrin, kaukolämpövesi/iv-verkon toisiovesi
2 kaukolämpö menovesi
3 " " paluuvesi
4 toisiomenovesi
5 " paluuvesi
6 toisioveden kiertovesipumppu
7 iv-kojeen kiertovesipumppu
8 puhallin
9 iv-kojeen kiertovesijohto
10 risti/vastavirta lamellilämmönsiirrin, vesi/ilma
11 tuloilma

Iv-lämmönsiirtimen kustannusfunktion laskemiseksi tarvitaan 
kohdassa 2. mainittujen muuttujien lisäksi seuraavat muut
tujat, joille haetaan optimi Box- algoritmilla :

th sisäänpuhalluslämpötila
tu ulkolämpötila

Box-algoritmissa
X(I,44)
X(I,45)

V.t1Vt*?1ai

ilman tilavuusvirta X(I,47) kl-paluulämpötila iv-siirtimestä x(i'50 ) 
asteisuus x(I,51)

mtiv toisiomassavirta vesi
iv-kojeen massavirta vesi 
siirtimen leveys

X(I,52)
X(I,53) 
X(1,54 )
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siirtimen levyväli 
siirtimen levykorkeus 

t IQ ulkolämpötila, jossa ilmanvaihto
puolitetaan

tkt_io kl-menoveden lämpötila, jossa
ilmanvaihto puolitetaan 

n^ siirtimen levyluku

X(I,55) 
X(I,56)
X(I,57 )
X(1,58 ) 
X(1,59 )

5.1. Lämmönsiirrin huippupakkasella

Sisäänpuhallusilman entalpia
hh ■ cPi * ч
Ulkoilman entalpia

(138)

h = c . * t u pi u
Ilman keskilämpötila

(139)

*kl ' (tu - V'2 (140)
Ilman lämmitysteho
ф. = roo. * c. * V. * (t, - t )i i pi rv h u (141)
Kaukolämpömenoveden entalpia mitoituslämpötilassa
hkt ^v^^kt^ ^kt
Kaukolämpöpaluuveden entalpia

(142)

^kpi cpvi^kpi^ ^kpi
Ensiömassavirta

(143)

Ф.m . ------------eiv и hkt ^kpi
(144)

Jos m2 2 0
Toisiopaluulämpötila
t, . = t. . - t .tpiv kpl ai (145)

h . = h. . * c ( t. . )tpiv kpi pv4 tpiv' (146)

Toisiomenovesientalpia
h_. = h . + Ф. /m, .tmiv piv lv tiv (147)
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Toisiomenolämpötila
btmiv btmiv^Cpv^bkt^ (148)
Ilmastointikojeen veden massavirta sekoitusjohdossa
П1л m “ m, «2 a tiv (149)

Jos 0 >
, ma * (tkpi ' tai) " m2 * ttmiv
tpiv (150)

ma - m2
t. . = t. . + tkpi tpiv a (151)
ttmiv " ^i/tCpv *^ma " m2^ + ttpiv (152)

^am btmiv ^mtiv + m2 ^ (153)
Ilmastointikojeen menoveden entalpia

h . * m, . + m_ * h, .^ _ tmiv tiv 2 tpivam (154)
m_ + m. .2 tiv

Ilmastointikojeen menoveden lämpötila
t = h /с (t. . )am am pv tmiv (155)
Siirtimen logaritminen lämpötilaero
д-f. _ ^ tkt btmiv^ ^bkp -ttpiv^

lnivls kt btmiv xln(------------ )
t. . - t. . kpi tpiv

(156)

Ensiöpuolen veden keskilämpötila
t, , + t. . t kt kpi

rei 2 (157)

Hydraulinen halkaisija
dei = 2 * bl (158)
Reynoldsin luku ensiö

m . * d .Re . = eiy____ei____
ei t)( t . )*a.*b.*n.1 rei lii

(159)(159)
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Prandtlin luku ensiö
T|( t . )*c ( "t . )Pr = __rel__gv__rei_

61 X(t .)' reV

Siirtimen seinämän pintalämpötila ensiö
t . = t . - t ,/2 rewi reí aV

Ensiöpuolen Nusseltin luku /17/
Turbulenttinen virtaus Re>100

Nu . = 0.2 * Re .°*67 * Pr .°*4 *
ei ei ei ' . ^ . 'ti( t . )1 rewi'

Laminaarinen virtaus 100¿Re
Re . * Pr . * d . _ .Nu . = 1.68 * (—-i---- -i---- - )°*4ei ' '

i

Lämmönsiirtymiskerroin ensiö
Nu * X(t . ) e rei 'cc . = ------------------------------ei d .ei

Toisioveden keskilämpötila
t . - t. .. tmiv tpiv^ti -------+ ttpiv

Reynoldsin luku toisio
Re . -Îiï-!-?êi—

Prandtlin luku toisio

Pr =
rtl

(161)

0.1

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(160)

(167)
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Toisiopuolen Nusseltin luku /17/ 
Turbulenttinen virtaus Re>100

Nu = 0.2 * Re. .0,67 * Pr. .0*4 * ti ti ti

Laminaarinen virtaus lOO^Re

jrtV _ ^0.1
T|( t . )1 rewi' (168)

Re.. * Pr.. * d . _ .Nuti = 1.68 * ( — ïî---- Ï-----fi-)0-4 (169)
Li

Lämmönsiirtyrniskerroin
Nuti * X(trti)

ti
ei

(170)

Lämmönläpäisykerroin

(171)

Lämmönsiirtopinta-ala
Ф.IV

lsi U. * At.1 lnils
(172)

Kustannusfunktio
F(I) = k3 + k4 * Als (173)

К-kertoimet lämmönsiirtimelle ovat samat kuin ne, 
edellä levylämmönsiirtimelle määriteltiin. jotka
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5.2. Iv-siirtimen rajoittimet

Tarvittavat rajoittimet ovat
- logaritminen lämpötilaero
- ensiövirtaama
- sekoitusvirtaus
- toisio paluuvesilämpötila
- toisiomenovesilämpötila
- ilman virtauspoikkipinta-ala
- veden virtausputkessa reikä

X(I,73) 
X(I,74) 
X(I,75) 
X(I,76 ) 
X(I,77) 
X(I,78) 
X(I,79 )

Rajoittimet ovat samat kuin edellä ne, jotka patteri- 
verkoston lämmönsiirtimelle määriteltiin. Toisiomenovesi- 
lämpötilan yläraja ei tässä ole niin ratkaiseva kuin patte
riverkostossa, jossa ylärajan määräsi kuuman patterin tur
vallisuus . Uutena rajoittimena tässä tarvitaan iv-patterin 
sekoitusvirtaus, jonka tulisi olla positiivinen. Sen käyttö 
ei ole välttämätöntä, jos tasekaavat modifioidaan niin, 
että negatiivinen sekoitusvirtaus tarkoittaa iv-patterin 
ohivirtausta. Fortran koodilla kirjoitetut rajoittimien 
kaavat ovat liitteessä 3.

5.3. Ilmalämmitys ristivirta lamelliripalämmönsiirtimellä

Lämmönsiirtyminen radiaalisesti rivoitetussa putkipatte- 
reissa on useiden tekijöiden funktio:

- putki- ja ripageometria
- putkiluku
- virtaavan kaasun ja putkessa virtaavan nesteen 
nopeus

Lamellirivoitetun ilmalämmönsiirtimen geometria on esitetty kuvassa 6.
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n kpl

k kpl

(L

Kuva 6. Lamelliripapatterin mitat
1 ilma sisään
2 lämmitetty ilma ulos
3 vesi sisään
4 jäähtynyt vesi ulos
k rinnan olevien putkien luku 
n läpimenoluku 
1 iv-kanavan leveys ljç iv-kanavan korkeus 
t ripaväli 
L lamellin pituus

Lamellipatterin kustannusfunktion laskemiseksi tarvitaan 
kohdissa 2. ja 5.1.-2. mainittujen muuttujien lisäksi seu- 
raavat muuttujat, joille haetaan optimi Box-algoritmilla:

1 Box-algoritmissa

xripa
c
pi

s
t
k

iv-kanavan leveys 
putkienläpimenoluku 
rivan paksuus 
ripaväli 
putkia rinnan 
putken ulkohalkaisija 
putken seinämävahvuus 
putkien poikittaisjako 
putkien pitkittäisjako 
rivan lämmönjohtavuus 
putken "
ilman ominaislämpökapasiteetti

X(I,60) 
X(I,61) 
X(1,62 ) 
X(I,63) 
X(I,64) 
X(I,65) 
X(I,66) 
X(I,67) 
X(1,68 ) 
X(1,69 ) 
X(I,70)

tiheys
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Kuva 7. Iv-patterin putkien sijoittelu.

Lamellipatterin pituus 
L = (1 + n) * S2 
Lamellipatterin korkeus
1k = k * Sl
Ripavälejä nt = INT(lp/t ) 
Otsapinta-ala (vapaa virtausala)
Ac * Xp * \ - <nt * s + k * du> 
Putkipinta-ala ilmapuolella

(174)

(175)
(176)

(177)

Ap = 2*k*TT*du*lp*n-2*k*n*nt*s
(178)

Ripapinta-ala
A = 2 * L * 1 * INT( 1 /1 ) - 2*n*k*TT*d"V4

Putkipituus yhdessä virtaustiessä 
= 2 * n * 1P

Putken sisäpuolen pinta-ala
A = tt *(d - 2 * S4) * k * n * 1i u 3 f

Kokonaispinta-ala

u
(179)

(180)

(181)

A = A + A 0 p s (183)
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Lasketaan lamellipatteri huippupakkasella

Lämmönluovutusteho lasketaan seuraavasti:
Lasketaan pinnan lämpövastus Rq ilmaan
Ilman massavirta G poikkipinta-alaa kohti
m. = V./p. (t, . ) i 1 *iv kV

G = m./А l c
Prandtlin luku ilmalle Pr = 0.72 
Ilman nopeus
w = V./A i c

Reynoldsin luku
w

Re. =i
u

u(tkV
Stantonin luku /4/s.12

-0.350.0987 * Re.
St =

Pr2/3

Lämmönsiirtymiskerroin

cc = St * G a
Pinnan lämmönvastus putken ulkopinnalla
R = 1/œ a a

Lasketaan lämmönvastus putken sisällä R
Ï

Keskilämpötila
t - t . t _ am___ giv

ri 2

Keskinopeus
m. . * 4

v _________ ______________P p(tri)* TT *(du-2*S3)2*k

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

(192)



42

Reynoldsin luku

Re ,
P

Prandtlin luku
•n(t . )*c (t . )

Pr = "ri__2_ r±
X(tr±)

(193)

(194)

Nusseltin luku /17/s.2.5.1.-5. 
laminaari 2300>Re

2 (d -2*S )Nu = (3.66 + 1.61 * Re * Pr * —-----d
P P n*2*l (195)

turbulentti, jos 1000000 > Re > 2300

f = (1.82 * log.„Re - 1.64)10 p
-2 (196)

(f/8)*(Re -1000)*Pr d -2*S„ _NU ----------- s------- ------ « (1 .(-“-—3)2/3,
y 1 J- io n * / -e/as1-/¿ * (prZ/J-l)1 + 12.7 * (f/8)"

Länunönsiirtymiskerroin

n*2*lP
(197)

oc =p
Nu * X(t . )__p___ __rij

n*2*l (198)

Putken sisäpinnan lämmönvastus
R = 1/cr P P (199)

Lasketaan lämmönvastus putken seinämässä R^_ /4/
(200)B - VAi

Rt -B *(du -(du -s3))/<xputki‘(1 +
u b3

(201)
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Lasketaan rivan lämmönvastus Rf 
Putkien etäisyyden puoliväli

S 2 2r = (?i--- f2-)V2
2 (202)

Säde putken ympärillä, jonka yli ei tapahdu lämmönsiirty- 
mistä./15/
rQ = 0.85 * r (203)

Rivan tehollinen pinta-ala /15/
2 * tt * rn p -----------У__eff t (204)

Rivan konduktanssi /15/
G, = P „ *(2 * « * X . * s)0*5 *f eff p ripa '

tanh(2 * rn2 * « /( X . * s))0'5
0 P ripa ' '

Rivan lämmönvastus (205)

Rf = 1/Gf (206)
Rivan ja putken lämpövastukset lasketaan yhteen, ja saadaan 
lamellipatterin aineiden lämpövastus
R_ = R + R. m p f
Likaantumisen lämpövastukset /4/
Rq = 0.0004 m^K/W ilma
R^ = 0.0001 " vesi

(207)

Pienin ja suurin lämpökapasiteettivirta on

C. = m. * . tai = m * cmin i pi a pv
C = " " «max

(208)

M = C . /Сmin max (209)

Lähteestä /4/s.5.
Co - V(Cn,in *<Ra * Rt + Rm + VRi>) (210)
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Lämpötilahyötysuhde
1-rivinen lamellipatteri

e = (l-exp(-M *(l-exp(1-Co))))/M (211)

useampirivinen lamellipatteri
e = (l-exp(-Co *(1-M)))/(1-M * exp(-Co *(1-M)))

(212)

Teho /4/
Ф, = C . *1 min :(tam - t ) u' (213)
Tässä laskettiin siis lamellipatterin teho sitä kautta, että 
arvattiin fyysiset mitat ja laskettiin minkälainen teho 
näillä mitoilla saadaan aikaiseksi. Jos ilmapuolelta lasket
tu teho tai iv-patterin vesipuolelta laskettu teho on pie
nempi kuin ilman lämmittämiseen tarvittava teho,

mi *( hh - hu} > Ф1 tai ma *(ha ** h
lisätään putkipatteriin pinta-alaa, 
pimenojen lukua, tai vähennetään 
virtaa.

tpiv ) > Фх

esim. lisätään putkilä- 
iv-kojeen veden massa-

Jos taas teho on liian suuri, suurennetaan poikittaista put- 
kiväliä. Jos tämä taas johtaa virtausnopeuteen, joka lä
hestyy nollaa, pienennetään putkiläpimenojen lukua, tai vä
hennetään iv-kojeen veden massavirtaa.
Iterointilogiikka on kuvassa 8. Tätä laskentalogiikkaa on 
käytetty Box-algoritmin siinä osassa, jossa kustannusfunktio määritellään.
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<100

LÂPt-
MËNOUJKU

>100

STOP

RIPAVÅU
+0.01

putkivAu
POIKITTAIN
-0.01

Kuva 8. Lamellipatterin pinta-alan iterointilogiikka.
Jossa FIIVA on ilmapuolen teho ja FII vesipuolen teho iv-- 
patterissa.
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Iterointia yritettiin myös tehoa pienentävään suuntaan
- ripaväliä muuttamalla (suurentaminen pienentää tehoa)
- kanavan leveyttä suurentamalla (joka oli huono 
iterointimuuttuj a, hidas muuttamaan tehoa vaikka ripaväli suureni)

- läpimenolukua pienentävään suuntaan päästään 
luonnollisesti vain niin pitkälle, että yksi 
läpimeno on jäljellä

Tehon pienentäminen satunnaismuuttujista laskettuja ra- 
joittimia muuttamalla on ongelmallista, sillä päinvastoin 
kuin suurentamistapauksessa, voidaan iteroida parametrit ne
gatiivisiksi. Näinollen pienentäminen on tehtävä esim. vir
tausnopeuksia ja geometrisia parametreja valvoen.
Lamelliputkipatterin kustannusfunktiota ei siis voitu las
kea eksplisiittisesti, vaan pinta-alat haetaan iteroimalla 
patterin fyysisiä mittoja, virtaamia ja veden lämpötiloja. 
Rajoittimilla ei mitenkään huomioida sitä, valmistetaanko 
nykyään optimointituloksen mukaisia lamellipattereita, tai 
ei• Ainoa optimointikriteeri on alhainen kokonaispinta-ala.

5.4. Iv-patterin rajoittimet

Otsapinta-ala
Otsapinta-alan on oltava positiivinen.

Putkessa on oltava reikä matemaattisesti, eli seinämä- 
paksuuksien summa ei saa olla suurempi kuin putken halkaisija.
Painehäviö ilmapuolella
Painehäviön on oltava alle 2 kPa. Laitetoimittajien mitoi- 
tuskäyrästöistä. (Fläkt)
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5.5. Iv-lamellipatterin kustannusfunktio

Kustannusfunktio on muotoa 
F(I) = k7 * kg * A0
ky on vakiotekijä, jolla kuvataan iv-järjestelmän

pumppuja, paisunta-astiaa ja lämmönsäätölaitteita. 
V.1990 n. 5.000 mk

k„ on lamellipatterin kokonaispinta-alan hinta 
v.1990 n. 1.000 mk

Kustannuskertoimet on arvioitu vastaamaan uudisrakennuksen 
iv-lämmityksen niitä tekijöitä,-jotka vastaavat suuruusluo
kaltaan kokonaisilmavirtaa 2 m /s ja tehontarvetta 140 kW. 
Tiedot ovat Seinäjoen energialaitokselta kokemusperäisesti 
saatuja. Muistettaneen, ettei absoluuttisella oikeellisuu
della ole muuta merkitystä, kuin suuruusluokan oikeelli
suus, koska haetaan mitoitusparametrien valinnalla saatavia 
eroj a.

5.6. Ilmalämmitys ilmamäärän puolituspisteessä

Ilmalämmityksessä on yleistä, että lämmityksen huippute- 
hontarvetta pienennetään vähentämällä sisäänpuhallusilma- 
määrä puoleen, kun ulkoilman lämpötila laskee alle -10UC:een.
Tällainen laskenta on tehty ohjelmalla seuraavasti:
Kaukolämmön menolämpötila t. on laskettu osatehoa vastaa
valle tasolle.
t on laskettu tasolle 0..-10°C.
Muutoin laskenta on sama kuin kohdissa 5.1-4. esitetty.
Näin päästään vertailemaan huippupakkastilannetta ja täyden 
ilmanvaihtomäärän mitoitusarvoja.
Tässä on laskettu erikseen vain iv-verkosto siirtimineen, 
mutta jos yhdistetään

- lämmitysjärjestelmä
- lkv-järjestelmä
- iv-järjestelmä

joudutaan järjestelmään, jossa on



48

- 82 vapaata muuttujaa
- 41 funktioraj oitinta
- 218 apumuuttuj aa 

Eli yhteensä 341 muuttujaa.
Ja mikäli mukaan otetaan iv-järjestelmä puolitetulla ilma- 
määrällä, olisi muuttujia

- 117 vapaata muuttujaa
- 56 funktiorajoitinta
- 293 apumuuttujaa 

Eli yhteensä 466 muuttujaa.
Box-algoritmi kykenee optimoimaan vain yhteen suuntaan. Jos 
kustannusfunktioon tulee useampien muuttujien summa (patte
ri-/ lämmityssiirrin-, käyttövesisiirrin-, iv-lämmityksen 
siirrin- ja lamellipatterin pinta-ala vakiotermeineen), jou
duttaisiin optimoimaan 6 : n erillisen pinta-alan summaa. 
Näistä lamellipatterin pinta-ala on jo haettu iteroimalla. 
Box-algoritmi ei välttämättä kohtele kaikkia pinta-aloja ta
sapuolisesti, vaan ajaa jonkin pinta-alan sellaiseksi, että 
juututaan tilanteeseen, jossa rajoitusehdot eivät täyty.
Iv-järjestelmän optimointia ei erillisenäkään saatu konver- 
goitumaan yhtä pitkälle kuin patteri- ja käyttövesi- 
järjestelmiä. Syynä on kaksi tai useampi päälettäinen iterointi .
Näinollen tässä jouduttiin tyytymään vain erillisen iv-jär- 
jestelmän tutkimiseen.

5.7. Painehäviöt

Levylämmönsiirtimen painehäviö lasketaan lähteen 
/17/s.3.7.4-1 mukaan seuraavasti:
Turbulentissa virtauksessa

1.22
f =

Re0.25

(Re>100)

(214)

Laminaarissa virtauksessa 
38

f ------
Re m

(-----r2 * f * L * n * AAp ---------------------£?--
P(tre) * de

(100>Re)

(215)

(216)
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Lamellipatterin ilmapuolen painehäviö /4/s.18.

APi = f * (У±/(Р± * Ac)2 / (2 * P±) (217)

jossa
f = 0.3 * Re^-0*21 (218)

Ap = poikkipinta-ala = a * b

5.8. Veden ja ilman aineominaisuudet

Veden aineominaisuudet
- tiheys p
- lämmönjohtavuus X
- dynaaminen viskositeetti ti
- ominaislämpökapasiteetti cIlman aineominaisuudet P
- tiheys p.
- ominaislämpökapasiteetti c1.
- kinemaattinen viskositeetti vpi

on kuvattu Fortran-funktioilla, jotka on muodostettu lineaarisella interpolaatiolla 10°C:n välein. Alkuarvot on 
saatu lähteistä /20/ ja /15/.
Aineominaisuudet lasketaan kussakin vallitsevassa lämpöti
lassa em. funktioilla, ja lämmönsiirtimillä meno- ja paluu- 
lämpötilan keskiarvolla.
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6. JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄYTYMINEN 0SATEH0LLA

Jotta järjestelmästä aiheutuvat käyttökustannukset voitai
siin laskea, on tunnettava järjestelmän käyttäytyminen osa- 
teholla. Edellä kohdissa 2.-5. eksplisiittisesti lasketut 
lämmönsiirtimien ja patteriverkostojen fyysiset ominaisuu
det pysyvät luonnollisesti niissä arvoissaan, joihin ne 
tuolloin laskettiin. Myös toisiopiirien massavirrat lämmön- 
siirtimillä ovat vakioita. Kulutuksen vaihteluita on ku
vattu vuorokausikeskitehoilla, joten tuntitason kulutuksen 
vaihtelut (auringon säteilystä ja sisäisistä kuormista joh
tuen) on jätetty huomiotta, samoin kuin näitä kuormia leik- 
kaavat termostaattiset patteriventtiilit vaikutuksineen. 
Sen sijaan sekä kaukolämmön, että toisiopuolen lämpötilat 
ja ensiöpuolen virtaama ovat tehontarpeen funktioita. Te
hontarve on taas ulkolämpötilan funktio.
Järjestelmän osatehot saadaan Seinäjoen energialaitoksen 
kaukolämmön pysyvyyskäyrästä. Pysyvyyskäyrä on saatu syöt
tämällä vuorokausikeskitehot taulukkolaskentaan , jossa ne 
on lajiteltu suuruusjärjestykseen ja muutettu huipputehon 
suhteen suhteellisiksi, kuvan 9. mukaisin tuloksin.

NL—TEHON PYSYVYYS

Kuva 9. Kaukolämpötehon pysyvyys v.1989 Seinäjoella.

Taulukkolaskennasta tulostettuja suhteellisia vuorokausite- 
hoja on käytetty seuraavasti; tarkoituksena käyttö
kustannusten laskenta:
Kullekin pysyvyyskäyrän tehopisteelle lasketaan ensin siir- 
timen asteisuus, jonka oletetaan pienenevän lineaarisesti 
mitoitustilanteesta 1/365 -osaansa minimitilanteessa. Seu-
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raavaksi lasketaan ensiöpaluulämpötila. Sitten lasketaan 
patteripinta-ala kaavoilla 1-10. ja lämmönsiirtimen pintá
bala kaavoilla 13-30. Näin saadaan jotkin patteripinta-alat 
ja siirrin pinta-alat, jotka eivät ole samat kuin ne pinta- 
-alat, jotka saatiin mitoituspisteen arvoja optimoitaessa. 
Sen jälkeen iteroidaan kl-menolämpötilaa alaspäin kunnes 
sürrin"teho ja patteri teho ovat laskeneet osatehon suurui
siksi. Järjestelmän fyysiset parametrit pidetään iteroi
malla vakioina (siirrin ja patterit). Kun ensiömenovesi- 
lämpötila on saavuttanut kesävakioarvonsa esim. 70°C , pie
nennetään ensiövirtaamaa ja iteroidaan toisiomenovesilämpö- 
tilaa, jos patteripinta-ala ei ole lämpöteknisesti kokonaan 
käytössä, eli jos kaavoilla 1-10. saadaan pienempi pinta-a
la kuin mitoitustilanteessa. Näin haetaan ne alhaisimmat 
lämpötilatasot osatehoilla, joilla rakennus vielä voidaan 
lämmittää, kun siirtimet ja patterit on fyysisesti määri
telty ja mitoitusparametrit huipputeholla haettu hankinta
kustannusten perusteella optimiarvoihinsa.
A_^ Tiedostossa olevasta taulukosta haetaan N: s osatehosuhde

B. Lasketaan osateho
Ф = Z * ф N max (219)

Linearisoidaan siirtimen asteisuus tehon funktiona ja
lasketaan asteisuus osateholla ф„.N

■ Zn * »a (220)

D- Lasketaan kaukolämpöveden paluulämpötila
*kp ' ZN * (tkpmax - ‘h» + ‘h + *ам <221>

Lasketaan kaavat 1-10., joista saadaan patteripinta-ala ja 
kaavat 13-30., joista saadaan lämmönsiirtimen pinta-ala.

E• Iteroidaan kaukolämmön menolämpötilaa t, alaspäin kun
nes siirtimen lämpöteknisesti laskettu teho ф on sama kuin 
em. osateho ja patteriteho on sama kuin em. osateho.
Eli lasketaan ne

tj^^ ens iömeno ves i 1 ämpö t i 1 a
tkDi ensiöPaluu " "tm*? toisiomeno " "
tpi toisiopaluu" "

m . ensiömassavirta, joilla
Z * фтв = A. * U * At, max Is In
ja

(222)
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Z * Фтах = (7.147 * hp0*887 »At1,255) (223)

Kuitenkin tutkitaan vielä se, että ensisijassa
pienennetään ensiömenoveden lämpötilan t^^in arvoa, eikä
ensiömassvirran m :n arvoa.ep

F. Iteroinnin aikana seuraavien muuttujien tulee pysyä va
kioina:

patteriverkon parametrit
m toisiomassavirtat^*5 huonelämpötila
h patterikorkeus
Pat ^ patteripituus
lämmönsiirtimen parametrit 
a levyn leveys
b levyväli
n levyluku
s levynpaksuus
X levyn lämmönjohtavuus
L levyn pituus

Eikä toisiopaluulämpötila t saa olla alle huonelämpötilan t^. ^
Näin varmistetaan, että koko patteriala on lämpöteknisesti 
täysin hyödynnetty ja että lämmönsiirtimen pinta-ala on 
niin pitkälle hyötykäytössä kuin mahdollista.

G. Sen jälkeen kun kaukolämmön meno1ämpötila on alle 70°C, 
tm:n arvoa iteroidaan ylöspäin niin, että koko pattereiden 
lämpötekninen pinta-ala on käytössä.

H. Laskenta toistetaan jokaiselle vuoden vuorokaudelle, eli 
365 kertaa.
Tulokseksi saadaan minimiarvot

ensiömenovesi1ämpöti1a 
" paluu " 

toisiomeno " "
" paluu" "

ensiömassavirta
Näin saadaan lasketuksi ensiö- ja toisiolämpötilojen sekä 
ensiömassavirran pysyvyys, niitä käytetään, jotta voitai
siin laskea luvussa 7. esitettävät kaukolämpöj ärjestelmän 
käytöstä syntyvät kulut lämmöntuottajalle.
Em. toiminnot А-H laskettiin erillisessä Fortran ohjelmassa
, joka toteutetaan varsinaisen Box-optimointiohjelman jäl
keen, mutta joka siinä mielessä

, kti ^kpi
bmi
Pi

inepi
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on osa optimointia, että sen perusteella tulee laskettua 
järjestelmän käyttökustannukset.

- lämmitysenergian tarve
- lämmitysenergiaa ja verkoston lämpöhäviötä 
vasten tuotettu vastapainesähkö

- paine-eron ylläpitämiseen kulunut energia
- lämpöhäviöenergia

Kuvassa 10. on käyttökulujen laskentaohjelman logiikkakaa- vio.
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7. KäUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN kustannustekijät

Kaukolämpöjärjestelmästä kuluttajalaitteiden ja rakennuksen 
lämmitysjärjestelmän suuntaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

- menolämpötila
- paluulämpötila
- paine-ero, joka on käytettävissä

Näitä tekijöitä säännellään voimalaitoksilla, lämpö
keskuksilla, pumpaamoilla ja verkostossa, joissa luonnolli
sesti syntyy lämmöntuottajalle kustannuksia, jotka kustan- 
nusvastaavasti kiertyvät kaukolämmön kuluttajien maksetta
viksi. Näitä kuluja ja erityisesti kuluttajalaitteiden mi
toitusparametrien vaikutusta niihin tarkastellaan tässä luvussa.

7.1. Tuotantokustannukset

7.1.1. Lämmitysenergia

Kohdassa 6. esitetyn pysyvyyskäyrän ja lämmityslaitteiden 
tehon perusteella voidaan laskea järjestelmän käyttämä energia.
Huipputehoksi lasketaan

- lämmitysteho kokonaan
- ilmastoinnin lämmitysteho kokonaan
- käyttövesiteho kokonaan

ФЬ = фр + ф± + K (224)

Vuosienergia saadaan kertomalla teho käyttöajalla

365 ф * Z * 24
Ekokl ■ l , ----------- (225)N=1 T|^
t|^ = 0.85 , joka on keskimääräinen polttoaineen käytön hyö
tysuhde kaukolämpötoiminnassa (maakaasulla ehkä 90-94%, 
öljyllä ehkä 88-92% ja kiinteillä polttoaineilla 80-90%).
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Käyttökustannuksia laskettaessa vuosienergian hinta on

Hle - Ekokl * he (226)
he - 40 mk/MWh kivihiili
Vuosienergia kerätään Fortran 1askentakierros ten yhteydessä.

7.1.2. Vastapaine sähköenergia

Kansantalouden kannalta tarkasteltaessa kaukolämpökuorman 
muodostaman vastapainesähkön arvo on myös otettava huo
mioon. Voidaan ajatella, että tämä sähkön tuotanto vähentää 
niitä kuluja, joita lämmitystoiminnasta aiheutuu.
Tällä menetelmällä kaukolämmön lämpötilojen vaikutus voima
laitoksen rakennusasteeseen tulee huomioitua.
Tuotantokuluja tarkastellaan tässä erään kivihiilikäyttöi- 
sen vastapainevoimalaitoksen (Espoo - Suomenoja) tuotanto- 
tietojen perusteella. Lähteessä /19/s.21. on voimalaitoksen 
sähkötehon riippuvuutta kaukolämpötehosta (ф ) sekä kauko
lämpö veden meno- ja paluulämpötiloista (t. , t. ) arvioitu tilastollisin menetelmin. kt kP
Erään lämmityskauden regressiosuora on kaavan 227. mukainen.
Pvl - A ♦ k * *vl - km * tkt - kp *tkp (227)
jossa Pv^ on voimalaitoksen sähköteho 

on voimalaitoksen lämpöteho
teholla $vl > 80 MW

A k
22.3 0.59

teholla 80 MW > ф ,vl
14.9 0.66

Laitoksen teho on 90 MW /167 MW_.e t

m
0.38

0.37

P
0.09

0.08
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Kuluttajasta aiheutuva kustannusvaikutus voimalaitoksella 
lasketaan seuraaasti:
Lämmöntuotannon yhteydessä muodostuvan vastapainesähkön 
arvo on laskettava erikseen jokaiselle vuorokaudelle, koska 
se on tehon ja kaukolämpölämpötilojen funktio. Tässä joudu
taan olettamaan, että vastapainelämpöteho on vakio ja las
kenta tehdään vuorokausikeskitehoilla, jotka siis olivat 
ainoastaan käytössä. Käytännössä merkittävää lämpötehon 
vaihtelun vaikutusta vastapaine sähkötehoon ei huomioida. 
Sen laskeminen ja optimointi on toki laitoskohtaisesti 
välttämätöntä, mutta irrelevanttia tässä yhteydessä.
Vastapainesähköteho, jossa myös verkoston lämpöhäviö muo
dostaa vastapainekuormaa on

Pe Z * <*h + *ih> * -yi *
Ф,vl

1
(228)

A + k*167 + k *t, ^ + k *t.(ф + ф ) *-------------- ?—Í5Í____ P kp *
lh 167

1
T)

(229)
Kutakin vuorokautta vastaava sähköenergia
Es = P0 * 24 (230)
Myös sähköenergian hinta voidaan laskea kaavalla 226.
Hs Es * he (231)
Kaukolämmön yhteydessä tuotetun sähköenergian 
vuotuisarvoksi saadaan:

Hs
365 
S E, 
N=1 '

* 24 * he (232)

Vuotuisen sähköenergian tuotantokulut kerätään käyttökuluja 
laskevan Fortran-ohjelman laskentakierrosten yhteydessä.

7.2. Lämpöhäviöt

Lähteen /19/s.56. mukaan kaukolämpöverkon lämpöhäviöt las
ketaan seuraavasti:
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Maan lämmönvastus

Rmaa = ln <2*H*/D + ((2*H*/D)2 -I)0*5 )/ (2* тг * Xmaa)

(233)
X =1 W/mK (0.1..3.5)
D*känavan ulkohalkaisij a 
H redusoitu peittosyvyys
H* = H + 0.0685 * Xmaa (234)

H todellinen peittosyvyys

Putken lämpövastus
d

"eriste ■ * * X) ♦ l/<„ * dpu* «)
PU (235)

dy johdon ulkohalkaisija 
d putken "
X eristeen lämmönjohtavuus (uretaanilla 0.027 W/m C) 
ос 1 ämmöns i i r tyrni sker roin putken ja eristeen

välillä 6-9

Termi
R = ln(l + (2*H*/C)2)°*5 / (2* тг * X )
H maa

(236)C putkiväli
Lämmönläpöisykertoimet lasketaan sekä putkesta ympäristöön 
Kj, että putkien keskinäiselle vaikutukselle Kg.

K1 ■ < Rmaa + "eriste " V^maa + "eriste”"1

(237)
K0 ■ << Rmaa * "eriste)2/RH " "h1"1 <238>

Lämpöhäviöteho tietyllä putkipituudella
»Ih ■ 2 * <K1 - K0> * ((tkt + tkp)/2 - ty) (239)

Lämpöhäviötehot on myös kerättävä jokaisessa pysyvyykäyrän 
pisteessä.
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Koska lämpöhäviöitä joka tapauksessa esiintyy, ja koska 
jokaista kaukolämmön kuluttajaa kohti on rakennettava jon
kinlainen määrä verkostoa, on tässä laskennassa käytetty 
yhtä kuluttajaa kohti olevaa:

- putkipituutta 70 m
- putkihalkaisijaa d 0.3 m d 0.125 m- kanavan peittosyvyyttä 0.5 mpu
- cc lämmönsiirtymiskerrointa 8 W/m2 °C
- X
- ty 8 C maan keskilämpötila 

Häviöenergia vuorokausittain
Elh = Ф1Ь * 24 (240)
Vuotuinen lämpöhäviöenergia

365
Hlh = 2 Elh * he (241)

N = 1

Vuotuisarvot kerätään Fortran-ohjelman laskentakierrosten yhteydessä.

7.3. Painehäviöenergia

Painehäviöitä muodostuu veden virratessa kaukolämpö- 
verkostossa ja kuluttajalaitteissa - säätöventtiileissä ja 
lämmönsiirtimissä - sekä lämpöenergian mittauksen virtau
santureissa.

Tämä paine-ero on välttämätön , jotta kaukolämpövesi voisi 
k^e^tää kuluttajan lämmönluovuttimien läpi, mutta toisaalta 
tämän paine-eron ylläpitäminen aiheuttaa kuluja kiertovettä 
kierrättävien pumppujen käyttöenergian muodossa.

7.3.1. Pumppauskulut lämmönsiirtimessä

KYlll?:taJ aatteiden aiheuttamaa painehäviötä Др voidaan 
pitää vakiona, sillä osateholla kun lämmönsiirtimen ai
heuttama painehäviö Др. on pienempi kuin mitoitusti- 
lanteessa, kuristaa säätoventtiili ylimääräisen paine-eron
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pois säätäessään virtausta pienemmäksi. Vastaavasti suu
rella teholla venttiilin painehäviön др osuus pienenee. 
Ap:n vakioarvona on tässä pidetty 60 kpX kuitenkin niin, 
että venttiilin maksimipaine-ero on 40 kPa.
Aps = Apls + Apv (242)
Lämmönsiirtimen painehäviöstä aiheutuvat pumppauskulut:

m * Др *______
p * il

*

t käyttöaika T)Ppumpun hyötysuhde
hp energian hinta = sähköenergian hinta

(243)

7.3.2. Pumppauskulut kaukolämpöverkossa

Putkivirtauksen painehäviö /12/s.105
32 * f * 1 * m2

App = "~2" "5
tt p *d

jossa /17/s.2.2.2-3.
E 5.74 _f = 0.25 *(log(---- ) + — ))-2

3.7*d ReU*У
putkivirtauksen Reynoldsin luku 

4 * m
Re -----------

T) * TT *d

(244)

(245)

(246)

Putkivirtauksen pumppauskulut lasketaan kaavalla 243.
Pumppauskului11a tulisi simuloida koko verkoston pumppaus- 
kuluja. Niinpä valitaan laskennassa käytettäväksi tyypilli
sen kuluttajan talojohdon parametrit:

- putkipituus 70 m
- putkihalkaisija d 0.04 m- karkeus 0.5 mm u

Pumppauskulut vuosittain /8/s.36.
365

HD = 2 (Ap + Ap) * 24 * h * m /( p * -q )p N=1 ъ P P
(247)
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7.4. Investointikustannukset

Kaukolämpöj ärj estelmän investointikustannuksia ei tässä 
huomioida, vaan verkostot ja voimalaitokset sekä pumput 
oletetaan olemassa oleviksi, eikä niitä koskevia kustannuksia muuteta.
Kohdissa 6-7. kuvatulla tavalla lasketut käytöstä aiheutu
neet kulut esitetään kohdassa 9.2.

8. EPÄLINEAARISEN MONIMUUTTUJÄISEN RAJOITETUN KOHDEFUNKTION 
OPTIMOINTI

Edellä kohdissa 2-5 johdettu kustannus funktio ,joka muo
dostettiin lämmönluovuttimista seuraavasti:

F(I) = vakio 1 + vakio 2 * pinta-ala
on sijoitettu lähteen /9/s.368 algoritmiin, joka kuvataan seuraavasti.
Fortran ohjelma löytää minimikohdan monen muuttujan epäli
neaariselle funktiolle, jonka muuttujat noudattavat vakio 
tai funktiorajoittimien ehtoja.
Maksimoidaan
F(I) = - F(X1,X2,X3...Xn) (248)
Rajoittimet ja Hk

Hk ^ ^k ^ ^k ^ = 1r2,....M
Implisiittiset muuttujat X -,..X ovat eksplisiittisistä 
muuttujista X1,X2...XN riippuvia funktioita. Ylempi H ra
joitin ja alempi G. rajoitin ovat joko vakioita tai funk
tioita muuttujista X,,X0,...x„.J- Z N

8.1. Menetelmä

Alkuperäisohjelma on laadittu optimoimaan maksimikohta, 
joten minimin löytämiseksi kaavan 248 oikea puoli on ase
tettava negatiiviseksi.
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Algoritmin menetelmä on heuristinen (keksintöön johtava) ja 
pyrkii löytämään globaalin minimikohdan, sillä laskenta- 
pisteet ovat satunnaisesti jakautuneet läpi koko kysy
mykseen tulevan laskenta-alueen.
Algoritmi etenee seuraavasti:
1) Alkuperäinen "kompleksi" muodostetaan K>=N+3 pis

teestä. Näitä pisteitä ovat rajoittimien ehdot 
täyttävä aloituspiste, jonka arvot X(I,1)..X(I,NN) 
saadaan tiedostosta. Muut pisteet muodostetaan 
satunnaisluvuista ja jokaisen muuttujan rajoitti- mista:

2)

3)

G.i + *

i = 1,2,..N 
j = 1,2,..K-l

V (249)

Muodostettujen pisteiden tulee täyttää sekä eksp
lisiittisten, että implisiittisten raj oittimien 
ehdot. Jos rajoittimien ehdot eivät täyty, ky
seistä pistettä siirretään s etäisyydelle ra- 
joittimien keskiarvosta.
Xi,j = + s * (H± - Gi) (250)
Jos implisiittinen rajoitin ylittyy, pistettä 
siirretään puoleen väliin jäljelläolevien pistei
den keskiöstä.
X. .(uusi) X / J (X± (vanha) + x± c)/2

(251)
Tässä jäljellä olevien pisteiden keskiön koordi
naatit X. on määritelty seuraavasti:1 / c

к
I x. . J-i X'J X. (vanha))

1 / J
(252)

Tätä toistetaan kunnes implisiittiset rajoittimet 
toteutuvat.
Kohdefunktio F(I) lasketaan jokaisessa pisteessä. 
Se piste, jolla on alhaisin funktion arvo, korva
taan pisteellä, joka on etäisyydellä a. kertaa niin 
kaukana jäljelläolevien pisteiden keskiöstä, kuin 
hylätyn pisteen etäisyys siitä suorasta, joka yh
distää hylätyn pisteen ja keskiön:

X. .(uusi) cc * (X - X (vanha) ) + X1 / J -L/C
(253)
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4 ) Jos piste toistaa alhaisimman funktion arvon, sitä
siirretään puoleen väliin jäljelläolevien pistei
den keskiöstä.

5) Uusi piste tarkistetaan rajoittimia vasten, ja 
sitä siirretään kuten edellä, jos raj oittimet 
ylittyvät.

6) Konvergoitumisen oletetaan tapahtuneen, kun kohde- 
funktion arvot jokaisessa pisteessä ovat |з yksikön 
sisällä r iteroinnin ajan. Iterointi päätetään, 
kun uuden pisteen valitsemiseksi tarvittavat 
laskelmat tyydyttävät rajoittimet, eivätkä toista 
alhaisinta kohdefunktion arvoa, tai kun alhaisin 
kohdefunktion arvo toistuu useammin kuin ohjelma
koodissa ennalta määriteltiin.
Fortran ohjelman logiikkakaavio on kuvassa 11.

Lukuissa 2-5. esitettiin siis kustannusfunktioiden laskenta 
menetelmä hankintakustannuksien laskemiseksi. Nämä kustan
nusfunktiot optimoitiin luvussa 8. esitetyllä algoritmilla. 
Optimointitulokset esitetään luvussa 9.1.
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Kuva 11. BOX-algortimin Fortran logiikkakaavio
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8.2. Optimointitulosten oikeellisuudesta

Box-algoritmi tarvitsee alkuarvot muuttujille, joiden on 
täytettävä funktiorajoittimille asetetut ehdot.
Tutkimuksen kuluessa havaittiin, että lopputulos voi olla 
riippuvainen alkuarvoista. Tästä syystä kukin vertailuajo 
on tehty samoilla alkuarvoilla, jotta vältyttäisiin pai
kalliseen optimiin jääminen. Mikäli kuitenkin paikalliseen 
optimiin jäädään, niin siihen tullaan samasta alkupisteestä.
Box-algoritmin antama tulos on myös riippuvainen sa
tunnaislukujen suuruudesta. Satunnaisluvut muodostetaan 
siemenluvusta, joka on tutkimuksessa ollut sama 123456789. 
Jos käytetään esim. 5-numeroista siemenlukua, jäävät sa
tunnaisluvut Fortran-generaattorissa säännöllisesti pie
niksi, eivätkä ne jakaudu kattamaan koko sallittua muuttu
jien vaihteluväliä. Kuvassa 12. käytettyjen satunnaisluku
jen graafinen jakautuma, josta voitaneen todeta, että koko 
sallittu vaihteluväli tulee tutkituksi.

i- ■

g x ♦* „4 4P . Jb "• o . fb tb61 ■- "Л ,4t
»t «!• Г f I у I V I

50 100 ISO 200 2S0 200 250 400 450 500 550 600 650 700 750 flOO 050 900

SATUNNAISLUKUJEN JAKAUTUMA (900 KPL)

Kuva 12. Satunnaislukujen vaihtelu.

Ajoaikojen rajoittamiseksi on lämmitys- ja käyttövesijär
jestelmät optimoitu erisuureen kohdefunktion tarkkuuteen 

1 0.0217 % ajoaika minuutteja
lkv+1 0.075 % ajoaika 2-3 tuntia
iv 0.13 % ei merkitystä, sillä konvergoitu-

minen ei etene niin pitkälle, 
että minimi ja maksimi olisivat 
tällä etäisyydellä
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Näin ollen lkv+1 järjestelmän optimointi ei ole kypsynyt 
yhtä pitkälle kuin 1-järjestelmän. Tämä ei liene vaa
rallista, kun intentiona on saavuttaa järjestelmien opti- 
mointiparametrien vertailukelpoisuus, eikä siis vertailla 
absoluuttisia optimikustannuksia.
Iv-j ärj estelmän optimitulos ei konvergoitunut asetettuun 
optimointitarkkuuteen, vaan tulos saatiin 500 kertaa toteu
tuneena kohdefunktion minimiarvona. Box-algoritmi soveltuu 
huonosti sellaisen ratkaisun etsimiseen, jossa sovelletaan 
iteratiivista ratkaisutapaa, tällöinhän kohdefunktion ite
roinnit saattavat viedä parametreja toiseen suuntaan kuin 
Box-algoritmin laskenta.
Tutkimuksen kuluessa ei ollut 100%:sta varmuutta siitä, 
että globaali optimikohta saavutettiin.
Box-ohjelma on yhteen suuntaan optimoiva algoritmi, joten 
se ei näe painoarvoa lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän 
välillä. Tälläistä painoarvoeroa ei tässä työssä ole väki
sin aikaansaatu esim. siirtimien a-hintoja eriyttämällä.

9. 0PTIM0INTITUL0KSET

Optimaalisen järjestelmän etsintä on tehty kahdella tasolla 
- investointi- ja käyttökuluja tutkimalla.
Investointitason optimointi tehtiin Box-ohjelmalla, erik
seen lämmitys-, käyttövesi- ja ilmastointijärjestelmille, 
sekä kahden em. järjestelmän yhdistelmille yhtäaikaa. Opti
mointi toteutettiin lämpöteknisesti sekä painehäviöitä että 
fyysisiä siirtimen mittoja rajoittaen.
Käyttökulutason kustannuslaskenta ei ollut varsinaisesti 
taloudellisin perustein tapahtuvaa optimointia, vaan lämpö
teknisten arvojen hakemista niin, että järjestelmän ominai
suudet tulevat täysin hyödynnetyiksi. Käyttökulut lasket
tiin vain patterilämmitysjärjestelmälle, sillä käytössä ei 
ollut erillisiä ilmastoinnin lämmityksen ja käyttöveden 
pysyvyyskäyriä. Toisaalta nimenomaan patterilämmitys muo
dostaa valtaosan kaukolämpökuormasta, joten sitä koskevat 
tulokset voitaneen parametritasolla yleistää koskemaan myös 
käyttöveden ja ilmastoinnin lämmitystä. Käyttökulutason 
laskelmat tehtiin kuvan 10. mukaisella Fortran-ohjelmalla.
Kuvan 10. ohjelmalla laskettuja käyttökuluja on verrattu 
Seinäjoen v. 1989 todellisilla esiintyneillä parametreillä 
laskettuihin kuluihin. Seinäjoen kulut saatiin myös erille- 
sellä tietokoneohjelmalla, joka laskee käyttökulut kohdan 
7. mukaisesti siten, että ohjelmaan syötetään sisälle kau
kolämmön teho ja ensiöveden lämpötilat.
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Tutkimuksen eteneminen on esitetty kuvassa 13., jossa ruot
salaisia ja suomalaisia mitoituskonventioita käytettiin 
rajoitinfunktioiden ääriarvoina erikseen 1-, lkv- ja i-jär
jestelmille. Näin saatiin kullekin rajoitinarvoryväkselle 
sitä vastaava hankintakustannusten optimi. Näitä optimitu
loksia vertaamalla tehtiin kytkentää koskevat johtopää
tökset. Lämmitysjärjestelmän hankintakustannusoptimin para
metrit ajettiin vuotuisiksi kuluvertailuiksi ja siirtimen 
osatehokäyttäytymisen kuvaukseksi. Vuosikulut muunnettiin 
koskemaan koko Suomen kaukolämmön mittakaavaa, jotta sel
vitiisi parametrien valinnan kansantaloudellinen painoarvo.
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järjestelmä Investointikulut käyttökulut käyttökulusäästö
Suomessa

silrtlmen
käyttäytymisen
kuvaus

lämmitys

käyttövesi

ilmastointi

MMEMJinU
PAINERAJOiTHmj

FYYSISESTI RAJATTU

LÅHPÖ TEKNINEN
HY 7QM0

Kuva 13. Optimoinnin eteneminen
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9.1. Investointikulujen perusteella

Tässä kappaleessa tarkastellaan Box-algoritmilla laskettu
jen hankintakustannusten optimaalisuutta, joissa ei vielä 
ole huomioitu käytöstä aiheutuvia kulumuutoksia.

9.1.1. Patteriverkosto j a lämmönsiirrin
9.1.1.1. Lämpöteknisin perustein

Rajoittimien muuntelua on suoritettu seuraavien muuttujien 
suhteen:

alaraja (°C) yläraja
kaukolämpövesi menolämpötila 80 150

" paluu " huonelämpötila + 1 70
patterivesi menolämpötila 50 100" paluu " huonelämpötila +0.5 70
siirtimen asteisuus 0.1 30

Tutkittujen järjestelmien rajoittettujen parametrien arvot 
ilmenevät jatkossa taulukoista, mutta järjestelmien tunnis
tamiseksi niistä käytetään jatkossa seuraavia lyhenteitä:Tkt 150 ensiömenoveden maksimilämpötila 150°C

LLY 70/40 LLY:n suositus 1983 /10/,ensiömenoveden maksimilämpötila 115°C, 
toisioveden lämpötilat 70/40°C

RTM 80/60 Ruotsin lämpölaitosyhdistyksen suositus 
/18/,Qvanha rakennus, toisiolämpötilat 80/60 C, ensiömenoveden maksimilämpötila 100°C 
talvella, kesällä 65°C

RTM 60/40 Ruotsin lämpölaitosyhdistyksen suositus 
/18/,Quusi rakennus, toisiolämpötilat 60/40 C, ensiöveden maksimilämpötila 100°C 
talvella, kesällä 65°C

Tm 80 K tekijän keksimä, toisiomenoveden maksimi- lämpötila 115 C talvella, kesällä 65°C, toi
siolämpötilat 80/35°C

Tm 80 T tekijän keksimä, kuten Tm 80 K, mutta ensiömenoveden maksimilämpötila kesällä 70°C
Lyhenteet koskevat ainoastaan mitoitusparametrien suu
ruutta, kytkennät ovat kaikissa tapauksissa samat kuin 
edellä esitetyt.
Optimointi suoritettiin vakioteholla 100 kW.
Taulukossa 1. on eräitä optimointituloksia.
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Tulokset edustavat ruotsalaisten ja suomalaisten suosi- 
tuskytkentöjen mukaisia optimeita. Mukana on myös tekijän 
keksimiä parametreja. Laskenta tarkkuus oli 0.00217% kohde- 
funktion optimiarvosta.

Taulukko 1. Lämpöteknisesti mitoitetun patteriverkoston 
ja lämmönsiirtimen hankintakustannusten optimituloksia.

Järjestelmän tunnus
Tkt 150 LLY 70/40 RTM 80/60 RTM 60/45 Tm 80 K Tm

iter.
kier. 1561 520 462 430 729 k
tkt 150 100.0 100.0 100.0 100.2

u
trajat 80-150 100-115 100-100.1 100-100.1 100-115 e

t. 70raajat 25-70 45.0 61.7 48.2 34.9
n

21-45 21-65 21-50 21-35 T
t 90m . 70.0 80.0 64 79.9

m
8rajat 50-90 35-70 35-80 35-64 35-80 0

t 50
rajat 20-50 40.0 59.4 45 34.7

K
20-40 20-60 20-45 20-60

me kg/s 0.30 0.428 0.61 0.454 0.36
mt kg/s 0.67 0.783 1.127 1.227 0.52
Vt 0,2 94 •6 148.5 95.4 151.3 136.8
Als m2 4*76 0.62 1.047 0.42 1.394
NTUe 2.2 3.9 4.7 3.8 15.1
NTUt 1.1 2.1 2.5 1.4 10.4
ta 19.8 5 2.3 3.2 4.9
am 0.43 0.3 0.1 0.28 0.3rajat 0.1-1 0.1-1 0.1-1 0.1-1 0.1-1
b mm 0.5 0.5 1.99 0.52 0.52rajat 0.5-50 0.5-50 0.5-50 0.5-50 0.5-50
Lm 0.2 0.5 0.57 0.50 0.5rajat 0.2-1 0.2-1 0.2-1 0.2-1 0.2-1
n kpl 2 6 4 4 6rajat 2- 2- 2- 2- 2-
Ape kPa 31.1 46.3 320.3 100.7 31.3
Apt kPa 114.2 140.7 105.3 609.6 52.0
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Ree 2723 1228 5260 2086 968
Ret 2723 1729 8923 17586 1043
hinta 104.863 159.473 107.156 161.904 148.885tarkkuus 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 mk
kustannusfunktion
iteroinnissa

Taulukon 1. tuloksista voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
- Toisiomenolämpötila on optimaalisimmillaan niin korkeal
la, kuin sen sallitaan olla. Käytännössä se on turvalli- 
suusraja.
- Kaukolämpömenoveden mitoituslämpötila näyttää optimaalisimmillaan olevan 100 °C. Sen laskeminen Suomessa suosi
tellusta 115 C:sta ei nosta ensiövirtaamaa, eikä valmiin 
verkoston toimituskyky heikkene, sillä Tm 80/35 järjestel
mällä päästään alhaisempaan paluulämpötilaan. Vanhoilla 
mitoituksilla ensiövirtaamat luonnollisesti kasvaisivat.
- Absoluuttinen mitoitusparametrien optimi löytyy TKT 150 
arvoilla, mutta tämä ei tule käytännössä kysymykseen, sillä:

*
*
*

*

t = 100°C 
tkn - 70 C
rakennetug kaukolämpöj ärj estelmät on rakennettu 
tj^. = 120 C mitoituksella, eivätkä ne kestä kor
keampia lämpötiloja (lämpöeristeenä käytetty 
uretaani hajoaa ja lämpöliikkeen kompensoinnista 
loppuu liikevara). 
myös rakennepaine 10 -16 bar tulee 
rajoittavakgi tekijäksi
(jottei 150 C vesi höyrystyisi on staattista 
painetta oltava n. 5 bar).

- Yksiputkijärjestelmää voidaan katsoa kuvaavan järjestelmän RTM 60
- Ruotsalainen suosituskytkentämuutos vanhemmasta RTM 80/60 
uudempaan RTM 60/45 näyttäisi tulleen valituksi muilla kuin 
optimointiperusteilla.
- Optimaalinen virtaus hakeutuu selvästi turbulenttiseile 
alueelle.
- Ogtimaalinen lämmönsiirtimen asteisuus näyttää olevan 2.3

- Levylämmönsiirtimen levyn leveys ja korkeus eivät tule 
tässä laskennassa lämpöteknisesti optimoiduksi, mutta levyn 
pinta-ala tulee optimoitua. Optimaalinen levyn leveys on 
0.3 m, kun teho on 100 kW.
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■ Levyväli optimoituu 0.5 mm:ksi. Ilmeisesti on kysymys 
siitä, että optimointialgoritmi lähtee kasvattamaan Rey- 
noldsin lukua tapauksessa, jossa levylukumäärää ei enää voi 
vähentää. Laskentatulos 0.5 mm on joka tapauksessa liian 
ahdas, eikä sitä voitane hyväksyä tukkeutumisvaaran takia.
- Lähteen /10/ mukaan suurimmat sallitut painehäviöt ovat - 
ensiö 20 kPa - toisio 15 kPa. Niinpä voidaan todeta, että 
järjestelmät olisi tullut mitoittaa painehäviön pe
rusteella, joka muodostuu lämpöteknistä mitoitusta kriitti
semmäksi. Luonnollisesti näin syntyy lämpöteknistä ylimitoitusta.
Jatkotarkasteluun voidaan siis kelpuuttaa seuraavat iäries- telmät:

LLY 70/40 
RTM 60 
RTM 80 
Tm 80 K 
Tm 80 T

vertailuhinta 100 %
" 100.17%
" 60.43%
" 101.52%
" 100.17%

Pelkästä investointikustannuksiin perustuvasta opti
moinnista ei voida vielä tehdä lopullista ratkaisua järjes
telmien välisestä paremmuudesta, vaan mukaan on otettava 
käytöstä aiheutuvia kustannustekijöitä kohdan 9. mukaisesti.

9.1.1.2. Painehäviö rajoittavana tekijänä

Lähteiden /10/ ja /18/ mukaan suurin sallittu painehäviö on 
20-25 kPa, joka ylitettiin poikkeuksetta.
Painehäviöraj oittimien käyttöönotto muuttaa optimi-
järjestelmän rakennetta seuraavasti:

- siirtimen pinta-ala kasvaa
- Reynoldsin luku pienenee siirtimessä
- levyväli kasvaa
- siirtimen asteisuus pienenee
- mitoittavana parametrinä on toisiopuolen 
painehäviö

- järjestelmän hinta kasvaa
Painehäviön rajoittaman lämmityssiirtimen ja patteri- 
verkoston optimaaliset parametrit ovat taulukossa 2., em. 
nimikkeillä tunnistettavien järjestelmien vertailuhinnat ovat:

LLY 70/40 100 %
RTM 80 76.95%
RTM 60 101.46%
Tm 80 K 99.43%
Tm 80 T 99.43%
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Taulukko 2. Painehäviön rajoittaman patteriverkos
ton ja lämmönsiirtimen optimaalisia tuloksia.

Järjestelmän tunnus
LLY 70/40 RTM 80/60 RTM 60/45 Tm 80 K Tm 80 T

iter.
kier. 475 323 295 462 k
^kt 100.0 100.0 100.0 100.0

u
trajat 100-115 100-100.1 100-100.1 100-115 e

rSSat 45.0 49.4 46.9 35
n

21-45 21-65 21-50 21-35 T
tm 69.9 79.6 63.9 80

m
8rajat 35-70 35-80 35-64 35-80 0

t
rajat 39.6 49.0 45 30.1

K
20-40 20-60 20-45 20-60

mø kg/s 0.428 0.465 0.443 0.363
mt kg/s 0.774 0.760 1.228 0.474
. 2A . m pat 149.5 109.9 151.3 148.2
. 2Als m 1.13 2.770 1.53 1.38
NTUe 3.8 10.6 4.6 6.05
NTUt 2.1 6.44 1.63 4.64
ta 5.3 0.32 1.92 4.9
a m 0.305 0.274 0.309 0.3rajat 0.1-1 0.1-1 0.1-1 0.1-1
b mm 1.1 1.24 1.13 0.72rajat 0.5-50 0.5-50 0.5-50 0.5-50
L m 0.495 0.49 0.495 0.5ra j at 0.2-1 0.2-1 0.2-1 0.2-1
n kpl 5 4 7 6rajat 2- 2- 2- 2-
Ap kPa e 5.7 8.2 3.1 12.0
Apt kPa 17.2 20.0 20.0 20.0
Ree 1449 2252 1069 974
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Ret 2011 3193 2233 1049
hinta
tarkkuus

161.202
35.5

124.054
35.5

163.564
35.5

160.281
35.5

9.1.1.3. Fyysisin perustein

Kohdassa 9.1.1.1.-2. lasketut tulokset toteutuivat siten, 
että levylämmönsiirrintä kuvaavien fyysisten mitoituspara
metrien annettiin vaihdella seuraavissa rajoissa:
siirtimen asteisuus t 0.1 - 20 °C

II levyleveys S 0.1 - 0.5 m
N levyväli b 0.5 - 50 mm11 levykorkeus L 0.1 - 1 m
tl levyluku n 2 - ei ylärajaa11 painehäviö

ensiö Ap 0 - 20 kPatoisio Ap 0 - 20 kPa
Ne rajoittimien parametrien arvot, joilla optimiarvot to
teutuivat, ovat taulukoissa 1. ja 5. Jos kuitenkin tukkeu- 
tumisvaaraa halutaan pienentää, on optimaalista levyväliä 
0.5 - 1.2 mm suurennettava ja tuolloin etäännytään poispäin 
optimista, kuten taulukosta 3. havaitaan.
Muita levyvälin suurentamisen vaikutuksia ovat:

- tarvittavan ensiölämpötilan nousu
- siirtimen asteisuuden lasku
- painehäviön radikaali pieneneminen
- lämmönsiirtopinta-alan kasvu
- hinnan nousu
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Taulukko 3. Fyysisesti rajoitetun patteriverkon ja siirti- 
men optimaalisia arvoja. (LLY 70/40 parametreille laskettuna. )

levyväli muuttujana
b mm 10.2 9.48 7.3 5 3 1.5rajat 10-50 9-50 7-51 5-50 3-50 1.5-50

*кЬ 111.2 110.2 108.7 110.7 112.5 110rajat 100-115 100-115 100-115 100-115 100-115 100-115
t,kn 43.8 42.8 42.1 42.1 40.8 40rajat 21-45 21-45 21-45 21-50 21-45 21-45
tm. 69.9 69.9 69.9 70.0 69.3 69.9rajat 35-70 35-70 35-70 35-70 35-70 35-70
trSjat 40 40.0 40.0 40 38.0 39.920-40 20-40 20-60 20-45 20-45 20-45

ta 3.8
0.1-30

2.8 2.2 2.1 0.9 4.9

a m 0.35 0.31 0.27 0.42 0.3rajat 0.1-0.5 0.1-0. 5 0.1-0. 5 0.1-0. 5 0.1-0.5 0.1-0.5
L m 0.46 0.465 0.52 0.561 0.5rajat 0.2-1 0.2-1 0.2-1 0.2-1 0.2-1
n kpl 3 5 2 2 2 16ra j at 2- 2- 2- 2- 2- 2-
, 2A mpat 148 148.9 148.6 148.6 148.9 146.7
. 2 Als m 7.25 10.2 4.4 3.1 2.9 3.1

Ree 2096 1207 3417 3174 2125 371
Ret 3369 1977 5582 5271 3659 533

Ap kPa e 0.0097 0.0056 0.086 0.575 0.203
Ap^_ kPa 0.042 0.025 0.366 0.732 0.732

hinta 169.505 174.218 165.195 163.173 163.261 177.355tarkkuus 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
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Kuvassa 14. on lämmönsiirtimen pinta-ala levyvälin funktio
na. Koska levyluku muuttuu portaittain, muuttuu myös Rey- 
noldsin luku portaittain.

J.evyvaU./J-aånuKMnsj.J.rrjji fxin

Kuva 14. Levylämmönsiirtimen levypinta-ala levyvä
lin funktiona. (LLY 70/40 lämpötiloilla.)

Koska siirtimen levyluku, asteisuus, lämpötilat, virtaamat 
sekä levymitat muuttuvat optimoinnin myötä, ei kuvan 14. 
riippuvuus edusta kahden muuttujan välistä absoluuttista 
relaatiota, vaan se on pikemminkin suuntaa antava ja siksi 
kuvaa kustannusvaikutusta, joka levysi irtimen levyvälillä 
on.
Korrelaatio levyvälin ja siirrinpinta-alan välillä on 90.2% 
ja lineaarinen regressiosuora:
b = - 0.175 + 0.82846 * A (254)
A. = 0.21123 + 1.20706 * В Is
Levyvälin suurentaminen siis etäännytti optimimitoi- 
tuksesta. Lisäksi levylämmönsiirtimessä on otettava huo
mioon, että rinnankytkettyjen lämmönsiirrinkomponenttien, 
kuten levylämmönsiirtimen levyvälit, painehäviöiden tulee 
olla suhteellisen suuret verrattuna jakotukin painehäviöön. 
Muutoin virtaus ei jakaudu tasaisesti rinnakkaisiin vir- 
tausteihin. Tässä on siis tehtävä kompromissi painehäviön 
ja levyvälin kesken. Oikeampi mitoitus lähestynee n. lirun:n 
levyväliä, jolloin siirtimeenkin syntyy painehäviötä ja sa
malla hinta pienenee.
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9.1.2. Käyttövesisiirtimet

Käyttövesisiirtimien optimointi on tehty samoilla rajoitii
mien arvoilla kuin kohdan 9.1.1. ajot. Koska ohjelmaversion 
ajoaika oli yli 2 tuntia, tutkittiin suoraan sellaista jär
jestelmää, jossa painehäviöt ja fyysiset mitat on rajattu 
toteutuskelpoisiin arvoihin ( Ap alle 20 kPa ja siirtimen levyväli yli 3 mm).
Taulukossa 4. erikseen pelkälle käyttövesijärjestelmälle 
lasketut optimiarvot.
Taulukossa 4. on löydettyjen optimiparametrien arvoja yh
distetylle järjestelmälle (lämmitys ja käyttövesi). Lasken
tatarkkuutta on huononnettu 0.075 %:iin, jotta ajoaika oli
si pysynyt kohtuullisena. Kaikkia rajoitettuja arvoja ei 
saatu ajettua, sillä ohjelma juuttui ikuisluuppiin, eikä 
juuttumisen aiheuttanutta rajoittimen arvoa ole onnistuttu 
löytämään.

Taulukko 4. käyttövesijärjestelmän optimointitulokset

järjestelmän tunnus
LLY 70/40 LLY 70/40 RTM 80 RTM 60 Tm 80 K Tm 80 T

röSt 69.1
65-70

70 65
65-65.1

65
65-65.1

65
65-65.1

70
65-70

rajat 112.4
100-115

110.2 100
100-100.1

100 113.3
100-115

115
100-115

räSat 41.6
21-42 41.8 62.8

21-65
43.9
21-45

35
21-35

30.76
21-35

tm.rajat
41.1

35-70
40.8 62.7

21-80
46.4
21-65

44.73
35-80

58.5 ei
35-80

huom

tr§jat 40.8
20-40

40.8 60
21-60

42.5
20-45

27.27
20-60

29.5
20-60

"

ta 0.76 1.04 2.9 1.4 7.7 1.25 »
A.Is 3.7 5.2 2.52 2.74 1.4 7.4 "
Apat 283 285 120 232 396 388 "
Лре 0.017 0.0026 0.052 0.074 0.114 0.0068
Apt 48.93 12.95 3.967 7.51 1.768 0.047



78

LKV
ф 314.5 314.3 313.8 314.8 314.1 314.4
ф1., rajat

156.95
156-300

313.9
0-300

67.4
0-300

314.5
0-300

314.07
0-300

253.45
0-300

ф1 157.52 0.3 246 0.3 88.7 61
Alsvk 3.63 6.37 4.1 -399.1 -392.4 8.39
Alsvt 22.65 6.47 1.28 8.8 33.6 23.67
^kier 45

45-50
45.6 45.3 45.5 45.06 45.2

k % 92 28.2 15 100 20 20
Alsv2k 0 0 0 0 0 0
Alsv2t 4.89 0.05 4.29 0.06 14.05 4.1
^kpl 13.66 11.57 18.6 20.2 20.2 11.05
tk 41.5 11.67 55 20.2 32.9 22.53
tt 77.1 39.7 89.8 42.4 60.3 49.6
Apevk 1.02 5.5 19.3 30.645 0.776 0.143
A^evt 2.94 8.4 50.38 49.159 2.161 0.44
A^ev2k 66.405 2.9 29.7 0.066 0.202 38.278
A^ev2t 61.85 3.0 43.6 0.064 0.122 31.409
Re , evk 1952 6113 25.925 8213 1455 1016
Re . evt 42 240 265 161 2.1 30
Re -, ev2k 14676 2787 23023 12855 8414 7137
Re _. ev2t 19341 4506 37991 16780 8164 8907
Uvk 2470 6713 13135 7134 2223 1981
Uvt 130 1102 1114 870 134 228.8
Uv2k 1463 322 1187 193 290 954
Uv2t 1554 373 2299 206 258 977
hinta
tarkkuus

46.313
150.5

14.785
150.5

13353
150.5

18324
150.5

76.454
150.5

46676
150.5

iterointi 
kier. 1515 737 1573 952 1905 2135
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Pelkän käyttövesisiirtimen optimointituloksia, taulukossa
4.,voidaan tulkita seuraavasti:
- Painehäviörajoittimia ei ole voitu ottaa käyttöön, koska 
ei ole löydetty sopivia alkuarvoja. Toisin sanoaen ite
rointia ei saatu käynnistymään painerajoitettuna.
- Negatiiviset siirrinpinta-alat selittyvät numeerisen mal
lin ominaisuuksilla, sillä tapauksessa, jossa logaritminen 
lämpötilaero menee negatiiviseksi, saadaan myös negatiivi
sia pinta-aloja. Näitä ei ole huomioitu pinta-alaa lasket
taessa, sillä optimointi on suoritettu suuremman (talvi/ke- 
sä) siirrinpinta-alan perusteella.
- HTM 80 järjestelmän optimointitulos on epäilyttävä, sillä 
iäm^gniäpäisykerroin U siirtimen 1-vaiheessa on 13.135 
W/m C. Lähde /17/s.2.1.2,-3 ja 4. ilmoittaa, että U voi 
vaihdella 150 - 2500 W/m C välillä.
Kustannusvertailu on seuraava:

* LLY 70/40 2-vaiheinen 100%* LLY 70/40 1-vaiheinen 49%* Tm 80/35 K 242%* Tm 80/35 T 148%* RTM 80/60 42%* RTM 60/40 58%
Voidaan siis todeta, että 70/40-mitoituksella 2-vaihe käyt- 
tövesisiirtimessä kaksinkertaistaa hankintahinnan.
- Optimitilanteissa 2-vaihe tulee kyseeseen vain silloin,kun lämmityssiirtimen paluuvesi on 55-60 °C. Muutoin
2-vaihe on tarpeeton.
- Mitoitus tapahtuu talviolosuhteiden perusteella. Kesäolo
suhteissa siirtimen 2-vaihe optimoituu nollaksi.
- Kiertoveden optimaalisesta määrästä ei voida sanoa mitään varmaa.
- Kun raakaveden lämpötila on 5-6 °C, ovat kaukolämpöpaluu- 
lämpötilat lkv-siirtimen jälkeen:

„ asteisuus* LLY 70/40 2-vaiheinen 23.7°C 17.7* LLY 70/40 1-vaiheinen 11.9 5.9* Tm 80 K 20.2. 14.2* Tm 80 T 11 5* RTM 80 18.6 12.6* RTM 60 20.2 14.2
LLY: n suogitus 20 C:n asteisuudesta on siis liian korkea, 

10 C:een asteisuudella saadaan hankintahinnaltaan 
puolet halvempia järjestelmiä.
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Taulukko 5. Käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmien yh
taikainen optimointi.

järjestelmän tunnus
LLY 70/40 LLY 70/40 Tm 80 K

àjSt 69.6
65-70

70 65
65-65.1

rSíat 109.9
100-115

110.8 110.3

äs« 38.8
21-42 40.5 42.0

21-65
tm.rajat

64.9
35-70

65.9 60.9
21-80

tri jat 35.0
20-40

40.0 37.1
21-60

ta 3.8 0.50 4.9
A.Is 2.36 5.03 3.96

Apat 180.8 160.1 188
Дре 0.26 0.088 0.022
Apt 1.278 0.532 0.149
LKV

Ф 314 313.8 314
Ф1. . 
rajat 157.9

156-300
313.8

0-300
313.7
0-300

ф2 156 0 0.3
Alsvk 37.4 31.9 -10.8
Alsvt 26.9 32.4 8.6
^kier 45.3

45-50
45.2 45.0

k % 64.8 47.7 42.2
Alsv2k 0 0 0
Alsv2t 22.92 0 0
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^kpl 23.6 24.7 20.9
tk 46.5 24.7 20.9
4 76.1 43.4 43.1
Apevk 0.079 3.35 16.2
Apevt 0.108 7.69 16.2
Äpev2k 0.685 0.034 0.148
Apev2t 0.596 0.025 0.104
Reevk 12638 3448 8539
Reevt 151 3622 142
Reev2k 1149 3448 5533
Re _. ev2t 1212 3622 5969
Uvk 1338 4368 7570
Uvt 113 208 788

Uv2k 258 104 154
Uv2t 224 99 146
hinta
tarkkuus

274.079
150.5

231.181
150.5

222.038
150.5

iterointi 
kier. 2244 1610 780

Taulukon 5. "tuloksia tulkittaessa voidaan tehdä seuraavat 
johtopäätökset:
- LLY suosituskytkentä, jossa ensiöpaluu patterisiirtimestä 
esilämmittää käyttövettä niin, että teho on puolitettu 1- 
ja 2-vaiheen käyttövesisiirtimen kesken, on n. 18.6% kal
liimpi kuin Tm 80/35 järjestelmä, jossa 1- ja lkv-siirtimet 
on kytketty rinnan. Hintaero johtuu suuremmasta siirrinpin- 
ta-alasta. Siirrin pinta-ala on n. 1.5 kertainen.
- Alhaisin paluulämpötila 20.9 saavutettiin myös Tm 80/35 j ärjestelmällä.

Yhteislaskenta vahvistaa sen ettei lkv-siirtimen 
2-vaihetta tarvita.
- Mitoitus tapahtuu talviolosuhteissa



82

9.1.3. Ilmalämmityspatteri ja lämmönsiirrin

Kohdassa 5. kuvatulla menetelmällä optimoitiin ilmalämmi- 
tyslaitteisto Box-algoritmia käyttäen. Laskenta suoritettiin 
seuraavilla vakiokioarvoilla:

2 m3/s 
-30 °C 

tr 30 °C
jolloin tehontarve on 153.9 kW.

liv
'u

Taulukoissa 6. ja 7. on optimituloksia, kun siirtimen 
fyysisiä ominaisuuksia ja lämpötiloja on muutettu.

Taulukko 6. Ilmastoinnin lamellipatterin ja kaukolämmön 
lämmönsiirtimen optimointituloksia. Muutoksia on tehty 
kaukolämmön lämpötilarajoittimien arvoihin ja lamelli
patterin rajoittimiin. Huora, läpimenoluku ja putkia rinnan.

ÍSJat: 100
100-115 114.2

100-120 115
115-120 114.5

100-120
äjåt 41.2

40-60 44.5 44.37 51.95

t . 
rajat 83.4

50-98 74.5 83.5 78

rSjat 36.7
2-60 40.5 40.1 47.65

tamrajat 85.3 73 70.4 75.14

trl jät 4.47
0-5

3.89 4.29 4.31

m . eiv 0.616 0.517 0.51 0.575

m. . 
rajat 0.747

0-6 1.054 0.827 1.173

mrl jät 0.921
0-4.9

1.126 1.201 1.326

m2 2.09 0.952 1.387 0.694
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LÄMMÖNSIIRRIN
a.rå j at 0.404

0.1-0.6
0.348 0.436 0.322

rajat
0.00214
0.0005-0.003

0.00245 0.00275 0.00193

Li. , rajat
0.702
0.1-1

0.621 0.538 0.732

nirajat
5
2-15

7 8 2

Alsi 0.0896 0.0642 0.1055 0.0191
Ui 198.85 154.11 106.77 532
“ei 378.8 256.9 188.3 890
“ti 419.4 385.9 246.98 1354
Re . ei 1505 1094 819 5004
Re. . ti 1586 1635 1036 7766

LAMELLIPATTERI
iv-kanavan
leveys
rajat

0.709
0.3-3

0.732 0.491 0.3

läpimeno
luku
rajat

11
1-50

15 4 14

putkia 
rinnan 
ra j at 5

1-20
4 1 2

ripa 
väli 
ra j at 0.009

0.0007-0.1
0.0094 0.0098 0.0094

0.0007-0.001
drMjat 0.0495

0.005-0.05
0.0479 0.0377 0.0143

SI
putkiväli 
poikittain 
ra j at 0.089

0.01-0.5
0.09 0.14 0.092

S2
putkiväli
pitkittäin
rajat 0.0465

0.01-0.05
0.0174 0.113 0.0833
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lk 0.527
kanavan korkeus

0.38 0.253

ntripavälejä
72 78 49

1, 0.581
lamelli
patterin pituus

0.288 1.738

A
ripa-ala

43.88 16.81 43.01

A± 7.13
putken sisäsala

6.86 1.397

kSkonaisala 49.25 21.52 43.52

Ac 0.0108 0.00166 0.00757

•H•H
Q)ta 668016 4186550 723931

Cmin 1.578 1.578 1.578

Cmax 3.856 4.713 5.024
€ .1 0.94 0.983 0.976
APev 0 0 0
AP± 74 2124 148
hinta
tark.

59.383
35.5

31.618
35.5

53.681
35.5

401 414 359

0.241

31

1.249

18.65

0.414

17.47

0.00525
397202

1.578

5.55
0.94
0
349
27.507
35.5
376iter.kier
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Taulukko 7. Lamel lipat "terin ja ilmastoinnin kauko- 
lämmönsiirtimen optimimointituloksia. Jatkoa taulukolle 6.

Ï&Îat 113.2
100-120

115.07 112.5 11.9

ågåt 43.78 45.66 43.1 50.85

t . 
rajat 68.16 78.31 85.26 87

rl jät 38.78 40.98 38.33 46.14

rljat 67.32 71.12 76.03 75.06

trlj at 5 4.69 4.75 4.71

m . eiv 0.519 0.519 0.52 0.589

m, . rSjït 1.216 0.958 0.766 0.877

mrlj at 1.283 1.21 0.966 1.255

m2 0.067 0.252 0.2 0.377

LÄMMÖNSIIRRIN
a.
rajat

0.334 0.285 0.379 0.313

b.
rajat 0.0023 0.00228 0.00245 0.00235

L.
rajat

0.724 0.698 0.655 0.759

n.
rajat

3 5 7
2-15

3

A. . lsi 0.0293 0.0443 0.0845 0.04
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u.1 288.07 223.14 141
Œei 465.78 381.42 255.4
ati 757.9 539 316.3
Re . ei 2465 1786 1073
Reti 4011 2476 1268

LAMELLIPATTERI
iv-kanavan
leveys
rajat 0.545 0.456 0.472

läpimeno
luku
rajat

1
0.5-1

2
0.5-2

13
0.5-15

putkia
rinnan
rajat

6
1-20

10 6

ripa
väli
rajat

0.01
0.0007-0.1

0.01 0.00764
0.0005-1

drHjat 0.05
0.0005-0.05

0.0483 0.0145

SI
putkiväli 
poikittain 
ra j at 0.107

0.001-2
0.116 0.0541

S2
putkiväli 
pitkittäin 
ra j at

0.064

0.01-0.5

0.055 0.04

lk 0.724
kanavan korkeus 1.22 0.354

ntripavälejä
54 45 61

0.773lamelli
patterin pituus

0.722 0.977

A
ripa-ala

60.15 78.8 42.16

A.i^_, . „ 6.088 8.258 2.745putken sisäsala

570.4
713
3417
4171

0.328

13
0.5-15

2

0.0097
.008
0.0147

0.0976

0.111

0.215

33

1.585

22.45

316

0.367
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kSkonaisala 64.85 84.89 30.7 21.45

Ac 0.00281 0.00386 0.0133 0.00597
Reii 2585595 1821230 159096 357384

Cmin 1.578 1.578 1.578 1.578

Cmax 5.366 5.064 4.043 5.25
€i 0.9998 0.94 0.916 0.952
APev 0 0 0 0
Api 823 349 66 276
hinta 74.894 94.960 40.824 31.515tark. 35.5 35.5 35.5 35.5
iter.kier 370 338 376 418

Taulukkoja 6. ja 7. tulkittaessa voidaan tehdä seuraavat 
j ohtopäätökset:

- Alle 40°C:een kaukolämpöpaluulämpötiloja ei saatu 
laskettua (ei tulosta).

- Toisiomenolämpötila on optimaalisimmillaan 78°C 
ja toisiopaluulämpötila 47°C.

- Siirtimiä ei tässä ole erikseen optimoitu, mutta 
optimaaliset parametrit näyttävät samoilta kuin 
edellä patterijärjestelmissä lasketut.

- Kaukolämpöveden optimaalisin menovesiarvo on 110
C.

- Iv-kojeen menovesipumppu tulee mitoittaa niin,
että sekoitusjohdon virtaama huipputehoti-
lanteessa lähestyy nollaa.

- Optimaalinen lamellipatteri on kapea ja moniläpi- 
menoinen pikemminkin kuin leveä ja vähäläpimenoi- 
nen. Näin ristivirtapatteri alkaa muistuttaa vas- 
tavirtapatteria.

- Lamellipatterin putken halkaisijalla on taipumus 
optimoinnissa kasvaa suureksi, ennemmin kuin että 
lamellin pinta-ala kasvaisi.
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- Lamellipatterin optimaaliset fyysiset ominaisuudet ovat:
* ripaväli 10 mm
* vesiputken halkaisija suurin sallittu
* poikittainen putkiväli n. 90 mm
* pitkittäinen putkiväli n. 83 mm

- Iv-patterin ilmapuolen painehäviö ei tule mitoi
tusta rajoittavaksi tekijäksi.

- Optimaalisen lamellipatterin lämpötilahyötysuhde 
nousee miltei l:teen.

~ lv-j ärj estelmän optimointia ei saatu mahtumaan 
samojen tunnusten alle kuin patteri- ja käyttöve
si järjestelmien mitoitus.

- Suhteelliset kustannusvertailut ovat seuraavat:
*kt 100 114 115 113 115 114 112 111
tkpi 41 44 44 44 46 52 43 51
tmiv 83 75 83 68 78 78 85 87

^tniv 37 40 40 38 40 48 38 46
am 85 73 70 67 71 75 76 75

invest. 62 33 56 79 100 29 43 33 %
Voidaan todeta että fyysinen mitoitus määrää han
kintakulut ennemminkin kuin lämpötilamitoitus.

Taulukossa 8. on osateholaskelmia, joista todetaan ettei op
timointi edennyt yhtä pitkälle kuin eo. 6. ja 7. taulukoiden 
laskelmat. Näin ollen ne tuskin edustavat optimaalista osa- 
tehomitoitusta, sillä osatehomitoitus tuskin on määräävämpi 
kuin täystehomitoitus, kuten taulukko 8. antaisi olettaa.
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Taulukko 8. lv-■lamellipatterin osatehon optimointituloksia.

t
U -10 -10 -10 -5

teho 99 kW 99 99 86

Vt 116.9
rajat 100-120 100

100-100.1
95
95-95.1

95
95-95.1

t,kpi.,.rajat
53
40-60

50.4 50.7 43.65

£s}at 63 57.56 56.2 50.2

rS^at 49.4 46.24 46.68 40.9

rljat 55.7 54.2 52.9 48.2

trljat 3.65 4.17 4.06 2.73

m . eiv 0.362 0.469 0.526 0.39

m. . rïlXt 1.621 2.008 2.379 2.123

mrl j at 3.713 2.961 3.767 2.817

m2 2.09 0.952 1.387 0.694

LÄMMÖNSIIRRIN
a.
rajat 0.4404 0.458 0.6 0.537

b.
rajat 0.00238 0.003 0.003 0.003

Li. „ rajat 0.699 0.655 0.732 0.925

n.
rajat

7 7 8
2-15

8

A. . lsi 0.0477 0.0497 0.0669 0.0671
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U.1 130.2 120.7 96.1 85
^ei 182.5 170.03 133 115
Œti 455.6 416.07 341 325
Re . ei 650 776 534 416
Ret± 1960 416 1751 1532

LAMELLIPATTERI
iv-kanavan
leveys
rajat 0.810 1.258 0.889 1.208

läpimeno
luku
rajat

8
0.5-15

11 11 8

putkia
rinnan
rajat

9
1-20

2 1 1

ripa 
väli 
ra j at 0.0095

0.0007-0.1
0.01 0.01

0.0005-0
0.01
.008

drMj at 0.015
0.0005-0.05

0.015 0.015 0.015

SI
putkiväli
poikittain
rajat 0.0452

0.001-2
0.0531 0.1478 0.131

S2
putkiväli
pitkittäin
rajat

0.232

0.01-0.5

0.288 0.308 0.131

lk 0.421
kanavan korkeus 0.151 0.148 0.131

ntripavälejä
85 125 88 120

2.093lamelli
patterin pituus

3.64 3.95 1.953

A
ripa-ala

149.9 137.5 102.7 61.5

A± 2.26
putken sisäala 1.58 0.407 0.403
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kSkonaisala 142.9 133.17 101.6 60.4

Ac 0.1167 0.0224 0.0284 0.02348
Reii 17713 92308 72810 86901

Cmin 1.634 1.634 1.634 1.6485

Cmax 15.526 12.379 15.748 11.776
ei 0.973 0.9999 0.997 0.983
ДРev 0 0 0 0
AP± 1.51 29 18.97 27.4
hinta 153.013 143.254 111.739 70.492tark. 35.5 35.5 35.5 35.5
iter.kier 145 167 245 173
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9.1.4. Investointitason herkyystarkastelu

Investointitason optimoinnissa lähtöarvoina olleille muut- 
tiijille on tehty herkkyys tarkastelu. Herkkystarkastelu jä
tettiin suppeaksi, sillä edellä havaittiin merkittävimmiksi 
muuttujiksi lämpötilat. Seuraavien muuttujien herkkyyttä tarkasteltiin:

* kaukolämmön menoveden lämpötila
* kaukolämmön paluuveden lämpötila
* lämmönsiirtimen asteisuus

Herkkyystarkastelu tehtiin vain patteripinta-alalle ja pat- 
terilämmönsiirtimen pinta-alalle, koska tämä opti
mointiohjelma antaa tuloksen tälläiseen tarkoitukseen koh
tuullisella laskenta-ajalla.
Herkkyystarkastelu, jossa yksittäisen muuttujan vaikutusta 
kokonaisuuteen yritettiin selvittää, voitiin tehdä vain 
niin, etteivät kustannusfunktion rajoittimet olleet mukana. 
Tästä syystä kustannusfunktiossa mukana oleva logaritminen 
lämpötila ajautui joissakin tapauksissa nopeasti negatiivi
seksi ja herkkyyden tarkastelu oli lopetettava.
Optimaalisen kokonaisuuden muodostumisesta yksittäisten 
muuttujien vaikutuksen tarkastelu ei kerro paljoakaan, sil
lä vaikka optimista poistuttiin kumpaan tahansa mahdolli
seen, suuntaan ei optimikohta yleensä paljastanut.

Kaukolämmön menoveden lämpötilan vaikutus lämmönsiirto- 
pinta-aloihin.

Kaukoiämpömenoveden vaikutusta voitiin tarkastella vain 
lämpötila alueella 90 - 120 C. Sillä kun kl-menovesi nousi 
toisiomenoveden lämpötilan tasolle, eskaloituivat pinta-a
lat nopeasti. Herkkyydet kuvissa 15 ja 16. Toisiomenoveden 
lämpötila säilyy vakiona, sillä se ei ole kaukoiämpömenove
den funktio.
Optimaalinen sii^rinpinta-ala oli 94-151 m^ ja patteri pin
ta-ala 0.6-4.7 m , rajoittimien arvoista riippuen
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« LEGEND ■

1.4

1.3

0.6

0.2

10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 110 120 130

SUORIN PINTA-iALA/KL —MENOVESI

Kuva 15. Kaukolämmön menovesilämpötilan vaikutus 
lämmönsiirtimen pinta-alaan. Teho 100 kW.

- LEGEND -
»»—n n-»—I

10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 110 120 130

PATTERI PINTA -ALA/KL -HENOVESI

Kuva 16. Patteripinta-ala kaukolämpöveden lämpötilan 
funktiona.

Optimipistettä 100 °C ei voida havaita tästä yksittäistä 
muuttujaa koskevasta tarkastelusta. Kuvan 15. tulos, jonka 
mukaan menoveden lämpötilan nostaminen laskee siirrinpinta- 
-alan tarvetta on tietysti sellaisenaan tosi. Mutta se on 
ristiriitaista optimoidun tuloksen kanssa. Vrt. taulukot 1 ja 2.



94

Kaukolämpöveden paluulämpötilan vaikutus lämmösiirtopinta-
-aloihin esitetään kuvissa 17. ja 18.

- LEGEND »

10 IS 20 2S 30 as 40 45 SO SS 60

KL—PALUU LT/SIIPRIN PINTA-ALA

Kuva 17. Kaukolämpöveden paluulämpötilan vaikutus läm- 
mönsiirtimen pinta-alaan.

« LEGEND «
• pat

1200

1000-

900-

200-

1--1--i
10 IS 20 25 ao as 40 45 SO 55 60

KL-РА LUU L T/PATTEPIPINTA—ALA

Kuva 18. Kaukolämmön paluuveden vaikutus patteripinta-
alaan.
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Kuten kuvista 17. ja 18. havaitaan on kaukolämmön paluu- 
lämpötilalla voimakas vaikutus sekä patteri, että lämmön- 
siirtopinta-alaan. Muutoksen vaikutus on vastakkainen. Pa- 
luulämpötilan nosto siis pienentää patteripinta-alaa, mutta nostaa siirrin pinta-alaa. Käyrien leikkauspiste on 36 6C.
Kuvasta 19., jossa on ensiö massavirran muutos kaukolämmön 
paluulämpötilan funktiona, voidaan havaita, että kauko
lämmön paluulämpötilan noustessa ensiömassavirta kasvaa. 
Tästä on seurauksena pumppausenergian tarpeen kasvu kauko
lämpöverkossa. Myös verkon lämpöhäviöt kasvavat lämpötila- 
tason noustessa.

■ LEGEND -
0.6

0.5-

0.4-

0.2-

0.1

10 15 20 25 ao as 40 45 SO SS 60

KL—PALUU LT/KL-MASSAUIPTA

Kuva 19. Kaukolämpöensiömassavirran muutos kaukolämpö- 
paluulämpötilan funktiona. 100 kW.

Kuvista 16-19. tulee huomata, ettei paluulämpötila voi laskea alle huonelämpötilan, tässä 20°C. Tätä ei voida ottaa 
huomioon käyttämättä funktion rajoittimia.



96

Lämmönsiirtimen asteisuuden vaikutus lämmönsiirtopinta-a- 
loihin on kuvissa 20. ja 21.

100

e 10 12 14 16 IB 20 22 24 26 20
ASTEISUUSyPA TTERIPINTA-ALA

Kuva 20. Lämmönsiirtimen asteisuuden vaikutus patteri- 
pinta-alaan.

0.3-
0.25-

0.15-

t (UC)
0 10 12 14 16 10 20 22 24 26 29

asteisuus/siirrin rinta-ala

Kuva 21. Lämmönsiirtimen asteisuuden vaikutus 
lämmönsiirtimen pinta-alaan.

Käyrien leikkauspiste on 3°C, 
sua. se on lähellä optimiratkai-
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Tämän herkkyystarkastelun perusteella optimaalisuudesta ei 
siis voitu sanoa paljoakaan. Jos jotain halutaan sanoa, 
lienee se jotain sen kaltaista, että optimointityökalu an
taa tuloksen, jota ei voida perustella tarkastelemalla yk
sittäisten muuttujien vaikutusta. Tämän kirjoittaja on tai
puvainen toteamaan, että kyseessä oleva rakennuksen lämmi- 
tyslaitteiden mitoitus satoine parametreineen on ilmiö, 
jossa kokonaisuus on enemmin kuin osiensa summa. Humanisti
selta puolelta lainattuna käsitteenä holismi saattasi olla 
jotain, joka yrittää kuvata sellaisia ilmiöitä, joille ei 
helposti löydy yhtä ainoaa selittävää muuttujaa.
Tässä ei siis yritetä löytää suurta selitystä sille, miksi 
kyseisellä kustannusfunktiolla on rajoittimista riippuvia 
optimikohtia, vaan jatketaan niihin johtopäätöksiin, joita 
saavutetuista optmiratkaisuista voidaan tehdä.

9.1.5. Kytkentä

Suomalainen suosituskytkentä /10/, kuva 22. on perusteltu ainoastaan, kun t^ on suurempi kuin 50°C.
N^in °n esim. 1-putkijärjestelmissä ja vanhoissa 80-60°C 
mitoitetuissa 2-putkijärjestelmissä. Tuolloinkin käytön 
osalta lähestytään järjestelmää SJK, joka ei siis ollut 
edullisin tutkittu, sillä lkv-järjestelmä vuotuinen käyttö
aika jää lyhyeksi.
On myös mainittava, ettei vanhojenkaan järjestelmien ole 
välttämätöntä toimia korkealla toisiopaluulämpötilalla, 
vaan asennetut laitteet tulee saattaa toimimaan niin, että 
niiden lämpötekniset ominaisuudet tulevat täysin hyödynne
tyksi.
Näinollen kuvan 22. järjestelmä oikein säädettynä on pe
rustellumpi kuin vanha LLY: n suosituskytkentä, sillä se on 
halvempi kuin kuvan 3. järjestelmä.
Iv-järjestelmän optimaaliset mitoitusarvot näyttävät poik
keavan patteriverkon mitoituslämpötiloista, joten iv-jär- 
jestelmä tarvitsee joka tapauksessa oman säätö
järjestelmänsä. Toisaalta sillä ei liene merkitystä sekoi
tetaanko vesivirrat toisio- vai ensiöpuolella.
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Kuva 22. Edullisin tutkittu rakennuksen kaukolämpö- 
kytkentä - hankintakustannusten perusteella valittu.
1 patteriveden lämmityksen lämmönsiirrin
2 käyttöveden lämmityksen lämmönsiirrin
3 patteriverkosto
4 patteriveden kiertovesipumppu
5 patteriveden lämmityksen säätöventtiili
6 käyttöveden lämmityksen säätöventtiili
7 lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu
8 kylmä käyttövesi
9 käyttövesi
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9.2. Käyttökulujen perusteella

Tässä laskelmiin mukaan otettiin käytönaikaiset kuluteki- 
jät, jotta saataisiin selville minkälaista hyötyä tai hait
taa hankintakustannusten optimoinnin perusteella valituilla 
mitoitusparametreillä aiheutetaan kaukolämpöj ärj estelmässä. 
Näinollen tarkastelunäkökulma on kansantaloudellinen, sillä 
hyödyt tai haitat aiheutuvat lämmöntoimittajalle ja ehkä 
välillisesti kaukolämmön käyttäjälle, jos kustannusten jako 
perustuu aiheutusperiaatteelle.
Kohdissa 6. ja 7. kuvaillun mukaisella Fortran-ohjelmalla 
laskettiin järjestelmän

- lämmityspolttoaineen tarve
- kaukolämpöverkoston lämpöhäviöt 
kuluttajaa kohti

- lämmitys- ja verkoston lämpöhäviöenergian muo
dostamalla vastapaineella tuotettuun sähköener
giaan kulunut polttoaine

- vastapainevoimalaitoksessa tuotetun pumppaussäh- 
kön polttoainetarve painehäviön voittamiseksi

Tarkasteluun otettiin pelkät patterilämmitysj ärj estelmät 
lämmönsiirtimineen, sillä käyttöveden kulutukselle ei ollut 
käytettävissä pysyvyyttä. Myöskään käyttövesisiirrin ei 
edellä lasketun perusteella saisi ainakaan nostaa kauko- 
1ämpöveden paluulämpötilaa. Näin ollen käyttöveden vaikutus 

pienentänyt lämpöhäviötä sekä pumppaussähkön tarvetta 
ja suurentanut vastapainesähkäsaalista, sillä jäähdytys 
siirtimessä olisi suurentunut. Rakennuksen energiankulutus 
on tässä ollut vakio, niinpä sillä ei ole merkitystä, muo
dostuuko kaukolämpöjärjestelmään päin näkyvä kuorma ilmas
toinnin, lämmityksen vai käyttöveden energiantarpeesta.
Tarkastellut järjestelmät (samat nimikkeet kuin kohdassa9.1. )

- LLY 70/40
- RTM 80
- RTM 60
- Tm 80 K
- Tm 80 T

Lisäksi tarkasteltiin ns. keskimääräistä suomalaista kauko- 
lämpökuluttajaa, jonka mitoitusolosuhteita voitaisiin ku
vailla seuraavasti :

tkttkp
m

115 C 60°C 
85°C 
65°C

Jatkossa nimitys SJK.



100

9.2.1. Järjestelmän käyttäytyminen osateholla

Osatehokäyttäytymisen tutkiminen on mitä tärkeimmässä osas
sa selvitettäessä lämmitysjärjestelmän käytöstä aiheutuvia 
kuluja. Edellä selvitetyt mitoitusolosuhteethan edustavat 
vain hyvin lyhyttä vuotuista käyttöaikaa - ehkä n. 5 d/a.
Kohdan 6. mukaisesti lasketut osatehokulut edustavat sitä 
lämpöteknisin perustein haettua edullisinta tasoa, joka ao. 
optimoiduin maksimitehoparametrein mitoitetuilla laitteilla 
voidaan saavuttaa.

9.2.2. Tyypillisen suomalaisen kaukolämpölaitoksen osateho

Kuvassa 22. esitetyillä kaukolämpölämpötiloilla, jotka vas
taavat kuvan 9. pysyvyyskäyrää laskettiin:

- lämmitysenergia
- vastapainesähköenergia
- lämpöhäviöenergia verkostossa
- pumppausenergia

Laskenta oli seuraava:
- tuotantokulut lasketaan samoin kuin kohdassa 7. 
on esitetty.

- kaukolämpölämpötilat saatiin tiedostosta, joka 
on piirretty kuvaan 22.

- ensiövirtaama laskettiin kaavoilla 1-3.

Vertailutulokset on liitetty taulukoihin nimikkeellä S JK.
Ohjelman laskentatulokset ovat kuvissa 23-26, joista voi
daan selvästi todeta lämmittäjän käsiohjaamiseen perustuvan 
lämpötila-asettelun olevan varsin sattumanvaraista. Tosin 
lämpötilaliukumalla voidaan huomattavasti tasata kuormi
tushuippuja verrattuna puhtaaseen kaukolämpömenovesilämpö- 
tilan ulkolämpötilaohjaukseen. Toisaalta tehomuutokset täs
sä on laskettu vuorokausikeskitehoina, jolloin tuntiset huiput eivät näy.
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Kuva 23. Kaukolämpöteho, -menovesilämpötila ja -paluuvesi- 
lämpötila tehopysyvyyden funktiona olemassa olevassa kauko
lämpölaitoksessa (Seinäjoki v.1989).

Kuva 24. Kaukolämpöveden ensiömassavirta (kg/s)
100 kW:n teholla, kun kaukolämmön lämpötilat ovat kuvan 
22. mukaiset.
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Kuva 25. Vastapainevoimalaitoksen rakennusaste, kun voima
laitoksen teho on vakio ja kaukolämpöveden lämpötilat muut
tuvat kuvan 22.mukaisesti.
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sjk suhteellinen teho

Kuva 26. Kaukolämpöverkoston lämpöhäviöteho, kaukolämpöve
den pumppausenergian tarve, vastapainesähkön teho ja lämmi
tysteho suhteellisesti verrattuna lämmityksen huipputehoon, 
kun kaukolämmön lämpötilat ovat kuvan 22. mukaiset.
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Kuva 27. Kaukolämpöverkoston lämpöhäviöteho, kauko
lämpö veden pumppausenergian tarve, vastapainesähkön teho ja 
lämmitysteho suhteellisesti verrattuna lämmitys tehoon, kun 
kaukolämmön lämpötilat ovat kuvan 22. mukaiset.
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Kuva 28. Kaukolämpölämpötilat ulkolämpötilan funktio
na v.1989 Seinäjoella.
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Seinäjoella 1989 esiintyneiden kaukolämpölämpötilojen aiku- 
heuttamista käyttöluista saadaan vertailukohta jatkossa oi- 
esitettäviin optimoituihin järjestelmiin.

9.2.3. Lämmitysenergian kulutus

Kaikilla järjestelmillä saatiin täsmälleen sama energianku
lutus, koska lämpöhäviöitä siirtimissä ei ole otettu huo
mioon. Toisaalta siirtimen lämpöhäviöt luovutetaan ra
kennuksen lämmitystaserajan sisälle, joten niillä ei tässä 
ole merkitystäkään.
Lämmitystehon huipunkäyttöaika oli 1349.4 h/a.

9.2.4. Vastapainesähkösaalis

Koska vertaillut järjestelmät toimivat eri lämpötiloilla, 
saadaan vastapainesähköä erisuuret määrät.

LÄMPÖTEKNINEN MITOITUS 
järjestelmä lämmitysenergia

MWh/a
LLY 70/40 
RTM 80 
RTM 60 
Tm 80 K 
Tm 80 T 
SJK

134.9386
134.9386
134.9386
134.9373
134.9373
134.9373

vp-sähkö
MWh/a
34.44763
34.443102
34.6318
34.833
34.6505
32.8021

%
100
99.987

100.535
101.118
100.589
95.22

Voimalaitoksen rakennusasteen vaihtelua vuoden mittaan on 
esitetty kuvissa 29-32. Niistä ei suoraan voida havaita eri 
järjestelmien paremmuutta.
Sen sijaan ero kuvan 25. rakennusasteeseen on selvä etenkin 
lämpimänä vuodenaikana.
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Kuva 29. Vastapainevoiman rakennusaste järjestelmällä 
LLY 70/40.

jrtju 80/60 rakennusaste
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Kuva 30. Vastapainevoiman rakennusaste "järjestelmällä 
HTM 80.
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rakennut

г tm 60 rakennusaste

Kuva 31. Vastapainevoiman rakennusaste järjestelmällä HTM 60.

Kuva 32. Vastapainevoiman rakennusaste järjestelmällä Tm 80 T.
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9.2.5. Painehäviöenergia

Keskimääräistä kaukolämpökuluttajaa kohti olevassa johdossa 
aiheutunut painehäviöenergia oli seuraava:
järjestelmä
LLY 70/40 
RTM 80 
RTM 60 
Tm 80 K 
Tm 80 T 
SJK

netto vp-sähkö pumppausenergia %
MWh/а kWh/a

34.41639 31.23618 100
34.3607009 82.4011 236.8
34.588329 43.4963 139.2
34.807827 25.17745 80.6
34.63023 20.2867 64.95
32.77469 26.51 84.9

Vertailluissa järjestelmissä oli siis varsin suuria eroa
vaisuuksia. SJK-j ärj estelmän pienen pumppausenergian tarve 
selittyy liian korkealla menovesilämpötilatasolla.

9.2.6. Lämpöhäviöenergia

Keskimääräistä kuluttajaa kohti olevassa johdossa aiheutu
nut lämpöhäviö oli:
järjestelmä lämpöhäviö

MWh/a
lämmitys
energiasta

%
%

LLY 70/40 8.86444 6.6 100RTM 80 8.839498 6.55 98.6RTM 60 8.5069275 6.3 94.9Tm 80 K 8.1316975 6.0 90.7Tm 80 T 8.6235 6.4 96.2SJK 23.1714 17.2 258.5
Voidaan jälleen kerran havaita, ettei käytännön järjestelmä 
SJK toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Korkeitten läm- 
pöhäviöiden takia hävitetään polttoaine-energiaa saamatta 
vastaavaa määrää vastapainesähkönä hyödyksi.
Kohdissa 9.2.2.-5. esitetyt tehot ovat kuvissa 33-46.
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Kuva 33. Suhteelliset tehot LLY 70/40 lämpötekninen 
mitoitus.
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Kuva 34. Suhteelliset tehot LLY 70/40 lämpötekninenmitoitus.
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Kuva 35. Suhteelliset tehot LLY 70/40 painerajoitettu 
mitoitus.
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Kuva 36. Suhteellinen teho Tm 80 T lämpötekninen mitoitus.
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Kuva 37. Suhteellinen teho Tm 80 K lämpötekninen 
mitoitus.
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Kuva 38. Suhteellinen teho Tm 80 K painerajoitettumitoitus.
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Kuva 39. Suhteellinen teho Tm 80 T lämpötekninen mi
toitus.
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Kuva 40. Suhteellinen teho Tm 80 T painerajoitettu
mitoitus.
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Kuva 41. Suhteellinen teho RTM 80 lämpötekninen mitoitus .

RTH 80/60 JL-teho/teho 365 (d)

Kuva 42. Suhteellinen teho RTM 80 lämpötekninen mitoitus .
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Kuva 43. Suhteellinen teho RTM 80 painerajoitettu mitoitus.

Kuva 44. Suhteellinen teho RTM 60 lämpötekninen mi
toitus.
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Kuva 45. Suhteellinen teho RTM 60 lämpötekninen mi
toitus.
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Kuva 46. Suhteellinen teho RTM 60 painerajoitettu 
mitoitus.

Merkillepantavaa on, että suhteellinen lämpöhäviöteho ke
säisin on varsin suuri, jopa suurempi kuin kaukolämpöteho.
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9.2.7. Käyttökustannusvertailu

Vertailtaessa em. järjestelmien käyttökustannuksia, on ku- 
lupuolelle laskettava

- lämmitysenergia
- lämpöhäviöenergia
- painehäviöenergia 

ja tuottopuolelle
-vastapainesähköenergia, joka siis kaukolämmön kannalta katsottuna on myyntikelpoinen sivutuote.

Laskettaessa em. energioille arvoa, on polttoaineille ja 
sähkölle käytetty seuraavia hintoja:

- vastapainesähkö 50, 100, 150, 200, 250 mk/MWh
- polttoaine 30, 50, 70, 90, 110, 130 mk/MWh

Taulukossa 10. ja kuvassa 49. on esitetty edellä laskettu
jen järjestelmien vertailu sovitettuna Suomen v.1988 kauko- 
lämmitysoloihin. Tuolloin käytettiin vastapainekaukolänuni- 
tysvoimalaitoksissa polttoaineita 37.308 GWh/а /6/s.l.
Taulukossa 10. on vastapainesähkön arvona käytetty 50..250 
mk/MWh ja polttoaineen hintana 30..130 mk/MWh.
Kaikilla kustannustasoilla edullisimmat käyttökustannukset 
saadaan järjestelmällä TM 80 K. Järjestelmien keskinäiseksi 
kustannusvertailuksi saatiin seuraavaa:

lämpötekninen mitoitus
LLY 70/40 93.43 % = % SJK-järjestelmän käyttö-
RTM 80 93.38 % kuluista
RTM 60 93.29 %
Tm 80 K 93.18 %
Tm 80 T 93.35 %
SJK 100 %

painehäviön rajoittama mitoitus 
LLY 70/40 99.00 % = % SJK-järjestelmän käyttö-
RTM 80 98.88 % kuluista
HTM 60 98.87 %
Tm 80 K 89.95 %
Tm 80 T 98.82 %
SJK 100 %
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Taulukko 9. Kuluvertailu 100 kW:n lämmitysteholla ja 
koko Suomen kaukolämmityskuormalla lämpöteknisestä 
mitoitetuilla järjestelmillä. Havainnollisuuden kär- 
misen uhalla taulukossa on säilytetty kaikki desimaa
lit, sillä pienet muutokset aiheuttavat isoja vaiku
tuksia lopputuloksessa.

TM 80 K TM 80 T HTM 80 HTM 60 LLY 70/40 SJK 
p-aine 134.9373 134.9373 134.9386 134.9386 134.9386 134.9373 MWh/a
vp-sähkö 34.833 34.65052 34.4431 34.63183 34.44763 32.8012
1-häviö 8.131698 8.6235 8.83965 8.506928 8.96444 23.1714
pumppaus 0.025177 0.020287 0.082401 
ylijäämä 34.80783 34.63023 34.3607
pa-energi 177.9272 178.2316 178.3038
a-hinta sähkö
mk/Mwh 50 1740.391 1731.512 1718.035 

100 3480.783 3463.023 3436.07
150 5221.174 5194.535 5154.105 
200 6961.565 6926.047 6872.14
250 8701.957 8657.558 8590.175

kulut
polttoaine
mk/MWh 30 5337.815 5346.948 5349.113 

50 8896.359 8911.58 8915.188
70 12454.9 12476.21 12481.26
90 16013.45 16040.84 16047.34 

110 19571.99 19605.48 19613.41 
130 23130.53 23170.11 23179.49

0.043496 0.031236 0.02651 
34.58833 34.41639 32.77469 
178.1208 178.3819 190.9364

1729.416 1720.82 1638.735 mk/a
3458.833 3441.639 3277.469 
5188.249 5162.459 4916.204 
6917.666 6883.279 6554.938 
8647.082 8604.098 8193.673

5343.625 5351.457 5728.092 mk/a 
8906.042 8919.095 9546.821 
12468.46 12486.73 13365.55 
16030.88 16054.37 17184.28 
19593.29 19622.01 21003.01 
23155.71 23189.65 24821.73

kulusaldo
poltto-aine/sähkö a-hinnat 
30/100 1857.033 1883.925 1913.042
50/150 3675.185 3717.045 3761.083
90/200 9051.881 9114.798 9175.198

130/250 10870.03 10947.92 11023.24

1884.793 1909.818 2450.623
3717.793 3756.636 4630.617 
9113.211 9171.093 10629.34

10946.21 11017.91 12809.33

mk/a

koko Suomi mk/a
30/100 3.93e+08 3.98e+08 4.04e+08 3.98e+08 4.04e+08 5.18e+08 
50/150 7.77e+08 7.86e+08 7.95e+08 7.86e+08 7.94e+08 9.79e+08 
90/200 1.91e+09 1.93e+09 1.94e+09 1.93e+09 1.94e+09 2.25e+09 
130/250 2.3e+09 2.31e+09 2.33e+09 2.31e+09 2.33e+09 2.71e+09
säästö mk/a
30/100 1.25e+08 1.2e+08 1.14e+08 1.2e+08 1.14e+08 0 
50/150 2.02e+08 1.93e+08 1.84e+08 1.93e+08 1.85e+08 0 
90/200 3.33e+08 3.2e+08 3.07e+08 3.2e+08 3.08e+08 0 
130/250 4.16+08 3.93e+08 3.78e+08 3.94e+08 3.79e+08 0
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Taulukko 10. Kuluvertailu 100 kW:n teholla ja koko 
Suomen kaukolämpökuorma11a kun järjestelmät on mitoitettu 
painehäviön rajoittamina.

TM 80 K TM 80 T RTM 80 RTM 60 LLY 70/40 SJK 
p-aine 134.9353 134.9353 134.9386 134.9377 134.9386 134.9373 MWh/a
vp-sähkö 34.83319 34.65048 34.6851 34.68475 34.43724 32.8012
1-häviö 8.131424 8.623252 8.43773 8.416164 8.978094 23.1714
pumppaus 0.025171 0.020281 0.042242 0.039255 0.031567 0.02651
ylijäämä 34.80802 34.6302 34.64286 34.64549 34.40567 32.77469 "
pa-energi 177.9251 178.2293 178.1037 178.0778 178.3855 190.9364
a-hinta sähkö
mk/MWh 50 1740.401 1731.51 1732.143 1732.275 1720.284 1638.735 mk/a" 100 3480.802 3463.02 3464.286 3464.549 3440.567 3277.469 «

" 150 5221.203 5194.53 5196.429 5196.824 5160.851 4916.204 »
" 200 6961.604 6926.04 6928.572 6929.099 6881.135 6554.938 H

" 250 8702.005 8657.551 8660.715 8661.373 8601.418 8193.673 tl
kulut
poltto-aine a-hinta
mk/MWh 30 5337.753 5346.879 5343.11 5342.335 5351.565 5728.092 mk/a" 50 8896.254 8911.466 8905.184 8903.892 8919.275 9546.821 «

" 70 12454.76 12476.05 12467.26 12465.45 12486.99 13365.55 «
" 90 16013.26 16040.64 16029.33 16027.01 16054.7 17184.28 "
" 110 19571.76 19605.22 19591.4 19588.56 19622.41 21003.01 «
" 130 23130.26 23169.81 23153.48 23150.12 23190.12 24821.73 "

kulusaldo
poltto-aine/sähkö a-hinta
30/100 1856.951 1883.859 1878.824 1877.786 1910.998 2450.623 mk/a50/150 3675.051 3716.935 3708.755 3707.068 3758.424 4630.617 tl
90/200 9051.654 9114.598 9100.759 9097.908 9173.56 10629.34 tl
130/250 10869.75 10947.67 10930.69 10927.19 11020.99 12809.33 "
koko Suomi mk/a
30/100 3.92e+08 3.98e+08 3.97e+08 3.97e+08 4.04e+08 5.18e+0850/150 7.77e+08 7.86e+08 7.84e+08 7.84e+08 7.94e+08 9.79e+0890/200 1.91e+09 1.93e+09 1.92e+09 1.92e+09 1.94e+09 2.25e+09130/250 2.3e+09 2:.31e+09 2!.31e+09 2!.31e+09 2l.33e+09 21.71e+09
säästö mk/a
30/100 1.25e+08 1.2e+08 1.21e+08 1.21e+08 1.14e+08 050/150 2.02e+08 1.93e+08 1.95e+08 1.95e+08 1.84e+08 090/200 3.33e+08 3.2e+08 3.23e+08 3.24e+08 3.08e+08 0130/250 4.le+08 3.93e+08 3.97e+08 3.98e+08 3.78e+08 0

Koko Suomen kaukolämmityksessä ja siihen liittyvässä vasta- 
painesähkön tuotannossa voitaisiin siis säästää n. 100-200 
Mmk/a, jos vastapainevoimalaitospaikkakuntien kaukolämpöku- 
luttajien laitteet toimisivat oikealla tavalla.
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Kuvissa 47-50. on em taulukoiden laskelmat graafisessa muodossa.
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Kuva 47. Suomen kaukolämmitetyn rakennuskannan polt- 
toainekulut,jos siirrytään järjestelmästä toiseen. Lämpö
tekninen mitoitus.
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Kuva 48.Kaukolämmitetyn Suomen rakennuskannan säästöpo- 
tentiaali, jos siirrytään järjestelmästä toiseen.
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Kuva 49. Painerajoitetulla mitoituksella rakennetun 
Suomalaisen kaukolämpöj ärj estelmän polttoainekulut.
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Kuva 50. Peinerajoitetun kaukolämpökuluttaj akannan 
säästöpotentiaali siirryttäessä järjestelmästä toiseen.

Suomessa kaukolämpöenergiaa toimitettiin v. 1988 n.
22.000.000 MWh/a.
Kun tämä kokonaismyynti suhteutetaan em. laskettuun kustan
nusvertailuun, saadaan seuraava tulos:
GWh/a lämmitys vasta- lämpö- pumppausenergia paine-

sähkö
häviö energia

LLY 70/40 22000 5616.2 1461.5 5.093RTM 80 " 5615.4 1441.2 13.434RTM 60 " 5523.4 1386.9 7.091Tm 80 K " 5679 1324.7 4.105Tm 80 T " 5649.3 1405.9 3.307SJK " 5347.7 3777.7 4.322
Todellisuudessa kaukolämmön yhteydessä tuotettiin vastapai- 
nesähköä 4.401,6 GWh/a. Erotus johtuu kesäseisokeista ja 
siitä, ettei kaikilla paikkakunnilla ole voimalaitoksia ja 
myös siitä, ettei kaikkea huippukuormaa tuotettu voimalaitoksilla.
Osatehokäyttäytymisen paremmalla ohjauksella saadaan siis 
seuraavaa etua:

- vastapainesähkötuotannon lisäys 331.3 GWh/a 
(vastaa keskitehoa 30-50 MW) = 6.2 %

- verkoston lämpöhäviön pienennys 2452 GWh/a 
(vastaa keskitehoa 280 MW) = 35 %

- pumppausenergian vähennys 0.227 GWh/a 
(vastaa keskitehoa 26 kW) = 5.2 %
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9.3. Järjestelmän käyttäytymisen kuvaus

9.3.1. Lämpötilapysyvyydet

Eri järjestelmien lämpötilapysyvyydet on esitetty kuvissa 51-58., joissa
- kaukolämpömenovesilämpötila
- kaukolämpöpaluuvesilämpötila
- patteripiirin menovesilämpötila

Tulokset antaneet lämpötilat edustavat matalinta mahdollis
ta lämpötilatasoa, jolla tehopysyvyyskäyrän kuva 9mukai
nen rakennuksen lämmitysteho kyetään toimittamaan. —
Taulukossa 11. on lueteltu ne osatehot, joita suuremmalla 
kuormituksella kaukolämmön menoveden lämpötilaa on nostet
tava kesän vakioarvostaan.

Taulukko 11. Kaukolämpömenoveden vakiolämpötilataso 
ja se aika vuodessa, jonka ao lämpötilataso on riittävä.

järjestelmä kesälämpö- kesälämpöti- osateho, joltila lan ylittävä la kesälämpö-
kl-menolämpö- tilaa on nos
tilan pysyv. tettavat °C

LLY 70/40 70m 40 d=960 h 49.29 %RTM 80 65 28 d=672 h 53.75 %RTM 60 65 33 d=792 h 52.5 %Tm 80 K 65 28 d=672 h 53.75 %Tm 80 T 70 14 d=336 h 60.63 %



122

- LEGEND

Те C

LL Y 70/40 pr 365 (d)

Kuva 51. Lämpötilapysyvyydet painerajoitetulla LLY 
70/40 järjestelmällä.

* LEGEND «

LLY 70/40

Kuva 52. Lämpötilapysyvyydet lämpöteknisesti mitoite
tulla LLY 70/40 järjestelmällä.
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/?/>/ B0/6Q

Kuva 53. Lämpötilapysyvyydet RTM 80 lämpöteknisestl 
mitoitetulla järjestelmällä.

« LEGEND

------ Tkt

------Tkp

Kuva 54. Lämpötilapysyvyydet RTM 80 painerajoitetulla
järjestelmällä.
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100. ►

Kuva 55. Lämpötilapysyvyydet RTM 60 lämpöteknisesti 
mitoitetulla järjestelmällä.

- LEGEND -

rtm 60У40 pr

Kuva 56. Lämpötilapysyvyydet painerajoitetulla RTM 60
j ärjestelmällä.
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- LEGEM) *

tm вОУЗО kesä 65

Kuva 57. Lämpötilapysyvyydet Tm 80 K lämpöteknisesti 
mitoitetulla järjestelmällä.

too >

Tm ВОУЗО pr kesä 65

Kuva 58. Lämpötilapysyvyydet Tm 80 K paineraj oitetul-
la järjestelmällä.
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« LEGEND
100 . ►

tm вОУЗО pr

Kuva 59. Lämpötilapysyvyydet Tm 80 T painerajoitetul- 
la järjestelmällä.

Kuvaan 60. on piirretty Seinäjoen v.1989 lämpötilapysyvyy
det, jotka edustavat tyypillistä kaukolämpölaitoksen käyt
täytymistä LLY 70/40 suunnitteluarvoilla, mutta kuitenkin 
niin säädettynä, että laitteisto ei toimi alhaisimmalla 
mahdollisella lämpötilatasolla. Ero kuviin 51-59. on sil
miinpistävän selkeä ja ilmiselvä indikaattori sille, ettei
vät LLY 70/40 suosituksen laitteet toimi likimainkaan par
haalla mahdollisella tavalla.
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(°C)

kt

kp

Kuva 60. Seinäjoella v.1989 esiintyneet ulkolämpötilat, 
kaukolämmön menovesi- ja -paluuvesilämpötilat vuorokausi 
keskilämpötiloina.

9.3.2. Lämpötilat ja virtaamat ulkolämpötilan funktiona

Kuviin 61-64. on piirretty kaukolämpöveden lämpötilat ulko
lämpötilan funktiona.
Niistä voidaan todeta, että optimoitujen kaukolämpöveden 
meno- ja paluulämpötilojen ulkolämpötilariippuvuus on täs
mälleen sama kuin tehon ja ulkolämpötilan välinen riippu
vuus. Myös toisiopaluulämpötila on lineaarinen tehon funktio.
Kun LLY: n suosittelemaa /12/s.178 menovesilämpöti1akäyrää 
kuva 65. verrataan kuvan 62. kl-menovesikäyrään voidaan 
todeta, että LLYQsuosittelee menoveden lämpötilaa nos
tettavaksi + 5 C ulkolämpötilaa alhaisemmissa lämpöti
loissa. Kl-menovesilämpötilan nostaminen ei kuitenkaan op
timoiduissa järjestelmissä ole tarpeellista ennenkuin alle 
-5 C ulkolämpötilassa.
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Kuva 61. Kaukolämpötehon ja ulkolämpötilan riippuvuus 
Seinäjoella v.1989.

« LEGEND «

20 t -

/?/>/ 60

Kuva 62. Kaukolämpömenoveden ja ulkolämpötilan väli
nen riippuvuus optimoidulla järjestelmällä.
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/?/>/ 60

Kuva 64. Kaukolämpöpaluulämpötilan ja ulkolämpötilan 
riippuvuus optimoidussa järjestelmässä.

Kuva 64. Patterimenoveden ja ulkolämpötilan välinen 
riippuvuus optimoidussa järjestelmässä.
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Tuuli-ja sadelisQ 1-3° c 
LLY:n ohjekäyrä 
---------- Päivä

---------- Yö

Kuva 65. Kaukolämpömenoveden säätösuosituskäyrä LLY.

Optimoiduissa järjestelmissä ensiövirtaama ei ole lineari- 
nen tehon funktio, vaan järjestelmä on lämpötilalla sää
detty alle -5 C:een ulkolämpötiloilla ja kun kl-menovesi- 
lämpötila on vakio, tapahtuu säätö ensiövirtaamaa kurista
malla. Kuva 66.
Voidaan myös todeta, että pienin ensiövirtaama on n. 11% 
maksimivirtaamasta.
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(kg/s)

« LEGEND «

RTN 60

Kuva 66. Ensiömassavirta (kg/s) 100 kW:n teholla op
timoidussa järjestelmässä HTM 60, muissa järjestelmissä 
käyrän muoto on samanlainen.

9.3.3. Tehoriippuvuudet järjestelmässä

Siirtimessä tapahtuvaa osatehon lämmönsiirtymistä on tutkittu
- ensiövirtaaman
- Reynoldsin luvun
- tehon funktiona.

Kuvissa 67-68. on ensiöpaluu- ja toisiomenolämpötilat tehon 
funktiona. Riippuvuus on lineaarinen.
Regressiokertoimet toisiomenovesi

korrelaatio kulmakerroin
Tm 80 -0.98755 -1.3847

leikkauspiste
47.87801

Regressiokertoimet toisiopaluuvesi
korrelaatio kulmakerroin

Tm 80 -0.98755 -0.42236
leikkauspiste
28.48443
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(°C)

ir*-.—

Kuva 67. Patterimenovesilämpötila tehon funktiona 
optimoidussa järjestelmässä.

(°C)

LEGEND -

LL Y 70/40 teho/Tkp

Kuva 68. Kaukolämpöpaluulämpötila tehon funktiona 
optimoidussa järjestelmässä.
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Kuvissa 69-70. on ensiövirtaama tehon funktiona. Sii
tä voidaan todentaa MEN01-ohjelman laskentaperiaate:

- yli 65-70 C kl-menovesilämpötilassa optimoitu 
järjestelmä on lämpötilasäätöinen

- kun kesällä, keväällä ja syksyllä kl-menovesi- 
lämpötila on vakio, on järjestelmä virtaussää- 
töinen

Se, ettei kuvien 69-70. riippuvuus ole lineaarinen, johtuu 
veden aineominaisuuksien muuttumisesta lämpötilojen muut
tuessa tehon funktiona.

(kg/s)

LL ¥ 70/40 teiTo/mep

Kuva 69. Kuva ensiömassavirta (kg/s) tehon funktiona 
100 kW:n teholla optimoidussa järjestelmässä.
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(S)

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.25 '.О 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65

teho / веер

Kuva 70. Ensiömassavirta (kg/s) tehon funktiona 100 
kW:n teholla optimoidussa järjestelmässä.

Tehon ja Reynoldsin luvun riippuvuus on kuvassa 71. Lineaa
risella osalla tehoa säädetään pelkästään veden aineominai- 
suuksien muutoksilla. Epälineaarisella osalla säätö ta
pahtuu sekä aineominaisuuksien, että ensiövirtaaman muutoksilla.

teho / Re

Kuva 71. Tehon ja Reynoldsin luvun välinen riippu
vuus optimoidussa järjestelmässä.
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Tehon ja lämmönsiirtymiskertoimien riippuvuus ensiö- ja 
toisiopuolella lämmönsiirtimessä on kuvissa 72-73.
Ensiöpuolella voidaan todeta n.10%:n osateholla tapahtuva 
siirtyminen turbulentilta laminaariselle alueelle, ja siitä 
seuraava lämmönsiirtymisen heikkeneminen n. 5 kertaisesti.
Toisiopuolella nähdään puhdas aineominaisuuksien muuttumi
sen vaikutus lämmönsiirtymiskertoimeen, toisiovirtaama on 
näetsen vakio.
Lämmönsiirtymiskertoimien ja tehon riippuvuudet eivät ole 
lineaarisia, mutta melkoisen lähellä.
Ensiövirtaaman muutoksella on lämmönsiirtymiseen huomatta
vasti voimakkaampi vaikutus kuin kyseeseen tulevilla" aine- 
ominaisuuksien muutoksilla, kuten havaitaan kuvan 72. tai- 
tepisteestä, jossa siis siirrytään lämpötilasäädöstä vir- 
taamasäätöön.

o<(W/m2K)

20000

15000

LLY 70/40 teho/£LLfae

Kuva 72. Tehon ja lämmönsiirtimen ensiöpuolen läm- 
mönsiirtymiskertoimen välinen riippuvuus optimoidussa jär
jestelmässä. Huomaa siirtymä turbulentti/laminaari-virtauk- 
seen. Taitepisteen alapuolella virtaus pienenee.
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ск (W/m К)

LL Y 70/40 teho/alfat

Kuva 73. Tehon ja lämmönsiirtimen toisiopuolen läm- 
mönsiirtyrniskertoimen välinen riippuvuus. Huomaa toisio- 
virtaus on vakio.

Kuvissa 74-75. on Nusseltin luvun ja tehon riippuvuus 
ensiö- ja toisiopuolella. Muoto on täsmälleen sama kuin 
oc=f ( teho).
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LEGEND ■

LL Y 70/40 teho/Nue

Kuva 74. Tehon ja lämmönsiirtimen ensiöpuolen Nussel
tin luvun välinen riippuvuus.

Nu

LL Y 70/40 teho/Nut

Kuva 75. Tehon ja lämmönsiirtimen toisiopuolen Nus- 
seltin luvun välinen riippuvuus.
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Läm™?nläpäisYkerroin tehon funktiona on kuvassa 76. Lämmön- 
läpäisykerroin heikkenee n. 4 kertaisesti, kun siirrytään 
turbulentista laminaariseen virtaukseen. Jos laminaariselle 
alueelle siirtyminen tapahtuu alle 10%: n, on lämmönsiirty- 
mispinta-ala riittävä, sillä laminaarinen lämmönläpäisy- 
kerroin on 8/12 = 7.5% maksimista, ja toisaalta lämmityste
hoa alle 10%:n osateholla tuskin tarvitaan.

v

U (W/m2K)

- LEGEND -12000
10000

LLY 70/40 t et to/U

Kuva 76. Lämmönläpäisykerroin tehon funktiona läm- 
mönsiirtimessä optimoidussa järjestelmässä.

Lämmönsiirtimen lämpöteknisen pituuden NTU ja tehon riippu
vuus on kuvissa 77-78.
Voidaan todeta, että ensiöpuoli mitoittaa lämmönsiirtimen. 
Sama havainto voidaan tehdä myös ac: n ja Nu : n tehoriippu- 
vuuksista.

U * A
NTU -------=-

m * cP

Toisiopuolen NTU = f(teho) osoittaa, että toisiopuoli eli 
vakiovirtaamainen lämmönsiirrin voitaisiin mitoitaa NTU:n 
perusteella. Sen sijaan ensiöpuolen NTU = f(teho) osoittaa, 
että osateholla NTU nousee suuremmaksi kuin maksimiteholla. 
Syynä tähän lienee laminaarialueelle siirtyminen, jota siis 
tulee välttää, sillä NTU: n arvo on tässä siirtimelle ase
tettu vaatimus. Ehkä myös oletus, että siirtimen asteisuus 
kuvatiin lineaariseksi tehon funktioksi, oli virheellinen, 
ja kuvan 77. riippuvuus on todellisuudessa suora.
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NTU

«n»»-=IQP—-*4 -

LL Y 70/40 teho/NTVe

Kuva 77. Tehon ja ensiöpuolen lämpöteknisen pituuden 
NTU riippuvuus optimoidussa lämmönsiirtimessä.

NTU

LL Y 70/40 teho/NTUt

Kuva 78. Tehon ja toisiopuolen lämpöteknisen pituu
den riippuvuus optimoidussa lämmönsiirtimessä.
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9.3.4. Ensiövirtaamariippuvuudet järjestelmässä

Ensiövirtaaman vaikutusta lämmönsiirtyrniseen lämmönsiirti- 
messä on tarkasteltu kuvassa 79. Reynoldsin luvun suhteen. 
Siitä havaitaan, että lämpötila- ja virtaamasäätöisyyden 
muutos on erilaista.

Re
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o

1 1-------T - -)---------
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------- ,--------1---------
1 11 1

- - г 1^--1 »■'
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i i
i «1 11 11 1

: i «
« i
« ie«1 : :

____ L___ J_____

s i
i i

____ L___1____1 (
i 11■

1 1
i 1

--------- 1 1
0 0.05 0.1 0.15 0.3 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

LI V 70/40 жер/Ree

Kuva 79. Reynoldsin luku ensiövirtaaman funktiona.

Se, ettei riippuvuus ole lineaarista, johtuu veden aineomi- 
naisuuksien muutoksista.
Yhdistetty virtaama- ja lämpötilasäätö antaa lähes lineaa
risen riippuvuuden Reynoldsin luvun ja ensiövirtaaman välille.
Pienin esiintyvä Reynoldsin luku on 8% maksimista eli sama 
kuin minimiteho-osuus. Niinpä maksimi Reynoldsin luku tulee 
mitoittaa levylämmönsiirtimessä suuremmksi kuin 1250, jos 
halutaan lämmönsiirtimen kaikilla osakuormillakin toimivan 
turbulenttisella alueella.
Lämmönsiirtymiskerroin cc , ensiövirtaaman funktiona on ku
vassa 80. Riippuvuus on lineaarinen vain lämpötilasääde- 
tyllä osuudella. Voidaan myös havaita siirtymä osateholla 
laminaarivirtaukseen.
Kuvassa 81. on Nusseltin luvun ja ensiövirtaaman riippu
vuus, joka on hyvin samanmuotoinen kuin a. = f(mep).
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Lämmönläpäisykertoimen ja ensiövirtaaman riippuvuus, kuva 
82. ei myöskään ole lineaarinen ja muistutaa em. riippuvuuksia.
Siirtimen lämpöteknisen pituuden ja ensiövirtaaman riippu
vuus , kuva 83. muistuttaa riippuvuutta teho = f(U).

ex (W/m2K)

1.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0 25 0.4 0.45

LLY 70У40 utep/eilfaG

Ruva 80. Ensiövirtaaman ja ensiöpuolen lämmönsiirty- 
miskertoimen välinen riippuvuus optimoidussa lämmönsiirti- 
messä.
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Nu

•1 0.15 0.2 0.25 0.a 0.25 0.4 0.45

LL У 70/40 mep/Nue

Kuva 81• Nusseltin luvun ja massavirran (kg/s) väli
nen riippuvuus ensiöpuolella 100 kW:n teholla optimoidussa 
lämmönsiirtimessä.

U (W/m2K)

1200C

10000

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.25 0.4

LL Y 70/40 tuGp/U

Kuva 82. Lämmönläpäisykertoimen ja ensiömassavirran 
(kg/s) välinen riippuvuus 100 kW:n teholla optimoidussa 
lämmönsiirtimessä.
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NTU

s •4
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0
(kg/s)0 0.05 0. 1 0.15 0. г 0.25 0.2 0.25 0.4 0.45

— LLY 70/40 mep/NTUe

Kuva 83. Siirtimen ensiöpuolen lämpöteknisen pituuden 
NTU ja massavirran (kg/s) välinen riippuvuus 100 kW:n te
holla optimoidussa lämmönsiirtimessä.
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9.3.5. Reynoldsin luku muuttujana

Reynoldsin luvun ja Nusseitin luvun välinen riippuvuus on 
kuvassa 84.

Nu

LLY 70/40 Ree/Nue Re

Kuva 84. Lämmönsiirtimen ensiöpuolen Reynoldsin luvun 
ja Nusseltin luvun välinen riippuvuus optimoidussa lämmön- 
siirtimessä.

Lähteen /5/s.188 mukaan
Nu = c * Re11 * Prm (255)
eli

Nu
c -----------_ n . _ m Re * Pr

.i. _ m c * Pr
Nu
Ren

Kun Nusseltin ja Reynoldsin lukujen välinen riippuvuus 
piirretään logaritmiselle asteikolle, voidaan kuvan 85. 
mukaisesti ratkaista kulmakertoimesta Reynoldsin luvun eks
ponentti - kaavasta 255.
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á

Kuva 85. log Nu = f (log Re)

n = tan a/b (256)
Tässä n = 0.67 kuten edellä määriteltiin.
Kuvan 86. perusteella voidaan todeta, että lämpötila- ja virtaamasäädetyllä alueella c * Prm = vakio. Sensijaan pel
kästään lämpötilasäädetyllä alueella riippuvuus on mutkikas.
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ln Nu
LEGEND

-1л Мм

ln Re

LL Y 70S40 pr JLn Ree/ln Nue

Kuva 86. Ensiöpuolen Reynoldsin luvun ja Nusseltin
luvun logartimien välinen riipppuvuus optimoidussa lämmön-
siirtimessä.

Kuvissa 87-88. esitetyt oc = f(Re ) ja NTU = f(Re ) muistuttavat virtaama ja tehoriippuvuuHsia. e e



147

cx. (U/m2«)

20000

15000

LLY 70/4Û fbee/alfae

Kuva 87. Reynoldsin luvun ja lämmönsiirtymiskertoimen 
välinen riippuvuus ensiöpuolella optimoidussa lämmönsiir- timessä.

U (W/m2K)

12000

10000

LLY 70/40 Ltee/U

Kuva 88. Reynoldsin luvun (ensiö)ja lämmönläpäisyker- 
toimen välinen riippuvuus optimoidussa lämmönsiirtimessä.
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LLY 70/40 ßee/NTVe

Kuva 89. Ensiöpuolen NTU:n ja Reynoldsin luvun väli
nen riippuvuus optimoidussa siirtimessä.
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9.3.6. Lämmönsiirtimen pinta-ala muuttujana

Kuvasta 90. voidaan havaita, kuinka lämmönsiirtimen pinta- 
-ala tulee lämpötila ohjatussa järjestelmässä hyödynnettyä 
täysin. Eli lämpötilat on iteroitu niin alas, ettei ylimää
räistä pinta-alaa ole osatehollakaan.
Sen sijaan kesäajan vakio kaukolämpömenolämpötilalla tämä 
ei luonnollisestikaan ole mahdollista, vaan lämmönsiirtimen 
pinta-alan tarve laskee ja ensiövirtausta on kuristettava.
Vielä voidaan havaita, että laminaarialueelle siirtimen 
toiminta ei saa joutua edes osateholla, ellei lämpöpintaa 
mitoiteta kesäisen laminaariajon perusteella.

A Is
(m2)

- LEGEND -

LLY 70S40 pr tehaSiAls

Kuva 90. Optimoidusti säädetyn lämmönsiirtimen lämpö- 
pinta-alan tarve tehon funktiona.

Kuvassa 91. on vastaavasti iteroitu toisiolämpötiloja niin, 
että patteripinta-ala on kaikilla osatehoilla täysin hyö
dynnetty. Suurilla tehoilla laskeva pinta-alan tarve johtuu 
siitä, että sekä patteripinta-alan, että siirtimen pinta-a
lan tulee olla yhtä aikaa maksimissaan. Kaikille tehoille 
ei ole mahdollista löytää sellaista menolämpötilaa, että 
em. ehdot olisivat yhtä aikaa tosia.
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Apat (n,2)

Kuva 91. Patteripinta-alan tarve tehon funktiona op
timoidulle järjestelmälle.

Tm 70/45 Als/Tkt

Kuva 92. Lämmönsiirtimen pinta-alan tarve kaukolämpö- 
menoveden lämpötilan funktiona.
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9.4. Laskentatulosten vertailu kaupallisiin tuotteisiin

Kohdassa 9.1. esitetyt hankintakustannusoptimit ovat tähän 
asti perustuneet teoreettisille/matemaattisille tarkaste
luille* Tässä luvussa pyritään tarkastelemaan, vastaako op- 
timointitulos todellisuudessa saatavilla olevia lämmönsiir- 
timiä, eli onko tuloksella sovellettavuusarvoa.
Lämmönsiirtimen optimointitulosten verifiointiin on tässä 
käytetty Parca-Norrahammar Oy:n Cetepac lämmönsiirtimen esi- 
teaineistoa, joka on liitteenä 4.
Cetepac-lämmönsiirrin on vastavirtaan kytketty levy- 
lämmönsiirrin, jonka levyt on juotettu reunoilta .yhteen, 
tiivisteitä ei siis tarvita. . '
Optimoinnissa käytetty 100 kW:n teho saadaan Cete
pac- tuotteilla seuraavilla vaihtoehdoilla:

CETEPAC
mitoituslämpötilat

115-65/60-■80°C 115-45/40-70°C
1ämmönsiirrintyyppi 322-30 322-40 310-80 322-20
toisio Ap (kPa) 8 3.5 4.5 8
ensiö Ap (kPa) 3 1.5 alle 1 1.8
Als C"2) 2.85 3.6 1.2 1.9
levymitat

- leveys (m)
- korkeus (m)
- levyväli (mm)

0.177
0.605
1.87

0.177
0.605
1.87

0.103
0.304
1.56

0.177
0.605
1.87

vastaavat optimointitulokset olivat:

toisio Ap (kPa) 20 17.2
ensiö Ap (kPa) 8.2 5.7
Als <™2) 2.7 1.13
levymitat

- leveys (m)
- korkeus (m)
- levyväli (mm)

0.274
0.49
1.24

0.305
0.495
1.1
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Voidaan todeta, ettei optimointitulos ole oleellisesti poik
keava kaupallisen levylämmönsiirtimen esiteaineiston mitoi- 
tusmateriaalista.

* Lämmönsiirtopinta-ala on 5 %:n tarkkuudella sama 
parhaimmassa tapauksessa. Toisaalta esiteaineisto 
ei kehota valitsemaan optimaalisinta siirrintä ja 
näin ollen sama teho voidaan ajaa kolmanneksen 
verran ylimitoitetullakin siirtimellä.

* Optimaalinen ja kaupallinen aineisto poikkeavat 
5-42 %; poikkeama voidaan selittää esiteaineiston 
käyttötavalla.

* Tiedossa ei ole esiteaineiston ja todellisen läm
mönsiirtimen mahdollisia eroja, eli sitä 
perustuuko Cetepac-esiteaineisto mittauksiin vai laskelmiin.

Optimoitujen siirtimien ero niihin lämmönsiirtimiin,' jöita 
esiteaineistosta voitiin vertailla on selitettävissä" seuraavasti:

* Esiteaineiston perusteella mitoitettaessa lämmön
siirtimen painehäviöt jäävät pienemmiksi kuin op
timoitaessa.

* Esiteaineistossa levyjä lisätään 10 levyvälin 
portain - optimoitaessa yhden portain.

* Levyväli on Cetepac-tuotteissa suurempi kuin 
optimoiden laskettu.

* Optimoinnilla ei saatu selvitettyä levyn leveyden 
ja korkeuden vaikutusta asiassa, joten tältä osin 
kaupalliset tuotteet sisältävät sellaista tietoa, 
jota ei tässä pystytä kyseenalaistamaan/vahvista
maan. Onko siis edullista tehdä vastavirtauksen 
suunnassa korkeita levyjä? Triviaalivastaus 
olisi myönteinen, koska näin siirrytään risti- 
virtauksesta vastavirtauksen suuntaan.

Muita optimoituja lämpötilatasoja ja niillä laskettuja opti- 
roisiirtiroiä ei pystytty vertailemaan kaupallisen aineiston 
kanssa, koska vain standardeiksi muodostuneilla lämpötilata- 
s°illa mitoitetut siirtimet esitellään suomalaisessa kau
pallisessa aineistossa.
Pattereiden pinta-alan optimoinnin vertailua ei ole katsottu 
aiheelliseksi verifioida, koska se perustuu VTT:n /21/ mit
taamien todellisten lämpöpattereiden matemaattisiin mallinnuksiin.
Iv-lamellipatterin pinta-alan optimoinnin vertailu kaupalli
siin tuotteisiin ei ole mahdollista, sillä tässä optimitu
lokseksi saatua iv-patteria (moni läpikulkuista - kapeaa 
mutta syvää) on tuskin valmistettu kaupallisessa tarkoituksessa.
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10. TIETOKONEAJOISTA

Kaikki tämän tutkimuksen laskelmat on tehty VAX 8350 tieto
koneella, jossa käyttöjärjestelmä on VMS 5.1. Ohjelmointi
kieli on Fortran 66 ja uudempi.
BOX-algoritmi on kopioitu lähteestä /9/. Alkuperäinen rei
käkorteilta lähtötiedot lukeva versio on muutettu seuraa- vilta osin:

- alkuarvot luetaan VMS-tiedostosta
- satunnaisluvut muodostetaan ohjelmallisesti
- Martti Jokipii Tampereen Teknisen Korkeakoulun 
laskentakeskuksesta on lisännyt algoritmiin 
IOPT-muuttujan, ikuisuusluupin poistamiseksi

- ohjelmaan on lisätty FUNC-aliohjelman apumuut- 
tujien tulostus

- veden ja ilman aineominaisuudet on ratkaistu 
funktiolla

- dimensionlauseita on muutettu vastaamaan 
asetettua ongelmaa

- commonlauseet on lisätty apumuuttuiien siirtoa 
varten

BOX-algoritmin ajoaika on näillä kustannusfunktioilla n.
2 min. - 2 tuntia.
BOX-algoritmiin on laadittu kolme sovellutusta:

- patteriverkosto ja lämmönsiirrin, josta tuloste
taan optimitulos VMS-tiedostoon (B0XLEVYL1)

- Patteriverkosto-, lämmityslämmönsiirrin ja 
kaksivaiheinen käyttövesisiirrin (BOXLEVY)

- Iv-patteri ja iv-lämmönsiirrin (BOXLEVYILMA)
BOX-algoritmi antaa konvertoituneita tuloksia, mutta myös 
sellaisia tuloksia, joissa minimipiste toistuu N kertaa. 
Viimeksi mainitut eivät välttämättä täytä kaikkia rajoitin ehtoja.
MENOl-ohjelmalla laskettiin osatehon parametrit. Pysy- 
vyyskäyrän alkuarvot on syötetty tehoina s2020 taulukko
laskentaan, lajiteltu siellä suuruusjärjestykseen ja tu
lostettu tiedostoon, josta MEN01 ne noutaa alkuarvoikseen. 
Ohjelma lukee alkuarvot B0XLEVYL1: n tulostamasta tie
dostosta, iteroi osatehoparametrit ja tulostaa energiatie
dot sekä osatehon fysikaaliset parametrit kahteen erilli
seen VMS-tiedostoon. Näistä tiedostoista ne on siirretty 
s2020 taulukkolaskentaan, jossa niitä on muokattu ja tu
lostettu laserkirjoittimella graafisesti.
MEN01- ohjelman ajoaika on 3-9 tuntia alkuarvoista riip
puen. Pisimmät ajoajat saatiin pienellä siirtimen asteisuu- della.
SJK-ohjelmalla laskettiin Seinäjoen kaukolämpöjärjestelmän
käyttökustannukset niin, että ne vastaavat MEN01-ohjelman
energiatietoja. Lämpötilan lähtötiedot on
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syötetty s2020 taulukkolaskenataan pysyvyyskäyrää vastaa
vasti ja tulostettu tiedostoon, josta ne haetaan SJK-ohjel- 
maan laskettavaksi. Tulostus VMS-tiedostoon, taulukko
laskentaan ja laserkirjoittimelle.
SJK-ohjelman ajoaika alle 1 min.
Ohjelmat on kirjoitettu VMS rivieditorilla, jolla myös joh
dettiin eksplisiittiset kaavat - erityisesti BOX-ohjelmien 
CONST-aliohjelmassa. Ilman editorilla tapahtunutta kaavan 
johtamista ei rajoitinfunktioita olisi todennäköisesti saa
tu aikaiseksi.
Fortran-ohj elmien tekstiversiot käännetään VMS-käskyllä 
FOR, ajettavissa oleva versio muodostetaan LINK-käskyllä ja 
RUN-käskyllä ohjelmat ajetaan.
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11. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

11.1. Kannattavuus

Pyrittäessä optimoimaan kaukolämpöjärjestelmään kytkettyjen 
rakennusten lämmitysjärjestelmien parametreja hankinta- ja 
käyttökustannustasolla, joudutaan ottamaan huomioon varsin 
laaja muuttujajoukko. (Muuttujia on tässä tutkimuksessa han- 
kintakulupuolella 466 ja käyttökulupuolella vielä 25 kpl li
sää). Voidaan kysyä, eikö vähemmilläkin muuttujamääri11ä 
olisi tultu toimeen? Lopputuloksista voidaan havaita ra
kennusten kaukolämmityksen olevan luonteeltaan sellaista 
toimintaa, jossa pienetkin parametrimuutokset saattavat ai
heuttaa yllättävän suuria kustannusvaikutuksia kun kyseessä 
on suomalainen kaukolämmitys, jonka markkinaosuus on lähes 
puolet koko maan rakennuskannasta /6/. Tältä näkökannalta 
optimointia tarkasteltaessa on perusteltua tutkia esim. kau- 
kolämpöasiakkaiden lämmönsiirtimien toimintaa niin syvälli
seltä teoreettiselta tasolta kuin mahdollista. Tutkimukseen 
lähdettäessähän ei ollut selvillä, kannattaako huomiota 
kiinnittää lainkaan lämmönsiirtimien ominaisuuksiin tässä 
yhteydessä, vai voitaisiinko niitä pitää täydellisesti lop
puun asti kehiteltyinä. Myöskään tiedossa ei ollut, onko 
kaukolämpöj ärj estelmässä mahdollista löytää edullisempia 
lämpötilatasoja, kuin konventioiksi muodostuneet. Jos läm
mönsiirt imien laskennassa olisi pitäydytty esim. konduktans- 
sitasolla, olisi jäänyt selvittämättä lämpötilatasojen ja 
virtausnopeuksien vaikutus asiaan. Toisaalta tuolloin olisi 
lähtöarvoina tullut olla jonkin olemassa olevan lämmönsiir
timen käytöstä kuvaavat lähtötiedot, jolloin olisi menetetty 
se tuotekehittelyaines, joka tässä saatiin esiin. Ehkä tämän 
tutkimuksen erääksi lopputulokseksi voidaan siis kirjata se, 
että monimutkaisen ongelmakentän pienetkin muutokset kertau
tuvat kustannuksiltaan/kustannussäästöiltään merkittäviksi, 
eikä matemaattinen mallinnus ole mennyt hukkaan. Toki asia 
ei vielä ole kaikilta parametrien painoarvoiltaan loppuun 
selvitetty, sillä optimointityökalun ominaisuudet eivät mah
dollistaneet esim. herkkyystarkasteluj en tekoa kaikille 
muuttujille erikseen, vaan jouduttiin tyytymään erilaisten 
konventionaalisten parametrivalintaryvästen vertailuun.
Edellä luvuissa 2.-5. ja 8. kuvattiin kuinka lasketaan opti
maaliset laitteistojen hankintakuluja kuvaavat mitoituspara
metrit, lasketut optimitulokset esitettiin luvussa 9.1. ja 
todettiin, että halvat hankintakulut saavutetaan korkeilla lämpötilatasoilla (toisiolämpötilat 80/60 °C). Vallitsevaan 
konventioon /10/ (lämpölaitosyhdistyksen kuluttajalaitesuo- 
situs) nähden voitaisiin säästää 25-50 % lämpötilatasoa nos
tamalla. Suomessa tämä säästö taitaa jäädä rakennusten ra
kennuttajien hyödyksi, sillä rakennusten laitetason hinnalla 
on vain rajallisesti vaikutusta asuntojen myyntihintaan.



156

Suomen mittakaavassa uusien kaukolämmitettyjen rakennusten 
vuosittainen lisätehontarve on n. 257.000 kW lämmitystehona 
laskien /6/. Edellä laskettiin 100 kW:n lämmitystehon ja 300 
kW:n käyttövesitehon optimit erikseen. Seuraavassa ne on yh
distetty yhdeksi 100 kW:n lämmitystehoisen rakennuksen läm- 
mityslgitteiden hankintahinnaksi (mk), joka voisi edustaa n. 
7000 m :n kerrostaloa.

järjestelmä lämmitys
(mk) käyttövesi

(mk)
yht
(mk)

LLY 70/40 2 siir. 161.202 46.311 207.513
LLY 70/40 1 siir. 161.202 14.785 175.987
RTM 60 163.564 18.324 .181.888
RTM 80 124.054 13.353 137.407
Tm 80 K 160.281 76.454 236.735
Tm 80 T 160.281 46.676 206.957

Koko em. Suomalaisen kasvun tyydyttäminen em. järjestelmillä maksaisi:
LLY 70/40 kaksivaihekytkentä käyttövesi 
LLY 70/40 yksivaihekytkentä "RTM 60 " "
RTM 80 kaksivaihekytkentä käyttövesi, 

jossa 1-vaiheen teho 22% 
kokonais lkv-tehosta 

Tm 80 K kaksivaihekytkentä käyttövesi, 
jossa 1-vaiheen teho 29 % 
kokonais lkv-tehosta 

Tm 80 T kaksivaihekytkentä käyttövesi, 
jossa 1-vaiheen teho 20 % 
kokonais lkv-tehosta

533.000. 000 mk/a
452.000. 000 mk/a
467.000. 000 mk/a

357.000. 000 mk/a

608.000. 000 mk/a

523.000. 000 mk/a

Vertailukohtana pidettävään nykykonventioon verrattuna syn
tyisi siis seuraava hankintakustannussäästö:

LLY 70/40 2 siir. 
LLY 70/40 1 siir. 
RTM 60 
RTM 80 
Tm 80 K 
Tm 80 T

0
81.000. 000 mk/a
66.000. 000 mk/a

176.000.000 mk/a 
-75.000.000 mk/a
10.000. 000 mk/a

Ilmastoinnin lämmitysjärjestelmää ei ole otettu mukaan tä
hän, sillä siellä ei saatu selkeää optimitulosta lämpötilo
jen suhteen. Lämpötiloja merkittävämmäksi tekijäksi osoit
tautuivat iv-lamellipatterin fyysiset mitat, joista pienin 
lämmönsiirtopinta-ala saatiin pitkälle mutta kapealle vasta-
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virtapatteria muistuttavalle iv-patterille. Kun tällaisen 
iv-patterin pinta-alan valmistushinta mitä ilmeisemmin ei 
ole sama kuin konventionaalisemman ristivirtapatterin, ei 
sen suhteen voida tässä sanoa tämän enempää.
Luvuissa 6. ja 7.laskettiin niitä länunöntuottajalle/-myy
jälle syntyviä kuluja, jotka kustannusvastaavassa länunöntuo- 
tantotoiminnassa lopulta jäävät loppukäyttäjän eli ra
kennuksen käyttäjän maksettavaksi. Laskentatulokset esi
tettiin luvussa 9.2. Niiden kokonaisarvo oli polttoaineiden 
hintatasosta riippuen 0.4 tai 2.7 miljardia markkaa vuo
dessa. Näissä kuluissa voidaan saavuttaa 114-400 Mmk:n vuo- 
sisäästö, jos lämmitysjärjestelmät toimisivat alhaisimmalla 
mahdollisella lämpötilatasolla.
Edellä mainitut hankinta- ja käyttökustannussäästöt voidaan 
kansantalouden kannalta asiaa tarkasteltaessa laskea yhteen. 
Yhteissäästö on hintatasolla 30 mk/MWh polttoaineille ja 100 
mk/MWh sähkölle:

LLY 70/40 2 siir. 
LLY 70/40 1 siir. 0 Mmk/a

81 + 114 = 195 Mmk/a 
66 + 195 = 255 Mmk/a 
176 + 195 = 371 Mmk/a 
202 - 75 = 125 Mmk/a 
10 + 193 = 203 Mmk/a

RTM 60 
RTM 80 
Tm 80 K 
Tm 80 T

Polttoaineiden ja sähkön hinnan kohoaminen tasolta 30/100 
mk/MWh tasolle 90/200 mk/MWh nostaisi käyttökustannussäästöä 
vielä 200 Mmk/a lisää.
Kanna^tavinta olisi siis palaaminen toisiolämpötilatasolle 
80/60 C, mutta osateholämpötilat on jokatapauksessa saatava 
nykyistä alemmas.
Kun valtaosa kaukolämpörakennuksista on jo rakennettu, eikä 
niitä odota sellainen saneeraustarve, että patteripinta-alaa 
muutettaisiin, on em. käyttökustannusten säästöpotentiaalia 
pyrittävä saavuttamaan muutoin kuin lämmönluovuttimia sanee
raamalla. Jäljelle jää siis vain säätötekniikka, jonka roo
liksi jää hakea joka hetki alhaisin mahdollinen vedenlämpö- 
tilataso, jolla rakennuksen energiantarve pystytään tyydyttämään.
Erityisesti toiminta osateholla on tässä tärkeää, koska 
tuolloin tarpeettoman korkea lämpötila (toisiomeno, -paluu 
ja ensiöpaluulämpötila) ei mitenkään häiritse rakennuksen 
energiantarpeen tyydytystä, mutta aiheuttaa järjestelmään 
kansantalouden kautta takaisinkytkettynä satojen miljoonien 
vuosikustannukset - lopulta kuluttajankin kukkaroon.
Huipputehon vuotuinen käyttöaika on vain muutamia vuorokau
sia, eikä tuolloin ehdi kertyä vielä suuria menetyksiä - 
niinpä tärkeämpää on miettiä mahdollisuuksia osateholämpöti- 
lojen alentamiseksi.
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Keinoja alhaisen lämpötilatason saavuttamiseksi ovat:
* ohitusvirtausten estäminen
* pyrkiminen aina vastavirtaratkaisuihin
* takaisinkytkentä säätösuureista (ensisijassa 
huonelämpötila). Takaisinkytkennän tulee hakea 
vesilämpötilat niin alhaiselle tasolle kuin 
mahdollista

Seuraavassa kappaleessa esitetään joitain ratkaisuja, joilla 
voidaan olettaa olevan lämpötilatasoa alentavaa vaikutusta.

11.2. Kaukolämmitetyn rakennuksen säätöjärjestelmälle asetetta
via vaatimuksia

LLY:n suosituskytkennän mukainen säätö/ohjausjärjestelmä on kuvassa 93./10/
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Kuva 93. LLY:n suosittelema kaukolämmitetyn rakennuksen 
säätö/ohjaus.
1 Pl-säädin, joka säätää patteriverkoston menovesi- 

lämpötilaa ulkolämpötilan funktiona
2 Pl-säädin, joka säätää käyttöveden lämpötilaa
3 ulkoilman lämpötilan tuntoelin
4 Patteriverkon menoveden lämpötilan tuntoelin
5 käyttöveden lämpötilan tuntoelin
6 termostaattinen patteriventtiili (omavoimainen 

P-säädin ja toimilaite sekä säätöventtiili)
7 käyttöveden säätöventtiili
8 käyrä, jonka perusteella patteriveden ja ulkolämpö

tilan funktio määritellään
9 patteriveden kiertovesipumppu
10 patteriveden lämmityksen lämmönsiirrin
11 käyttöveden " " " , 2-vaihe
12 " " 1-vaihe13 patteri

Kuluttajalaitteiden ja huonelämpötilan kannalta tarkastel
tuna annettuja - lämmöntoimittajan määräämiä - lähtöarvoja ovat:

- kaukolämmön menovesilämpötila, jota säädetään 
ulkolämpötilan funktiona tuotantolaitoksilla

- paine-ero, jota pidetään vakiona kaukaisimmalla 
kuluttajalla 60 kPa

Kuluttajalaitteiden ensiömassavirran kuristuksella on kaksi 
tehtävää:

- hävittää ylimääräinen painehäviö kuristuksessa
- säätää lämmönläpäisykerrointa lämmönsiirtimessä, 

ja näin toisiomenolämpötilaa ulkolämpötilasta 
riippuvan käyrän mukaan (liukuva asetusarvo)
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Käyttövesijärjestelmän säädössä on takaisinkytkentä sää
dettävästä suureesta - käyttövesilämpötilasta.
Lämmitysjärjestelmässä tulisi säätää huonelämpötilaa, mutta 
säädetään toisioveden menolämpötilaa. Huonelämpötilaa sää
detään patteritermostaatilla, joka ei täydennä säätöä niin, 
että takaisinkytkentä saavutettaisiin. Huonekohtainen 
ylilämpötila pystytään leikkaamaan, jos menovesilämpötila 
siis on tarpeettoman korkea. Mutta patteriverkoston meno- 
lämpötilan säätö/ohjausjärjestelmä pitää arvoissa, jotka 
eivät ole edellä esitetyssä mielessä optimaaliset.
Termostaattisen patteriventtiilin ominaisuudet lähteiden 
/2/ ja /11/ mukaan ovat:- säädön suhdealue 2 -4 °C

- hystereesi 0.1 - 1 °C :r
Termostaattisen patteriventtiilin toimintaan vaikuttaa:

- menoveden lämpötila (johtumisen kautta)
- patterin M (säteilyn kautta)
- ilman " (konvektion kautta)
- huoneen seinien " (säteilyn kautta)
- ilman nopeus (konvektion kautta)

Menoveden lämpötilan vaikutus venttiilin lämpötilaan on 0.12 °C/°C.

Em. syistä termostaattisella patteriventtiilillä ei siis 
voi^a toivoa huonelämpötilan säädössä parempaa tulosta kuin 
- 2 C tarkkuus. Kuvassa 94. /2/ termostaattisen patteri-
venttiilin linearisoitu toiminta-alue.
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Kuva 94. Termostaattisen patteriventtiilin suhdealue ja 
hystereesi. Kuvasta voidaan todeta, että hystereesistä johtuen huonelämpötila voi vaihdella yhden °C:een. Li
säksi voidaan havaita, että venttiilin suhteellisesta virtauksesta riippuen toimintapiste on joko 18.5-19.5 °C 
tai 21-22 C tai jossakin tällä välillä. Näinollen ainakin 
vuodenaikatasolla tapahtuva huonelämpötilan vaihtelu saa 
selityksensä, jonka ainakin tämän kirjoittajan asumisko- 
kemus vahvistaa.

Atc hystereesi
m / mn massavirta / mitoitusmassavirta venttiilissä
t, patteritermostaatin lämpötila

Kun siis virtaus muuttuu patteriventtiilien kuristuksen 
mukana, tulee toisiokiertovesipumpun ominaiskäyrän olla 
mahdollisimman laakea. Mieluummin vakiopaine-erosäädön 
tulisi perustua pumpun kierrosluvun muuttamiseen invertte- 
rilla, jotta muuttuneet paine-erosuhteet eivät muuttaisi 
toisioverkon painetasapainoa ja siten lämmönluovutuksen 
siirtymistä vääriin paikkoihin.
Ilmastoinnin lämmityksen lämmönsiirtimen ensiökuristus 
toimii täsmälleen samoin kuin patteriverkoston menoveden 
lämpötilasäätö. Iv-kojeella on yleensä vakiovesivirtaama, 
jonka lämpötilaa muutetaan sisäänpuhallusilman lämpötilan 
perusteella. Yleensä sisäänpuhallusilmalla on vakioasetu- 
sarvo. Siis kaksi peräkkäistä ohjausta, josta puuttuu säädön 
takaisinkytkentä säädettävään suureeseen huonelämpötilaan.
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Kiertoilmakojeen on-off käyttö sen sijaan on säätö, jossa 
käyntijaksot määräytyvät huonetuntoelimen ohjauksesta. 
Käyntijaksojen pituudet riippuvat tietenkin myös iv-patterin 
mitoituksesta ja toisioveden lämpötilasta. Tässäkään järjes
telmässä takaisinkytkentä ei välity toisiomenovesilämpöti- laan asti.
Rakennuksessa, jossa on sekä patteri- että ilmalämmitys, on 
ilmeisesti jonkin asteisia ongelmia löytää takaisinkytkentä 
huonelämpötilasta.
Lämmitysjärjestelmien säätö ei voi toimia em. lasketulla 
tavalla optimaalisesti, ellei säätöjärjestelmässä ole takai- 
sinkytkentää toisiomenovesilämpötilan säätöön lämmönsiirti- 
melle asti. Takaisinkytkentä huonelämpötilasta voidaan 
saavuttaa:

- huonelämpötilakorjatulla säädöllä kuva 95..
- huoneistokohtaisella lämpötilasäädöllä kuva 96.
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Kuva 95. Huonelämpötilakorjattu kaukolämmityssäätö kaskadi- 
kytkennällä. Kuvassa huonelämpötilan asetusarvo ohjaa 
korj aussäädintä. Korjaussäätimen ulostulo muuttaa ulko- 
lämpötilakompensointia, ja näin korjattu kompensointiu- 
lostulo viedään mittaukseksi säätimelle, joka ohjaa toisio- 
menoveden lämpötilaa säätävää ensiövesiventtiiliä. Tässä 
korjaussäätimen nopeus on oltava erittäin hidas, sillä 
huonetilassa on paljon viiveitä aiheuttavia lämpökapasitee- te j a.
1 PI-säädin, joka ohjaa ensiövesivirtaa kuristavaa vent

tiiliä niin, että toisiomenoveden lämpötila seuraa käy
rältä asetettua funktiota menovesilämpötila/ulkolämpöti- 
la

2 PI-säädin, joka korjaa 1-säätimen asetusarvoa niin, että 
haluttu huonelämpötila saavutetaan

3 ulkolämpötilan tuntoelin
4 huoneilman lämpötilan tuntoelin
5 ulkolämpötila/patterimenovesilämpötila-käyrä, jonka 

perusteella säädin 1 ohjaa ensiöventtiiliä 6
6 säätöventtiili
7 toisioveden kiertovesipumppu
8 lämmönsiirrin



164

Kuva 96. Huoneistokohtainen huonelämpötilasäätö. Toi- 
siomenovesilämpötilaa ohjataan ulkolämpötilakompensointi- 
kSyrän mukaan. Huoneiston sisälämpötilaa ohjataan päästä
mällä tarpeen mukaan toisiomenovettä huoneistossa kiertävän 
patteriverkon veden joukkoon.
1 Pl-säädin, joka säätää huoneilman lämpötilaa
2 Pl-säädin, joka säätää toisioveden lämpötilaa ulko- 

lämpötilan funktiona
3 ulkolämpötilan tuntoelin
4 patteriveden lämpötilan tuntoelin
5 huoneilman lämpötilan tuntoelin
6 säätöventtiili
7 säätöventtiili
9 toisioveden kiertovesipumppu
10 toisioveden huoneistokohtainen kiertovesipumppu
11 lämmönsiirrin
12 patteri

Säätöjärjestelmässä tulisi olla esto sille, ettei toisio- 
puolen asetusarvoa voida nostaa korkeammalle kuin ensiöpuo- 
len menolämpötilan hetkellisarvo. Näin voitaisiin estää 
läpivirtaus lämmönsiirtimen ensiöpuolella.
Suomalaisessa kaukolämpöj ärj estelmässä kuluttaj akohtaiset 
lämmönsiirtimet ja säätölaitteet omistaa rakennuksen 
omistaja. Niinpä kaukolämmön myyntihinnoittelun rakenteen 
tulisi kanavoida säätöjärjestelmän muutoksesta saatava 
tuotto siten, että kuluttaja motivoituisi kokonaistalouden 
kannalta nykyistä optimaalisemman säätötuloksen aikaansaa
vien laitteistojen hankintaan.
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Muita hypoteettisia säätöjärjestelmän periaatteita voisivat olla.
A NTU-ohjattu välillinen säätö

- maksimoidaan siirtimen NTU eli
* kl-paluu alas
* asteisuus alas
* toisiopaluu alas

В Toisiopumppauksen ulkolämpötilaohj aus

C Siirtimen lämpötilahyötysuhteen maksimointi 
Siirtimen 1ämpöti1ahyötysuhde on seuraava/14/s.47.:

el

e2

4i - tlo
tli t2i

'2o - t2i
tli t2i

(257)

(258)

jossa 1 = ensiö 2 = toisio 
o = ulos i = sisään

Kuvassa 97. ensiöpuolen lämpötilahyötysuhde optimoidul
la järjestelmällä.

365 (d)

Kuva 97. Ensiöpuolen lämpötilahyötysuhteen pysyvyys 
optimoidulla järjestelmällä.
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Nämä kaikki palautuvat tavalla tai toisella meno- tai 
paluulämpötilan säädöiksi.

11.3. Säätöventtiili

Ensiöpuolen kuristusventtiilin tulee toimia siten, että se 
kaikissa vallitsevissa paine-ero-olosuhteissa toimii säätä
vänä elimenä ja kykenee myös sulkemaan virtauksen.

- venttiili ei saa aiheuttaa säätösuureeseen 
huojuntaa tai pysyvää poikkeamaa

- venttiilin tulee hävittää ylimääräinen 
paine-ero meluamatta ja joutumatta on-off 
alueelle

Lämmöntoimittajan kuluttajalle toimittama paine-ero voi 
vaihdella 0.5 - 12 bar:in välillä.

venttiilin auktoriteetti /l/s.23
p =____Ap100_____

Ap100 + Apvl00
jossa Ap^QQ = järjestelmän painehäviö 

Apvioo= venttiilin painehäviö

(259)

Venttiilin pienin säädettävissä oleva teho

Ф . min
Фmax

1
1 + a * Svo * P 0.5 (260)

jossa Svo on venttiilin teoreettinen säätösuhde /1/ 
ja

3 tm
a (261)
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Taulukko 12. Optimoiduille järjestelmille iteroidut 
pienimmät sallitut Svo arvot, kun pienin säädettävissä ole
va teho on 6%. 6% on valittu, jotta säädettävyys saavu
tettaisiin todella vallitsevaan minimitehoon ja -virtauk
seen 8-11%:iin asti. Vrt. kuva 66.

LLY 70/40 RTM 80
PAINE-ERO 0.6 12 0.6 12 barSUR DP 0.2 0.2 0.2 0.2 "AUKTORIT 0.75 0.98 0.75 0.98tkt 115 115 100 100 ctkp 45 45 60 60 " -tm 70 70 80 80 "*a 0.518 0.518 0.66 0.66 -min/max
teho

0.06 0.06 0.06 0.06
Svo 34.88 30.46 27.13 23.69

RTM 60 Tm 80
PAINE-ERO 0.6 12 0.6 12 barSUR DP 0.2 0.2 0.2 0.2 "AUKTORIT 0.75 0.98 0.75 0.98tkt 100 100 100 100 °C
tkp 45 45 35 35 "tm 60 60 80 80 "a 0.45 0.45 1.08 1.08min/max 0.06 0.06 0.06 0.06teho
Svo 39.46 34.46 16.69 14.58

Voidaan todeta että Tm 80 järjestelmä toimii heikoimmilla 
venttiileillä.

11-4. Vihjeitä lämmönsiirtymisen tehostamiseksi

Lämmönsiirtymistä voidaan tehostaa lisäämällä turbulentti- 
suutta virtausteissä. Tässä tutkimuksessa rajoituttiin sel
vittämään suorien pintojen keskinäisen etäisyyden vaiku
tusta. Tällöin todettiin ahtaat raot tehokkaimmiksi lämmön- 
siirtopinnoiksi. Yllätyksen tuotti ilmapuolen lamellijaon 
suuruus, tosin lähde /4/ itsekin epäili kaavojen yleispätevyyttä.
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Tässä tulee ottaa huomioon, ettei levyväli tule ahtaammaksi 
kuin rajakerroksen paksuus. /16/S.3.
Laminaarivirtaukselle

(262)

(263)

s = 5*yv*x/U
Turbulentille
s = 0.37 * x0,8 * (v/U)0,8

Tässä v kinemaattinen viskositeetti 
x etäisyys levyn etureunasta 
U tulevan virtauksen nopeus

Lamellipatterin vesipuolen lämmönsiirtoa voidaan tehostaa 
putkiin työnnetyillä turbulenttielimillä, joiden lpsTkenta 
esitellään /4/s.13. Sisäpuolelta rivoitettujen putkien las
kenta esitellään /7/s.398. Vesipuolella käytetään joskus 
litistettyjä, ellipsin muotoisia putkia tai putkia jotka on 
kierretty ruuvimuotoon.
Lamellipatterin ilmapuolen lämmönsiirtoa voidaan tehostaa

- reijittämällä lamelleita
- stanssaamalla pintaan nystyröitä
- rypyttämällä ripapintaa aaltomaiseksi voidaan 
pinta-alaa kasvattaa

- levypinnat voidaan yhdistää toisiinsa välitilan 
yhdysrivoilla esim. kolmiomuotoon rypytetty

- katkaisemalla lamelli virtaussuunnassa
Lähteessä /7/s.593 on selvitetty em. ilmapuolen tekijöiden 
laskentaa. Putkien ja lamelliripojen kontaktilla (puritus/ 
juotos/ruiskutuspinnoitus) on paljonkin merkitystä lämmön- 
siirtymiseen. Sen laskenta sähköverkkoanalogialla on esitetty /7/s.284.
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12. YHTEENVETO

12.1. Metodologia

Tutkimus kokonaisuudessaan oli selkeästi intentionaalinen - 
tarkoituksenaan selvittää rakennuksen lämmitysjärjestelmän 
mitoitusparametrien valinnan taloudellisesti optimaaliset 
arvot. Tutkimuksessa saatiin esille mitoitusparametrien va
lintaan liittyvät säästöpotentiaalit käyttö- ja investoin
titasolla.
Tutkimuksen teon lähtökohtana ovat olleet seuraavat pre
missit:
Investointien taloudellisuutta tutkivassa osassa:

3* Tutkittu kaukolämmitetty rakennus on n. 7000 m :n kerros
talo, jossa lämmitysteho on 100 kW, käyttöveden lämmityste
ho n. 300 kW ja ilmastoinnin lämmitysteho n. 150 kW.
* Rakennuksessa on vesikiertoinen kaksiputkilämmi- 
tysjärjestelmä ja yksilevyiset tasopatterit. Patteri- 
verkostoa on kuvattu yhdellä "suurella" patterilla.
* Rakennuksessa on epäsuora kaukolämpökytkentä, jossa on 
erilliset lämmönsiirtimet patteri lämmitykselle, käyttöve.- 
delle ja ilmastoinnin lämmitykselle.
* Lämmönsiirtimet ovat levylämmönsiirtimiä, jotka on kyt
ketty vastavirtaan.
* Ilmastoinnin lämmityksessä on toisiopuolella risti/vasta
virta ilman lämmitys lamelliripapatteri. Koko rakennuksen 
ilmastoinnin lämmitysteho on oletettu tuotettavan yhdessä 
iv-kojeen risti/vasta-virtapatterissa.
Käyttötaloutta tutkivassa osassa:
* Kaukolämpöjärjestelmään tuotetaan energiaa vastapainevoi- 
malaitoksessa, jossa kaukolämpöenergiantarve muodostaa tur
biinin vastapaineen. Mallissa on Espoon Suomenojan voima
laitoksen rakennusasteen kuvaus, jossa muuttujina ovat kau
kolämmön meno- ja paluulämpötilat. *
* Kaukolämpöenergia jaetaan kulutuspaikalle (rakennukseen) 
kaksiputkijärjestelmällä. Putkistossa virtaava vesi on läm- 
mönsiirtoaineena, jonka kierrättämiseen tarvittava pumppau- 
senergia saadaan em. voimalaitoksen sähkön tuotannosta. 
Pumppausenergian tarpeen muodostumista on kuvattu keskimää
räisellä, yhtä kaukolämpökuluttaj aa kohti olevalla kytken
tä johto-osuudella. ( 70m:n pituinen halkaisijaltaan DN 40mm 
johto). Pumppausenergian kuvauksessa on käytetty kytkentä-
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johtoa, jossa yksittäisen kuluttajan lämmöntarpeen vaihte
lusta aiheutunut pumppausenergian vaihtelu saadaan esille. 
Suuressa runkojohdossa yksittäisen kuluttajan aiheuttama 
painehäviö ei tulisi esille.
* Kaukolämpöverkko on lämpöeristetty suomalaisen standardi- 
tavan mukaan, kiinnivaahdotettu muovisuojakuorinen kaksi- 
putkielementti, jossa lämmöneristeenä on polyuretaani. Maa
han peitetystä verkostosta aiheutuvia lämpöhäviöitä on ku
vattu 70m:n pituisella, DN 150 mm johto-osuudella. Tällä 
kuvauksella saadaan esille runkoverkon lämpöhäviöt, jotka 
ovat ratkaisevammat kuin kytkentäjohdon lämpöhäviöt.
* Rakennuksen energian kulutus oli vakio.
Ne premissit, joiden vaikutusta ei ole tutkittu:
* Verkostohydrauliikan ratkaiseminen - eli koko verkostojen 
virtausten jakautuminen ja tasapainotus.
* Järjestelmän dynaaminen käyttäytyminen.

Loogisesti premisseistä on edetty seuraavasti:
* Investointiosuudessa optimointialgoritmin avulla saadut 
optimitulokset on induktiivisesti yleistetty koskemaan koko 
Suomen vuosittain rakennettavaa uudisrakennuskantaa.
* Kronologisesti investointiosuuden optimointi edel si 
käyttökustannustason laskentaa, jossa investointiosuuden 
tulokset olivat lähtöarvoina.
* Myös käyttökustannukset induktoitiin koskemaan koko Suo
men kaukolämmityksen vuotuisia käyttökustannuksia.
Taloudelliset tulokset siis kuvaavat Suomen kansantalouteen 
kohdistuvia vaikutuksia, niiden kohdistaminen eri si
dosryhmille on tässä irrelevanttia.
Mallintamisen kentässä tämä työ sijoittuu kuvan 98. mukai
sesti. Laaditun mallin investointiosa kuvaa rakennuksen 
lämmitysjärjestelmän rakennetta, stationääristä toimintaa 
huipputeholla ja vuosittain esiintyvillä vuorokausikeskite
hoilla sekä ratkaisee parametrien optimointiongelman huip- 
putehopisteessä. Mallin käyttökustannusosa iteroi esille ne 
matalimmat mahdolliset lämpötilatasot, joilla osateho voi
daan toimittaa rakennuksen lämmittämistä varten ja laskee 
osatehon toimittamisesta aiheutuvat rakennuksen ulkopuo
lella syntyvät energiat, verkoston lämpöhäviöt, painehäviöt 
ja vastapainesähkön määrän sekä lämmitysenergian tarpeen.
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Kuva 98. Investointiosan mallin sijoittuminen mahdollisten

Vaihtoehtoisten lähestymistapojen selvittäminen ja kokeilu 
on jätetty tekemättä, sillä se olisi laajentanut tutkimusta 
tarpeettomasti - ainakin kun huomioidaan asetetun intention 
saavuttamista. Toisaalta tässä ei lainkaan väheksytä sen 
vaihtoehtoisen lähestymistavan tärkeyttä, joka tässä työssä 
on jäänyt tekemättä - yritettiinhän tässä (luku 13.) viita
ta nimenomaan dynaamisen ja säätöteknisen osuuden ratkaise
vaan merkitykseen käyttötalouden kannalta.
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12.2. Tutkimustyökalut ja tulokset

12.2.1. Investointitason mallinnuksen tulokset

Tutkimuksessa johdettiin algebrallisista lauseista ra
kennuksen lämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja ilmas
toinnin lämmityksen lämmönluovuttimia kuvaava stationääri- 
tilan matemaattinen malli. Erilliset lämmityksen ja käyttö
veden mallit onnistuttiin integroimaan yhtenäismalliksi - 
ilmastoinnin lämmitysmallin osalta integrointi ei onnistu
nut.

kohdissa 2-5. esitettyä huipputehoa kuvaavani osaa 
voidaan sellaisenaan käyttää em. järjestelmien lämmönsiir- 
topinta-aloj en mitoittamiseen. Tässä tutkimuksessa mallia 
on kuitenkin käytetty rakennuksen lämmitysjärjestelmän han
kintakustannus funkt ion perustana. Näin saadun kustannus- 
funktion muuttujina käytettiin 70 parametria, joille haet
tiin optimikohdat rajoitetulta vaihteluväliltä. Monimuuttu- 
jaisen, epälineaarisen, rajoitetun funktion optimointi suo
ritettiin Box-algoritmilla, joka esiteltiin kohdassa 10. 
Algoritmilla rajoitettiin em. 70 parametrin lisäksi myös 
joitain kustannusfunktioihin kuulumattomia, mutta lämmi
tys lait teis ton mitoituksessa välttämättömiä apusuureita, 
kuten esim. painehäviöt, jotta optimitulos olis voinut py
syä teknisesti mahdollisissa rajoissa. (Algebralliselle 
m?llille on kerrottava rajoittimien avulla esim. että läm
mönsiirto voi tapahtua vain korkeammasta matalampaan lämpö
tilaan. Ellei näin tehdä, joudutaan nopeasti syntaktisiin 
tietokonevirheisiin kuten esim. negatiivisen kantaluvun potenssiin korotus.)
Algebrallisen mallin optimointitulosta verrattiin erääseen 
kaupalliseen levylämmönsiirrin tuotteeseen, josta opti- 
mointitulokset poikkesivat parhaimmillaan n 5%.
Tämän investointikustannusoptimointitason keskeiset tulokset 
on esitetty kohdassa 9.1. ja ne olivat seuraavat:
a) Lämmitys- ja käyttöveden lämmönsiirtimet on edullisinta 
kytkeä rinnan, paitsi sellaisissa järjestelmissä, joissa 
lämmitysjärjestelmästä palaava vesi on yli 50°C:een lämpö
tilassa.
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Ъ) Lämmitysverkoston mitoitusparametrien valinnalla voidaan 
vaikuttaa järjestelmän suhteellisiin investointi
kustannuksiin seuraavasti:
Investointikulut
Lämmitysjärjestelmä käyttövesij ärj estelmä

1-vaihetta 2-vaihetta
LLY 70/40 100 % 49 % 100 %RTM 80 76.95% 42 %RTM 60 101.46% 58 %Tm 80 K 99.43% 242 %Tm 80 K 99.43% 148 %
Suomalaisen kaukolämpöön vuosittain liittyvän ra
kennuskannan toteuttaminen näiden vaihtoehtoisten mitoi
tusparametri valintojen mukaan johtaisi edullisimmillaan 
(RTM 80, 1-vaiheinen) n. 176 Mmk:n vuotuiseen säästöön, kun " 
vertailu suoritetaan LLY 70/40 suhteen.
c) lv-järjestelmän suhteelliset kustannusvertailut ovat seu-
raavat:
tkt 100 114 115 113 115 114 112 111ttkpitmiv

41 44 44 44 46 52 43 5183 75 83 68 78 78 85 87ítpiv
am

37 40 40 38 40 48 38 4685 73 70 67 71 75 76 75
invest. 62 33 56 79 100 29 43 33 %
Iv-järjestelmän vesi/ilma ristivirtapatterin optimaalisuu
den mitoittaa geometrinen muoto pikemminkin kuin mitoi- 
tuslämpötilatasojen valinta. Optimaalisesta muodosta voi
tiin todeta:

* on pyrittävä moniläpimenoisuuteen
* ripaväli 9-10 mm
* vesiputkien halkaisija suurin mahdollinen
* putkiväli n. 80 mm

Käyttövesisiirtimen asteisuuden tulee olla korkeintaan 
5 C, jolloin kaukolämpöpaluulämpötila on 10-15 °C.
§) Kaukolämmön maksimimenovesilämpötilaksi riittäisi 100 
C, jos kyseessä olisi pelkkä patterilämmitys. Optimaali
sesti valittu ilmalämmitys vaatii patterilämmitystä kor
keamman kaukolämmön menolämpötilatason 110 °C.
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12.2.2. Käyttökustannusosan mallinnuksen tulokset

Työn toisessa osassa (kohdat 8 ja 9) koottiin kaukolämmi- 
tysj ärj estelmän rakennuksesta tuotanto- ja jakelu
järjestelmään päin aiheutuvien energiantarpeiden malli, se
kä huipputeholle, että yhden kalenterivuoden vuorokauti
sille keskitehoille. Malli koottiin niin, että siihen syö
tetään em. hankintakustannusoptimina saatu huipputehon mi- 
toituspiste kaukolämmön meno- ja paluulämpötiloina, sekä 
kaukolämmön massavirtana. Mallin käyttökustannusosa iteroi 
lämpötilatasot niin alhaisiksi kuin osatehon lämmönluo- 
vuttamisen kannalta rakennuksessa on mahdollista. Mallissa 
oli vakiona rakennuksen energiankulutus, mutta kaukolämpö- 
veden virtausja lämpötilatason muuttuessa saadaan muutoksia myös

* kaukolämpöverkon lämpöhäviöenergioissa
* kaukolämpöverkon kiertoveden pumppausenergioissa
* kaukolämpöä tuottavan vastapainevoimalaitoksen 
vastapainesähkösaaliissa

Käyttökustannustason mallin tuloksia verrattiin Seinäjoen 
er?ar9*alaitoksen mittausarvoihin ja todettiin mallilla 
päästävän selvästi vertailupaikkakunnan tositilannetta 
edullisimpiin tuloksiin.
Käyttökustannusosuuden tulokset on esitetty kohdassa 9.2. 
ja keskeiset tulokset olivat:
a) Vuotuiset käyttökuluvertailut

%

LLY 70/40 
RTM 80 
RTM 60 
Tm 80 K 
Tm 80 T 
Seinäjoki

painehäviö vastapaine lämpöhäviöenergia sähkö energia
kl-verkossa

100 100 100238.8 99.99 98.6139.2 100.54 94.980.6 101.12 90.764.9 100.59 96.284.9 95.22 258.5
Vertailulaitokseen verrattuna on siis saatavissa vastapai- 
nesähköennergiaa n. 5% enemmän. Lisäys on aikaan saatavissa 
kaikilla huipputehon tutkituilla parametrivaihtoehdoilla, 
edellyttäen, että osateholla vallitsevat ylisuuret lämpöti
la saadaan alhasimmalle mahdolliselle tasolle. Tätä ha
vainnollistaa kuva 99.
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Kuva 99. Todellinen Seinäjoella mitattu kaukolämmön meno
ja paluulämpötilataso ja alhaisin mahdollinen lämpötilataso 
vuotuisena pysyvyyskäyränä.

Myös painehäviöenergiaa ja lämpöhäviöenergiaa voidaan saada 
pienennettyä oleellisesti, kunhan osateholla vallitseva läm
pötilataso alenee.
Tämän käyttökustannussäästöpotentiaalin vuotuinen koko
naismäärä Suomessa on polttoaineen hintasolla 30 mk/Mwh ja 
sähkön hintatasolla 100 mk/MWh n 120 Mmk/a. Polttoaineiden 
hinnoilla 130 mk/MWh ja sähkön hinnalla 250 mk/MWh nousee 
säästömahdollisuus 400 Mmk/a:aan.
Jos lämpötilatason alennus osakuormilla onnistutaan aika
ansaamaan esim. löytämällä tähän kykenevä säätöjärjestelmä saadaan ,

säästö.
* kaukolämpöverkoston lämpöhäviöissä 20 %
* " " " pumppausenergiassa 4-10%

b) Kesäajan menovesilämpötilaa 70°C on tarpeen nostaa vas
ta, kun ulkolämpötila on alhaisempi kuin -5°C.

Sivutuotteena tutkimuksesta saatiin runsaasti osatehoa ku
vaavia parametrien pysyvyyskäyriä, jotka on esitetty kohdassa 9.3.

Tutkimuksen ulkopuolelle jäi sen selvittäminen, kuinka osa- 
tehoalueella 1980-luvulla vallitseva lämpötilataso onnis
tuttaisiin pudottamaan kohdassa 9.2. esitetylle alhai- 
simmalle mahdolliselle tasolle.
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Vertailupaikkakunnan ja iteroimalla alhaisimmalle mahdolli
selle ensiölämpötilatasolle haettujen optimoiduista mitoi- 
tuspisteistä lähteneiden lämpötilatasojen välillä on selvä 
ero, joka ei selity huipputehon mitoituspisteen parametrien 
tasovalinnalla. Näin ollen voidaan yrittää tehdä kohdan 
11.2 mukaisia oletuksia siitä, mikä voisi olla ylikorkean 
lämpötilatason syy. Kun mitoitusparametrien valinnan vaiku
tus todistettiin kohdassa 9.2. poissuljetuksi, jäänee ai
noaksi lämpötilatason laskemisen vaihtoehdoksi säätö
järjestelmän vaikutus. Säätöjärjestelmä voi nostaa lämpöti- 
latasoa ainakin seuraavin tavoin:

* säätöventtiilivuodot ensiöpuolella nostavat 
ensiöpaluuveden lämpötilatasoa

* takaisinkytkemättömät säätöpiirit eivät hae toi- 
siolämpötilatasoa niin alas kuin olisi mahdollista

* ohitusventtiilit toisiopuolella nostavat jtoisio- 
paluulämpötilaa ja estävät vastavirtaperiaatteen 
toteutumisen alhaisimmalle käytettävissä olevalle 
lämpötilatasolle asti

Tutkimus kykeni paljastamaan säästöpotentiaalia sekä inves
tointitasolla, jossa säästö saavutetaan mitoitusparametrien 
muut tamisella vallitsevasta konventiosta, että käyttö- 
kustannustasolla, jossa säästön saavuttamisen toteutustavan 
löytäminen jää jatkotutkimuksen varaan Tässä ounasteltiin 
säätötekniikan olevan ratkaisevassa merkityksessä.
Muita jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla:

* Lämmityssäädön takaisinkytkentä huonetilasta/ 
useasta honetilasta

* Huoneistokohtaisen lämpötilasäädön kykenevyys 
alhaiseen paluulämpötilatasoon

* Levy1ämmönsiirtimen tukkeutuminen pienillä levy- 
väleillä, alle 1 mm

* Optimoinnin suorittaminen erikokoisille ra
kennuksille

* Lämpötilaohj attu toisiopumppaussäästö
* Kaukolämpötariffin muodostaminen niin, että se 
palkitsisi alhaisesta paluulämpötilatasosta

* Ilmalämmityksen osatehokäyttäytymisen kuvaus
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LIITE 1

PATTERI- JA LÄMMITYSLÄMMÖNSIIRTIMEN RAJOITINFUNKTIOT 
BOX-ALGORITMISSA (FORTRAN)
X(I,20)=MEP(1,22)
X(I,20) = X(I,3)/(
CP(X(I,1) )*X(I,1)~ CP(X(1,2))*X(1,2))

X(I,21)=TP(1,23)
X(1,21 ) = X(I,2)-X(1,4)
X(I,22)=((X(I,1)-TM(I))/(x(1,2)-TP(1,23))) 
X(I,22)=((X(I,1)-
(4;186*(X(I,2)-X(I,4))+X(I,3)/X(I,5))/CP(X(I,1))
)/( X( 1,2 )-(X( 1,2 )-X( I, 4 ) ) ) )

DT(1,26) = (TM(I)+TP(I,23))/2-X(1,6)
X(1,23 ) = ((4.186*(X(I,2)-X(1,4))+X(1,3)/X(1,5))/ CP(X(I,1))+
( X(I,2)-X(I,4)))/2-X(I,6)
LOGARITMISEN LÄMPÖTILAERON OSOITTAJA POSITIIVINEN 
X(1,24 ) = ((X(I,1) —
(4.186*(X(1,2)-X(1,4))+X( 1,3)/X(1,5))/CP(X(1,1)) 
) “ ( X ( 1,2 ) - ( X ( 1,2 ) +X ( 1,4 ) ) ) )
X(I,25)=X(I,1)-X(I,2)
X(1,26 ) =
( 4.186*(X( I, 2)-X( I, 4 ) )+X( I, 3 )/X( 1,5 ) )/CP(X( 1,1 ) ) 
“(X(I,2)-X(I,4))
TM(I)
X(I,27)=(4.186*(X(I,2)-X(I,4))+X(I,3)/X(I,5))/CP(X(I,l))

PAINEHÄVIÖ TOISIO
X(1,28 ) = 2*1.22/((X(I,3)/(
CP(X(I,1))*X(I,1)- CP(X(1,2))*X(1,2) )*2*X(I,9) 
/(VNYY((X(1,1)-X(1,2))/2 + X(1,2 ) )* 
X(I,8)*X(I,9)*INT(X(1,10))))**0.252) 
*X(I,11)*((X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)- 
CP(X(I,2))*X(I,2))/
(X(I,8)*X(I,9)*INT(X(1,10))))**2 ) /
(ROO((X(I,l)-x(I,2))/2 + X(I,2))*2*X(1,9))
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PAINEHÄVIÖ ENSIO 
X(I,29)=2*1.22/((
X(I,5)*2*X(I,9)/(VNYY(((CP((X(I,2)-X(I,4)))*
(X(I,2)-X(I,4))+ X(I,3)/X(I,5))/CP(X(1,1))- 
(X(I,2)-X(I,4)))/2 + (X(I,2)-X(I,4)))*X(I,8)*
X(I,9)*INT(X(1,10)))
)**0.252)*x(I,ll)*((X(I,5)/ 
(X(I,8)*X(I,9)*INT(X(I,10))))**2)/
(ROO(((CP((X(I,2)-X(I,4)))*
(X(I,2)-X(I,4))+ X(I,3)/X(1,5))/CP(X(1,1))- 
(X( 1,2)-X(I,4)))/2 + (X(I,2)-X(I,4)))*2*X(I,9))
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LIITE 2

KÄYTTÖVESISIIRTIMEN RAJOITINFUNKTIOT 
BOX-ALGORITMISSA (FORTRAN)
X(I,45)=MEP(I,22)
X(I,45) = X(I,3)/(

+ CP(X(I,1))*X(I,1)- CP(X(I,2))*X(1,2))
X(I,46)=TP(1,23)
X(I,46)■ X(I,2)-X(1,4)
X( I/47) = ((X(1,1)-TM(I))/(X(I,2)-TP(I 23)))
X(I,47)=((X(I,1)-

+ (4.186*(X(I,2)-X(I,4))+X(I,3)/X(I,5))/CP(X(I,1))
+ )/(X(I,2)-(X(I,2)-X(I,4))))

DT(1,48 ) = (TM(I )+TP(1,23))/2-X(1,6)
X(I,48) = ((4.186*(X(I,2)-X(I,4))+X(I,3)/X(I,5))/+ CP(X(I,1))+ '

+ ( X(I,2)-X(I,4) ) )/2-X(I,6)
LOGARITMISEN LÄMPÖTILAERON OSOITTAJA POSITIIVINEN 
X( I, 49) = ((X(1,1 )-

+ (4.186*(X(I,2)-X(I,4) )+X(I,3)/X(I,5))/CP(X(I,l))
+ )-(X(I,2)-(X(I,2)+X(I,4))))

X( 1,50)=X(1,1)-X(I,2 )
X(1,51 ) =

+ ( 4.186*(X(1,2)-X(1,4 ) )+X(1,3)/X(1,5))/CP(X(1,1))
+ -(X(I,2)-X(I,4) )

TM(I)
X( I,52) = (4.186*(X(I,2)-X(I,4))+X(I,3)/X(I,5))/CP(X(1,1) )
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IMPLISIITTISET KÄYTTÖVESISIIRTIMEN RAJOITTIMET
LOGARITMINEN LÄMPÖTILAERO 1-VAIHE
DTLNVK(I) = ((X(I,24)-X(I,23))-(TK(I)-TIK(I)))/

+ (ALOG((X(I,24) -X(1,23)))/(TK(I)-TIK(I)))
(A DTLNVK(I) = ((X(I,24)-X(I,23))-(TK(I)

T1K(I)
))/
(ALOG((X(1,24 )-X(1,23)))/(TK(I)-TlK( I)))
LOGARITMI POSITIIVINEN
(ALOG((X(I,24)-X(I,23)))/(TK(I)-TlK(I)))
POSITIIVINEN
X( I, 53) = (((X(I,24)-X(1,23)))/((

+ X(I,24)*CP(X(1,24))-(ROO(X(I, 22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *( X(1,23)-X(1,22))*CP(X(1,23))
+ ~X(I,27))/ROO(X(I,22))
+ *(X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(1,22))*CP(X(I,23))/(
+ X( 1,24)*CP(X(I,24) )-X(I,25)*CP(X(1,25))
+ ))/CP(X(I,23))-((X(1,27)/ROO(X(1,22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ( (X(1,21)-X(1,20)) )**0.5)/1000+
+ X(I,22)*CP(X(1,22) ) )+X(I,26)*X( 1,30)*CP(X( 1,30))
+ )/(1+X(1,26))/CP(X(1,23))))

i**************************************************************

LOGARITMINEN LÄMPÖTILAERO 1-VAIHE TALVI 
DTLNVT(I) = ((X(1,1)-X(I,23))-(TT(I)-TlT( I)))/ 

+ (ALOG((X(I,1)-X(I,23))/(TT(I)-T1T(I))))
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(ALOG((X(1,1 )-X(1,23))/(TT(I)-TlT(I))))
POSITIIVINEN
X(I,54)=(((X(I,l)-X(I,23))/(

+ X(1,1)*CP(X(1,1))-(ROO(X( 1,22))*
+ (X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(I, 20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(1,22))*CP(X(1,23))
+ -X(I,27))/((X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)-
+ CP(X(1,2))*X(I,2))*(X(I,25)*CP(X(1,25))
+ -CP(X(I,2))*X(1,2))+ROO(X(1,31))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000*(
+ X( I, 23)*CP(X(I,23))-X(I,31)*CP(X(1,31))
+ -X(1,26)*X(I,30)*CP(X(1,30))))/(
+ X(I,1)*CP(X(I,1))-CP(X(I,2))*X(I,2)
+ ))/CP(X(I,23))-((X(1,27)/ROO(X(1,31))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ +X(1,31)*CP(X(I,31)))+X(I,26)*
+ X(I,30)*CP(X(I,30)))/(l+X(1,26))/CP(X(1,23)))))
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DTLNV2K(I) =((TOK(I)-T2K(I))-(X(I,25)-X( 1,22)))/ 
+ ALOG((TOK(I)-T2K(I))/(X(I,25)-X( 1,22)))
ALOG((T0K(I)-T2K(I))/(X(I,25)-X(I,22)))
POSITIIVINEN
X(I,55)=((((

+ X(I,24)*CP(X(I,24))-(ROO(X(I,22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23))
+ ~X(I,27))/ROO(X(1,22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(1,22))*CP(X(1,23))
+ /(X(1,24)*CP(X(1,24))-
+ X( I,25)*CP(X(1,25))))*ROO(X(I, 22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23))/(
+ X(1,24)*CP(X(1,24 ) )-X(1,25)*CP(X(1,25))
+ )+X(I,34)*CP(X(I,34) )*X(I,33))/(ROO(X(I,22))*
+ ( X(I,20)+0.015*(X(I,21 )-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23))
+ /(X(I,24)*CP(X(I,24))-
+ X(1,25)*CP(X(I,25)))+X(I,33))/CP(X(1,23))-(
+ X(I,24)*CP(X(1,24))-(ROO(X(1,22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23))
+ -X(1,27))/ROO(X(1,22))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *( X(1,23)-X(1,22 ) )*CP(X(1,23))/(
+ X(1,24)*CP(X(1,24))-X(1,25)*CP( X(1,25))
+ ))/CP(X(1,23)))/(X(I,25)-X(I,22)))
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X( 1,56) = (((X(I,1)*CP(X(1,1))-R00(X(1,22))*
+ ( X( 1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0-17*
+ ((X(1,21)-X(1,20 ) ))**0.5)/1000
+ *( X( 1,23 ) -X( 1,22 ) )*CP(X(1,23))
+ -X(I,27)/((X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)-
+ CP(X(I,2))*X(I,2))*(X(I,25)*CP(X(I,25))
+ -CP(X(1,2) )*X(1,2) )+ROO(X(1,31))*
+ (X( 1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)*CP(X(I,23))-X(I,31)*CP(X(I#31))-X(I,26)*
+ X( I, 30)*CP(X(1,30))))/(X(1,1)*CP(X(1,1) )- 
+ CP(X(I,2) )*X(I,2)))*((X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)-
+ CP(X(1,2) )*X(I,2))*(X(I,25)*CP(X(1,25))
+ -CP(X(1,2) )*X(1,2) )+ROO(X(1,31))*
+ (X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X( 1,20))+0.17*
+ ( (X(1,21)—X(1,20 ) ))**0.5)/1000
+ *(X(1,23)*CP(X(1,23))-
+ X( 1,31)*CP(X(I,31))-X(I,26)*X(I,30)*CP(X(1,30) ) ) )/(
+ X(1,1)*CP(X(1,1))-CP(X(I, 2))*X( I, 2)))+CP(X(1,2))*X(1,2)* 
+ X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1) - CP(X(1,2))*X(I,2)))/(((
+ X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)- CP(X(1,2))*X(1,2 ) )*(
+ X(I,25)*CP(X(I,25))-CP(X(1,2))*X(1,2))+ROO(X(1,31) )*
+ ( X( 1,20)+0.015*(X(I,21)-X(I, 20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000
+ *(X(I,23)*CP(X(I,23))-X(I,31)*CP(X(I,31))
+ -X(1,26)*X(1,30)*CP(X(1,30))))/(X(I,l)*CP(X(1,1))
+ -CP(X(I,2) )*X(I,2)))+X(I,3)/(CP(X(I,l))*X(I,l)-
+ CP(X(I,2))*X(I,2)))/CP(X(I,23))-X(I,27)/ROO(X(1,31))*
+ (X(I,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0-17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000+
+ X( I, 31)*CP(X(1,31))/CP(X(I, 23)))/(X(I,25)-X(1,31)))

PAINEHÄVIÖ TOISIO PATTERI 
X(1,57 ) = 2*1.22/((X(I,3)/(

+ CP(X(I,1))*X(I,1)- CP(X(1,2))*X(1,2))*2*X(1,9)
+ /(VNYY((X(I,l)-X(I,2))/2 + X(I,2))*
+ X(1,8)*X(1,9)*INT(X(1,10))))**0.252)
+ *X(I,11)*((X(I,3)/(CP(X(I,1))*X(I,1)-
+ CP(X(I,2))*X(I,2))/
+ (X(I,8)*X(I,9)*INT(X(I,10))))**2)/
+ (ROO((X(I,1)-X(I,2))/2 + X(I,2))*2*X(I,9))
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PAINEHÄVIÖ ENSIO PATTERI 
X(I,58)=2*1.22/((

+ X(I,5)*2*X(I,9)/(VNYY(((CP((X(I,2)-X(I,4)))*
+ (X(I,2)-X(I,4))+ X(I,3)/X(I,5))/CP(X(I,1))"
+ (X(I,2)-X(I,4)))/2 + (X(I,2)-X(I,4)))*X(I,8)*
+ X(I,9)*INT(X(1,10)))
+ )**0.252)*x(I,ll)*((X(I,5)/
+ (X(I,8)*X(1,9)*INT(X(I,10))))**2)/
+ (ROO(((CP((X(I,2)-X(I,4)))*
+ ( X ( 1,2 )-X(1,4))+ X(1,3)/X(1,5))/CP(X(1,1))-
+ (X(I,2)-X(I,4)))/2 + (X(I,2)-X(I,4)))*2*X(I,9))

************************* ''

X(I,59)=X(I,21)-X(I,20)

1
1
3
+
5
6 
7

MEVT(I)
X(I,60) = ((X(I,3)/((CP(X(1,1))*X( 1,1))- 
( CP(X(1,2))*X(1,2 ) ) ) )*((X(1,25)*CP(X(1,25)))- 
( CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(I,31))*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17* 
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*(
(X(I,23)*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(1,31)))
~X(I,26)*( X(I,30)*CP(X(I,30)))))/( 
(X(I,1)*CP(X(I,!)))-( CP(X(I,2))*X(I,2)))

*******************

1
2
3
+
5
6
7

8

(MEVT(I)+MEP(I))
X(1,61 ) = (((X(1,3 )/((CP(X(1,1))*X(1,1))- 
( CP(X(I,2) )*X(I,2))))*((X(1,25)*CP(X(1,25) )
)-( CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(I,31))*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
((X(I,21 )-X(I,20)))**0.5)/1000))*(
(X(I,23)*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(I,31)))
-X(1,26 )*( X(I,30)*CP(X(I,30)))))/(
(X(I,1)*CP(X(I,!)))-( CP(X(I,2))*X(I,2)))+(X(I,3)/( 
(CP(X(I,1) )*X(I,1))- ( CP(X(I,2))*X(I,2))) ) )



+ 
V

O
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NIMITTÄJÄ
PAINEHAVIO TALVI 1-VAIHE
X(I,62)= (ROO(((X(I,l)-((

1 (X(I,1)*CP(X(I,1)))-(<((ROO(X(1,22))*
2 ((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000)
4 )*(X(I,23)-X(I,22))*CP(X( 1,23)))
5 -X(I,27))/(((X(I,3)/((CP(X(I,1))*X(I,1))-
6 (CP(X(I,2) )*X(1,2))))*((X(1,25)*CP(X(1,25)))-
7 (CP(X(I,2))*X(1,2)))+(ROO(X(1,31))*
8 ((X(1,20 )+0.015*(X(1,21)-X( 1,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*
+ ((X(1,23 )*CP(X(I,23)))-(X( 1,31)*CP(X(1,31)))
1 -X(I,26)*(X(I,30)*CP(X(1,30)))))/
+ ((X(I,1)*CP(X(I,1)))~
3 (CP(X(I,2))*X(I,2))))))/CP(X(I,23))))/2 + ((
4 (X(I,1)*CP(X(1,1)))-((((R00(X(1,22))*
5 ((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000)
6 )*(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23)))
7 -X(I,27) )/(((X(I,3)/((CP(X(I,l))*X(I,1) )-
8 (CP(X(1,2))*X(1,2))))*((X(1,25)*CP(X(1,25)))-
9 (CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(I,31))*
+ ((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X( 1,20))+0.17*
+ ((X(I,21)-X(I,20) ) )**0.5)/1000))*
+ ((X(1,23 )*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(1,31)))
4 -X(I,26)*(X(I,30)*CP(X(I,30)))))/

((X(I,1)*CP(X(1,1)))-
(CP(X(1,2))*X(1,2))))))/CP(X(I,23)))))*(2*X(1,36 ) ) )



1
2
+
4
5
6
7
8
+
+
1
+
3
4
5
6
+
+
9
+
1
2
3
4
5
6
+
+
9
+
1
2
3
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DPEVT NIMITTÄJÄ
PAINE HÄVIÖ TALVI 2-VAIHE 
X(I,63)= (ROO(((((((
(X(1,1)*CP(X(I,l)))-((((ROO(X(I,22 ) )*
((X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000) )
*(X(1,23)-X(1,22))*CP(X(1,23)) )
-X(1,27))/(((X(1,3)/((CP(X(1,1))*X(1,1))-
(CP(X(I,2))*X(I,2))))*((X(I,25)*CP(X(1,25)))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(1,31))*
( (X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17* 
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000 ) )*
((X(I,23)*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(1,31)))
-X(I,26)*(X(I,30)*CP(X(1,30)))))/
((X(I,1)*CP(X(1,1)))-(CP(X(1,2))*X(1,2)) 
))))*(((X(I,3)/((CP(X(1,1))*X(1,1))- 
(CP(X(I,2))*X(1,2))))*((X(1,25)*CP(X(1,25)) )- 
(CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(I,31))* 
((X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17* 
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*
((X(I,23)*CP(X(I,23)))-
(X(I,31)*CP(X(I,31)))-X(I, 26)*(X(1,30)*CP(X(1,30)))))/ 
((X(1,1 )*CP(X(1,1)))-
(CP(X(I,2))*X(I,2))))+(CP(X(I,2))*X(I,2))*(X(I,3)/( 
(CP(X(I,1))*X(I,1))- (CP(X(I,2))*X(I,2) )
)))/((((X(1,3)/((CP(X(I,1))*X(I,1))~
(CP(X(I,2))*X(1,2))))*((X(1,25)*CP(X(1,25)))-
(CP(X(I,2))*X(1,2)))+(ROO(X(1,31))*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*
((X(I,23)*CP(X(I,23)))-
(X(1,31)*CP(X(1,31)))-X(I,26)*(X(1,30)*CP(X(1,30) ) ) ))/ 
((X(I,1)*CP(X(I,1)))-
(CP(X(I,2))*X(I,2))))+(X(I,3)/((CP(X(1,1))*X(1,1))—
(CP(X(I,2))*X(I,2))))))/CP(X(1,23)))
-X(I,25))/2 + X(1,25)))*(2*X(I,40) ) )
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TREVT************************
X(I,64)« ((((X(I,l)-((
(X(I,1)*CP(X(I,l)))-((((ROO(X(1,22))*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17* 
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000)
)*(X(I,23)-X(I,22))*CP(X(1,23))) 
-X(I,27))/(((X(I,3)/((CP(X(I,1))*X(I,1))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2))))*((X(I,25)*CP(X(1,25)))- 
(CP(X(1,2))*X(1,2)))+(ROO(X(1,31))*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17*
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*
((X(I,23)*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(1,31))) 
-X(I,26)*(X(I,30)*CP(X(I/30)))))/
((X(I,1)*CP(X(I,1)))-
(CP(X(I,2))*X(I,2))))))/CP(X(I,23))))/2 + (( 
(X(I,1)*CP(X(I,1)))-((((ROO(X(I,22) )*
((X(1,20)+0.015*(X(1,21)-X(1,20))+0.17* 
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000)
)*(X(1,23)-X(I,22) )*CP(X(1,23)))
-X(1,27 ))/(((X(I,3)/((CP(X(1,1))*X(1,1))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2))))*((X(I, 25)*CP(X(1,25)))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2)))+(ROO(X(I,31))* 
((X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
((X(I,21)-X(I,20)))**0.5)/1000))*
((X(I,23)*CP(X(I,23)))-(X(I,31)*CP(X(1,31))) 
-X(1,26 )*(X(1,30)*CP(X(1,30)))))/
((X(I,1)*CP(X(Ï,1)))-
(CP(X(I,2))*X(I,2))))))/CP(X(1,23))))))

1
2
+
4
5
6
7
8 
+ 
+ 
1 
+
3
4
5 
+
6
7
8 
9 
+ 
+ 
+ 
4 
+ 
6
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TREV2T

1
2
+
4
5
6
7
8 
+ 
+ 
1 
+
3
4
5
6 
+ 
+ 
9 
+ 
1 
2
3
4
5
6 
+

+
1
2
3

х(I,65)= ((((((((
(X(I,l)*CP(X(I,l)))-((((ROO(X(I,22))*
((Х(1,20)+0.015*(Х(1,21)-Х(1,20))+0.17*
((Х(I,21)-Х(1,20)))**0.5)/1000))
*(Х(I,23)-Х(I,22))*СР(Х(1,23)))
-Х(1,27 ))/(((X(I,3)/((СР(Х(1,1))*Х(1,1))- 
( CP ( X(1,2))*Х(1,2))))*((Х(I,25)*СР(Х(1,25)))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2)))+(R00(X(1,31))*
((Х(I,20)+0.015*(Х(I,21)-Х(I,20))+0.17*
((Х(1,21)-Х(1,20)))**0.5)/1000))*
((Х(I,23)*СР(Х(1,23))) — (X(I,31)*СР(Х(1,31)))
-Х(I,26)*(Х(I,30)*СР(Х(1,30)))))/
((Х(I,1)*СР(Х(1,1)))-(СР(Х(1,2))*Х(1,2))
))))*(((x(i,3)/((ср(х(1,1))*x(i,i))- 
(СР(Х(1,2))*Х(1,2))))*((Х(1,25)*СР(Х(1,25)))- 
(СР(Х(1,2))*Х(1,2)))+(ROO(Х(1,31))*
((X(I,20)+0.015*(X(I,21)-X(I,20))+0.17*
((Х(1,21)-Х(1,20)))**0.5)/1000))*
((Х(I,23)*СР(Х(1,23)))-
(Х(1,31)*СР(Х(1,31)) )-X(I,26)*(X(1,30)*СР(Х(1,30)))))/ 
((Х(I,1)*СР(Х(1,1)))-
(СР(Х(1,2))*Х(1,2 ) ) ) ) + (СР(Х(1,2))*Х(I,2))*(Х(1,3)/( 
(CP(X(I,1))*X(I,1))- (СР(Х(I,2))*Х(I,2)) 
)))/((((Х(1,3)/((СР(Х(1,1))*х(1,1))- 
(СР(Х(1,2))*Х(1,2))))*((Х(1,25)*СР(Х(1,25)))- 
(CP(X(I,2))*Х(1,2)))+(ROO(Х(1,31))*
((Х(1,20)+0.015*(Х(1,21)-Х(1,20))+0.17*
((Х(1,21)-Х(1,20)))**0.5)/1000 ) )*
( (Х(1,23)*СР(Х(1,23 ) ) )-
(Х(1,31)*СР(Х(1,31)))-Х(1,26)*(Х(1,30)*СР(Х(1,30)))))/ 
((Х(1,1)*СР(Х(1,1)))-
!SP!X(I,2))*X(I'2))))+(X(I'3)/ÍÍCP(X(I^1))*X(I,1))- 
(CP(X(I,2))*X(I,2))))))/СР(Х(1,23)))
-Х(I,25))/2 + Х(I,25))))

REEVT
Х(1,66) =Х(1,60)*2*Х(1,36)/

+ (VNYY(X(I,64))*Х(1,25)*Х(1,36)*INT(Х(1,38)))
REEV2T
Х(1,67 ) =Х(1,61)*2*Х(1,40)/

+ (VNYY(Х(1,65))*Х(1,39)*Х(1,40)*INT(Х(1,42)))



11

WRITE(*,*)X(I,66),X(I,67)
IF((X(1,66)). GT.100)THEN 
FFEVT
X(I,68)=1.22/((X(I,66))**(0.252)) ELSE
X(I,68) =38/X(1,66)
END IF
IF((X(1,67)).GT.100)THEN 
FFEV2T
X(I,69)=1.22/((X(I,67))**(0.252)) 
ELSE
X(I,69)=38/X(I,67)END IF

DPEVT
X(I,70)=(2*X(I,68)*X(I,37)*(X(I,60)/

+ (X(I,36)*X(I,35)*INT(X(I,38))))**2)/X(I,62)
DPEV2T
X(I,71)=(2*X(I,69)*X(I,41)*(X(I,61)/

+ (X(I,39)*X(I,40)*INT(X(I,42))))**2)/X(1,63)
LKV PAINEHAVIO 1+2 VAIHEET 
X(I,72)=X(I,70)+X(1,71)
L + LKV 2-VAIHE PAINEHAVIO 
X(I,73)=X(1,71)+X(1,58)
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LIITE 3

ILMA LAMMI TYS PATTERIN JA KAUKO LÄMPÖ LÄMMÖNS11 RT I MEN 
RAJOITINFUNKTIОТ (FORTRAN)
LOG LÄMPÖTILAERO
X( I, 73)-DTLNIV(I) = ((X(1,1)-TTMIV(I))-(X(1,50)-TTPIV(I)))/

+ лолт (ALOG((X(I,1)-TTMIV(I))/(X(I,50)-TTPIV(I)))) 
OSOITTAJA POSITIIVINEN 
X(I,73 ) =
((X(I,l)-((
(X(I,50)-X(I,51))*CP((X(I,50)-X(I,51))))+(ROOI(

I/44)+x(45) )/2) )*Cpi(((X(I,44)+X(I,45))/2)
)*X(I,47)*(X(I,44)-X(I,45)))/X(I,52))
/CP(X(I,1)))-(X(I,50)-(X(I,50)-X(I,51))))

fc*********************************.,^.^^^^^^^^^^^

ENSIÖVIRTAAMA 
X(I,74)=(ROOI(

************
SEKOITUSVIRTAUS
X(1,75 )=X(I,53)-X(I,52)t****************************^*^^^^^^^^^^^^^^
TOISIOPALUULÄMPÖTILA
X(1,76)=TTPIV(I) = (X(1,50)-X(1,51 )) 
X(I,76)=(X(I,50)-X(I,51))

с **************************************************ААЛЛ:ЛЛАА
TOISIOMENOLÄMPÖTILA

+
+
+

TTMIV(I)=HTMIV(I)/CP(X(I,1))
X(I,77)=((X(I,50)-X(1,51))*CP(
(X(Ï,50)-X(i,5i)))+ROOI(((X(I,44)+X(I,45))/2) 
)*CPI(((X(1,44)+X(1,45))/2)
)*X(I,47)*(X(I,44)-X(I,45))/X(I,52))/CP(X(1,1))

**************************************i'*i'ici'i'i'i'1ci'i'i.i':kj'
ILMAN VIRTAUSPOIKKIALA POSITIIVINEN
AC( I) = (X(I,60)+NNX*0-001)*LK(I)-(NT(I)*X(I 62) +

+ (X(I,64)-NNNX)*X(1,65))
X(I,78)=(X(I,60)+NNX*0.001)*

+ (X(I,64)-NNNX)*(X(I,67)+NNZ*0.01)-(
+ INT((X(I,60)+NNX*0.001)/(X(I,63)-NZZ*0.0001))
+ *X(I,62)+
+ ( X( 1,64)-NNNX)*X(1,65 ) )

********************************i'*i'i'i'i.i'ici'i'i'i'i'i'i'i'i'1'i'
DU-2*S3 OLTAVA POSITIIVINEN
X(I,79)=X(I,65)-2*X(I,66)



Liite

Cetepac 300, 310, 320, 321 ja 322
Käyttökohteet: Lämmin vesi, höyry tai öljy

4 Kl)

b

Mitat mmmä
Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään

Eristys

Tyyppi a b c d e f
Yhde
Ulko-
kierre

Tilavuus
(l/kanava)

Lämpö-
pinta/levy

(m*)
Paino
(kg)

Levyjen
max

määrä
Cetepac 300 
Cetepac 310* 
Cetepac 320 
Cetepac 321 
Cetepac 322

172
250
520
520
520

202
304
605
605
605

42
50
92
92
92

73
103
177
177
177

23
51
55
55
55

2.35
2.35
2.55
2.20
2.90

V*’’

1”
2”
2”
2”

0.02
0.05

0.16/0.21
0.16
0.21

0.012
0.025
0.095
0.095
0.095

0.5+ nx 0.05
1.5 + nxO.l
2.5 + nx0.35
1.5 + nx0.35
2.5 + n x 0.35

40
80

120
120 - 
120

* saatavana erikoismalli 311

Tyyppi Levyjen
lukumäärä g h i

Cetepac 310 10-20 360 112 182
21-40 360 160 182
41-60 360 209 182
61-80 360 257 182

Cetepac 320 10-30 670 160 244
31-60 670 247 244
61-90 670 334 244
91-120 670 421 244

Yhteet 
310/320
1. Väliaine 1, sisään
2. Väliaine 1, ulos
3. Väliaine 2, sisään
4. Väliaine 2, ulos

Max käyttöpaine 3,0 MPa 
Max käyttölämpötila 185°C 
Min käyttölämpötila -195°C

Lisävarustus (Cetepac 310, 320, 321 ja 322)
— Eristys koostuu 30 mm:n paksuisesta muotoon- 

puristetusta polyuretaanista.
Pinta on päällystetty kestävällä ABS-muovilla. 
Tämä vastaa 70 mm:n paksuista vuorivillaeris- 
tystä. Eristys on helppo irroittaa ja asettaa pai
koilleen.

Esimerkki tilauskoodista
Cetepac 310-40 (tyyppi — levyjen lukumäärä)

300
1. Väliaine 1, sisään
2. Väliaine 2, sisään
3. Väliaine 1, ulos
4. Väliaine 2, ulos

Levyt
Vakiolevyt ovat haponkestävää terästä (AISI 316), 
paksuus 0,3 mm (Cetepac 300) ja 0,4 mm (Cetepac 
310, 320, 321 ja 322).



2(2)TEHOKÄYRÄT
LÄMMITYKSEN LÄMMÖNSIIRTIMET

115-65 / 60-80 «C 
Ensiöpuolen poinehäviö kPo 

1 2 3

322-80

322-60

322-40

322-30

322-20
310-50

310-40

Toisiopuolen poinehäviö kPa

115-45 / 40-70 «C
Ensiöpuolen poinehäviö kPo

Toisiopuolen poinehäviö kPo

KÄYTTÖVEDEN LÄMMÖNSIIRTIMET

Teho
kW

700

600

500

400

300

200

150

322-80-2V

70-20 Z 5-50 °C 
Ensiöpuolen poinehäviö kPo 

4 5 8 11 15 20

2x322-80

2x322-60
322-100-2V

322-52-2V
2x310-80

2x310-60
2x310-50

2x310-40

2x310-30

2x310-20

6 7 10 15 20 25

Toisiopuolen poinehäviö kPo

Siirtimet ovat Lämpölaitosyhdistys ry:n 
tyyppitestaamia.

MUUNTOKERTOIMIA:

Teho
1 Mcal/h = 1,163 kW 
1 kW=0,86 Mcal/h

Virtaus
1 m3/h = 0,278 dm3/s 
1 dm3/s = 3,6 m3/h 
1 l/min = 0,017 dm3/s

Teho —* Virtaus 
 [kW]

4,187x41 =|dm/s|

Tehontarpeen ollessa 57... 120 kW 
voidaan UY:n suosituksen 1 /83 mu- 
koisesli käyttää suosiluskytkenlä nro 
2:fa, jolloinko $¡¡m"ntyyppi on il
man välisyöhöä.

5



ТЕКЛ XC.RK ,.ч0ишКо- '1: « яп osasto 
Lvi-« insto
Ci; « n,i. ù

ESPOO
2686 3 6o i


