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Kandidaatintyössä selvitetään epäsuoraa kaasuturbiiniprosessia hyödyntävän mikro-CHP-

laitoksen mitoituskriteereitä sekä prosessin soveltuvuutta paikalliseen sähköntuotantoon esi-

merkiksi omakotitalon lämmityksen ohella. Voimalaitoksen komponenteille selvitetään par-

haiten soveltuvat rakenteet ja toiminta-arvot, joilla voimalaitos voisi toimia käytännössä 

täyttäen sille asetetut vaatimukset. Numeerisena esimerkkinä tarkastellaan pienen, auton tur-

boahtimen sopivuutta tehtävään ja mitoitus tehdään turbon toiminta-arvojen perusteella. 

 

Tämän työn tavoitteena on määrittää mitoituskriteerit ja toiminta-arvot voimalaitoksen kom-

ponenteille sekä selvittää, kuinka polttoaineesta saatava teho jakautuu lämmityksen ja säh-

köntuotannon kesken. Työssä selvitetään myös voimalaitosprosessin vaikutusta polttopro-

sessiin. Lopuksi saadaan vastaus siihen, onko voimalaitos teknisesti mahdollinen ja järkevä. 

Työ on tehty kirjallista ja laskennallista tutkimusta käyttäen. 

 

EFGT-prosessia käytetään hyvin vähän yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon sen huo-

non hyötysuhteen vuoksi. Maaseudulle se soveltuisi kuitenkin prosessina hyvin mahdollis-

taen kaikkien kattilaan soveltuvien polttoaineiden käytön voimalaitoksessa, sillä savukaasut 

eivät läpäise turbiinia ja likaa sitä. Voimalaitokseen mitoitetaan vastavirtalämmönvaihdin 

(lämmönsiirto tapahtuu siis pääasiassa konvektiolla) ja suurnopeusgeneraattori, joka on kyt-

ketty turboahtimen kompressorin ja turbiinin kanssa samalle akselille. Mitoitus tehdään työn 

tilaajan määrittämien haluttujen toiminta-arvojen perusteella täyttämään omakotitalon nor-

maalien kuormien tarpeen. 

 

Voimalaitos voidaan toteuttaa teknisesti, mutta se ei vaikuta järkevältä. Lämmönvaihtimelta 

vaadittu pinta-ala kasvaa niin suureksi, että sen toteutus vastavirtalämmönvaihtimena ei 

näytä järkevältä. Lisäksi kattilateho, joka tarvitaan haluttujen toiminta-arvojen saavutta-

miseksi, on kaksinkertainen verrattuna normaalin omakotitalon lämmitystarpeeseen, mikä 

johtuu prosessin huonosta sähköntuottohyötysuhteesta. Voimalaitoksen generaattori on to-

teutettavissa, ja se olisi hyvin kompaktin kokoinen. Mikäli kompressorin ja turbiinin 

isentrooppihyötysuhteita saataisiin parannettua, voimalaitoksesta voisi tulla toteutuskelpoi-

nen fyysiseltä kooltaan ja kustannuksiltaan.  
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In this bachelor’s thesis design criteria for micro-CHP power plant utilizing an externally 

fired gas turbine process are examined. Also, the suitability of the process for local power 

generation, for example, in touch with detached house’s heating is investigated. The com-

ponents of the power plant are identified with the most eligible structures and operating val-

ues to enable the plant to operate in the real world while meeting the requirements set for it. 

The suitability of a small car turbocharger for the task is considered as a numerical example 

and the design is based on turbo’s operating values. 

 

The aim of the work is to determine the design criteria and operating values for the power 

plant components and to find out how the power received from fuel is distributed between 

heating and electricity production. In this work the effect of electricity production to com-

bustion process is also examined. Finally, the answer for the question whether the power 

plant is technically possible and rational or not is assessed. The research has been done uti-

lizing written and computational methods. 

 

The EFGT process is very rarely used world wide for combined heat and power production 

due to its poor electricity production efficiency. However, for rural areas the process might 

be appropriate since it allows using any fuel that suits for a boiler. All kinds of fuels can be 

used in the process because the flue gases do not flow through the turbine and dirt it. A 

counter flow heat exchanger (heat transfer mainly by convection) and a high-speed genera-

tor, connected to the same shaft with the compressor and the turbine, are designed for the 

power plant. The design is made based on the desired operating values determined by the 

job subscriber to fulfill the need of normal loads in a detached house. 

 

Technically the power plant is possible to be implemented, but it is probably finally not 

feasible. The required heat exchanger area is so large that its implementation as a counter 

flow heat exchanger is not feasible in practice. In addition, the required boiler output power 

to achieve desired operating values is twice a normal detached house’s heating demand due 

to the poor electricity output efficiency of the process. The power plant generator is feasible 

and would be very compact in size. If the isentropic efficiency of the compressor and turbine 

could be improved, the power plant could become feasible at its physical size and cost. 
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1. JOHDANTO  

Maaseudulla, omakotitaloissa ja maatiloilla, pitkät sähkökatkot aiheuttavat ongelmia sähkön 

saantiin. Kylmälaitteiden ja muiden pakollisten laitteiden toiminta lakkaa, kun sähköä ei ole 

saatavilla. Tästä syystä niiden toiminnan turvaamiseksi tarvitaan varavoimanlähde. Varavoi-

manlähteen käytön tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja siitä tulisi saada riittävästi 

sähköä pakollisten kuormien käyttöön. Kaupallisesti on tarjolla aggregaatteja erilaisiin te-

hontarpeisiin. Niiden polttoaineeksi käy vain joko bensiini tai dieselöljy. Lisäksi on tarjolla 

Stirlingmoottoreihin, ORC-periaatteeseen eli voimalaitosprosessin kiertoaineena käytetään 

orgaanista ainetta ja kaasuturbiineihin perustuvia voimalaitoksia.  

 

Maaseudun kiinteistöillä on usein käytössä jonkinlainen lämmityskattila, jossa polttoaineena 

käytetään esimerkiksi öljyä tai puuta. Lämmityskattiloiden oheen voitaisiin lisätä pieni säh-

köntuotantolaitos, jolla olisi mahdollisuus tuottaa sähköä erityisesti sähkökatkojen aikana 

pakollisten kuormien tarpeeseen, mutta tietysti muulloinkin lämmitettäessä. Käyttäjän kan-

nalta yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen tulisi olla mahdollisimman huoltova-

paa ja käytettävissä mahdollisimman useilla erilaisilla polttoaineilla. Tällaiseen käyttöön so-

veltuu, ainakin periaatteessa, epäsuora kaasuturbiiniprosessi, jossa savukaasujen ja kiertoai-

neen välillä lämpö siirtyy lämmönvaihtimen avulla niiden sekoittumatta. Lähimpänä tämän 

kaltaista prosessia ja kyseisessä teholuokassa kaupallisista laitteista on MTT:n (Micro Tur-

bine Technology) valmistama mikro-CHP -laitos, joka hyödyntää suoraa kaasuturbiinipro-

sessia, ja sen maksimi sähköteho on 3 kW. Epäsuoraakin kaasuturbiiniprosessia hyödyntäviä 

voimalaitoksia on markkinoilla, mutta niiden sähkö- ja lämpötehot ovat paljon suurempia 

kuin mikä on omakoti- tai maatalon tarve. Epäsuoran kaasuturbiiniprosessin käyttö sähkön-

tuotannossa on hyvin harvinaista sen matalan, noin 15%, hyötysuhteen takia, mutta pienen 

tuotannon saamiseen lämmityksen ohella, sen ominaisuudet riittävät. Prosessilta tavoitellaan 

1,5 kW sähkötehoa, joka riittäisi reilusti omakotitalon pakollisten kuormien toimintaan. 

 

Työn tavoitteena on selvittää mitoituskriteerejä epäsuoraa kaasuturbiiniprosessia hyödyntä-

vän voimalaitoksen pääkomponenteille. Tarkastelun kohteena olevat komponentit ovat 

kompressori, generaattori, turbiini ja lämmönvaihdin. Komponenttien mitoitusperusteita sel-

vitetään tutustumalla aiheeseen alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuudesta löydettäviä mi-

toitusperusteita hyödynnetään mikro-CHP -laitoksen komponenttien mitoituksessa eli löy-

dettyjen ohjeiden perusteella lasketaan komponenteille mitoitusarvot, joilla laitos voisi toi-

mia käytännössä. Voimalaitoksen numeerisen esimerkin kohteena käytetään pientä auton 

turboahdinta, jonka arvojen perusteella muut komponentit mitoitetaan. Aluksi mietitään 

lämpötilarajat ja muut lähtöarvot, jotka olisivat mahdollisia ja jotka haluttaisiin saavuttaa 

prosessissa. Tämän jälkeen lasketaan tehot kompressorille ja turbiinille, joiden avulla voi-

daan mitoittaa samalla akselilla oleva suurnopeusgeneraattori. Generaattorin mitoituksessa 

joudutaan ottamaan huomioon myös kompressorin ja turbiinin toiminta-arvoja, kuten pyöri-

misnopeus. Lämmönvaihtimen mitoituksessa käytetään mitoitusperusteena lämpötilaa, joka 

lämmönvaihtimessa haluttaisiin saavuttaa.  

 

Mitoituksessa pyritään myös ottamaan huomioon, että mikään prosessin osa ei häiriintyisi 

liikaa jonkin toisen osan toiminnasta. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, kuinka säh-

köntuotantolaitos lämmityskattilan ohessa käytännössä vaikuttaisi polttoprosessiin eri polt-

toaineilla. 

 



 

Epäsuora kaasuturbiini tarvitsee varsin korkean lämpötilan toimiakseen, joten varsinaiset 

lämpöpinnat olisi sijoitettava suoraan lämmityskattilan tulipesän kuumimpaan kohtaan, 

mikä aiheuttaa haasteita sekä lämpöpintojen sijoitukselle, että niiden materiaalivalinnoille.  

2. TUTKITTAVA LAITTEISTO 

Tutkimuksen kohteena on yhdistetty sähkön ja lämmön mikrotuotantolaitos eli CHP-laitos 

(combined heat and power), jossa hyödynnetään epäsuoraa kaasuturbiiniprosessia. Laitteis-

tolla on tarkoitus saada tuotetuksi riittävästi sähköä omakotitalon vakiokuormia varten talon 

lämmityksen ohella.  

2.1 Epäsuora kaasuturbiiniprosessi 

Kuvassa 2.1 on tutkinnan kohteena oleva prosessi kuvattuna kaaviollisesti. (Kautz, 2004) 

 

 

Kuva 2.1.  Epäsuoran kaasuturbiiniprosessin kaavio. Kompressori puristaa ilman ympäristöä korkeam-

paan paineeseen, ja tämän jälkeen ilma kulkee kattilassa olevan lämmönvaihtimen läpi. Läm-

mönvaihtimessa ilma kuumenee kasvattaen sisäenergiaansa. Tämän jälkeen ilma paisuu tur-

biinissa ja ylijäävällä energialla pyöritetään turbiinin ja kompressorin kanssa samalla akselilla 

olevaa generaattoria. Lopuksi kuuma ilma syötetään kattilaan palamisilmaksi.  

 

Epäsuorassa kaasuturbiiniprosessissa eli EFGT-prosessissa (externally fired gas turbine) 

kiertoaineena toimii ilma. Ilma otetaan suoraan ulkoilmasta, minkä jälkeen se puristetaan 

ympäristön painetta korkeampaan paineeseen kompressorilla. Tämän jälkeen ilma johdetaan 

lämmönvaihtimeen, jossa ilman lämpötila nostetaan halutun suuruiseksi. Tässä vaiheessa 

kiertoaine ei siis ole suorassa kosketuksessa kattilassa palamisprosessissa syntyvien savu-

kaasujen kanssa. Lämmönvaihtimesta ilma johdetaan turbiiniin, jossa kaasu paisuu lähelle 



 

ilman painetta. Turbiini saa liike-energiansa kaasun paisunnasta. Turbiini pyörittää sekä 

kompressoria että generaattoria, joka muuttaa mekaanista energiaa sähköksi. Turbiinin jäl-

keen yleensä ilmasta otetaan talteen lämpöä lämmönvaihtimella. 

2.2 Edut 

 

EFGT-prosessin etu on, että turbiinin läpi kulkeva ilma on puhdasta, koska se ei sekoitu 

savukaasujen kanssa. Tällöin turbiini ei likaannu eikä sitä tarvitse puhdistaa ja huoltaa jat-

kuvasti. Tästä syystä kattilassa voidaan polttaa kaikkea poltettavaksi kelpaavaa, kuten puuta 

ja muuta biomassaa. Tutkinnan kohteena olevassa prosessissa turbiinin jälkeinen kuuma 

ilma johdetaan kattilaan, jolloin palotapahtuma muuttuu paljon puhtaammaksi ja savukaasut 

ovat kuumempia (Alakangas, 2008) kuin käytettäessä kylmää palamisilmaa. Kuumilla savu-

kaasuilla saadaan lämmönvaihtimeen suuri lämpötilaero ja näin lämmönvaihtuminen on te-

hokasta.  

2.3 Haasteet 

Tutkittavana olevassa laitteistossa on myös useita haasteita suunnittelun kannalta. Yksi haas-

teista on saada aikaan riittävän tehokas lämmönvaihto kiertoaineen ja savukaasujen välillä. 

Ilman riittävää lämmönvaihtoa turbiinin tuottama teho jää pieneksi. Lämmönvaihtimen toi-

mintalämpötilan pitää olla erittäin korkea, jolloin vaihtimen materiaalit joutuvat suurelle ra-

situkselle. Tarvitaan korkeaa lämpötilaa kestäviä materiaaleja, joiden hinta voi muodostua 

ongelmaksi. Käytännössä epäsuoran kaasuturbiiniprosessin lisääminen olemassa olevaan 

lämmityskattilaan ei onnistune, vaan koko kattila on alun perin suunniteltava epäsuoran kaa-

suturbiiniprosessin lämpöpintojen sijoittelua silmällä pitäen. Suunnittelussa on myös otet-

tava huomioon, että lämpöpinnat täytyy pystyä pitämään puhtaina, joten mahdollisesti jokin 

erikoisnuohousjärjestely tarvitaan. 

 

Seuraava haaste on suunnitella suurnopeusgeneraattori sähköntuotantoa varten. Suuri pyöri-

misnopeus aiheuttaa haasteita roottoridynamiikalle sekä laakereiden toiminnalle ja kestolle. 

Myös akselin geometria ja komponenttien liittäminen yhteiseen akseliin turbokoneen kanssa 

ovat tarkkaan suunniteltavia asioita.  

3. VOIMALAITOKSEN KOMPONENTIT 

Komponentteja mitoitettaessa joudutaan usein tekemään kompromisseja, ja yrityksenä on 

saavuttaa vähiten huono kokoonpano. Joitakin rajoja ei voida ylittää esimerkiksi mekaanisen 

kestoisuuden tai fysiikan lakien takia ja tällöin joudutaan tinkimään jostain muualta, mikäli 

halutaan saavuttaa toimiva kokonaisuus. Tässä kappaleessa käsitellään mikro-CHP-voima-

laitoksen komponenttien mitoituskriteereitä ja rakenteita. Voimalaitoksen komponenttien 

mitoitus perustuu auton pienen turboahtimen toiminta-arvoihin. 

3.1 Kompressori 

Kaasuturbiinivoimalaitoksissa käytetään ilman paineistamiseen sekä aksiaali- että radiaali-

kompressoreita. Pienissä voimalaitoksissa käytetään yleensä radiaalikompressoreita ja 



 

isoissa aksiaalikompressoreita. Aksiaalikompressorilla on paljon etuja verrattuna radiaali-

kompressoriin, mutta niiden koko- ja hintaerot suhteutettuna saavutettavaan painesuhteeseen 

on yleensä ratkaiseva tekijä kompressorityyppiä valittaessa.  

 

Aksiaalikompressorilla saavutetaan suuri isentrooppihyötysuhde sekä tilavuusvirta. Sillä 

päästään myös suuriin painesuhteisiin, kun lisätään puristusvaiheita. Suurimmillaan aksiaa-

likompressoreilla päästään yli 40:1 painesuhteisiin. Aksiaalikompressoreissa on yleensä vä-

hintään 10 vaihetta ja joskus jopa yli 20 vaihetta, kun yhden vaiheen painesuhde on noin 

1,2:1. Vaiheiden lukumäärä kasvattaa kompressorin kokoa ja hintaa. Isoissa, megawattien 

kokoisissa voimalaitoksissa kompressorilta vaaditaan suurta tilavuusvirtaa sekä painesuh-

detta ja hyvää hyötysuhdetta. Tästä syystä kompressorin ulkoiset mitat ja hinta eivät yleensä 

ole suuresti rajoitettuja isoissa voimalaitoksissa, vaan suunnittelussa pyritään kompressorin 

optimaaliseen toimintaan, jotta prosessista saadaan mahdollisimman paljon mekaanista 

energiaa. (Saravanamuttoo 2001) 

 

Radiaalikompressori on kooltaan paljon pienempi kuin aksiaalikompressori, jos verrataan 

kompressoreita, joilla päästään samaan painesuhteeseen. Tämä johtuu osittain siitä, että ra-

diaalikompressorilla voidaan päästä 4:1 painesuhteeseen vain yhdellä vaiheella. Radiaali-

kompressorin hyötysuhde on kuitenkin huonompi kuin aksiaalikompressorin ja tilavuusvirta 

pienempi, ja siksi se ei sovellu isoihin voimalaitoksiin. Joissakin sovelluksissa kuitenkin 

tarvitaan pientä tilavuusvirtaa ja pientä kokoa, kuten esimerkiksi ajoneuvojen turboahti-

missa. Radiaalikompressorin yksi suuri etu on sen joustava toiminta laajalla virtausalueella 

eli se toimii myös suunnittelupisteen ulkopuolella. Lisäksi radiaalikompressorin matalampi 

hinta verrattuna aksiaalikompressoriin on etu monissa sovelluksissa, joiden investointikus-

tannukset ovat murto-osa ison voimalaitoksen investointikustannuksista. 

 

Edellä esiteltyjen kompressorityyppien ominaisuuksien perusteella mikro-kokoluokan kaa-

suturbiinivoimalaitokseen soveltuu parhaiten radiaalikompressori. Perusteluna päätelmälle 

on, että omakotitalon lämmityskattilan yhteydessä käytettävän kaasuturbiiniprosessin kom-

ponentit eivät voi olla kovin suuria, ja hintakaan ei saisi olla kovin korkea. Lisäksi omako-

titalon lämmityskattilasta saatava teho ei riitä kovin suurien tilavuusvirtojen lämmittämiseen 

riittävän kuumiksi, ja tarvittava painesuhde on luokkaa 4-2:1. Siis tärkeimmät valintaperus-

teet ovat pieni koko, riittävä painesuhde, sopiva tilavuusvirta sekä alhainen hinta.  

3.2 Turbiini 

Kaasuturbiinivoimalaitoksissa myös turbiinit ovat aksiaali- ja radiaalityyppisiä kompresso-

rien tavoin. Eniten käytetty turbiinityyppi isoissa kaasuturbiineissa on aksiaaliturbiini. Pie-

nissä kaasuturbiineissa, joissa tilavuusvirta on pieni, radiaaliturbiini on tehokkaampi vaihto-

ehto. Aksiaaliturbiinin ja radiaaliturbiinin ominaisuudet ovat vastaavat kuin aksiaali- ja ra-

diaalikompressoreissa. Ne ovat myös ulkoisesti hyvin samankaltaisia. 

 

Omakotitalon lämmityskattilan yhteyteen asennettavan mikro-CHP -laitoksen turbiiniksi so-

veltuu parhaiten radiaaliturbiini. Radiaaliturbiini on pienempi sekä tehokkaampi käsiteltä-

essä pieniä tilavuusvirtoja. Suunniteltavassa voimalaitoksessa tilavuusvirrat ovat alueella 

30-130 l/s, joka soveltuu 1 litraiselle polttomoottorille. Kun samalle akselille asennetaan no-

peasti pyörivät turbiini, kompressori ja generaattori, on akselin pituuden hyvä olla mahdol-

lisimman lyhyt. Lyhyellä akselilla saadaan nostettua koneen kriittisiä pyörimisnopeuksia 

korkeammiksi eli nopeuksia, joissa akselin värähtelyn amplitudi kasvaa, jolloin koneen pyö-

rimisnopeuttakin voidaan kasvattaa (Uzhegov 2016). Joka tapauksessa auton turboahtimen 



 

ja sähkökoneen liittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on mekaanisesti erittäin haastava teh-

tävä. Joko turboahdin on rakennettava uudelleen kokonaisuudessaan, jolloin sähkökone 

voisi tulla turbiinin ja kompressorin väliin ja niillä olisi yhteinen laakerointi ja roottoridyna-

miikka. Tai sitten olisi löydettävä rakenne, jossa sähkökonetta vedetään turboahtimen komp-

ressoripään akselille liitettävällä erikoisella mekaanisella kytkimellä. Näin kummallekin ko-

neelle tulisivat niiden omat laakerit, eikä turboahdinta tarvitsisi merkittävästi mekaanisesti 

muutella. Haasteeksi tulee tässäkin tapauksessa kokonaisjärjestelmän roottoridynamiikan 

hallinta. 

3.3 Lämmönvaihdin 

Voimalaitoksesta tavoitellut hyödyt ovat riippuvaisia lämmönsiirtymisestä savukaasujen ja 

kiertoaineen välillä. Jos lämpöä ei siirry riittävästi, jää generaattorin tuotanto tavoiteltua pie-

nemmäksi. Lämmönsiirron tehokkuuteen vaikuttavat eniten fluidien välinen lämpötilaero, 

lämmönvaihdin pinta-ala sekä konvektiivinen lämmönsiirtokerroin (Incropera 1981). Läm-

mönvaihdinten tarkastelu kohdennetaan vain rekuperatiivisiin lämmönvaihtimiin eli läm-

mönvaihtimiin, joissa kahta fluidia erottaa lämmönsiirtopinta. Yleisimpiä rekuperatiivisia 

lämmönvaihdintyyppejä ovat kompakti lämmönvaihdin, myötävirta-, vastavirta- ja ristivir-

talämmönvaihdin sekä vaippa- ja putkilämmönvaihdin. 

 

Kompaktissa lämmönvaihtimessa (kuva 3.1) virtaus kuljetetaan lämmönvaihtimen läpi pie-

nissä putkissa, ja lämmönvaihtimessa on paljon ripoja, joiden avulla saadaan kasvatettua 

lämmönvaihdinpinta-ala todella suureksi ja lämmönvaihtuminen todella tehokkaaksi. Kom-

pakteja lämmönvaihtimia käytetään yleensä, kun vähintään toinen fluideista on kaasu, sillä 

niiden konvektiiviset lämmönsiirtokertoimet ovat pieniä verrattuna nesteisiin (Incropera 

1981). Kompaktien lämmönvaihtimien monimutkaiset rakenteet tekevät niistä työläitä val-

mistaa ja siksi ne ovat kalliita. Lisäksi niiden puhdistaminen savukaasujen aiheuttamalta li-

alta on todella hankalaa. 

 

 

 

 



 

 

Kuva 3.1. Esimerkki kompaktista ristivirtalämmönvaihtimesta. Kompakteja lämmönvaihtimia käyte-

tään suurien lämpötehojen saavuttamiseen yksikkötilavuutta kohti ja erityisesti pienillä kon-

vektiokertoimilla tarvitaan paljon pinta-alaa, jotta saavutetaan haluttu lämmönsiirto. Kom-

paktit lämmönvaihtimet eroavat muista lämmönvaihtimista siinä, että niissä on suuremmat 

lämmönsiirtopinta-alat yksikkötilavuutta kohti ja paljon pieniä virtauskanavia. Niitä käyte-

tään tyypillisesti, kun ainakin toinen fluideista on kaasu. Lisäksi kompaktit lämmönvaihtimet 

ovat hyvin monimutkaisia ja siksi kalliita. 

 

Myötä- ja vastavirtalämmönvaihdin (kuva 3.2) ovat hyvin yksinkertaisia ja samantyyppisiä 

lämmönvaihtimia. Niissä kylmä ja kuuma fluidi kulkevat joko samaan tai eri suuntaan kon-

sentrisissa putkissa. Myötävirtalämmönvaihtimessa molemmat fluidit kulkevat samaan 

suuntaan eli ne tulevat sisään samasta päästä ja ne poistuvat samasta päästä lämmönvaih-

dinta. Tästä syystä aluksi fluidien tulessa sisään lämmönvaihtuminen on tehokasta ja loppua 

kohti lämmönvaihtuminen hidastuu, kun niiden lämpötilat lähenevät toisiaan. Vastavirta-

lämmönvaihtimessa fluidit kulkevat vastakkaisiin suuntiin ja tällöin molemmissa päissä 

lämmönvaihdinta on mahdollisimman suuri lämpötilaero. Siksi se on tehokkaampi kuin 

myötävirtalämmönvaihdin. (Incropera 1981) 

 

 

 



 

 

Kuva 3.2. Esimerkki myötävirtalämmönvaihtimesta. Myötävirtalämmönvaihtimessa on tässä tapauk-

sessa kaksi sisäkkäistä putkea, joista sisemmässä kulkee prosessin kiertoaine ja ulommassa 

savukaasut. Molemmat fluidit kulkevat samaan suuntaan. Vastavirtalämmönvaihdin eroaa 

vain siinä, että fluidit kulkevat eri suuntiin. 

 

Ristivirtalämmönvaihtimessa (kuva 3.3) on yleensä useita rinnakkaisia putkia, joissa toinen 

fluidi virtaa, ja toinen fluidi virtaa putkiin nähden kohtisuorasti niiden välistä ja ympäriltä. 

Putket voivat olla yhdistetty useilla virtauksen vastaisilla levyillä, jotka toimivat ripoina. 

Rivoitetussa tapauksessa putkien välistä virtaava fluidi ei sekoitu, mikä vaikuttaa lämmön-

vaihtimen suorituskykyyn. (Incropera 1981) 

 

 

Kuva 3.3.  Esimerkki rivoitetusta ristivirtalämmönvaihtimesta. Ristivirtalämmönvaihtimessa prosessin 

kiertoaine kulkee putkia pitkin ja savukaasut putkiin nähden poikittain. Rivoitetussa versiossa 

savukaasujen virtaus ei pääse sekoittumaan, mikä nostaa lämmönvaihtimen suorituskykyä. 

Erona kompaktiin lämmönvaihtimeen on selkeästi pienempi lämmönsiirtopinta-ala yksikkö-

tilavuutta kohti sekä suurempi virtauskanavien pinta-ala. 

 

Vaippa- ja putkilämmönsiirtimessä (kuva 3.4) on vaippa, jonka sisälle viedään putkivetoja. 

Vaipan sisällä käytetään usein ohjauslevyjä, jotta saadaan synnytettyä ristivirtaus ja vaipan 

fluidin turbulentti sekoittuminen lämmönsiirron parantamiseksi. Vaippa- ja putkivetojen 

määrää voi vaihdella tarpeen mukaan. (Incropera 1981) 



 

 

Kuva 3.4. Esimerkki vastavirtavaippa- ja putkilämmönsiirtimestä. Savukaasut kulkevat vaipan sisällä ja 

niihin aiheutetaan pyörteilyä ohjauslevyjen avulla. Prosessin kiertoaine kulkee putkessa. Vai-

pan sisällä on yleensä useita putkivetoja. 

 

Lämmönvaihtimen tulisi olla riittävän tehokas, jotta riittävä lämpö saadaan konvektiolla siir-

rettyä fluidien välillä ja turbiinin teho riittää sekä kompressorin että generaattorin pyörittä-

miseen. Lämmönvaihtimen materiaalin tulisi olla hyvin lämpöä johtavaa, korkean lämpöti-

lan sekä korroosion kestävää. Lämmönvaihtimen mitoituksessa pyritään vastavirtalämmön-

vaihtimen toteutukseen sen tehokkuuden ja yksinkertaisuuden takia.  

3.4 Generaattori 

Mikro-CHP -laitoksen generaattori kannattaa kytkeä samalle akselille muiden voimalaitok-

sen komponenttien kanssa, jolloin vältytään vaihteiston aiheuttamilta ylimääräisiltä häviöiltä 

ja massalta. Generaattorin ollessa samalla akselilla, pyörii se samalla nopeudella kuin komp-

ressori ja turbiini, eli se on suurnopeusgeneraattori. Suurnopeusgeneraattori on hyvä valinta 

myös siksi, että se on fyysiseltä kooltaan pieni.  

 

Suurnopeussovelluksiin soveltuvia generaattorityyppejä on useita. Kuitenkin pienessä 

koossa paras energiatehokkuus saavutetaan kestomagneettitahtikoneella, koska se ei tarvitse 

magnetointiin erillistä virtaa, kuten muut generaattorityypit. Kestomagneettitahtikoneella 

saavutetaan myös suurempi tehotiheys ja tehokerroin (Jumayev 2017).  

3.4.1 Roottori 

Suurnopeuskestomagneettitahtikoneessa magneetti tai magneetit sijoitetaan roottoriin, 

koska käämitykset eivät kestäisi roottorissa paikoillaan ja aiheuttaisivat värähtelyitä suurilla 

pyörimisnopeuksilla. Suurnopeuskoneiden roottoreissa käytetään yleisimmin sylinterin 

muotoista kaksinapaista kestomagneettia. Koska sintratun magneetin myötölujuus on hyvin 

pieni, magneetin ympärille asennetaan suojakuori, joka pitää magneetin koossa. Magneetti 

voidaan asentaa joko ohuen akselin ympärille tai suoraan akselin päähän ilman, että akseli 

lävistää magneetin. Molemmissa tavoissa on etunsa. Jumayevin mukaan akselittomassa ver-

siossa haasteena on akselin keskittäminen magneetin molemmissa päissä, mutta etuina ovat 

pienempi magneetin kokema mekaaninen rasitus sekä saavutettava suurempi magneettinen 

kuormitus suuremman magneettisen tilavuuden johdosta.   

 



 

Kestomagneettikoneissa käytetään useita eri kestomagneettimateriaaleja, joilla on omat 

etunsa. Magneetilla olisi hyvä olla mahdollisimman suuri koersitiivikentänvoimakkuus sekä 

magneettivuontiheys, minkä ansiosta saavutetaan suuri magneettinen kuormitus. Magneetti-

materiaalin valinnassa tulee ottaa huomioon myös käyttöolosuhteet. Myös hyvästä lämmön-

johtavuudesta on hyötyä, jotta magneetti siirtää lämpöä ulos magneetista eikä menetä mag-

neettisuuttaan. Tässä auttaa myös, jos magneetilla on korkea Curie-lämpötila eli lämpötila, 

jossa se menettää magneettisuutensa, sillä se mahdollistaa generaattorin toiminnan korke-

ammassa lämpötilassa. Magneetin lämpiäminen johtuu magneetissa tapahtuvista pyörrevir-

tahäviöistä, jotka ovat riippuvaisia magneetin resistiivisyydestä ja taajuudesta (Pyrhönen 

1992). Lisäksi magneetin lämpiämiseen vaikuttaa generaattorin sijainti lämmityskattilan lä-

heisyydessä, missä lämpötila on usein korkeampi kuin normaaliolosuhteissa. Edellä esitet-

tyjen vaatimusten perusteella samariumkoboltti (SmCo) -magneetti sopii parhaiten tähän so-

vellukseen, kuten taulukossa 3.1 esitettyjen ominaisuuksien perusteella huomataan. SmCo 

materiaalin negatiivinen puoli on sen korkea hinta.  

 

Taulukko 3.1. Magneettien ominaisuuksia (Magnet Sales). Eri magneettimateriaalien magneettivuon tihey-

det B, koersitiivikentänvoimakkuudet Hc ja maksimitoimintalämpötilat Tmax. 

Materiaali Laatu Br [T] Hc [kA/m] Tmax [°C] 

NdFeB 39H 1,28 979 150 

SmCo 26 1,05 732 300 

AlNiCo 5 1,25 51 540 

Ceramic 8 0,39 255 300 

 

Roottoriin tulevan magneetin ympärille asennettavan suojakuoren tehtävä on pitää roottori 

koossa ja suojata magneettia korroosiolta sekä olla aiheuttamatta liikaa häiriötä generaattorin 

toiminnalle. Roottorin pyöriessä suojakuori kokee painetta, kun akselin keskipisteen ja ul-

koreunan välillä olevaan massaan vaikuttava kiihtyvyys pyrkii vetämään massaa keskipis-

teestä poispäin. Suojakuori on mitoitettava kestämään massan hitauden aiheuttama voima. 

Mitoitusrajana toimii materiaalin vetomurtolujuus (Jumayev 2017), jota ei saa ylittää mis-

sään vaiheessa roottorin pyöriessä tai muutoin roottori hajoaa. Tästä syystä roottorin halkai-

sijan ylärajan määrittelee suojakuoren mekaaninen kesto. Lisäksi suojakuoren tulee johtaa 

lämpöä hyvin, jotta se ei eristä lämpöä kuoren sisäpuolelle magneettiin. Tärkeää on huomata 

myös kuoressa syntyvät pyörrevirtahäviöt. Pyörrevirtahäviöt eivät saa lämmittää magneettia 

liikaa. 

3.4.2 Staattori 

Suurnopeuskestomagneettitahtikoneiden staattoreilla on kaksi yleisintä päärakennetyyppiä. 

Staattorit ovat joko hampaattomia tai hampaallisia. Hampaallisessa staattorissa hyviä puolia 

ovat sillä saavutettava suurempi magneettinen kuormitus sekä paremmat käämityksen jääh-

dytysmahdollisuudet. Hampaattoman staattorin etuja ovat tasaisempi vääntö ja pienemmät 

pyörrevirtahäviöt roottorissa, mikä pienentää kestomagneetin lämpiämistä ja täten demag-

netoitumisen riskiä. Lisäksi hampaattomalla staattorilla varustetut koneet ovat hiljaisempia 

pienempien staattorin pinnan epätasaisuuksien aiheuttamien pyörteiden takia. (Jumayev 

2017)  

 

Hampaallisissa staattoreissa käämitykset tulevat staattorin hampaiden välisiin uriin. Rootto-

rin pyöriessä muuttuva magneettivuo kulkee staattorin hammasta pitkin käämitysten läpi ja 

indusoi käämeihin jännitteen. Hampaattomissa staattoreissa käämitykset tulevat joko jonkin 

rungon ympärille, joka pitää ne muodossa, tai sitten käämitykset ovat itsekantavaa tyyppiä, 



 

jolloin ne eivät tarvitse erillistä runkoa (kuva 3.5). Itsekantavat käämitykset ovat työläitä 

valmistaa käsin, mutta niillä saavutetaan suurempi käämityskerroin ja kuparin täyttökerroin. 

Hampaattoman staattorin efektiivinen ilmaväli on suuri, koska se sisältää myös käämityksen, 

kuparin suhteellisen permeabiliteetin ollessa hyvin lähellä ilman vastaavaa arvoa. Käämit 

vastaanottavat suoraan muuttuvan magneettikentän ja tästä syystä niissä syntyy pyörrevirta-

häviöitä, jotka lämmittävät johtimia (Jumayev 2017). Hampaaton staattori ja itsekantava 

käämitys vaikuttavat rakenteeltaan sopivimmilta ratkaisuilta käytettäväksi tässä sovelluk-

sessa niiden esiteltyjen etujen takia.   

 

Kuva 3.5. Esimerkki itsekantavan käämityksen rakenteesta. 

 

Käämityksessä käytettävän johtimen poikkipinnan mitoituksessa tulee ottaa huomioon ko-

neen pyörimisnopeus, jotta vältytään virran ahdon ja läheisyysvaikutuksen aiheuttamilta hä-

viöiltä (Jumayev 2017). Molemmissa ilmiöissä on kyse virrantiheyden paikallisesta kas-

vusta, joka voidaan välttää valitsemalla riittävän ohuet osajohtimet. Käämitysten johtimien 

halkaisijan tulee olla tunkeutumissyvyyttä pienempi. Tunkeutumissyvyys kuvaa kuinka sy-

välle sähkömagneettinen aalto pääsee tunkeutumaan materiaaliin ennen kuin se on vaimen-

tunut 
1

𝑒
 osaan (Jumayev 2017). Tunkeutumissyvyyteen vaikuttaa taajuus, joka vastaa gene-

raattorin pyörimisnopeutta, kun on kyseessä kaksinapainen kone. Tunkeutumissyvyys on 

suurnopeuskoneilla pieni ja siksi niissä käytetään Litz-johtimia. Litz-johtimissa on useita 

tunkeutumissyvyyttä ohuempia johtimia, jotka ovat toisistaan eristettyjä ja palmikoituja 

mahdollisten kiertovirtojen välttämiseksi. Litz-johtimen huono puoli on suuren eristemäärän 

vaatima ylimääräinen tilantarve käämityksissä, mutta hyvänä puolena ovat pienet häviöt.   

4. KOMPONENTTIEN MITOITUSLASKENTA 

Voimalaitoksen komponenttien eli generaattorin ja lämmönvaihtimen mitoitus perustuu Mit-

subishin TD03 (kuva 4.1) auton turboahtimen toiminta-arvoihin. Datalehden mukaiset ahti-

men suurimmat sallitut toiminta-arvot ovat esitettynä taulukossa 4.1. 

     



 

 

Kuva 4.1. Mitsubishin TD03 turboahdin, jonka toiminta-arvoihin voimalaitoksen komponenttien mitoi-

tus perustuu. 

 

Taulukko 4.1. Mitsubishi TD03 turboahtimen toiminta-arvot, joihin mitoitus perustuu (Mitsubishi). 

Maksimi pyörimisnopeus Kaasun maksimi lämpötila Maksimi painesuhde 

220 000 rpm 920 °C 2.9 

  

Arvot, jotka prosessissa haluttaisiin saavuttaa, on määritelty työn tilaajan kanssa. Tavoit-

teena on saavuttaa 1,5 kilowatin sähköteho generaattorista, joka riittäisi hyvin omakotitalon 

pakollisten kuormien ylläpitoon, ja 680 K lämpötilan nousu lämmönvaihtimessa. Kuvassa 

4.2 on kuvattuna erään puulämmitteisen omakotitalon tuntikohtainen sähkönkulutus yhdeltä 

tavalliselta talvipäivältä. Kuvasta nähdään 1,5 kilowatin tehon riittävän lähes koko päivän 

ajan olettaen, että tunnin aikana esiintyvät huipputehot eivät ole paljon korkeampia kuin 

tunnin keskiteho.  

 

 

Kuva 4.2. Erään puulämmitteisen omakotitalon tuntikohtainen sähkönkulutus yhdeltä tavalliselta talvi-

päivältä. 



 

4.1 Kompressori ja turbiini 

Mitoituksen perustana käytettävän turboahtimen kompressorin painesuhteet π eri tilavuus-

virroilla on kuvattuna kuvassa 4.3. Isentrooppiseksi hyötysuhteeksi ahtimelle ja turbiinille, 

oletetaan ηs=0,7. 

 

 

Kuva 4.3.  Mitoitusperustana olevan Mitsubishin TD03 turboahtimen kompressorin painesuhteet eri ti-

lavuusvirroilla ja pyörimisnopeuksilla (Mitsubishi). 

 

Komponenttien mitoitus aloitetaan laskemalla voimalaitosprosessin eri vaiheiden lämpötilat. 

Puristustyössä lämpötilojen suhteet käyttäytyvät seuraavasti (Fagerholm 1986) 

 

  
𝑇2s

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

𝑅

𝑐p         (4.1) 

 

Alkutilassa oletetaan, että lämpötila on T1 ja paine p1. Tämän, jälkeen määritellään puristuk-

sen loppupaine p2 kompressorin suoritusarvojen mukaan ja lasketaan isentrooppinen loppu-

lämpötila T2s yhtälön (4.1) avulla missä R on ilman kaasuvakio 287,06 J/kgK ja cp on ilman 

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa 1063 J/kgK. Laskennassa oletetaan, että ilma on 

kuivaa. Isentrooppisen hyötysuhteen määritelmä menee (Fagerholm 1986) 

  

  𝜂s =
𝑇2s−𝑇1

𝑇2−𝑇1
        (4.2)  

 

Todellinen loppulämpötila T2 saadaan laskettua yhtälön (4.2) avulla. Tämän jälkeen olete-

taan, että lämmönvaihtimessa ei tapahdu painehäviöitä ja että haluttu lämpötila T3 saavute-

taan lämmönvaihtimessa. Oletuksien avulla voidaan laskea paisunnan jälkeinen loppuläm-

pötila T4, kun on ensin määritelty loppupaine p4, yhtälöiden (4.1) ja (4.2) avulla. Yhtälön 



 

(4.2) käytössä pitää huomata, että nyt on kyse paisuntaprosessista eli yhtälön oikean puolen 

nimittäjä ja osoittaja vaihtavat paikkaa keskenään. 

 

Kaasuturbiinin massavirta on laskettavissa tilavuusvirrasta qv ja kaasun tiheydestä  seuraa-

vasti 

 

𝑞m =  𝜌𝑞v        (4.3) 

 

Prosessista saatavan sähkötehon Pe määrittämiseen tarvitaan prosessin eri vaiheiden lämpö-

tilat sekä kiertävän aineen massavirta qm. Massavirta voidaan määrittää yhtälön (4.3) avulla, 

missä qv on putkessa virtaavan ilman tilavuusvirta ja ρ ilman tiheys alkutilassa. 

 

Kaasujen tilayhtälö on 

  

  𝑝𝑉 = 𝑅𝑇        (4.4) 

 

Massavirran laskennassa tarvittava ilman tiheys saadaan laskettua ideaalikaasun tilanyhtä-

löstä (yhtälö 4.4), missä V on ominaistilavuus eli tiheyden käänteisluku.  

 

Systeemin terminen teho saadaan (Incropera 1981) 

 

  𝑃 = 𝑞m𝑐pΔ𝑇        (4.5) 

 

Kun massavirta on selvillä, voidaan määrittää ilman puristamiseen vaadittu teho ja paisun-

nasta saatu teho. Tehot saadaan laskettua yhtälön (4.5) avulla käyttämällä lämpötilaerona 

puristus- ja paisuntavaiheiden loppu- ja alkulämpötilan erotusta. 

 

  𝑃e = (𝑃paisunta − 𝑃puristus)      (4.6) 

 

Prosessista saatava sähköteho saadaan laskettua paisunnasta saadun ja puristuksessa tarvitun 

tehon erotuksena (yhtälö 4.6), kun kerrotaan kokonaishyötysuhteella  (Huhtinen 2000). 

4.2 Lämmönvaihdin 

Lämmönvaihtimen mitoitus toteutetaan niin, että määritetään lämmönvaihdin pinta-ala ja 

pituus, jotka tarvitaan halutun lämpötilan nousun saavuttamiseksi. Lämmönvaihtimen mi-

toituksessa otetaan huomioon sekä konvektiivinen lämmönsiirto, että säteilylämmönsiirto. 

Konvektiivisessa lämmönsiirrossa lämpö siirtyy pinnan ja fluidin välillä eli tarvitaan väli-

aine. Säteilylämmönsiirrossa ei tarvita väliainetta, sillä lämpö siirtyy sähkömagneettisena 

säteilynä pintojen välillä.  

4.2.1 Konvektio 

 

Konvektiossa tilavuusvirta saadaan virtauspoikkinpinta-alan A ja nopeuden w avulla 

 

  𝑞v = 𝑤𝐴        (4.7) 

 

Konvektiolla siirrettävän lämmön määrittäminen aloitetaan selvittämällä puristusvaiheen 

jälkeinen virtausnopeus w. Virtausnopeus saadaan selvitettyä yhtälön (4.7) avulla, missä A 



 

on lämmönvaihtimen putken poikkipinta-ala. Tämän jälkeen voidaan selvittää putken sisä-

puolisen virtauksen dynamiikka, jota kuvaa Reynoldsin luku Re. Tämä luku on virtaustek-

niikan keskeinen dimensioton luku, joka kuvaa hitausvoiman ja viskoosin voiman suhdetta. 

Reynoldsin luku erottelee kaksi erilaista virtaustyyppiä, jotka ovat laminaarinen eli virtavii-

vainen ja turbulenttinen eli pyörteinen virtaus. Putkivirtauksessa kriittinen Reynoldsin luku 

on 2300, jonka jälkeen virtaus muuttuu pyörteiseksi. Lämmönvaihtimeen tavoitellaan turbu-

lenttisia olosuhteita, koska tällöin lämmönvaihtuminen on tehokasta virtauksen rajakerrok-

sen ollessa ohut.  

 

Reynoldsin luku määritellään (Incropera 1981) 

 

  𝑅𝑒 =  
𝜌𝑤𝐷


,        (4.8) 

 

missä D on putken halkaisija ja µ dynaaminen viskositeetti. Dynaaminen viskositeetti on 

aineelle ominainen lämpötilasta riippuva arvo.  

 

Kun Reynoldsin luku on määritetty, voidaan sen perusteella valita korrelaatio Nusseltin lu-

vulle Nu. 

𝑁𝑢 =  
𝑓

8
(𝑅𝑒−1000)𝑃𝑟

1+12,7(
𝑓

8
)

1
2

(𝑃𝑟
2
3−1)

       (4.9) 

 

Nusseltin luvulle on useita erilaisia empiirisiä korrelaatioita, jotka soveltuvat erilaisiin tilan-

teisiin. Korrelaatio valitaan olosuhteiden mukaan sopivaksi ja tähän tapaukseen turbulentille 

virtaukselle parhaiten soveltuu Gnielinskin korrelaatio (yhtälö 4.9), missä f on Darcyn kit-

kakerroin, joka luetaan Moodyn käyrästöltä ja Pr on Prandtlin luku (Incropera 1981). Nus-

seltin luku on Reynoldsin luvun ja Prandtlin luvun funktio ja se kuvaa konvektio- ja johtu-

mislämmonsiirron suhdetta.  

 

Keskimääräinen Nusseltin luku määritellään 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝑘
         (4.10) 

 

missä h on konvektiolämmönsiirtokerroin, L kappaleen karakteristinen mitta ja k lämmön-

johtavuus (Incropera 1981). Keskimääräisen Nusseltin luvun avulla saadaan määritettyä 

konvektiivinen lämmönsiirtokerroin hi putken sisäpuoliselle virtaukselle. Konvektiivista 

lämmönsiirtokerrointa määritettäessä oletetaan, että virtaus on täysin kehittynyt.  

 

Yhtälössä (4.9) tarvittu Prandtlin luku määritellään (Incropera 1981) 

 

𝑃𝑟 =
𝑐p

𝑘
        (4.11) 

 

Prandtlin luku kuvaa liikemäärän ja lämmönsiirron diffuusion suhdetta nopeuden ja lämpö-

tilan rajakerroksissa. Prandtlin luku on riippuvainen fluidista ja sen lämpötilasta.  

 

Seuraavaksi määritetään ulkopuolisen virtauksen konvektiivinen lämmönsiirtokerroin. 

Aluksi pitää selvittää savukaasujen virtausnopeus vastavirtalämmönvaihtimen ulommassa 

putkessa. Virtausnopeus riippuu tiheyseroista kattilan sisällä olevan ilman ja ulkoilman vä-



 

lillä. Virtausnopeus w saadaan laskettua seuraavan yhtälön avulla. C on savukaasujen pur-

kausvakio, jonka oletetaan yleisesti olevan 0,65, g gravitaatiovakio, H on alimman ja nor-

maalin ilman tiheyden välinen korkeusero eli vastaa käytännössä savupiipun pituutta, Ti il-

man lämpötila kattilassa ja To ulkoilman lämpötila (Taesub 2011). 

 

  𝑤 =
𝑞v

𝐴
= 𝐶√2𝑔𝐻

𝑇i−𝑇o

𝑇i
      (4.12) 

 

Nyt voidaan laskea Reynoldsin luku savukaasujen virtaukselle kuten aiemmin puhtaalle il-

malle (yhtälö 4.8), kun on valittu vastavirtalämmönvaihtimen ulomman putken halkaisija. 

Halkaisijassa täytyy ottaa huomioon sisempi putki eli täytyy laskea ns. hydraulinen halkai-

sija Dh, joka sisäkkäisten putkien tapauksessa määritellään (Incropera 1981)  

 

  𝐷h = 𝑑o − 𝑑i        (4.13) 

 

Reynoldsin luvun laskemisen jälkeen valitaan taas oikea korrelaatio Nusseltin luvulle ja las-

ketaan sen arvo. Sen jälkeen voidaan keskimääräisen Nusseltin luvun yhtälön avulla laskea 

arvo konvektiiviselle lämmönsiirtokertoimelle ho sisemmän putken ulkopuolella.  

 

  𝑞konv = 𝑈𝐴Δ𝑇lm       (4.14) 

  𝑈 = (
1

ℎo
+

𝐿w

𝑘w
+

1

ℎi
)

−1

       (4.15) 

  Δ𝑇lm =  
Δ𝑇o−Δ𝑇i

ln (Δ𝑇o−Δ𝑇i)
       (4.16) 

 

Konvektiivinen lämmönsiirto voidaan laskea yhtälön (4.14) avulla, missä U on kokonais-

lämmönläpäisyluku ja ΔTlm lämmönvaihtimen fluidien logaritminen lämpötilaero. Lämmön-

läpäisyluku määritellään yhtälön (4.15) mukaisesti, missä Lw lämmönvaihdin materiaalin 

seinämän paksuus ja kw materiaalin lämmönjohtavuus. Yhtälöstä (4.15) voidaan jättää termi 
𝐿w

𝑘w
 pois, koska sen vaikutus lämmönläpäisylukuun on olematon. Logaritminen lämpötilaero 

määritellään yhtälön (4.16) mukaan, missä Δ𝑇o on savukaasujen tulolämpötilan ja kiertoai-

neen poistolämpötilan erotus lämmönvaihtimessa ja Δ𝑇i savukaasujen poistolämpötilan ja 

kiertoaineen tulolämpötilan erotus (Incropera 1981).  

 

Savukaasujen poistolämpötilan laskemiseksi täytyy määrittää lämpövirta, joka tarvitsee siir-

tää, jotta saavutetaan haluttu loppulämpötila. Tarvittava lämpövirta kiertoaineeseen saadaan 

laskettuksi seuraavasti  

 

  𝑞 = 𝑞m𝑐p(𝑇o − 𝑇i)       (4.17) 

 

Savukaasujen poistolämpötila saadaan määritettyä samalla yhtälöllä käyttämällä yhtälössä 

savukaasujen arvoja. Lisäksi kattilateho Φk voidaan laskea jakamalla yhtälö (4.17) katti-

lahyötysuhteella ηk (Incropera 1981). 

4.2.2 Säteily 

 

Säteilylämmönsiirtoa arvioidaan seuraavasti (Incropera 1981) 

 

𝐸sät = 𝜎𝑇4        (4.18) 



 

 

Säteilylämmönsiirron määrittäminen aloitetaan laskemalla lämmönlähteen kokonaissäteily-

teho Esät yhtälön (4.18) avulla, missä σ on Stefan-Boltzmanin vakio ja T on lämmönlähteen 

lämpötila. Kokonaissäteilytehoa laskettaessa oletetaan, että lämmönlähde on pistemäinen ja 

että se on musta kappale eli ideaalinen emittoija. Lisäksi oletetaan lämmönvaihtimen olevan 

kohtisuorassa kuumaa pintaa vastaan. Säteilyn lämpövuo 𝑞sät
′′  eli lämpöteho pinta-alayksik-

köä kohden lämmönvaihtimen luona saadaan 

 

  𝐸sät = 𝐴𝑞s
′′        (4.19) 

 

 

 

  𝐸sät = 𝛼𝜎𝑇4         (4.20) 

 

Säteilyn lämpövuon ja yhtälön (4.20) avulla, missä α on materiaalin absorptiviteetti, voidaan 

määrittää lämmönvaihtimen ulomman kuoren pinnan lämpötila. Tämän jälkeen voidaan 

määrittää ulomman kuoren säteilyteho sisempään kuoreen. 

 

  𝑞sät =  
𝐴1𝜎(𝑇1

4−𝑇2
4)

1−𝜖1
𝜖1𝐴1

+
1

𝐴1𝐹12
+

1−𝜖2
𝜖2𝐴2

      (4.21) 

  𝐹12 =
𝐴2

𝐴1
        (4.22) 

 

Yhtälön (4.21) avulla voidaan laskea pintojen välinen säteilyteho, missä ϵ on emissiviteetti 

ja F12 pintojen välinen näkyvyyskerroin, joka määritellään yhtälön (4.22) mukaisesti (Incro-

pera 1981). Lopulta lämmönvaihtimelta vaadittava pinta-ala saadaan laskettua jakamalla 

tarvittu lämpövirta säteilystä ja konvektiosta saatavilla lämpövirroilla.  

4.3 Generaattori 

 
Mekaaninen teho lasketaan vääntömomentista T ja mekaanisesta kulmanopeudesta  

 

𝑃 = 𝑇        (4.23) 

 

Mekaaninen kulmanopeus riippuu nopeudesta n seuraavasti 

 

 = 2π
𝑛

60
        (4.24)  

 

Mekaanisen  ja sähköisen kulmanopeuden  välillä vallitsee yhteys 

 

𝜔 = 2π𝑓 = 𝑝       (4.25) 

 

missä p on koneen napapariluku. 

 

Kestomagneettitahtigeneraattori mitoitetaan 1,5 kilowatin tehoiseksi. Vaaditun tehon ja ko-

neen kulmanopeuden Ω avulla voidaan laskea yhtälön (4.23) avulla koneelta vaadittu vään-

tömomentti T (Pyrhönen 1991). Kulmanopeus saadaan laskettua yhtälön (4.24) avulla, kun 

tiedetään koneen pyörimisnopeus n. Lisäksi generaattorilta saatavan sähkön taajuus f saa-

daan laskettua yhtälöstä (4.25). 



 

 

Sähkökoneen vääntömomentti määrittelee koneelta tarvittavan roottorin koon. Toisaalta ko-

neen jäähdytys määrää pitkälti, millaista Maxwellin jännitystermiä Ftan voidaan käyttää. 

Koneen vääntömomentti määräytyy jännitystermin avulla seuraavasti 

 

𝑇 = 𝜎𝐹tan𝑆𝑟        (4.26) 

 

missä S on roottorin aktiivinen pinta-ala ja r sen säde. Jännitystermin periaatteellinen suu-

ruus määräytyy vuontiheyden normaalikomponentista Bn ja virtapeitteestä A (Pyrhönen 

2014) 

 

𝜎𝐹tan = 𝐵n𝐴        (4.27) 

 

Jännitystermi saa erilaisia arvoja riippuen siitä, miten hyvä on koneen jäähdytys. Koska nyt 

on kyseessä uraton ja hyvin pienikokoinen kestomagneettikone, jää jännitystermi todennä-

köisesti pieneksi.  

5. KOMPONENTTIEN TOIMINTA-ARVOT 

Aluksi valitaan halutut lähtöarvot, jotta voidaan laskea komponenteille toiminta-arvot. Mie-

livaltaisesti päätettäviin alkuarvoihin kuuluvat alkulämpötila T1, lämmönvaihtimen jälkei-

nen lämpötila T3, savupiipun korkeus H ja säteilylämmönlähteen etäisyys lämmönvaihti-

mesta s. Edellä mainitut alkuarvot ovat esitettyinä taulukossa 5.1. Loput alkuarvoista vali-

taan kuvien 5.1-5.4 ja turboahtimen turbokartan (kuva 4.3) perusteella. 

 

Taulukko 5.1. Voimalaitoksen komponenttien toiminta-arvojen määrittämiseksi mielivaltaisesti valittavat 

alkuarvot. Mielivaltaisesti valittavia alkuarvoja ovat alkulämpötila T1, lämmönvaihtimen jäl-

keinen lämpötila T3, savupiipun korkeus H ja säteilylämmönlähteen etäisyys lämmönvaihti-

mesta s. 

Parametri Arvo Yksikkö 

T1 293 K 

T3 973 K 

H 5 m 

s 1 m 

 

Kappaleessa 4 esitettyjen yhtälöiden avulla on laskettu kuvissa 5.1-5.4 esiintyvät käyrät säh-

kötehoille ja hyötysuhteille kuvaamaan eri ominaisuuksien muutosten vaikutusta prosessista 

saatavaan sähkötehoon ja sähköntuottohyötysuhteeseen. Ensimmäisessä kuvassa (kuva 5.1) 

on kuvattuna sähkötehon käyrät eri painesuhteille tilavuusvirran funktiona. Toinen kuva 

(kuva 5.2) esittää painesuhteen vaikutusta prosessista saatavaan sähkötehoon ja sen sähkön-

tuottohyötysuhteeseen. Kolmannessa kuvassa (kuva 5.3) on esitettynä turbiinin sisääntulo-

lämpötilan vaikutus sähkötehoon ja sähköntuottohyötysuhteeseen. Viimeisessä kuvassa 

(kuva 5.4) kuvataan prosessin läpäisevän tilavuusvirran vaikutusta lämmönvaihtimelta vaa-

dittuun pinta-alaan. Kuvien käyrien laskennassa käytetään alkuarvotaulukkojen arvoja ja 

vain varioitavaa parametriä muutetaan. 



 

 

Kuva 5.1. Prosessista saatava sähköteho tilavuusvirran funktiona eri painesuhteilla. 

 

Kuvasta 5.1 nähdään eri painesuhteilla saavutettavat sähkötehot tilavuusvirran funktiona ja 

kuvan perusteella havaitaan, että painesuhteen 2,5 käyrä kulkee kuvaajassa ylimpänä. Kuvan 

perusteella voidaan päätellä, että 2,5 on optimaalinen painesuhde. Tämä siis tarkoittaa sitä, 

että kyseisellä painesuhteella saavutetaan suurempi sähköteho kuin muilla painesuhteilla sa-

malla tilavuusvirralla. Toisin sanoen tietty teho saavutetaan pienemmällä tilavuusvirralla 

kuin muilla painesuhteilla, ja mitä pienempi tilavuusvirta on, sitä pienempi lämmönvaihdin 

tarvitaan, kuten kuvasta 5.4 havaitaan.  



 

 

Kuva 5.2. Painesuhteen vaikutus prosessin sähkötehoon ja sähköntuottohyötysuhteeseen. 

 

Kuvasta 5.2 havaitaan, että optimaalinen painesuhde ja parhaan hyötysuhteen painesuhde 

eivät ole samat. Paras hyötysuhde saavutetaan painesuhteella 2,8, jolloin hyötysuhde on noin 

3,8 %. Optimaalisen painesuhteen kohdalla, kun π = 2,5, hyötysuhde on noin 3,7 %. Proses-

silta tavoitellaan noin 1,5 kilowatin sähkötehoa, joten valitaan kuvan 5.1 ja turboahtimen 

toiminta-arvojen perusteella voimalaitosprosessin painesuhteeksi 2,5 ja tilavuusvirraksi 50 

l/s, jolloin sähköteho on noin 1560 W. Tällöin turboahtimen pyörimisnopeus on 195 000 

rpm kuvan 4.3 perusteella.  

 

Kun painesuhde ja tilavuusvirta on valittu, voidaan valita loput alkuarvot näiden perusteella. 

Viimeiset valittavat alkuarvot ovat vastavirtalämmönvaihtimen sisemmän ja ulomman put-

ken halkaisijat, Di ja Do, sekä savukaasujen ja säteilylämmönlähteen lämpötilat, Tsk ja Tsät. 

Lämpötilat Tsk ja Tsät arvioidaan lähteen (Raiko 1995) perusteella. Putkien halkaisijoita va-

littaessa täytyy ottaa huomoon, että virtausnopeudet pysyvät realistisina. Taulukossa 5.2 on 

esitettynä loput voimalaitoksen komponenttien toiminta-arvojen määrittämisessä tarvittavat 

alkuarvot. Lämmönvaihtimen materiaaliksi valitaan ruostumaton teräs, koska se on edullista 

ja sen ominaisuudet ovat riittävät prosessin toiminta-arvoille. Ruostumattoman teräksen ab-

sorptiviteetti on 0,3 ja emissiviteetti 0,4 materiaalin saapumistilassa sekä sulamispiste 1670 

K (Incropera 1981). Teräksen hapettuessa käytön myötä, sen emissiviteetti kasvaa jopa 0,8, 

mikä parantaa säteilylämmönsiirtoa. 

 

 

 



 

Taulukko 5.2. Voimalaitoksen komponenttien toiminta-arvojen määrittämiseksi valitut alkuarvot kuvan 5.1 

ja mitoituksessa käytettävän turboahtimen toiminta-arvojen perusteella. Taulukossa esitetyt 

arvot ovat kompressorin puristuspaine p2, tilavuusvirta qv, savukaasujen lämpötila Tsk, sätei-

lylämmönlähteen lämpötila Tsät sekä vastavirtalämmönvaihtimen ulomman ja sisemmän put-

ken halkaisijat Do ja Di. 

Parametri Arvo Yksikkö 

qv 0,05 m3/s 

p2 2,5 bar 

Tsk 1200 K 

Tsät  1500 K 

Di 0,1 m 

Do 0,3 m 

 

 

Kuva 5.3. Turbiinin tulolämpötilan vaikutus prosessin sähkötehoon ja sähköntuottohyötysuhteeseen. 

 

Kuvasta 5.3 nähdään, että turbiinin tulolämpötilalla on suuri vaikutus prosessista saatavaan 

sähkötehoon ja sähköntuottohyötysuhteeseen. Kuvaajan mukaan sähköteho kasvaa lineaari-

sesti tulolämpötilan mukana ja hyötysuhde nousee matalammilla lämpötiloilla jyrkästi, kun 

taas lämpötilan kasvaessa hyötysuhteen kasvu loiventuu. Sähkötehoa ja sähköntuottohyöty-

suhdetta parantaa myös turbiinin paisunnassa saavutetun lämpötilaeron kasvaminen. Läm-

pötilan muutos on riippuvainen paineen muutoksesta. Mikäli painetta ennen turbiinia nos-

tettaisiin, kasvaisi turbiinin tuottama teho, mutta kompressorilla tuotetun paineen kasvatta-

minen kasvattaa kompressorin tekemää työtä. Optimaalisen painesuhteen jälkeen turbiinin 

tuottaman tehon ja kompressorin kuluttaman tehon välinen suhde pienenee, joten kompres-

sorin painesuhteen kasvattamisesta ei ole apua. Myös pienentämällä turbiinin ulosvirtaus-



 

painetta päästään suurempaan lämpötilaeroon ja siten suurempaan tehoon. Ulosvirtauspai-

netta ei voida kuitenkaan laskea normaalin ilman paineen alle, koska turbiinin jälkeinen ilma 

johdetaan kattilaan, joka on normaalissa ilman paineessa. Turbiinin ja kompressorin geo-

metrialla ei siis voida suuresti vaikuttaa prosessista saatavan tehon kasvuun muuten kuin 

tilavuusvirtaa muuttamalla ja tämä lisää lämmönvaihtimen pinta-alaa, kuten yhtälöstä (4.14) 

voidaan päätellä.  

 

Kuva 5.4. Prosessin läpäisevän tilavuusvirran vaikutus lämmönvaihtimelta vaadittuun pinta-alaan, jotta 

haluttu lämpötilannousu saavutetaan. 

 

Lämmönvaihtimen suorituskyky ratkaisee koko prosessin kannattavuuden. Mitä suurempi 

kiertoaineen lämpötilannousu lämmönvaihtimessa saavutetaan, sitä suurempi teho proses-

sista saadaan. Voimalaitoksen tilavuusvirran ja halutun lämpötilannousun suuruus lämmön-

vaihtimessa ovat siis ratkaisevassa asemassa määritettäessä lämmönvaihtimen pinta-alaa. 

Kappaleessa neljä esitettyjen yhtälöiden sekä taulukoiden 5.1 ja 5.2 alkuarvojen perusteella 

voidaan määrittää voimalaitoksen lämmönvaihtimelle pinta-ala. Pinta-alaa lämmönvaihti-

melta vaaditaan 16,2 m2. Lasketaan lopuksi kattilan lämpöteho, joka vaaditaan lämpövirran 

siirtämiseksi, ja se on 41,8 kilowattia.  

 

Lopuksi mitoitetaan generaattori, joka mitoitetaan 1,6 kilowatin tehoiseksi, koska proses-

sista saatavissa olevan tehon laskettiin aiemmin olevan 1560 W. Generaattorin pyörimisno-

peus on mitoituspisteessä 195 000 rpm, jolloin sen mekaaninen kulmanopeus on 20400 

rad/s. Tällöin generaattorin vääntömomentti on 78,4 mNm ja sähkön taajuus 3250 Hz koneen 

napapariluvun ollessa 1. Kun Maxwellin jännitystermi on luokkaa 5 kPa (Pyrhönen 2018), 

saadaan roottorin tilavuudeksi 7,84 cm3. Roottorilta vaaditun tilavuuden perusteella voidaan 

laskea roottorille mitat. Valitaan roottorin säteeksi 1,00 cm, jolloin roottorin pituus on 2,50 

cm. 



 

6. PALAMISPROSESSI 

Tässä kappaleessa tutkitaan eri polttoaineiden palamisessa tarvittavia ilmamääriä ja polton 

ilmakertoimen vaikutusta päästöihin ja palamistapahtumaan. Jos johdetaan turbiinin paisun-

nan jälkeen kaikki kuuma ilma kattilaan, selvitetään mikä on palamisen ilmakerroin eri polt-

toaineilla. Ilmakerroin kuvaa kattilaan tulevan ilman ja stökiömetrisessä palamisessa tarvit-

tavan ilman suhdetta, kun stökiömetrisellä ilmamäärällä tarkoitetaan teoreettista palamisil-

man tarvetta. Taulukossa 6.1 on esitettynä tyypillisiä palamisessa tarvittavia stökiömetrisiä 

ilmamääriä eri polttoaineille, kun kattilan polttoaineteho on 41,8 kilowattia. Polttoainetehoa 

tarvitaan 41,8 kilowattia, kun prosessissa kiertävä tilavuusvirta on 50 l/s, joka vastaa 180 

m3/h, painesuhde 2,5 ja haluttu lämpötilanousu lämmönvaihtimessa 680 K. 

 

Taulukko 6.1.  Eri polttoaineiden palamisessa tarvittavia stökiömetrisiä ilmamääriä, kun kattilateho on 41,8 

kilowattia sekä tyypillisiä poltossa käytettäviä ilmakertoimia (Huhtinen 2000). 

polttoaine palamisilman määrä [m3/h] ilmakerroin 

hiili 39,01 1,25 

maakaasu 40,68 1,06 

raskas öljy 38,92 1,07 

turve (kosteus 50%) 43,02 1,25 

puu (kosteus 50%) 48,78 1,33 

jätelipeä 27,99 1,18 

 

Kun verrataan prosessissa kiertävän ilman ja eri polttoaineiden stökiömetrisen palamisilman 

määrän suhdetta taulukon 6.1 tyypillisiin ilmakertoimiin, havaitaan ilmakertoimien olevan 

huomattavasti pienempiä. Jos kaikki prosessissa kiertävä ilma johdetaan kattilaan, muodos-

tuu ilmakertoimeksi puun poltossa 3,7 ja muilla polttoaineilla ilmakerroin on vielä suurempi. 

Tästä syystä osa ilmasta tulee johtaa kattilan ulkopuolelle, esimerkiksi savupiippuun tai läm-

pöä voisi hyödyntää kiertoaineen esilämmityksessä ja johtaa vasta sitten kattilan ulkopuo-

lelle, jolloin hukkaan menevän lämmön osuus on pienempi ja hyötysuhde suurempi. 

 

Palamisessa syntyville päästöille on tiukkoja rajoituksia ja, kun palamisilman määrä ei ole 

sopiva, syntyy palamisessa haitallisia päästöjä. Tästä syystä kattilaan menevän ilman määrä 

on oltava polttoaineelle sopiva. Liian pienellä ilmamäärällä polttoaine palaa epätäydellisesti. 

Tällöin syntyy hiilimonoksidia ja lämpöä vapautuu vain noin neljäsosa siitä mitä täydelli-

sessä palamisessa. Ilmakerrointa kasvatettaessa hiilimonoksidipitoisuus pienenee, mutta kun 

ilmakerroin kasvaa riittävän suureksi savukaasuhäviöt alkavat kasvaa merkittävästi. Hiilive-

tyjä poltettaessa epätäydellisen palamisen yhteydessä menee myös polttoainetta savukaasu-

jen mukana hukkaan. (Huhtinen 2000) 

 

Tarkkaan rajoitettuihin päästöihin kuuluvat myös palamisessa syntyvät typen oksidit. Typen 

oksidien syntymiseen vaikuttaa liekin lämpötila ja happipitoisuus sekä kattilan lämpötila. 

Typen oksidien muodostumista voidaan pienentää madaltamalla kattilan ja liekin lämpötilaa 

kierrättämällä savukaasuja sekä erityisillä savukaasujen puhdistusmenetelmillä. (Huhtinen 

2000) 

 



 

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä selvitetään mitoituskriteereitä ja sopivia komponenttityyppejä ulkoisen polton pro-

sessia hyödyntävän mikro-CHP-laitoksen kompressorille, turbiinille, lämmönvaihtimelle ja 

generaattorille. Tavoitteena on selvittää myös mahdollisuudet paikalliseen sähköntuotantoon 

lämmityksen ohella. Numeerisena esimerkkinä tarkastellaan pienen, auton turboahtimen so-

pivuutta tehtävään. 

 

Epäsuoraa kaasuturbiiniprosessia käytetään hyvin vähän yhdistettyyn sähkön- ja lämmön-

tuotantoon, sillä sen sähköntuottohyötysuhde on huono verrattuna perinteisiin CHP-laitok-

siin. EFGT-prosessin etu suoraan kaasuturbiiniprosessiin nähden on se, että lämmöntuotan-

nossa voidaan käyttää mitä tahansa polttoainetta, sillä savukaasut eivät mene turbiinin läpi 

ja likaa sitä. Turbiinin jälkeen kiertoaine eli ilma voidaan johtaa kattilaan palamisilmaksi, 

mikä puhdistaa palamistapahtumaa ja nostaa kattilan lämpötilaa. Huonon sähköntuottohyö-

tysuhteen takia EFGT-prosessia ei hyödynnetä sähköntuottoon kovin yleisesti eikä varsin-

kaan isossa mittakaavassa. Omakotitalon tai maatalon yhteydessä epäsuoraa kaasuturbii-

niprosessia hyödyntävä mikro-CHP-laitos varavoimana olisi kuitenkin tervetullut apu var-

sinkin sähkökatkojen aikaan. Tällöin sähköä voitaisiin tuottaa lämmityksen ohella, esimer-

kiksi puuta poltettaessa, ilman polttoainekustannusten kasvua, mikä tekee sähköntuotan-

toyksikön lisäämisestä lämpökattilan ohelle kannattavaa. 

 

Parhaiten näin pienen kokoluokan sovellukseen sopivat komponentit ovat radiaalikompres-

sori ja -turbiini sekä niiden kanssa samalle akselille kytkettävä suurnopeusgeneraattori. Ra-

diaalityyppiset kompressori ja turbiini soveltuvat hyvin laajalle toiminta-alueelle ja pienille 

tilavuusvirroille. Suurnopeusgeneraattorin etu on sen kytkentä samalle akselille turbiinin ja 

kompressorin kanssa, jolloin vältytään ylimääräisiltä häviöiltä. Lämmönvaihtimeksi sovel-

tuu parhaiten vastavirtatyyppinen lämmönvaihdin sen yksinkertaisen rakenteen ja tehokkuu-

den takia. 

 

Prosessista on teoriassa mahdollista saada haluttu sähköteho 1,5 kilowattia mitoituksen pe-

rustana käytetyllä auton turboahtimella (Mitsubishi TD03), sillä kyseisellä turboahtimella 

saavutetaan riittävä painesuhde, joka on 2,5, ja tilavuusvirta, joka on 50 l/s. Kuitenkin vaa-

dittu tilavuusvirta kasvattaa lämmönvaihtimelta vaaditun pinta-alan 16,2 m2: iin, joten läm-

mönvaihdinta ei ole teknisesti mahdollista rakentaa vastavirtatyyppisenä lämmönvaihtimena 

ilman rivoitettua lämmönvaihdinpintaa. Rivoittamalla lämmönvaihdin pinnat, saadaan pal-

jon pinta-alaa ja tehokas lämmönsiirto, mutta rivoitetun pinnan valmistus- ja huoltokustan-

nukset tulevat niin suuriksi, että omakotitalon koko- ja hintaluokan lämpökattilan oheen 

tämä vaihtoehto ei sovellu. Lämmönvaihdin olisi todennäköisesti mahdollista rakentaa 

vaippa- ja putkityyppisenä lämmönvaihtimena, jolloin savukaasujen poistoputkeen laitetaan 

useita edestakaisia putkivetoja. Mikäli putki- ja vaippalämmönvaihdin mitoitettaisiin, las-

kenta muuttuisi ja lämmönvaihtimelta vaadittu pinta-ala kasvaisi. Tällöinkin lämmönvaihdin 

on niin suuri, että sen valmistuskustannukset olisivat todennäköisesti niin suuret, että se ei 

olisi taloudellisesti kannattava.  

 

Lämmityskattilalta vaadittu teho 1,56 kilowatin sähkötehon tuottamiseksi on 41,8 kilowattia 

eli se on niin suuri, että se vastaa kahden 100 m2 omakotitalon lämmityskattilan huipputehoa. 

Suuri kattilateho lisää kattilan fyysistä kokoa ja kustannuksia. Suuri kattilatehon tarve johtuu 

prosessin huonosta sähköntuottohyötysuhteesta, joka on vain 3,7 %. Hyötysuhdetta voitai-

siin kasvattaa lisäämällä prosessiin rekuperaattori, joka esilämmittäisi lämmönvaihtimeen 



 

tulevaa ilmaa. Tämä kuitenkin näin pienessä voimalaitoksessa kasvattaa kustannuksia liikaa 

sen hyötyyn nähden. 

 

Generaattori on mahdollista toteuttaa ja siitä tulee hyvin kompaktin kokoinen, sen vääntö-

momentin ollessa 78,4 mNm ja säde 1,00 cm sekä pituus 2,50 cm. Generaattorilta saatavan 

sähkön taajuus on 3250 Hz, joten se pitää invertterin avulla muuntaa normaaliin verkon taa-

juuteen, jotta sitä voidaan käyttää kodin sähköjärjestelmässä. 

 

Kun turbiinin jälkeinen ilma johdetaan kattilaan palamisilmaksi, nousee ilmakerroin todella 

suureksi. Polttoaineista puu tarvitsee eniten ilmaa palaessaan, noin 48,8 m3/h, ja prosessin 

läpi kulkee ilmaa 180 m3/h eli tällöin ilmakerroin olisi puulla noin 3,7 ja muilla polttoaineilla 

vieläkin suurempi. Liian suuri ilmakerroin kasvattaa päästöjä ja savukaasuhäviöitä eli kaik-

kea ilmaa ei ole kannattavaa johtaa kattilaan. 

 

Voimalaitos olisi teknisesti mahdollista toteuttaa, mutta taloudellista kannattavuutta sillä ei 

ole näin pienessä kokoluokassa. Mikäli kompressorin ja turbiinin isentrooppihyötysuhdetta 

saataisiin parannettua arvoon 0,85 kasvaisi optimaalinen painesuhde arvoon 5,2 ja tarvittu 

tilavuusvirta halutun sähkötehon tuottamiseksi olisi enää 13 l/s. Tällöin lämmönvaihtimelta 

vaadittu pinta-ala kutistuisi alle neljäsosaan, sähköntuottohyötysuhde kasvaisi liki nelinker-

taiseksi ja kattilalta vaadittu teho pienenisi alle 10 kilowattiin. Tällöin voimalaitoksen läm-

mönvaihtimen koko pienentyisi merkittävästi ja voimalaitoksesta voisi tulla taloudellisesti 

kannattava. 

 

Jatkotutkimusta olisi mielenkiintoista tehdä liittyen konvektion parantamiseen, kattilan läm-

pötilan nostoon ja generaattorin toimintaan. Voitaisiinko konvektiota parantaa esimerkiksi 

höyryruiskutuksella ja mitkä sen vaikutukset olisivat päästöihin? Kuinka paljon kattilan läm-

pötila todella nousee, jos sinne johdetaan turbiinin jälkeinen kuuma ilma? Mikä on generaat-

torin toimintalämpötila ja tarvitseeko se jäähdytystä? Kuinka pitkään voimalaitos on toimin-

takuntoinen?  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Komponenttien mitoitus 

 

Alkuarvot - syötettävät arvot 

qv 0,05 m3/s 

T1 293 K 

P2 2,5 bar 

T3 973 K 

H 5 m 

s 1 m 

Di 0,1 m 

Do 0,3 m 

 

 Vakiot  
g 9,810 m/s2 

R 287,060 J/kgK 

σ 5,67E-08 W/m2K4 

ηs 0,700  
qi.puu 2,014 kWh/kg 

ηk 0,850  
A 7,85E-03 m2 

C 0,650  
   

 

Ilman ominaisuuksia 

cp1(T=650K) 1063 J/kgK 

cpsk(T=1150K) 1164 J/kgK 

µi(T=650 K) 3,23E-05 Pa*s 

νi(T=650K) 6,02E-05 m2/s 

k(T=650K) 0,0497 W/mK 

Pr(T=650K)  0,69  
 

Paineet ja lämpötilat 

P1 1,000 bar 

T2s 375,258 K  

T2 410,512 K 

P4 1,050 bar 

T4s 769,790 K 

T4 830,753 K 

Tsk 1200,000 K 

Trad 1500,000 K 

Tho 900,886 K 

Tlm 341,947 K 

Tulkokuori 475,901 K 

 

 

 

 



 

 

Tehon laskenta 

ρ 1,189 kg/m3 

qm 0,059 kg/s 

Pkomp 7425,811 W 

Pturb 8988,878 W 

Pe 1563,067 W 

Ppa 41,817 kW 

ηe 0,037  
 

Sisäpuolen konvektiivisen läm-
mönsiirtokertoimen laskenta 

wputki 6,366 m/s 

ReDi 23469,839  
f(Re=23500) 0,025  
Nui 57,378  
hi 28,517 W/m2K 

 
Ulkopuolisen konvektiivisen läm-

mönsiirtokertoimen laskenta 

wsk 5,597 m/s 

Dh 0,200 m 

ρsk 0,290 kg/m3 

ReDo 10076,442  
f(Re=10000) 0,030  
Nuo 28,310  
ho 7,035 W/m2K 

 

Lämmönsiirto 

q 35544,835 W 

 Konvektio  
U 5,643 W/m2K 

q'k 606,206 W/m 

 Säteily  
ϵ 0,400  
α 0,400  
Es 287043,750 W/m2 

q'' 22842,216 W/m2 

F 0,333  
q'r 81,565 W/m 

 

Vastavirtalämmönvaihtimen koko 

A 16,236 m2 

L 51,681 m 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palamisprosessi 

qm.pa 20,765 kg/h 

k 1,330  
Va' 2,350 m3/kg 

qvtot 64,900 m3/h 

qv2 180,000 m3/h 

 

Generaattorin arvoja 

P  1600,000 W 

n  195000,000 rpm 

ω  20420,352 rad/s 

T  78,353 mNm 

f  3250,000 Hz 

 


