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Kehityshistoria Finnstainless lämmönvaihtimille

FinnStainless-ilmalämmön talteenottajat

Tutkimus- ja tuotantoyritys Polarsol Oy perustettiin Joensuussa vuonna 2009.
Yritystoimintaa tukivat teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion
omistama erityisrahoituskeskus Finnvera, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja EU:n
Horizon 2020-hanke.
Yrityksen toiminnan ensisijainen tarkoitus oli valmistaa energiatehokkaita tuotteita ja
teknologiaa muun muassa lämmöntalteenottoon erilaisista energianlähteistä. Ratkaisuja
käytetään laajasti lämmön siirtoon sekä lämmönjakeluun lämmitys- ja
ilmastointijärjestemissä, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksessä ja erilaisissa
lämmöntalteenottojärjestelmissä.
PolarSolin teknologian ytimenä oli patentoitu, erittäin ohuesta ruostumattomasta
teräksestä (0,25-0,3 mm) valmistettu kevyt lämmönvaihdin. Sen ylivertainen kestävyys ja
tehokkuus niin nesteiden, kaasujen kuin säteilynkin lämmöntalteenotossa tekee
lämmönvaihtimesta erittäin toimivan ja laajasti skaalautuvan komponentin
lämmöntalteenottoteknologiassa ja teknologisissa prosesseissa.
Tutkimuksen ja kehitystyön tuloksena kehittyi kaikenlaisiin kohteisiin skaalautuvia
lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi lämmönvaihtimen
ympärille kehitetyt ratkaisut tuottavat markkinoiden edullisinta lämpöenergiaa täyttäen
neljä tärkeintä kriteeriä: Tehokkuus, luotettavuus, yleiskäyttöisyys ja hyödyllisyys.
Polarsol Oy ajautui omistajiensa erimielisyyden ja Polarsolille myönnetyn Horizon
2020-hankeen rahoitusepäselvyyksien takia konkurssiin keväällä 2018.

Nykyaikaiset tekniset järjestelmät tuottavat
runsaasti lämpöenergiaa, joka kirjaimellisesti
haihtuu taivaan tuuliin savupiipusta. Uunien
savukaasut, kosteiden tilojen höyry sekä kuumat
uuttamisprosessit sisältävät paljon lämpöä, jota
voidaan käyttää uudelleen FinnStainlessin
teknisten ratkaisujen ansiosta.
FinnStainless-talteenottaja on yksinkertainen
ja kätevä:

FinnStainless ilmalämmön talteenottaja on
tarkoitettu
hukkalämmön
keräämiseen
savukaasuista
ja
poistoilmasta.
Tämän
talteenottajan tärkeimpänä erityisominaisuutena
on se, että käsiteltäviä kaasuja ei tarvitse
puhdistaa.
Laitteisto voi toimia suoraan likaisissa
ympäristöissä. Näin ollen vältytään kaasujen
suodatuksen
yhteydessä
tapahtuvalta
peruuttamattomalta lämpöhukalta.

•

Kestää kosteutta ja pölyä;

•

Kestää rasvaa ja nokea;

FinnStainless-talteenottaja toimii seuraavien
perustyyppisten kaasujen kanssa:

Finnstainless Oy osti Polarsol Oy:n konkurssipesän sisällön kesällä 2018

•

Lämmönvaihdinten tuotantokoneet siirettiin jatkossa alihankintana lämmönvaihtimia
Finnstainless Oy:lle valmistavan HT Laserin Keuruun Varissaaren tehtaalle.
Lämmönvaihtimet valmistetaan Keuruulla Keski-Suomessa HT Laserin
laserhitsausosaamiseen tukeutuen.

Kestää voimakkaita lämpötilan
vaihteluita;

•

Savukaasut uuneista ja
kuumavesikattiloista;

•

Ei pidä kovaa melua;

•

•

Ei vaadi ilmanvaihto- tai
savunpoistojärjestelmän kunnostusta;

Likainen poistoilma
teollisuusrakennuksista;

•

Poistoilma tiloista, joiden ympäristö on
kostea ja aggressiivinen;

•

jne.

Finnstainless omistaa pitkän yksinoikeudellisen lisenssin patentoituun tekniikaan ja on
aloittanut lämmönvaihdinten myynnin tuotetta myös omiin ratkaisuihinsa skaalaville
yhteistyöyrityksille. Pantentin omistaja ja teknologian kehittäjä, tekniikan tohtori ja
diplomi-insinööri Anton Serbin on osakkaana Finnstainless Oy:ssä ja jatkaa
kokonaisratkaisujen kehittämistä innovatiivisen lämmönvaihtimen ympärille. Finnstainless
Oy:n pääomistaja Paulus Salo oli mukana Polarsolin tuotekehityksessä vuodesta 2013
kolmen pilottikohteen omistajana ja käyttäjänä.

•

Alhainen kaasudynaaminen vastus (alle
10 mm vesipatsasta)
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FinnStainless-lämmöntalteenottajien tekniset ominaisuudet

Talteenottajan putkiläpiviennit
F in n S tai n l e s s-tal te e nottaj an
putkiläpiviennissä
on
sisäänrakennettu
ilmantai
savunpoistojärjestelmään. Se takaa
mahdollisimman suuren lämmön/kylmän
talteenoton
tehokkuuden
kaasuista.
Talteenottajan runko on ilmatiivis, minkä
ansiosta laitteistoa voi käyttää eriasteisissa likaisissa
ympäristöissä. Talteenottaja huolletaan asennuspaikalla rungon
irrotettavan sivuseinän kautta.

Tekniset ominaisuudet:
Ulkomitat: 1250 x 750 x 3500 mm
Kuivapaino: 100 kg
Toimintapaino: 120 kg
Käyttölämpötila-alue: -25 °C — +300 °C
(+500 °C:hen asti
erityiskäytössä)
Lämmönsiirtoteho: 100-150 kWh
Lämmönsiirtopinta-ala: 20 m²
Lämmönvaihdinten FinnStainless
tyyppi: U200x50 24-3
Lämmönvaihdinten
määrä: 10
Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 304, 316, 321

Talteenottajan kasettitoteutus erilaisilla huuvakokoonpanoilla.

FinnStainless-talteenottajien käyttö avoimina
(kasetteina) on yksinkertainen ja taloudellinen
ratkaisu
hukkalämmön
keräämiseen
poistoilmasta.
Lämmönvaihdinkasetit
asennetaan suoraan poistohuuviin, jossa ne

toimivat osaltaan myös rasvanerottimina.
Talteenottaja puhdistetaan ja huolletaan
suoraan asennuspaikalla perusmateriaaleilla
ja -välineillä.

Tekniset ominaisuudet:
Lämmönvaihtopiirin
liitin: 50 mm (2 tuumaa)
Lämmönsiirtoaineen

määrä lämmönvaihtimissa: 15 l

Käyttöpaine: 3 bar
Huippupaine: 4 bar
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Talteenottajan
käyttöikä: 10 vuotta
Lämmönvaihdinten
käyttöikä: 50 vuotta
Huoltoväli: 1-5 vuotta
riippuen käyttöoloista

Ulkomitat: 1550 x 1550 x 1150 mm
1250 x 1250 x 1150 mm
1050 x 1050 x 1150 mm
Kuivapaino: 35 kg
Toimintapaino: 42 kg
Käyttölämpötila-alue: -25 °C — +300 °C
(+500 °C:hen asti
erityiskäytössä)
Lämmönsiirtoteho: 35-50 kWh
Lämmönsiirtopinta-ala: 7 m²
Lämmönvaihdinten FinnStainless
tyyppi: U67x50 24-3
Lämmönvaihdinten
määrä: 10
Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 304, 316, 321

Lämmönvaihtopiirin
liitin: 50 mm (2 tuumaa)
Lämmönsiirtoaineen

määrä lämmönvaihtimissa: 15 l

Käyttöpaine: 3 bar
Huippupaine: 4 bar
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Talteenottajan
käyttöikä: 10 vuotta
Lämmönvaihdinten
käyttöikä: 50 vuotta
Huoltoväli: 1-5 vuotta
riippuen käyttöoloista
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Ilmalämmön talteenottojärjestelmien vertailu
Kylmä ulkoilma siirtyy
talteenottajaan
ilmansuodattimen kautta

Poistoilman lämmin ilma
siirtyy talteenottajaan
ilmansuodattimen
kautta

Jäähtynyt ilma poistuu

Lämmin tuloilma siirtyy
ilmastointijärjestelmään

Kuuma lämmönsiirtoaine siirtyy
talteenottajan poistokeräimeen
Kylmä lämmönsiirtoaine
siirtyy talteenottajan
tulokeräimeen
Kuumat savukaasut
tai lämmin poistoilma
siirtyvät talteenottajaan
ilman esisuodatusta
Lämmönvaihdinten kanavissa
virtaava lämmönsiirtoaine kuumenee
talteenottajan läpi kulkevista kaasuista

Lämmönvaihdinlohkossa
ilma vaihtuu lämmöksi

Perinteiset ilmalämmön
talteenottojärjestelmät
Perinteiset ilmalämmön talteenottojärjestelmät
edellyttävät lämmönsiirtoa ilman ja ilman välillä.
Se tarkoittaa sitä, että poistoilmaa kulkeutuu
joko suoraan tai epäsuorasti kylmään tuloilmaan.
Tällaisen järjestelmän toteutus vaatii koko tulo-/
poistoilmanvaihtojärjestelmän erityisjärjestelyjä.
Perinteisten lämmön talteenottajien käyttö on
perusteltua vain sellaisissa järjestelmissä, joissa
ilma on suhteellisen puhdasta. Savukaasujen ja
likaisten kaasujen lämpöä ei kuitenkaan voida
hyödyntää tällaisilla laitteilla.

Perinteiset ilmalämmön
talteenottojärjestelmät

FinnStainless-järjestelmät savukaasujen ja
poistoilman lämmön talteenottoon

Yksinkertainen suunnittelu

Suunnitelma vaikuttaa koko huollettavaan
alueeseen ja vaatii lukuisia yhteensovitteluja

Suunnitelma vaikuttaa vain teknisiin tiloihin
eikä vaadi yhteensovitteluja

Kytkeminen nykyiseen
järjestelmään

Asennus vaatii koko ilmanvaihtojärjestelmän
kunnostusta

Kytkentä nykyisiin ilmastointi- ja
lämmitysjärjestelmiin ilman merkittävää
kunnostusta

Paikalliset asennustyöt

Asennus vaatii puuttumista koko tilan
ilmanvaihtoon

Asennus vaikuttaa vain teknisiin tiloihin

Käyttö edellyttää pätevää henkilöstöä ja
säännöllistä huoltoa

Käyttö ei vaadi erityistä tietoa eikä huollolle
ole erityisiä edellytyksiä

Järjestelmän skaalautuvuus

Järjestelmää rajoittaa alkuperäisen
suunnitelman teho

Järjestelmä skaalautuu modulaarisesti jo
asennettuja komponentteja kunnostamatta

Järjestelmän täydentäminen
toiminnoilla

Järjestelmä toimii vain tiettyyn tarkoitukseen

Järjestelmää voi täydentää jäteveden ja
auringon tmv. lämmön talteenotolla

Toiminta likaisen ilman
kanssa

Järjestelmä mahdollistaa poisto- ja tuloilman
sekoittumisen ja on herkkä lialle

Järjestelmä on ilmatiivis ja yksinkertainen ja
sitä voi käyttää likaisten kaasujen kanssa

Järjestelmä toimii vain puhdistetulla ilmalla
rajoitetulla lämpötila-alueella

Talteenottajien toimintalämpötila-alue on
laaja ja niitä voi käyttää kaasujen lämpötilan
ollessa korkea

Järjestelmä nykyisen
henkilökunnan
huollettavissa

Toiminta korkeissa
lämpötiloissa

Jäähtyneet kaasut siirtyvät
jälkisuodatukseen

FinnStainless-järjestelmät savukaasujen ja
poistoilman lämmön talteenottoon
FinnStainlessin lämmön talteenottolaitteet
siirtävät lämpöä kaasujen ja nestemäisen
lämmönsiirtoaineen välillä, joka kuljettaa
lämpöenergian
lämmitysjärjestelmien
ja
lämpimän
käyttöveden
järjestelmien
puskurivaraajiin
tai
johonkin
muuhun
lämpöjärjestelmään.
Tällaisella ratkaisulla voidaan kerätä talteen
savukaasujen ja uuttamisprosessien lämpö
täysin riippumatta tuloilmasta ja käyttää
sitä lämmitysjärjestelmien lisäksi teknisissä
prosesseissa.
FinnStainless-lämpötalteenottajat voivat
toimia käänteisesti. Tällöin ne palauttavat
kylmän
ilmastointijärjestelmiin
ja/tai
teollisuusjäähdytykseen.
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Lorem ipsum
FinnStainless-ilmalämmön
talteenottolaitteisto

Lämmönvaihtopiirin kokoojakeräinten
poistoaukot

Lämmönvaihdinkasetti
sähkökehikossa

Lämmönvaihdinkasetti
sähkökehikossa

Irrotettava
sivuseinä

Lämmönvaihtopiirin
kokoojakeräimet

TEHOKAS
Lämmönvaihdinten runko on valmistettu ohuesta ruostumattomasta
teräs- tai titaanilevystä, johon on tehty kanavat lämmönsiirtoainetta
varten. Lämmönsiirtoon osallistuu suoraan 97 prosenttia
lämmönvaihdinten pinta-alasta.
Rungon ennätyksellisen ohuet seinämät (0,3 mm) ja kanavien pieni
ominaistilavuus suhteessa suureen pinta-alaan takaavat, että
lämmönvaihdinten inertia on pieni ja lämmönsiirron teho suuri.

FinnStainless-talteenottajat perustuvat
itse kehitettyihin litteisiin
lämmönvaihtimiin.
Ainutlaatuisten teknisten
ratkaisujen ansiosta voitiin
valmistaa yksinkertaiset ja
helppokäyttöiset sekä luotettavat
ja tehokkaat lämmön
talteenottajat likaisista kaasuista.

YLEISKÄYTTÖINEN
FinnStainless-lämmönvaihtimet toimivat lämpötila- ja painevaihteluiden ollessa
suuri. Ne voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon ja mihin tahansa
kulmaan. Lämmönsiirron teho säilyy suurena, vaikka pinta olisi huomattavan
likainen.
Näihin lämmönvaihtimiin perustuvat talteenottajat ovat suhteellisen
pienikokoisia ja niiden aerodynaaminen vastus on erittäin alhainen (alle 10
mm vesipatsasta). Niitä käytettäessä kaasuja ei tarvitse esipuhdistaa ja ne
voidaan asentaa helposti käytännössä mihin tahansa ilmastointi- tai
savunpoistojärjestelmään.

LU OT ETTAVA

EDULLINEN

Rungon
kalvorakenne
on
valmistettu
sataprosenttisesta
ruostumattomasta teräksestä tai titaanista. Lämmönvaihdinten
rakenteessa ei ole joustavia tiivisteitä eikä juotoksia.

Talteenottajien avulla kertaalleen maksettu lämpö voidaan käyttää
uudelleen.

Levyt kiinnitetään sähköhitsaamalla. Näin saadaan aikaan luotettava,
tiivis
liitos
ja
säilytetään
rakenne
ja
materiaalin
ruosteenesto-ominaisuudet myös hitsauspaikoilla. Lämmönvaihtimet
on suojattu mekaanisilta vaikutuksilta, voimakkailta paineen ja
lämpötilan vaihteluilta sekä kosteudelta ja aggressiivisilta
ympäristöiltä.

FinnStainless-lämmönvaihtimiin perustuvat talteenottajat ovat rakenteeltaan
sellaiset, että ne voidaan integroida käytännössä mihin tahansa olemassa
olevaan ilmastointi- tai savunpoistojärjestelmään tarvitsematta kunnostaa
niitä. Tämä vähentää talteenoton käyttöönottokustannuksia.
Lämmönvaihdinten luotettavuus ja yksinkertaisuus takaavat erittäin pitkän
käyttöiän ja huoltovälin. Käyttöönottokustannukset maksavat itsensä
moninkertaisesti takaisin talteenoton ansiosta.
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FinnStainless-ilmalämmön talteenottajien käyttö

Leipomot, savustamot ja
elintarviketeollisuus
Elintarvikkeiden
tuotantolaitosten
kuuma
poistoilma sisältää paljon rasvahöyryjä.
Poistoilmanvaihtojärjestelmissä
nämä
höyryt tiivistyvät rasvakertymiksi. Tällaisissa
oloissa talteenottajissa käytetyt perinteiset
lämmönvaihtimet likaantuvat nopeasti ja ne
menettävät tehonsa. FinnStainless-talteenottajat
perustuvat innovatiivisiin itse kehitettyihin
litteisiin lämmönvaihtimiin. Niiden suuret
energiavarastot riittävät myös voimakkaasti
likaantuvissa oloissa. Tehohäviö on korkeintaan
5 prosenttia vuodessa.
Lämmönvaihtimiin ja talteenottajan ulkopinnoille
kertyvä lika ei vaikuta läpivirtaukseen
käytännössä lainkaan. Aerodynaaminen vastus
pysyy ennätyksellisen alhaisena.
Likakertymät voi puhdistaa talteenottajasta
kuumalla, paineistetulla vedellä rasvaliuotinta
käyttäen.

Uimahallit, vesipuistot ja kylpylähotellit

Maalaamot ja kuivaamot

Mutkikkaat tekniset prosessit

Uimahalleissa ja vesipuistoissa vesi puhdistetaan
erilaisilla hapetusreagensseilla. Kun reagenssien
höyryjä
pääsee
ilmanvaihtoon,
kostean
ilman syövyttävä vaikutus voimistuu. Tämä
asettaa erityisiä vaatimuksia talteenottajissa
käytettäville
materiaaleille.
Perinteisten
talteenottajien lämmönvaihtimet voivat sisältää
jousto-, juotos- ja hitsiliitoksia. Reagenssien
höyryjä sisältävä kostea ilma vähentää
huomattavasti niiden käyttöikää. Perinteisten
ratkaisujen käyttö tällaisissa oloissa ei ole
osoittautunut kannattavaksi.

Maalaamojen poistoilma sisältää myrkyllisiä
aineita. Tämän vuoksi on tärkeää estää
poistoilman
suora
kosketus
tuloilmaan.
Perinteiset talteenottajat eivät takaa täydellistä
ilmatiiviyttä, vaan päästävät siitä osan
sekoittumaan muiden kaasujen kanssa. Tässä
tapauksessa niitä ei voi käyttää.

FinnStainlessin ilmalämmön talteenottajien
käyttö ei rajoitu lämmön palautukseen
lämmitysjärjestelmiin tai kylmän palautukseen
ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin. Niitä
voidaan menestyksekkäästi käyttää missä
tahansa
teknisessä
prosessissa,
jossa
eriasteisesti likaantuneet kaasut on vaihdettava
lämmöksi.

FinnStainless-talteenottajat on valmistettu
kokonaan
ruostumattomasta
teräksestä.
Lämmönvaihdinten kokoonpanossa ei ole
käytetty juotoksia, korkealämpötilaista hitsausta
eikä muita tuhoisia asennusmenetelmiä. Näin
ollen materiaalit säilyttävät rakenteensa ja ne
kestävät aggressiivisissa ympäristöissä.
Erityisen vaativissa oloissa käytetään titaanista
valmistettuja lämmönvaihtimia.

FinnStainlessin laitteissa poistoilman lämpö siirtyy
ensin puskurivaraajiin. Niistä sitä käytetään
lämmitykseen,
lämpimään
käyttöveteen
tai
muuhun
lämpöjärjestelmään.
Näin
lämpöenergiasta voidaan suuri osa käyttää
uudelleen tuloilman puhtautta vaarantamatta.
FinnStainless-talteenottajaan kertyvät maalijäämät
eivät käytännössä vaikuta niiden toimintatehoon.
Lämmönvaihdinpaneeleihin
pinttynyt
lika
voidaan poistaa turvallisesti määräaikaishuollon
yhteydessä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää
liuottimia tai korkean lämpötilan menetelmiä.

FinnStainless-talteenottajien yleiskäyttöisyyden
ansiosta voidaan tyydyttää monenlaiset
tarpeet liittyen ilmatiiviyteen, kosteuden ja
aggressiivisten
ympäristöjen
kestävyyteen
sekä käyttöpaine- ja lämpötila-alueisiin,
keskeytymättömiin käyttöaikoihin jne.
Lämmön keruu- ja johtamislaitteistot voidaan
suunnitella yksilöllisesti erityisiin tehtäviin,
käyttöoloihin ja tarpeisiin.

