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JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE
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RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN
TARKASTUKSELLE
RAPORTIN OTSIKKO (esim. Oy Yritys Ab:n ilmastoinnin jäähdytyslaitoksen tarkastus)
KOHTEEN NIMI
KOHTEEN OSOITE
Oy Yritys Ab:n ilmastointilaitokselle suoritettiin lain edellyttämä
energiatehokkuuden tarkastus 15. ja 16.6.2008. Tarkastuksen suoritti
Kylmäasennus Isä ja Poika Oy (TUKES todistus numero 1234/56/2004)
1. JÄRJESTELMÄKUVAUS
Tähän
kirjoitetaan
lyhyt
ilmastoinninjäähdytyslaitoksesta.

kuvaus

tarkastetusta

Tekstistä tulee käydä ilmi minkälainen jäähdytyskoneisto ja – järjestelmä on
kyseessä. Tekstissä tulee kuvata kaikki jäähdytys- ja sähköenergiaa
kuluttavat laitteet ja niiden perustiedot. Tekstistä tulee ilmetä
jäähdytyskoneiston nimellinen jäähdytys- ja sähkönottoteho (arvot
tarkastetaan valmistajan taulukoista). Tekstissä tulee esittää myös
jäähdytyskoneiston alkuperäiset mitoitusarvot, mikäli tieto on löydettävissä.
Esim.
Oy Yritys Ab:ssa jäähdytysenergiaa kulutetaan varasto- ja kokoonpanohallin
tuloilmakoneen
jäähdytyspatterissa,
toimistotilojen
jäähdytyspalkkija
puhallinkonvektoriverkostoissa sekä toimistotilojen tuloilmakoneen jäähdytyspatterissa.
Puhallinkonvektoriverkostoon kytketyt tilat kuluttavat jäähdytysenergiaa ympäri vuoden,
muut ainoastaan kesäaikana.
3

Toimistotilojen tuloilmakoneen ilmamäärä on 0,5 m /s ja varasto- ja kokoonpanohallin 1,5
3
m /s.
Palkkiverkostossa on 3- tieventtiilisäätö, muita verkostoja säädetään 2- tieventtiilein.
Lämmönsiirtoaineena järjestelmässä on vesi. Veden lämpötilataso tuloilmakoneen
jäähdytyspatterissa ja puhallinkonvektoriverkostossa on +7 / +12˚C ja palkkiverkostossa
+14 / +17˚C. Palkkiverkoston lämpötila säädetään halutuksi 3- tieventtiilin avulla.
Jäähdytysjärjestelmän tarvitsema jäähdytysenergia tuotetaan yhdellä sisäasenteisella
ilmalauhdutteisella vedenjäähdytyskoneella. Vedenjäähdytyskoneen kylmäainekierto on
yksipiirinen ja se on varustettu kahdella scroll- kompressorilla. Vedenjäähdytyskoneen
kylmäaineena on HFC 407C ja se on varustettu varaaja ja –lauhtumispaineenkorotusventtiileillä. Tehoportaita vedenjäähdytyskoneessa on kaksi ja niitä ohjataan
höyrystimelle tulevan veden lämpötilan mukaan. Vedenjäähdytyskone on asennettu
rakennuksen IV- konehuoneeseen. Vedenjäähdytyskoneen nimellinen jäähdytysteho on
72 kW ja sähkönottoteho 22 kW.
Vedenjäähdytyskoneella on yksi ilmalauhdutin, jossa on kolme puhallinta. Kunkin
puhaltimen nimellinen sähkönottoteho on 0,75 kW. Puhaltimia ohjataan paineohjatuilla
pyörimisnopeudensäätimillä. Ilmalauhdutin on asennettu rakennuksen vesikatolle.
Ilmalauhduttimen teho valmistajan taulukoiden mukaan +28°C ulkolämpötilalla on 96 kW.
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Vedenjäähdytyskone on varustettu 1000 litran tasaussäiliöllä. Tasaussäilössä on neljä
putkiliityntää. Tasaussäiliön ja vedenjäähdytyskoneen välillä vettä kierrätetään yhdellä
vakionopeustoimisella keskipakopumpulla. Pumpun sähkömoottorin teho on 1,5 kW.
Jäähdytysenergian kulutusverkostoissa vettä kierrätetään yhdellä taajuusmuuttajaohjatulla
keskipakopumpulla, joka toimii järjestelmän pääpumppuna. Palkkiverkosto on lisäksi
varustettu omalla vakionopeustoimisella keskipakopumpulla. Pääpumpun sähkömoottorin
teho on 1,5 kW ja palkkiverkoston pumpun 0,75 kW.
Jäähdytysjärjestelmän alkuperäisiä mitoitusarvoja ei löytynyt.

2. SUORITETUT MITTAUKSET JA TARKASTUKSET
Tähän kirjoitetaan kuvaus
mittauksista ja tarkastuksista.

ilmastoinninjäähdytyslaitokseen

tehdyistä

Tekstissä tulee kuvata kylmäkoneistoon tehdyt mittaukset, mittauksissa
käytetyt mittauslaitteet sekä käydä läpi lyhyesti tehdyt tarkastukset ja muut
mahdolliset huoltotoimenpiteet.
Esim.
Ennen tarkastuksen suorittamista, todettiin vedenjäähdytyskoneessa olevan kylmäainetta
liian vähän. Kylmäainetta lisättiin järjestelmään 2 kg.
Tarkastuksessa mitattiin vedenjäähdytyskoneen kylmäainepiiristä kompressoreiden
käyntiaikaiset imu- ja puristuspaineet sekä näitä vastaavat imukaasun ja kuumakaasun
lämpötilat. Näiden lisäksi mitattiin vedenjäähdytyskoneen höyrystimelle tulevan ja siltä
lähtevän veden lämpötilat sekä tasaussäiliöltä jäähdytysverkostoon lähtevän ja sieltä
palaavan veden lämpötilat. Lisäksi mitattiin suoritusajankohdan ulkolämpötila.
Paineet mitattiin kompressoreiden imu- ja puristuspuolen huoltoventtiileistä. Lämpötilat
mitattiin putkien pinnalta pintalämpötiloina. Lämpötilamittauksia varten jouduttiin
putkieristyksiä rikkomaan mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi.
Putkieristykset korjattiin alkuperäiseen kuntoon mittausten jälkeen.
Paineet mitattiin käyttäen huoltomittarisarjaa F2 PF 80 / A6 / 4. Lämpötilat mitattiin
käyttäen FLUKE 66 infrapunalämpötilamittaria.
Tarkastuksen yhteydessä tarkastettiin myös jäähdytyskoneen ja sen toimintaan oleellisesti
liittyvien toimilaitteiden ja järjestelmän osien yleiskunto. Tehdyt tarkastukset on esitetty
tämän raportin liitteenä olevassa tarkastuspöytäkirjassa.

3. TARKASTUKSEN TULOKSET JA ANALYSOINTI
Tämän kappaleen sisältö riippuu siitä, mihin teholuokkaan tarkastettava
ilmastoinninjäähdytyslaitos
kuuluu.
Pienten
jäähdytyskoneistojen
yhteydessä käsitellään ainoastaan itse jäähdytyskoneistoa. Keskisuurten ja
suurten
jäähdytyskoneistojen
yhteydessä
käsitellään
sekä
jäähdytyskoneistoa että järjestelmätasoa (mikäli järjestelmätason tarkastus
suoritetaan).
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3.1 Jäähdytyskoneisto
Tässä kappaleessa esitetään ilmastoinninjäähdytyslaitoksen tarkastuksen
aikana tehtyjen mittausten tulokset taulukoituna ja arvioidaan niiden
pohjalta, käykö tarkastettu jäähdytyskoneisto ja siihen kuuluvat toimilaitteet
mahdollisimman energiatehokkaasti.
Tekstissä tulee käsitellä kylmäkoneiston eri toimilaitteiden toiminta- arvoja
tehtyjen mittausten perusteella. Se mitä toimilaitteita tulee käsitellä, riippuu
tarkastetusta kylmäkonetyypistä.
Tarkasteltavia asioita ovat mm.:
•
•
•
•
•
•
•

höyrystimen toiminta
lauhduttimen toiminta
nestejäähdyttimen toiminta
kompressorin toiminta
paisuntaventtiilin toiminta
tasaussäiliön toiminta
tehonsäädön toiminta

Jäähdytyskoneiston höyrystimen ja lauhduttimen toiminnan arvioinnin
apuna on hyvä käyttää kuvien 1 ja 2 tyylisiä havainnollistavia
lämpötilakaavioita, jotka kuvaavat lämmönsiirtoaineiden lämpötiloja
lämmönvaihtimessa. Kuvien avulla on helppo havaita myös mahdolliset
mittausvirheet.

T
Asteisuus 2…3˚C
Ilma/neste
Tulistus 2…8˚C

Asteisuus 3…5˚C
Kylmäaine

Höyrystin

KUVA 1.

Höyrystimen lämpötilakaavio
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T

Tulistus 20…45˚C
Kylmäaine
Asteisuus 2…3˚C

Ilma/neste

KUVA 2.

Lauhduttimen lämpötilakaavio

Edellä esitettyjen lisäksi tulee arvioida höyrystimen ja lauhduttimen
nestevirtaamien oikeellisuutta. Arvioinnissa voi käyttää hyväksi
laitevalmistajan esitteissä ja mitoitusohjelmissa ilmoittamia virtaamia.
Mikäli jäähdytyskoneiston käyntiarvoissa havaitaan puutteita,
tekstissä esittää syitä siihen, miksi näitä puutteita esiintyy.

tulee

Mahdollisia syitä ovat esim.:
Havaittu puute
lauhtumispaine liian korkea

Mahdollinen aiheuttaja
- kylmäjärjestelmässä on ilmaa
- lauhduttimen teho on riittämätön
- kylmäainetäytös on liian suuri
- lauhdutinpaineensäädin aseteltu liian
korkealle paineelle
- lauhdutinpinnat ovat likaiset
- lauhdutin ei saa riittävästi ilmaa
- ympäröivän ilman lämpötila liian korkea
- vioittunut puhallin
- puhaltimen väärä pyörimissuunta
- jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea
- jäähdytysnesteen liian pieni virtaama
- nestepumppu on vioittunut
- lauhduttimen teho on liian suuri
- höyrystimen kuormitus on vähäinen
- imupaine liian matala
- vuoto kompressorin imu- tai paineventtiilissä
- lauhdutinpaineensäädin asetettu liian
matalalle paineelle
- eristämätön varaaja liian kylmässä
paikassa lauhduttimeen nähden
- jäähdytysilman lämpötila liian matala
- lauhduttimen liian suuri ilmavirta
- jäähdytysnesteen liian suuri virtaaama
- jäähdytysnesteen lämpötila liian matala
- lauhdutinpuhallinta ohjaavan painekytkimen eroalue on liian suuri
- paisuntaventtiilissä huojuntaa

lauhtumispaine liian matala

lauhtumispaine huojuu
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paineputken lämpötila liian korkea

paineputken lämpötila liian matala
varaajan nestepinta liian alhainen

varaajan nestepinta liian korkea

jäähdytysteho liian alhainen

suodatinkuivaimen lämpötila liian matala

näkölasin kosteusindikaattorin värimuutos
höyrykuplia näkölasissa

imupaine liian korkea

imupaine liian matala, käynti jatkuva
imupaine liian matala, käynti normaali

imupaine huojuu

imukaasun lämpötila liian korkea
imukaasun lämpötila liian matala
kompressorin pätkittäinen käynti
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- paineensäätöventtiilin väärä mitoitus
- imupaineen huojunta
- imupaine liian matala
- lauhdutinpaine liian korkea
- imu- tai paineventtiilissä vuoto
- kompressoriin virtaa nestettä
- lauhdutinpaine liian matala
- kylmäainevajaus
- höyrystin täyttyy liikaa
- lauhduttimeen kertyy liikaa kylmäainetta
- kylmäainetäytös on liian suuri
- jonkun komponentin tukkeutuminen
nestelinjassa
- vika paisuntaventtiilissä
- jonkun komponentin tukkeutuminen
nestelinjassa
- vika paisuntaventtiilissä
- kuivaimen likasuodattimen tukkeutuminen
- suodatinkuivain täynnä vettä tai happoa
- järjestelmässä kosteutta (keltainen)
- järjestelmässä likaa (ruskea tai musta)
- liian suuri painehäviö nesteputkessa
- nesteputken lämpeneminen
- liian pieni kylmäaineen alijäähtyminen
- liian matala lauhtumispaine
- varaajan sulkuventtiili liian pieni tai vain
osittain auki
- viallinen lauhdutinpaineensäätö, joka
aiheuttaa kylmäaineen kerääntymistä
lauhduttimelle
- kylmäainevajaus
- liian pieni kompressori
- kompressorin venttiili vuotaa
- tehonsäätö viallinen
- ylikuormitus
- paisuntaventtiilin liian pieni tulistus
- paisuntaventtiilin anturi sijoitettu väärin
- paisuntaventtiilin suutin liian suuri
- matalapainekytkin viallinen
- matalapainekytkimen asetusarvo väärin
- alhainen kuormitus
- kylmäainevajaus höyrystimessä
- liian pieni höyrystin
- höyrystimen puhallin vioittunut
- liian suuri painehäviö höyrystimessä
- liian suuri painehäviö imuputkessa
- liian pieni ilma- tai nestevirtaus
höyrystimessä
- höyrystimeen kertyy öljyä
- paisuntaventtiilin tulistus liian pieni
- paisuntaventtiili suutin liian suuri
- vika tehonsäädössä
- liian pieni kylmäaineen virtaus
höyrystimeen
- liian suuri kylmäaineen virtaus
höyrystimeen
- kompressorin teho liian suuri
- höyrystymispaineensäädin aseteltu liian
korkealle avautumispaineelle

kompressori liian kylmä
kompressori liian lämmin

kompressorin kolina

kompressorin öljynpinta liian korkea

kompressorin öljynpinta liian matala

kompressorin öljy kuohuu
käynnistettäessä
kompressorin öljy kuohuu käynnin aikana
kompressorin öljy värjääntynyt

kompressori käy jatkuvasti

liuosverkoston painetaso väärä
liuosverkosto ”lotisee”
liuospumppu kavitoi
pumppu ylikuumenee

liuos vaahtoaa

liuoksen lämpötilamuutos on liian pieni
liuoksen lämpötilamuutos on liian suuri
puhallin ylikuumenee

vakioilmastointikoneen kosteudensäätö ei
toimi
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- lauhtumispaine liian korkea
- vika korkeapainekytkimessä
- korkeapainekytkin aseteltu liian matalalle
katkaisupaineelle
- kompressoriin pääsee nestemäistä
kylmäainetta
- kompressori ylikuormittunut
- puutteellinen moottori- ja sylinterijäähdytys
- liian korkea lauhtumispaine
- kompressoriin pääsee nestemäistä
kylmäainetta
- öljy kuohuu
- kompressorin liikkuvat osat kuluneet
- liian suuri öljytäytös
- kylmäainetta imeytyy öljyyn kampikammiossa
- liian pieni öljytäytös
- huono öljynpalautus höyrystimestä
- kulumia kompressorissa
- öljyn takaisinvirtaus öljynerottimesta
- öljyyn imeytyy kylmäainetta kampikammiossa tai öljynerottimessa
- kampikammioon pääsee nestemäistä
kylmäainetta
- järjestelmässä likaa
- järjestelmässä kosteutta
- paineputken liian korkea lämpötila
- matalapainekytkin aseteltu liian matalalle
katkaisupaineelle
- matalapainekytkin on vioittunut
- vuoto kompressorin imu- tai paineventtiilissä
- liian pieni kompressorin teho
- paisunta- astia asennettu väärin
- paisunta- astian kalvo rikkoutunut
- verkostossa on ilmaa
- verkostossa on liuosvajaus
- paisunta- astia asennettu väärin
- paisunta- astian esipaine liian pieni
- pumppu on alitehoinen
- verkoston tasapainotus on virheellinen
- kierroslukusäätö on virheellinen
- paisunta- astia asennettu väärin
- verkostossa on liuosvajaus
- verkostossa on ilmaa
- paisunta- astian kalvo on rikkoutunut
- verkoston virtaamaa liian suuri
- verkoston tasapainotus on virheellinen
- verkoston virtaama on liian pieni
- verkoston tasapainotus on virheellinen
- ilmansuodatin on tukossa
- lämmönvaihdin on likainen
- puhaltimen kierroslukusäätö on viallinen
- höyrysylinteri on vioittunut
- vedensyöttö höyrysylinterille on estynyt
- kosteusanturi on vioittunut

3.2 Järjestelmätaso (suositus)
Tässä kappaleessa kuvataan tarkastettavan rakennuksen tarkat
rakennetiedot taulukoituna. Tiedoista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat
tunnusluvut:
•
•
•
•
•

rakennusvuosi
rakennustyyppi/käyttötarkoitus
rakennustilavuudet
bruttopinta- alat
rakennuksen käyttöaika ja käyttörytmi

Rakennetietojen
jälkeen
kappaleessa
esitetään
ilmastoinninjäähdytyslaitoksen järjestelmätason tarkastuksen aikana
tehtyjen tarkastusten ja havaintojen tulokset. Tekstissä tulee esittää ja ottaa
kantaa vähintään seuraaviin asioihin:
•
•
•
•
•
•

jäähdytysjärjestelmän käyttöajat
jäähdytysjärjestelmän säätötavat
rakennusautomaation asetusarvot
jäähdytystarvetta aiheuttavat lämpökuormat
jäähdytysjärjestelmän eristystaso ja kunto
tilojen aurinkosuojaus

Tarkastusten ja havaintojen pohjalta arvioidaan, käykö rakennuksen
jäähdytysjärjestelmä mahdollisimman energiatehokkaasti ja onko
järjestelmään tehtävissä toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää
rakennuksen jäähdytystehon tarvetta.
Jäähdytystehontarvetta voidaan pienentää esim.
•
•
•
•

yöaikainen tuuletus
sälekaihtimien käyttö ikkunoissa
ulkoisten varjostimien käyttö ikkunoissa
laitekuormituksen pienentäminen (esim. valaistus)

Lisäksi tulee arvioida jäähdytyskoneiston tehomitoituksen oikeellisuutta
rakennuksen
jäähdytystehontarpeeseen
nähden.
Rakennuksen
laskennallinen jäähdytystehontarve ilmoitetaan taulukoituna ja niistä tulee
käydä ilmi vähintään seuraavat tunnusluvut:
•
•
•
•

rakennuksen laskennallinen jäähdytystehon tarve
rakennuksen laskennallinen vuotuinen jäähdytysenergian kulutus
rakennuksen laskennallinen vuotuinen jäähdytysenergian kulutus
tilavuutta kohden laskettuna
rakennuksen laskennallinen vuotuinen jäähdytysenergian kulutus
pinta- alaa kohden laskettuna

Tekstistä tulee ilmetä, miten rakennuksen jäähdytystehontarve on laskettu.
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Esim.
3.1 Jäähdytyskoneisto
Tarkastuksessa vedenjäähdytyskoneelle suoritettujen mittausten tulokset on esitetty
taulukossa 1.
TAULUKKO 1.

Suoritettujen mittausten tulokset

Vedenjäähdytyskone
- höyrystymislämpötila
- lauhtumislämpötila
- imukaasun mitattu lämpötila
- kuumakaasun mitattu lämpötila
- höyrystimelle tuleva neste
- höyrystimeltä lähtevä neste
Jäähdytysverkko
- jäähdytysverkostoon menevä neste
- jäähdytysverkostosta palaava neste
Ulko- olosuhteet
- ulkolämpötila

Lämpötila
[˚C]
+2,5
+45,5
+9,0
+77,0
+12,4
+6,5

Abs. paine
[bar]
5,0
17,8

+8,0
+12,4
+22

Vedenjäähdytyskoneen höyrystimen mitatut toiminta- arvot on esitetty kuvassa 1.
+12,4°C

+9,0°C
Vesi

+6,5°C

+2,5°C

KUVA 1.

Kylmäaine

+2,5°C

Höyrystimen lämpötilakaavio

Kuten kuvasta 1 voidaan havaita, toimii vedenjäähdytyskoneiston höyrystin hyvin.
Kylmäaineen tulistus on noin 7˚C. Arvoa voidaan pitää termostaattiselle paisuntaventtiilille
hyvänä säätöarvona. Mittausten aikana höyrystimeltä lähtevän veden lämpötila vaihteli
välillä +6,2…+6,8˚C, keskiarvon ollessa noin +6,5˚C. Lievä lämpötilavaihtelu selittyy
jäähdytysverkoston muuttuvalla kuormituksella, minkä vuoksi höyrystimelle tulevan veden
lämpötila ei ollut vakio mittausten suoritusaikana. Veden lämpötilan lasku höyrystimessä
on hieman suurempi kuin mitoitustilanteen 5˚C. Tämä viittaisi siihen, että höyrystinpiirin
virtaama on hieman pienempi kuin tavoitevirtaama. Ero todellisen ja mitoitusvirtaaman
välillä on kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole käytännön merkitystä. Tarkemman säädön
löytäminen kahvatoimisella kertasäätöventtiilillä on myös erittäin vaikeaa.
Vedenjäähdytyskoneen lauhdutinpään suoritusarvot on esitetty kuvassa 2.
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+77°C

Kylmäaine

+45,5°C

Ilma
+22°C

KUVA 2.

Lauhdutinpään lämpötilakaavio

Tarkastetun vedenjäähdytyskoneen lauhtumislämpötila on +45,5˚C. Tämä on täysin
normaali käyntiarvo ilmalauhdutteiselle vedenjäähdytyskoneelle. Kylmäaine tulistuu
puristuksessa noin 32˚C, jota voidaan pitää täysin normaalina arvona hyvin toimivalle
R407C- kompressorille. Järjestelmän ilmalauhdutin toimii hyvin ja sen kaikki puhaltimet
kävivät normaalisti. Lauhdutinpuhaltimien käyntiääni ei antanut viitteitä mahdollisista
laakerivioista. Tarkastus ajankohtana ulkolämpötila oli +22˚C, joten ilmalauhdutin ei käynyt
täydellä teholla. Tarkastuksen tilaajan mukaan lauhduttimen teho on riittänyt hyvin
pahimpien hellepäivienkin aikana.
Jäähdytysverkostoon menevän ja sieltä palaavan veden lämpötilamittausten perusteella
vaikuttaa siltä, että jäähdytyspiirin virtaama on suurempi kuin höyrystinpiirin virtaama.
Tämä saa aikaiseksi sen, että jäähdytysverkostosta palaavaa lämmintä vettä sekoittuu
jäähdytysverkostoon menevään kylmään veteen. Tällöin jäähdytysverkostoon ei saada
menemään haluttua +7˚C vettä. Suoritettujen mittausten perusteella jäähdytysverkostoon
menee +8˚C vesi. Syynä tähän lienee jäähdytysverkoston väärin säädetty vesivirtaama.
Tätä väitettä tukee myös se, että jäähdytysverkostossa tapahtuva lämpötilan nousu on
ainoastaan noin 4˚C, kun sen tulisi olla 5˚C.
Tarkastuksessa jäähdytyskoneistolle tehtyjen tarkastusten yhteydessä todettiin
jäähdytyskoneiston osat melko hyväkuntoiseksi. Ainoastaan jäähdytysverkoston
kiertopumpun epäterve käyntiääni kiinnitti huomiota. Myös se, että tasaussäiliötä ei ole
eristetty, hämmästytti. Eristämättömyys aiheuttaa ilmassa olevan vesihöyryn
kondensoitumista säiliön pinnalle. Tämän johdosta säiliön alusta ja sen ympäristö on
jatkuvasti märkänä vedestä. Tämä on työturvallisuusriski IV- konehuoneessa.
3.2 Järjestelmätaso (suositus)
3.2.1 Rakennuksen perustiedot
Oy Yritys Ab:n toimitilat sijaitsevat yhdessä rakennuksessa, joka jakaantuu kahteen
toiminnallisen osaan: toimistorakennus sekä varasto- ja kokoonpanohalli. Varasto- ja
kokoonpanohalli on erotettu toisistaan kevyellä väliseinällä.
Taulukossa 2 on esitetty rakennuksen perustiedot.
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TAULUKKO 2.

Rakennuksen perustiedot
Toimistorakennus

rakennusvuosi
rakennustyyppi
kerroksien lukumäärä [kpl]
3
bruttotilavuus [m ]
2
brutto pinta- ala [m ]
käyttöaika ja -rytmi

1986
tiiliverhoiltu
toimistorakennus
2
500
200
1- vuorotyö, 8h/vrk,
5vrk/viikko

Varasto- ja
kokoonpanohalli
1986
peltielementtinen
varastorakennus
1
3600
600
2- vuorotyö, 16h/vrk,
5vrk/viikko

Toimistorakennuksessa tehtävä työ on normaalia kevyttä toimistotyötä ja varasto- ja
kokoonpanohallissa tehtävä työ on kevyttä tehdastyötä.
Toimistorakennuksen työ- ja neuvotteluhuoneen jäähdytys hoidetaan jäähdytyspalkkien ja
jäähdytetyn tuloilman yhdistelmällä. Toimistorakennuksessa olevan serverihuoneen ja
ruokalatilojen jäähdytys hoidetaan puhallinkonvektorien ja jäähdytetyn tuloilman
yhdistelmällä.
Varasto- ja kokoonpanohallin jäähdytys hoidetaan jäähdytetyllä tuloilmalla.
3

Toimistotilojen tuloilmakoneen ilmamäärä on 0,5 m /s ja varasto- ja kokoonpanohallin 1,5
3
m /s.
3.2.2 Tarkastuksen havainnot ja tulokset
Tarkastuksessa käytiin läpi koko Oy Yritys Ab:n jäähdytysjärjestelmä ja tarkastettiin siihen
kuuluvien järjestelmän osien kunto ja toiminta. Tarkastuksen aikana arvioitiin yleisesti
myös koko rakennuksen energiatehokkuutta.
Toimistorakennus
Toimistorakennuksessa työskennellään yhdessä vuorossa klo 7:30 - 15:30.
Toimistorakennuksen
työhuoneiden
jäähdytyspalkkien
toimintaa
säädetään
huonesäätimien avulla. Jokaisessa työhuoneessa on oma lämpötilasäädin.
Serverihuoneen ja henkilökunnan ruokalan puhallinkonvektorien toimintaa ohjataan myös
omilla lämpötilasäätimillä. Serverihuoneessa on yksi oma lämpötilasäädin ja ruokalatilan
konvektoretia ohjataan kahdella lämpötilasäätimellä. Puhallinkonvektoriverkosto käy
ympäri vuoden. Palkkiverkosto käy ainoastaan kesäaikana.
Toimistorakennuksen työhuoneiden ikkunat on varustettu sälekaihtimilla. Rakennuksessa
ei ole muita aurinkosuojauksia.
Toimistorakennuksen ilmanvaihtokone käy täydellä teholla klo 6:00 - 18:00 välisenä
aikana maanantaista perjantaihin. Muina aikoina ilmanvaihtokone käy minimiteholla.
Ilmanvaihtokoneen puhallinta ohjataan taajuusmuuttajan avulla.
Rakennusautomaatiojärjestelmä ohjaa jäähdytysjärjestelmän tuloilmakonetta, pumppuja ja
säätölaitteita. Tarkastushetkellä toimistorakennuksen tuloilmakoneelta lähtevän ilman
asetusarvo oli +18°C ja jäähdytysjärjestelmään menevän veden asetusarvo oli +7°C.
Asetusarvot ovat samat kuin järjestelmän suunnitteluarvot.
Toimistorakennuksessa lämpökuormaa aiheuttavat rakenteiden läpi tuleva lämpökuorma,
ihmiset, valaistus, tietokoneet ja näyttöpäätteet, tulostimet sekä kaksi kopiokonetta.
Ruokalatiloissa on lisäksi yksi jääkaappi ja juoma- automaatti, jotka aiheuttavat
lämpökuormaa kyseisiin tiloihin.
Tarkastuksen suoritusaikana rakennuksen kaikki valot olivat päällä, vaikka luonnollista
valoa oli tarjolla riittävästi. Myös kaikkien työhuoneiden sälekaihtimet olivat auki, jolloin
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aurinko pääsi lämmittämään tiloja esteettömästi. Tietokoneet ja näyttöpäätteet olivat päällä
normaalisti ihmisten työskennellessä niillä päivän aikana.
Jäähdytysverkostojen putkistot ja putkikomponentit oli eristetty hyvin ja ne olivat hyvässä
kunnossa. Ainoastaan jäähdytyskoneen tasaussäiliötä ei ole eristetty.
Puhallinkonvektoreiden kondenssivesipumpuissa on esiintynyt häiriöitä aika ajoin.
Ongelmat ovat poistuneet, kun pumput on vaihdettu uusiin.
Jäähdytysverkoston pääpumppua ohjataan taajuusmuuttajalla. Pumppu pyrkii pitämään
verkoston paineen vakiona verkoston kauimmaisessa kulutuskohteessa. Pumpun
käyntiääni ei ole normaali, mikä huomattiin jo kylmäkoneiston tarkastuksen yhteydessä.
Jäähdytysverkostossa tapahtuva veden lämpiäminen on myös hieman pienempää kuin
suunnitelmissa on ajateltu sen olevan.
Muuten jäähdytysjärjestelmä ja sen osat ovat hyvässä kunnossa ja toimivat normaalisti.
Tiloissa työskentelevien ihmisten kertomusten mukaan tiloissa ei ole ollut ongelmia liian
korkean lämpötilan vuoksi. Lämpötila toimistotiloissa on pysynyt alle +24°C pahimmilla
helteilläkin. Työntekijät ovat myös kokeneet positiivisena sen, että kukin voi säätää oman
työhuoneensa lämpötilan haluamakseen.
Varasto- ja kokoonpanohalli
Varasto- ja kokoonpanohallissa työskennellään kahdessa vuorossa. Ensimmäinen vuoro
on klo 7:00 - 15:30 ja toinen vuoro klo 15:30 - 24:00.
Varasto- ja kokoonpanohallin lämpötilaa säädetään tuloilmakoneen ilman lämpötilan
avulla. Tiloissa on syrjäyttävä ilmanjakojärjestelmä. Ilma puhalletaan tiloihin lattiatasoon
kanavoitujen ilmajakokanavien kautta. Kummassakin tilassa on kuusi kappaletta
ilmanjakokanavia.
Varastotilojen ikkunoiden sisäpinnoille on liimattu auringonsäteilyn läpäisyä pienentävät
muovikalvot. Kokoonpanohallin ikkunoita ei ole suojattu millään, vaan auringon valo
pääsee tiloihin vapaasti. Rakennuksessa ei ole muita aurinkosuojauksia.
Varasto- ja kokoonpanohallin ilmanvaihtokone käy täydellä teholla klo 6:00 - 01:00
välisenä aikana maanantaista perjantaihin. Muina aikoina ilmanvaihtokone käy
minimiteholla. Ilmanvaihtokoneen puhallinta ohjataan taajuusmuuttajan avulla.
Rakennusautomaatiojärjestelmä ohjaa jäähdytysjärjestelmän tuloilmakonetta, pumppuja ja
säätölaitteita. Tarkastushetkellä varasto- ja kokoonpanorakennuksen tuloilmakoneelta
lähtevän ilman asetusarvo oli +16°C ja jäähdytysjärjestelmään menevän veden asetusarvo
oli +7°C. Tuloilmakoneelta lähtevän ilman lämpötilan ei tulisi olla alle +17°C, koska tällöin
tiloissa olevat ihmiset tuntevat helposti vedon tunnetta.
Varastohallissa lämpökuormaa aiheuttavat rakenteiden läpi tuleva lämpökuorma, ihmiset
sekä valaistus. Kokoonpanohallissa lämpökuormaa aiheuttavat rakenteiden läpi tuleva
lämpökuorma, ihmiset, valaistus, paineilmakompressori, nosturi sekä lastauksessa
käytettävä sähkötrukki.
Tarkastuksen suoritusaikana varasto- ja kokoonpanohallin kaikki valot olivat päällä. Syynä
tähän oli työturvallisuusmääräykset, jotka edellyttävät valojen päällä olemista.
Varasto- ja kokoonpanohallien jäähdytyksestä huolehtivat laitteet ovat hyväkuntoisia ja
toimivat hyvin.
Tiloissa työskentelevien ihmisten kertomusten mukaan tiloissa ei ole ollut ongelmia liian
korkean lämpötilan vuoksi. Ongelmana on ollut lähinnä se, että tiloissa on ollut liian viileää
ja ihmiset ovat tunteneet lievää vedon tunnetta. Tuloilmakoneen alhainen asetusarvo
tukee työntekijöiden kertomusta.
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3.2.3 Rakennuksen tunnusluvut
Taulukossa 3 on esitetty rakennuksen laskennallinen jäähdytystehontarve sekä
jäähdytysenergian muut tunnusluvut. Arvot on laskettu käyttäen hyväksi IDA Indoor
Climate and Energy 3.0 tietokoneohjelmaa.
TAULUKKO 3.
Rakennus

toimistorakennus
varasto- ja
kokoonpanohalli
Yhteensä

Jäähdytystehon laskennalliset tunnusluvut
Jäähdytysteho
[kW]
16
55

Jäähdytysenergia
[MWh]
28,8
99

76

127,8

Jäähdytysteho /
tilavuus
3
[W/m ]
32
15,3

Jäähdytysteho /
pinta-ala
2
[W/m ]
80
92

Jäähdytystehon laskennassa on käytetty mitoittavana ulkolämpötilan arvona +27°C.
Suoritettujen laskelmien mukaan rakennuksen vedenjäähdytyskoneen 72 kW
jäähdytysteho on hieman liian pieni pahimpien helteiden aikana. Tiloissa työskentelevien
ihmisten mukaan teho on kuitenkin aina riittänyt, eikä sisälämpötila ole noussut liian
korkeaksi. Tämä voi selittyä sillä, että pahimmat helteet ovat ajoittuneet kesäloma- ajalle.
Tällöin työssä olevan henkilökunnan määrä on pienempi ja tehonkulutus näin ollen myös
pienempää kuin normaaliaikoina. Myös se, että toimistorakennuksessa työskennellään
ainoastaan aamuvuorossa, parantaa asiaa. Iltavuoron aikana toimistorakennuksen
jäähdytysteho vapautuu käytettäväksi varasto- ja kokoonpanohallin puolelle.

4. SÄÄSTÖPOTENTIAALI
Tämän kappaleen sisältö riippuu siitä, mihin teholuokkaan tarkastettava
ilmastoinninjäähdytyslaitos
kuuluu.
Pienten
jäähdytyskoneistojen
yhteydessä käsitellään ainoastaan itse jäähdytyskoneistoa. Keskisuurten ja
suurten
jäähdytyskoneistojen
yhteydessä
käsitellään
sekä
jäähdytyskoneistoa että järjestelmätasoa. (mikäli järjestelmätason tarkastus
suoritetaan).
Tekstissä
tulee
arvioida
sitä,
onko
jäähdytyskoneistoon
tai
järjestelmätasolla tehtävillä toimenpiteillä tai käyttötapojen muutoksilla
mahdollisuutta saavuttaa energiansäästöä. Muutoksilla saavutettavan
vuotuisen energiansäästön suuruutta tulee arvioida tekstissä.
Esim.
4.1 Jäähdytyskoneisto
Jäähdytyskoneiston tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että jäähdytysverkostoon
menevän veden lämpötila on hieman lämpimämpää kuin mitä on tavoiteltu. Syynä tähän
on väärin säädetty veden virtaama jäähdytysverkostossa ja se, että tasaussäiliötä ei ole
eristetty. Eristämättömästä tasaussäiliöstä tapahtuu lämpöhäviöitä ympäristöön. Tällöin
hukataan turhaan osa jäähdytyskoneen tuottamasta energiasta. Lisäksi ilmassa oleva
vesihöyry pääsee kondensoitumaan säiliön pinnalle.
Säätämällä veden virtaama oikeaksi saadaan veden virtaamaa ja pumpun
sähkönottotehoa pienennettyä noin 20%. Vuositasolla tällä saavutetaan noin 300 kWh
säästö pumppauskustannuksissa. Tämän lisäksi jäähdytysjärjestelmään liitetyistä
jäähdytyslaitteista saadaan enemmän jäähdytystehoa, kun niille saadaan viileämpää vettä.
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Tasaussäiliön eristämisellä saadaan parannettua jäähdytyskoneiston hyötysuhdetta
pienentyneiden lämpöhäviöiden vuoksi. Eristämisellä päästään eroon myös säiliön
pinnalle kondensoituvan veden aiheuttamista ongelmista. Se kuinka paljon säiliön
eristämisellä saavutetaan energiansäästöä, on vaikea laskea tarkasti. Eristämisen voidaan
kuitenkin arvioida pienentävän vedenjäähdytyskoneen sähkönkulutusta noin 1-3%.
4.2 Järjestelmätaso (suositus)
Tarkastuksen yhteydessä todettiin jäähdytysjärjestelmän olevan hyvässä kunnossa.
Rakennuksissa käytettävän jäähdytysenergiankäytön määrää on mahdollista pienentää
lähinnä jäähdytyskoneiston yhteydessä esitetyillä tavoilla. Näiden lisäksi tarvittavan
jäähdytysenergian määrää voidaan pienentää lähinnä käyttötottumuksia muuttamalla.
Tällaisia menetelmiä ovat mm. ikkunoiden sälekaihtimien kiinnipitäminen hellepäivinä,
turhan valaistuksen sammuttaminen ja huoneiden lämpötilan nostaminen jäähdytysaikana
+23°C nyt käytetystä +22°C. Yhden asteen sisälämpötilan nostamisella saadaan
pienennettyä tarvittavaa jäähdytystehon tarvetta noin 5%. Vuotuisena jäähdytysenergian
tarpeena tämä tarkoittaisi noin 1,4 MWh säästöä kyseisessä kohteessa. Ikkunoiden
sälekaihtimien käytöllä saavutettavan energiansäästön arvioiminen on melko vaikea
tehtävä. Kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että sälekaihtimien käytöllä voidaan huoneen
lämpötilaa laskea noin 0,5-1°C. Sälekaihtimien käytöllä yhdistettynä huoneen lämpötilan
nostamiseen voidaan näin ollen saavuttaa luokkaa 1,6-2,0 MWh energiansäästön
kyseisessä kohteessa. Turhan valaistuksen sammuttaminen toimistotiloissa aikoina, jolloin
niitä ei tarvita, vähentää lämpökuormaa tässä kohteessa niin vähän ettei sillä ole
käytännön merkitystä lämpökuormaan. Kokoonpanohallin ikkunoissa ei ole minkäänlaista
aurinkosuojaa, koska työntekijät haluavat luonnon valon pääsevän työtiloihin.

5. SUOSITELTAVAT JATKOTOIMENPITEET
Tähän kirjoitetaan listaus tarkastuksen aikana havaituista puutteista ja
energiankäytön tehostamisehdotuksista, jotka kannattaa tehdä tai
edellyttävät lisäselvitysten tekemistä. Pienten jäähdytyskoneistojen
yhteydessä käsitellään ainoastaan itse jäähdytyskoneistoa. Keskisuurten ja
suurten
jäähdytyskoneistojen
yhteydessä
käsitellään
sekä
jäähdytyskoneistoa että järjestelmätasoa, jos järjestelmätason tarkastus on
suoritettu.
Esim.
Oy Yritys Ab:n ilmastoinninjäähdytyslaitoksen tarkastuksessa havaittiin jäähdytyskoneiston
yhteydessä seuraavia puutteita:
•
•
•
•
•

vedenjäähdytyskoneen laite- esitteitä ei löytynyt
vedenjäähdytyskoneen sähkö- ja piirikaavioita ei löytynyt
jäähdytysverkoston kiertopumpun epäterve käyntiääni
tasaussäiliötä ei ole eristetty
jäähdytysverkostoon lähtevän veden lämpötila on liian korkea

Järjestelmätasolla havaittiin seuraavia puutteita:
•
•
•
•
•

varasto- ja kokoonpanohallin tuloilmakoneen asetusarvo on liian alhainen
ikkunoiden sälekaihtimia ei käytetä helleaikoina
kokoonpanohallin ikkunoissa ei ole aurinkosuojausta
toimistotilojen huonelämpötilan asetusarvo voisi olla asteen korkeampi
jäähdytysverkoston virtaama on liian suuri

Tarkastuksen perusteella suositellaan tehtäväksi seuraavia jatkotoimenpiteitä:
•

jäähdytysverkoston virtaaman säätäminen oikeaan arvoon
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•
•
•
•

tasaussäiliön eristäminen
jäähdytysverkoston pumpun epäterveen käyttöäänen selvittäminen ja
tarvittaessa pumpun korjaaminen
toimistotilojen lämpötilan nosto +23°C jäähdytysaikana
varasto- ja kokoonpanohallin tuloilmakoneen asetusarvon muuttaminen +17°C

Allekirjoitus
Nimenselvennys

LIITTEET Tarkastuspöytäkirja
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