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lämmönvaihdin
Maailman ensimmäinen 0,3 mm:n
ruostumattomasta teräksestä valmistettu
lämmönvaihdin – Made in Finland
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Kehityshistoria Finnstainless lämmönvaihtimille

FinnStainless-lämmönvaihtimet

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.

FinnStainlessin teknisenä läpimurtona voidaan
pitää innovatiivista lämmönvaihdinta, joka on
valmistettu ruostumattomasta ohutteräslevystä.
Lämmönvaihtimen erityisen rakenteen ansiosta
sillä on ainutlaatuiset ja ennennäkemättömät
ominaisuudet.

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.

Käyttökohde:

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.

•

lämmön kerääminen ja johtaminen nesteistä

•

lämmön kerääminen ja johtaminen kaasuista

•

lämmön kerääminen ja johtaminen
lämpösäteilystä

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.

FinnStainless-lämmönvaihdinten tulo markkinoille on mahdollistanut
yksinkertaisten ja tehokkaiden lämmitysjärjestelmäkomponenttien
valmistamisen:

Polarsol Oy ajautui omistajiensa erimielisyyden ja Polarsolille myönnetyn Horizon
2020-hankeen rahoitusepäselvyyksien takia konkurssiin keväällä 2018.

•

luonnon vesistöistä ja tekoaltaista lämpöä talteen ottavat keräimet,
toimivat ympäri vuoden

•

ulkoilmasta lämpöä talteen ottavat keräimet,
kestävät kosteutta, pölyä ja pakkasta

•

ilmanvaihtoilman lämmön rekuperaattorit
ilmanvaihtojärjestelmän suurta saneerausta ei tarvita

•

jäteveden lämmön rekuperaattorit
vettä ei tarvitse esipuhdistaa

•

auringon säteilystä lämpöä talteen ottavat keräimet
kylmiin ilmastoihin

•

puskurivaraajat
lämpöhukka alle 2 astetta

•

lämmönvaraajat
yhdellä lämmönvaihtopiirillä

•

täysin itsenäiset lämmitysjärjestelmät
käytännössä missä päin maailmaa tahansa

•

useiden toimintojen yhdistäminen yhteen järjestelmään
voidaan yhdistää esimerkiksi aurinkokeräin, ilmalämpöpumppu ja
ilmanvaihtoilman lämmön rekuperaattori

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.
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.
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FinnStainless-lämmönvaihdin

Maailman ensimmäinen 0,3 mm:n ruostumattomasta
teräksestä valmistettu lämmönvaihdin

FinnStainless-lämmönvaihtimen rakenneominaisuudet
Litteä kalvorakenne

Rakenteeltaan erityiset
putkiliitännät

TEHOKAS

Lämmönvaihtimen runko käyttää pinnan mahdollisimman
tehokkaasti lämmön siirtämiseen (jopa 97 prosenttia
pinnasta on mukana lämmönsiirrossa)

TEHOKAS

Putkiliitännät on erityisesti kehitetty takaamaan
Polarsol-lämmönvaihdinten mahdollisimman suuri
tehokkuus

LUOTETTAVA
Runko kestää paine-eroja (väliaineiden paine-ero voi olla
korkeintaan 18 baaria) ja jopa 600 °C:n käyttölämpötilaa
vakiokäytössä (1200 °C:n lämpötilaa erityiskäytössä)

LUOTETTAVA

YLEISKÄYTTÖINEN

YLEISKÄYTTÖINEN

Lämmönvaihdin säilyttää tehokkuutensa kaikissa
olosuhteissa. Sen voi asentaa pysty- tai vaaka-asentoon
ja mihin tahansa kulmaan

EDULLINEN

Helppo pääsy huoltoa ja yksittäisten lämmönvaihdinten
vaihtoa varten Vähäinen seisokkiaika huollon yhteydessä

Sataprosenttista ruostumatonta terästä
(tai titaania), jonka paksuus 0,3 mm

Putkiliitäntöihin ei tarvita hitsausta, mikä saa
rakenteen yleisen luotettavuuden pysymään suurena

Säädettävän liitännän ansiosta lämmönsiirtoaine voi
kulkea kumpaan suuntaan tahansa

EDULLINEN

Säädettävyys ja lisämerkintä helpottavat kytkentää ja
vähentävät sekä asennus- että huoltokustannuksia

Rungon erikoishitsaus
TEHOKAS

TEHOKAS

Lämmönvaihtimen erittäin ohuet seinämät pitävät
lämmönsiirron suurena

LUOTETTAVA
Luotettavan materiaalin ansiosta lämmönvaihdin on
mekaanisesti kestävä ja helppokäyttöinen

YLEISKÄYTTÖINEN

Teräslevyjen liittäminen toisiinsa ilman välitiivisteitä
estää lämmönsiirron vähenemisen liitoskohdissa

LUOTETTAVA
Koska perinteisiä hitsi- ja juotosliitoksia ei ole,
kokoonpanon rakenne pysyy ehjänä, ruostetta ei pääse
muodostumaan liitoskohtiin ja paneelien liitoskohdat
pysyvät riittävän luotettavina ja tiiviinä

Voidaan käyttää lämpötila- ja painevaihteluiden ollessa
suuri. Toimii suoraan likaisissa ympäristöissä: avoimissa
veden lähteissä, jätevedessä jne.

YLEISKÄYTTÖINEN

EDULLINEN

EDULLINEN

Luotettavien materiaalien ansiosta lämmönvaihtimen
käyttöikä on erittäin pitkä (25 vuotta) ja huoltovälit harvat
(5–10 vuotta)

Rakenteessa ei ole elastomeeritiivisteitä, jotka toisivat
ylimääräisiä rajoituksia käyttöalueeseen ja huoltoon

Koska tavallisia tiivisteitä ei ole, tarpeettomia
kulutustarvikkeisiin liittyviä kustannuksia ei ole ja
huoltoväli on pidempi
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FinnStainless-lämmönvaihdin

Maailman ensimmäinen 0,3 mm:n ruostumattomasta
teräksestä valmistettu lämmönvaihdin

FinnStainless-lämmönvaihtimen lämmönsiirtoainekanavat
Turbulenssi kanavien sisällä
TEHOKAS

Lämmönsiirron laatua lisäävät lämmönsiirtoaineen
tasainen jakautuminen lämmönvaihtimen koko pinnalle
sekä se, että kanavissa ei ole kohtia, joissa
lämmönsiirtoaineen kulku pysähtyisi

LUOTETTAVA
Kavitaation esiintymisen todennäköisyys vähenee
huomattavasti ja siten myös lämmönvaihtimen rungon
vaurioitumisvaara sisältäpäin pienenee

YLEISKÄYTTÖINEN

Koska lämmönvaihtimen hydraulinen vastus on erittäin
vähäinen, se toimii tehokkaasti, vaikka
lämmönsiirtoainekanavan paine olisi alhainen

EDULLINEN

Saman tehon siirtämiseen tarvitaan pienempi
lämmönsiirtopinta-ala

TEHOKAS

Turbulenssi lämmönvaihtimen kanavien sisällä voimistaa
edelleen konvektiota ja lisää lämmönsiirron tehokkuutta

LUOTETTAVA
Mikrotärinä ja pyörrevirrat estävät epäpuhtauksien
kertymistä kanavien sisään ja edistävät aggregaatin
itsepuhdistusta

YLEISKÄYTTÖINEN

Lämmönvaihtimia voi käyttää teknisissä prosesseissa,
joissa käytetään erityyppisiä väliaineita tai erityisiä
(epäyhtenäisiä) väliaineita (esimerkiksi raskasta höyryä)

EDULLINEN

Lämmönvaihdinten pidempi huoltoväli säästää sekä aikaa
että rahaa

Patentoidun tekniikan
mukaisesti puristamalla
valmistetut kanavat
TEHOKAS

Lämmönvaihtimen suuri läpivirtauspoikkipinta-ala
alentaa lämmönsiirtoaineen virtausnopeutta ja lisää näin
väliaineiden välistä lämmönsiirtoaikaa

LUOTETTAVA
Paneelit on valmistettu siten, että metallilevyn eheys ei
kärsi ja että mikrohalkeamia ei pääse muodostumaan.
Näin rakenne säilyy luotettavana ja tiiviinä

YLEISKÄYTTÖINEN

Voidaan käyttää puhtaissa ympäristöissä (esimerkiksi
juomavedessä) sekä järjestelmissä, joissa on nollavuoto
ja joissa väliaineet eivät pääse sekoittumaan

EDULLINEN

Tekniikan ansiosta lyhyessä ajassa voidaan muodostaa
yksilöllisiä lämmönvaihdinkokoonpanoja asiakkaan
tilauksesta 100 kpl:n eristä alkaen

Pieni ominaistilavuus
TEHOKAS

Lämmönsiirtoaineen pienen ominaistilavuuden ja
lämmönsiirron suuren pinta-alan ansiosta
lämmönvaihtimen inertia on pieni

LUOTETTAVA
Lämmönvaihdin säilyttää käyttöominaisuutensa jopa
usean jäätymisen tai ylikuumenemisen jälkeen

YLEISKÄYTTÖINEN

Koska lämmönvaihdin on pieni ja kevyt, sitä voidaan
käyttää olosuhteissa, joissa tila ja kuormitettavuus ovat
rajalliset

EDULLINEN

Samojen tehtävien suorittamiseen tarvitaan vähemmän
lämmönvaihtimia
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FinnStainless-lämmönvaihdin

FinnStainless-lämmönvaihdintyypit

Lämmönvaihtimen tyyppi
Kanavien määrä
Kanavien poikkipinta-ala
Tulojen/lähtöjen suositeltu
vähimmäismäärä

K, KU

S1, U1

28

28 + 28

28

680 mm²

2

2

S, S1

2

4

•

Aurinkokeräimet

•

Ilmalämmön
talteenottajat

U, U1

K, KU

•

Jäteveden lämmön talteenottajat

•

•

Savukaasun lämmön
talteenottajat

Pakokaasujen lämmön
talteenottajat

•

Lämmönsiirto teknisissä
ympäristöissä

•

Kuumavesisäiliöt ja lämpöakut

4

Lämmönvaihdinten merkinnät
Voidaan käyttää
kahta eri
lämmönsiirtoainetta

Käyttöön liittyvät ominaisuudet

S, S1, K

Eri lämmönvaihdintyyppien käyttöalueet

S, U

680 mm²

Maailman ensimmäinen 0,3 mm:n ruostumattomasta
teräksestä valmistettu lämmönvaihdin

Suurempi virtaus –
soveltuu viskoottisille
lämmönsiirtoaineille

K . 100 - 50 . 1278 : AISI304 - 3 / AISI304 - 4 / AISI304 - 3
Lämmönvaihtimen tyyppi
S, S1, K, KU, U, U1

U, U1, KU

Ulkomitat:
PITUUS – LEVEYS, cm

S, U

Putkien tiedot
12345678 – sivun 7 taulukon mukaisesti

S1, U1

Levyn 1 parametrit
MATERIAALI – PAKSUUS, millimetrin kymmenesosaa

K, KU

Levyn 2 parametrit (jos käytössä)
MATERIAALI – PAKSUUS, millimetrin kymmenesosaa
Levyn 3 parametrit (jos eroavat levystä 1)

Leveys

500

Pituus

Putkien tiedot

MATERIAALI – PAKSUUS, millimetrin kymmenesosaa
Esimerkkejä lämmönvaihdinten merkinnöistä:

S, S1

U, U1

670

1234

12

1000

5678

56

2000

12345678

1256

S.67-50.14: AISI316-3
S.67-50.14: AISI316-3 / AISI316-5
S1.100-50.1278: AISI304-3 / AISI304-4
K.200-50.1467: AISI304-3 / AISI304-5 / AISI304-3
KU.67-50.1256: AISI316-3
U.200-50.12: AISI316-4
U1.100-50.1256: AISI316-3 / AISI316-5
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FinnStainless-lämmönvaihtimien käyttöesimerkkejä
monikanavaisen järjestelmän komponenteissa

Lämmönvaihdinten valmistus
Finnstainless -lämmönvaihtimet valmistetaan HT Laserin
tehtailla Keuruulla Keski-Suomessa.

Rasvakanavan LTO-patteri
Likaisen poistoilman lämmöntalteenotto

Aurinko-ilmalämpökeräin
Stellator
Toimii seuraavina:
- Aurinkokeräin
- llmalämpöpumppu
- ilmanvaihdon ilmalämmön
talteenottaja

Savukaasujen lämmön
talteenottaja
Lämmönvaihto kuuman ilman kanssa.
Käyttölämpötila jopa 600 °C

Lämpöakku
Säilyttää lämmön jopa 6 kuukautta
Voidaan yhdistää maalämpöjärjestelmään
ja asentaa maan alle

Lämmönvaihdinkasetti
Lämmönsiirto nestemäisiä väliaineita
käyttäen, mm. avoimissa luonnon
vesistöissä ja tekoaltaissa

Lauhdutintorni
Tehokkaaseen poistoilman
lämmöntalteenottoon tai
tuloilman jäähdytykseen

Monipiirinen
kuumavesisäiliö
Lämmön varastointi
ja siirto erittäin
vähäisellä lämpöhukalla

Jäteveden lämmön
talteenottaja
Käyttö mahdollista
likaisissa ympäristöissä
ilman esipuhdistusta

HT Laser on vuonna 1989 perustettu teollisuuden
järjestelmätoimittaja ja joustavasti palveleva kumppani.
Erikoisosaamistamme ovat kokoonpanot ja
komponenttivalmistus sekä tarpeiden mukaan optimoidut
ja jalostetut leikkeet. Tarjoamme kokonaisvaltaisesti
leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen,
kokoonpanon, pintakäsittelyn ja tuotekehityksen palvelut.
Olemme teollisen laser- ja vesileikkauksen sekä
laserhitsauksen pioneeri ja alan johtavia toimijoita
Suomessa.
HT Laser on asiakasta lähellä. Palvelemme kahdeksalla
paikkakunnalla Suomessa (Jyväskylä, Kaarina, Keuruu,
Lappeenranta, Tampere, Tornio, Vaasa, Vieremä) sekä
Puolan Poznanissa. Olemme kasvava perheyritys, vuonna
2017 yhtiön liikevaihto oli lähes 60 miljoonaa euroa.
Työllistämme tällä hetkellä yli 400 teknologiateollisuuden
ammattilaista. Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut,
ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien mukaiset laatu- ja
ympäristöjärjestelmät. HT Laser on osa
Teiskonen-konsernia.
www.htlaser.fi

