Kylmävaraston ilmastojen optimaalinen erotus
Optimaaliset ilmaverhot kylmävarastojen ovilla varmistavat logistiikan turvallisuuden ja lisäävät
tuottavuutta, koska fyysiset esteet (ovet) puuttuvat. Kun ovi on auki, lämpötilaerot johtavat ilman
vaihtumiseen, jolloin käyttökustannukset nousevat ja kylmään osaan muodostuu lämpötilan
epävakaisuutta. Lisäksi kylmävaraston ja etutilan väliset kosteuserot muodostavat sumua ja
huurretta. Biddle tarjoaa ilmaverhoja, jotta vastaavanlaista tilannetta ei pääse syntymään.
Perusteelliset tutkimukset, jotka perustuvat todellisessa tilanteessa tehtyihin kokeisiin,
termografisiin analyyseihin ja laskelmiin, ovat auttaneet luomaan ilmastojen optimaalisen
erotuksen oviaukossa. Lisäksi huoli energian säästämisestä sai Biddlen kehittämään
hybridiratkaisun, joka hyödyntää jäähdytyslaitteistojen hukkalämpöä.

Kylmävarastoon auki olevat
ovet
Kun ovi avataan, kylmä ilma poistuu
kylmävarastosta oviaukon alaosasta, kun taas etutilasta tuleva lämmin
ilma tulee kylmävarastoon oviaukon
yläosasta lämpötilaerojen seurauksena. Lisäksi etutilan kuumemman ja
kosteamman ilman kohdatessa kylmävaraston kylmän ja kuivan ilman,
tapahtuu kondensoitumista ja saattaa muodostua sumua. Tämä sumu
heikentää näkyvyyttä ja aiheuttaa
kosteuden siirtymistä kylmävaraston
seiniin ja kattoon (huurre) tai höyrystimiin, jotka on siksi sulatettava
säännöllisesti.

MAT multijet -tekniikka
Biddle on kehittänyt patentoidun tekniikan kylmävarastoihin, joissa lämpötilaero etutilan kanssa voi nousta

40 °C:seen. Tekniikka, jota kutsutaan
nimellä “multijet-tekniikka” (tai Multi
Airstream -tekniikka), muodostaa perustan MAT-kylmävarastoissa käytettäville ilmaverhoille. Kolme ilmavirtaa,
joiden lämpötilat ovat erilaisia mutta
samanlaisia rinnakkaisia virtauksia,
luovat ilmastojen optimaalisen erotuksen näiden kahden alueen välille.

Suihkun B automaattinen
ohjaus
MAT-ilmaverho asennetaan etutilaan
(lastaus), kylmävaraston sisäänkäynnin oven eteen. MAT-järjestelmä tuottaa kolme ilmasuihkua, joiden avulla
järjestelmä luo verhon kylmävaraston
ja sisäänkäynnin väliin. Se imee ilmaa
samalla sekä kylmävarastossa (suihku C) että lastaustilassa (suihku A),
puhaltaakseen kuumaa ilmaa ja kylmää ilmaa maahan.

Kuva 1: suihkun B automaattinen ohjaus varmistaa MAT-ilmaverholle aina optimaalisen säädön (lämpö ja kosteus).

Nämä kaksi ilmasuihkua eroavat toisistaan huomattavasti lämpötilan ja
kosteuden osalta. Kuvassa 2 voidaan
nähdä, että tämä ilmiö voi aiheuttaa
kondensoitumista (sumua) suihkujen
risteyspisteessä (1). Kondensoitumisen estämiseksi lisätään välisuihku (suihku B), joka imetään myös kylmävarastosta ja lämmitetään sen
jälkeen, jolloin suhteellinen kosteus
vähenee. Suihkun B lämpötila riippuu
olennaisesti etutilan lämpötilasta ja
kosteudesta. Suihku B voi absorboida suihkun A kosteuden kosteana ja
kuumana niin, että suihku A ja C eivät
sekoitu suoraan eikä siksi muodostu
sumua (kuvan 2 punainen viiva).

Patentoidun pyörteentasaimen
tekniikka
Kun ovi on auki, sisä- ja ulkotilan välinen lämpötilaero aiheuttaa lämmön

vaihtumisen kahden ilmamassan välillä: tämä johtaa kuuman ja kostean
ilman pääsyyn sisään ja kylmän ilman
karkaamiseen ulos.
Oviaukon eteen asennettu kylmävarastojen ilmaverho varmistaa ilmastojen erottamisen kahden ilmasto-olosuhteen välillä. Tämä ilmaverho on
varustettu patentoidulla pyörteentasaimella, jossa puhallusritilä var-

mistaa, että puhaltimista tuleva ilma
muuttuu tasasuuntaisemmaksi ilmasuihkuksi. Tämä ilmasuihku saavuttaa
lattian paljon hitaammalla nopeudella
kuin ilmaverho, jossa ei ole tasasuuntaajaa. Tulos: ilmastojen erotuksen
tehokkuus on 80 % (1).

Lämmön talteenotto
Biddle on jäähdytysalalla vallitsevan

kestävän kysynnän tyydyttääkseen kehittänyt hybridiversion, joka hyödyntää kylmätuotantolaitosten lämpöhukkaa. Hybridi-ilmaverhossa on sekä
vesipatteri että sähköpatteri. Ensin
vesipatterin lämmitystä käytetään
maksimaalisesti. Sen jälkeen sähköpatteri jälkilämmittää tarvittaessa
automaattisesti ilmaa saavuttaakseen
suihkun B tarvitseman lämpötilan.

Kuva 2: Mollierin diagrammi
A = lastaustila
B = välisuihku
C = kylmävarasto
1 = sumun muodostuminen

Tapaustutkimus: Rewen logistiikkavarasto
Kuuluisa Saksassa ja muualla Euroopassa toimiva vähittäistavarakauppaketju Rewe
on tehnyt ilmastojen erotuksen alueella yhteistyötä Biddlen kanssa vuodesta 1996
lähtien. Itse asiassa Rewen Wieslochin toimipaikka on käyttänyt jo useita vuosia Biddlen
kylmävarastoon kehittämää ilmaverhoa. Käytetyn oven korkeudesta johtuen Rewe haluaa
oven olevan jatkuvasti auki. Kuten edellä on todettu, ilman ilmaverhoa auki oleva ovi johtaa
ilman vaihtumiseen, jolloin seuraa epävakaita ilmasto-olosuhteita ja sumun ja huurteen
muodostumista. Se aiheuttaa ongelmia logistiikkaan.

Kuva 3: MAT-tekniikalla
varustettu oviaukko Rewen
logistiikkakeskuksessa

Ratkaisu: Biddlen suorituskyky
Rewellä tapahtuva ilmastojen erotus analysoitiin
termografisten kuvien avulla, jotta voitiin määrittää,
voisiko Biddlen tarjoama ratkaisu varmistaa ilmastojen optimaalisen erotuksen.

Kuva 4: Esimerkki
koelaitteistosta
lämpökuvassa
Lämpökuvat saatiin
lämpökameran ja
mittauslämpöverhon avulla.

Kuva 5: Laitteiston pysäytys aiheuttaa ilman vaihtumisen. Kuuma ja kostea
ilma pääsee sisään kylmävarastoon oviaukon yläosasta ja kylmä ilma
karkaa ulos kylmävarastosta maan tasolta, mikä johtaa energiahävikkiin ja
logistisiin rajoituksiin. Sumun ja huurteen muodostuminen vaatii intensiivistä
kunnossapitoa ja aiheuttaa vaaratilanteita henkilöstölle.

Kuva 6: Kun laitteisto toimii, ilmastojen erotus tapahtuu optimaalisesti.
Ilmamassat erotetaan oikein asennettujen ja ohjattujen ilmastoratkaisujen
ansiosta. Tämä mahdollistaa luotettavan ja nopean logistiikan ilmastoidusta
tilasta kylmävarastoon asti ja myös vakaan lämpötilan kylmävarastoon. Sumun
ja huurteen muodostuminen vähenee, mikä säästää energiaa.

Hybridiratkaisu käytännössä: Rewe
Rewellä käytettiin ensin ainoastaan sähköä suihkun B lämmittämiseen. Logistiikka- ja turvallisuusnäkökohtien lisäksi
Rewellä haluttiin maksimoida energian väheneminen hyödyntämällä kylmätuotantolaitoksen tuottamaa lämpöhukkaa.
Hybridiversio asennettiin siksi oviaukon yläpuolelle.

MAT-asennuksen valvonta
Kaksi hybridilaitteistoa asennettiin 2,70 m leveään ja 3,0 m korkean oviaukon yläpuolelle. Kylmävaraston lämpötila
pidetään vakiona -21,6 °C ja ilmastoidun etualueen lämpötila vakiona +6 °C. Katso kuva 7, joka esittää kokoonpanokaavion.
Ovea käytetään usein ja se on auki 55 % työajasta.
Tietojen analysoinnista selviää, että ratkaisu toimii erinomaisesti. Suihku B saavuttaa jatkuvasti asetetun puhalluslämpötilan. Jos saatavilla oleva vesimäärä ei riitä, sähkölämmitys kytkeytyy päälle saavuttaakseen suihkulle B
asetetun ohjelämpötilan.

MAT
HYBRIDI
Välivaraston lämpötila:
6 °C

Lastaustila:
ei ilmankäsittelyä.
Kuorma-autojen lastauspiste

Puhallinnopeus

Kylmävaraston lämpötila:
-21,6 °C

Lämpötila (°C) & sähkölämmityksen vaikutus [%]

Sähkölämmityksen vaikutus, lämpötila ja puhallinnopeus

Sähkölämmityksen vaikutus

Kuva 7: kokoonpanokaavio

B-suihkun puhalluslämpötila

Kuva 8: Sähkölämmityksen osuus (%), lämpötila ja puhallinnopeus

Veden lämpötila

Puhallinnopeus

Vesi
13 l/h

Vesi
65 l/h

Kuva 9: Energian ja kosteuden siirto ilman ilmaverhoa (vasemmalla) ja ilmaverholla varustettuna (oikealla)

Lämmitysteho
Sähkölämmityksen osuus (%) esitetään kuvassa 8. Keskimääräinen sähkölämmitystehon osuus on 23,7 %. Kuva 8 todistaa
selkeästi korrelaation veden lämpötilan ja sähkölämmityksen osuuden välillä: veden lämpötilan nousu vähentää aina
sähkölämmityksen osuutta. Suihkun B ilman ohjelämpötila on +12 °C. Kuvasta 8 (sininen viiva) selviää, että tämä lämpötila
(+12 °C) saavutetaan suurimman osan ajasta. Tässä puhalluslämpötilassa ei muodostu sumua, mikä tuo logistiikalle turvaa.
Puhaltimen nopeus päivän aikana säädetään nopeuteen 2 ja yksikkö toimii n. 17 tuntia.

Vertailu kylmävarastojen MAT-ilmaverhon ja avoimen oven välillä
Kuvan 9 mukaan ilmaverhon puuttuminen aiheuttaa 143 kW:n kokonaishäviön ja 65 l/h siirron oven avautuessa, suhteellisen
kosteudessa ollessa 82 % (3) ilmastoidulla alueella. Ilmaverhon avulla kosteuden siirto pienenee arvoon 13 l/h. Lämmitystehon
on oltava 40,2 kW, jotta suihkun B ilma saavuttaa lämpötilan +12 °C. Kylmävarastojen sähköisen MAT-ilmaverhon on tuotettava
tämä teho, jotta sumua ei muodostu. Jos järjestelmän hyötysuhteeksi asetetaan 80 % (1), energian siirroksi saadaan 68,8 kW
((143 kW * 20 %) + 40,2 kW). Sähköisellä MAT-ilmaverholla on mahdollista säästää 74,2 kW (143 - 68,8) suhteessa avoimeen
oveen, jota ei ole varustettu ilmaverholla.
Jos asennetaan hybridilaite oviaukon yläpuolelle, sähkölämmityksen keskimääräinen osuus on 23,7 % (katso kuva 6). Tässä
tapauksessa tarvittava lämmityskapasiteetti on 9,5 kW (23,7 % * 40,2). 80 %:n hyötysuhteella saamme energian siirroksi 38,1
kW ((143 kW * 20 %) + 9,5 kW).

Energian säästö
Voimme laskea kylmävarastojen kulutuksen, kustannukset ja energian säästön vuositasolla ilman ilmaverhoa olevalle,
sähköisellä MAT-ilmaverholla varustetulle ja hybridi-MAT-ilmaverholla varustetulle avoimelle ovelle (katso taulukko 1).
Taulukko 1: Energian kulutus, kustannukset ja säästö

Ilman ilmaverhoa

Sähköinen MAT-ilmaverho

MAT-hybridi

143 kW

68,8 kW

38,1 kW

692 000 kWh

333 000 kWh

184 000 kWh

83 000 €

40 000 €

22 000 €

Energian siirto
Energian vuosittainen kulutus
Vuosikustannukset
1

Ovi auki 93 tuntia/viikko, 52 viikkoa/vuosi = 4 836 tuntia

2

Perustuu energian hintaan 0,12 €/kWh

Ovet ovat auki 4 836 tuntia vuodessa (93 tuntia x 52 viikkoa). Suhteessa avoimeen oveen, jossa ei ole ilmaverhoa, saavutettu
vuosittainen energiansäästö on 43 000 € (52 %) laitteella, joka on täysin sähköinen ja 61 000 € (74 %) hybridiversiolla.

Lämpöhäviö avoimen oven läpi [kW]

Lämpöhäviö avoimen oven läpi

Ei ilmaverhoa

MAT-sähkö

MAT-hybridi

Kuva 8: Energian siirto avoimen oven kautta (kW]

Päätelmät
Kylmävarastojen käyntiovet, jotka on
varustettu optimaalisella ilmaverholla,
auttavat pitämään lämpötilan vakiotasolla kylmävarassa. Lisäksi järjestelmä takaa vapaan pääsyn kylmävaraston oviaukossa, estää sumun ja
huurteen muodostumista ja tarjoaa
ratkaisun, jolla on mahdollista saavuttaa energian säästöä.
Kylmävaraston ilmaverholle tehtiin
termografinen analyysi. Kuvat osoittavat, että MAT multijet -tekniikan
(kolme ilmasuihkua) avulla voidaan
saavuttaa ilmastojen optimaalinen
erotus oviaukossa.
Kylmävarastojen hybridi-ilmaverho hyödyntää lämmityslaitteiston tai kylmätuotantolaitoksen lämpöhukkaa. Tätä
ratkaisua seurattiin ja tiedot analysoitiin, jotta voitiin osoittaa, että suih-

kun B ilman lämpötila saavuttaa aina
asetetun arvon, jotta huurretta ja
sumua ei esiinny. Jos saatavilla oleva veden lämmitysteho ei riitä, sähkölämmitys kytkeytyy päälle suihkun
B asetuslämpötilan saavuttamiseksi.
MAT-järjestelmä pienentää huomattavasti energian ja kosteuden siirtoa
suhteessa avoimeen oveen. Kosteuden siirto väheni arvoon 50 l/h. Sähköisen MAT-ilmaverhon ansiosta on
mahdollista säästää energiaa 52 %.
Hybridiratkaisu varmistaa 74 %:n energian säästön suhteessa avoimeen
oveen.
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