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Tässä tutkimusraportissa käsitellään eri biopolttoaineiden ominaisuuksia sekä biomassan 

termistä konversiota ja palamista. Erityisesti tutkimuksessa keskitytään edellä mainittuja 

prosesseja kuvaaviin malleihin. Tutkimuksessa käydään lyhyesti läpi myös 

biopolttoaineiden palamisesta syntyviin päästöihin sekä polton seurauksena aiheutuviin 

ongelmiin liittyviä ilmiöitä. Tavoitteena on tiivistää ja tuoda esille olennaisimpia 

biomassan palamiseen liittyviä prosesseja. Työssä keskitytään vain tiettyihin, kohdassa 2.3 

esiteltyihin biopolttoaineisiin. Sen lisäksi tarkastelu kohdistetaan erityisesti 

leijupetikattiloihin, joiden on koetulosten perusteella osoitettu soveltuvan hyvin erilaisten 

biomassojen polttoon. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
A     pinta-ala    [m

2
] 

     taajuustekijä     [(mol/m
3
)

1-n
/s] 

B     aineensiirtoparametri    [-] 

C    vakio     [-] 

              lämpökapasiteetti   [J/K] 

Cd    virtausvastuskerroin   [-] 

D     diffuusiokerroin, diffusiviteetti   [m
2
/s] 

E    aktivoitumisenergia   [J/mol] 

G    lämmönsiirtokonduktanssi   [W/K] 

K     tasapainovakio     [-] 

L     pituus     [m] 

R    aineen vapautumisnopeus  [1/s] 

    säde      [m] 

T    lämpötila    [K] 

X    polttoaineen kosteus   [-] 

c     konsentraatio     [mol/m
3
] 

cp    ominaislämpökapasiteetti   [J/kgK] 

d    halkaisija    [m] 

f    Stökiömetrinen polttoaineen ja  [-] 

    hapettimen suhde  

g    maan vetovoiman kiihtyvyys  [m/s
2
] 

h     konvektiolämmönsiirtokerroin  [W/m
2
K] 

ominaisentalpia    [J/kg] 

hm      konvektioaineensiirtokerroin   [m/s] 

j      diffuusiovirran tiheys    [kg/sm
2
] 

k     reaktionopeusvakio   [(mol/m
3
)

1-n
/s] 

l      faasimuutoksen ominaisentalpia  [J/kg] 

n    stökiömetristen kertoimien summa [-] 

qm    massavirta    [kg/s] 

r      etäisyys partikkelin keskipisteestä [m] 

r’’’    reaktionopeus    [mol/m
3
s]  

t     aika     [s] 

u    nopeus     [m/s] 

v    ominaistilavuus    [m
3
/kg] 

x    konversioaste    [-] 

y     mooliosuus     [-] 

 

Kreikkalaiset 

β    paisumis/kutistumiskerroin  [-] 

Γ     muotokerroin    [-] 

α      terminen diffusiviteetti   [m
2
/s] 

δ    korjaustermi säteilylle   [-] 

ε     emissiviteetti     [-] 

    partikkelin huokoisuus   [-] 
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λ     johtumislämmönsiirtokerroin  [W/mK] 

µ    dynaaminen viskositeetti  [kg/sm] 

ν      kinemaattinen viskositeetti   [m
2
/s] 

    stökiömetrinen kerroin   [-] 

ρ    tiheys     [kg/m
3
] 

    molaarinen tiheys   [mol/m
3
] 

     massan syntyminen/häviäminen  [kg/m
3
s] 

      pyöreys     [-] 

η     konversioaika    [s] 

 

Dimensiottomat luvut 

Ar     Arkhimedeen luku 

Bi     Biotin luku 

Da     Damköhlerin luku 

Dr    kuivumisluku 

Fo      Fourierin luku 

Nu     Nusseltin luku  

Pr    Prandtlin luku   

Py    Pyrolyysiluku 

Re    Reynoldsin luku 

Sc      Schmidtin luku     

Sh      Sherwoodin luku  

Th    Thielen luku   

 

Luonnonvakiot 

ζ     Stefan-Boltzmannin vakio   5,670·10
-8
 W/m

2
K

4 

R    yleinen kaasuvakio   8,31434 J/molK 

 

Ylä- ja alaindeksit 

A,B    ainealkioita 

c    karakteristinen 

char    jäännöshiili 

conv    konvektio 

dev    kaasuuntuminen  

eff    tehollinen  

evap    höyrystyminen  

g    kaasu  

heat    lämmönsiirto 

i,j    ainealkioita 

kin    kinetiikka 

m    aineensiirto 

moist    kosteus 

mf    minimileijutus  

p    partikkeli 
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rad    säteily  

s    pallo  

    pinta  

t    terminaalinopeus 

X    polttoaineen kosteusprosentti 

0…3    järjestysnumeroita 

∞    ympäristö 

’’    pinta-alaa kohden 

 

Lyhenteet 

BFB    Bubling Fluidised Bed eli kuplaleijupeti 

CFB    Circulating Fluidised Bed eli kiertoleijupeti 

CFD  Computational Fluid Dynamics eli numeerinen virtauslaskenta 

CO hiilimonoksidi 

FAO    Food and Agriculture Organization 

NTP    normal temperature and pressure eli normaali lämpötila ja paine  

    (p = 1 bar, T = 298,15 K) 

NOx    typen oksidi 

PAH    polyaromaattiset hiilivedyt 

SOx    rikin oksidi 

 

Alkuainemerkinnät 

C    Hiili 

H    Vety 

O    Happi 

N    Typpi 

S    Rikki  
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1 JOHDANTO 

 

Ihmiset ovat jo vuosisatoja käyttäneet hyväkseen fossiilisten polttoaineiden palamisesta 

vapautuvaa energiaa, mitä ei enää nyky-yhteiskunnassa pidetä ekologisesti kestävänä. 

Tiedetään, että fossiiliset polttoaineet, kuten hiili ja öljy, tulevat loppumaan aikojen 

saatossa ja useiden arvioiden mukaan tämä tapahtuu mahdollisesti jo hyvinkin pian. 

Toisaalta fossiilisten polttoaineiden poltosta vapautuvan hiilidioksidin tiedetään 

vaikuttavan negatiivisesti ilmastoon kiihdyttäen uhkaavaa kasvihuoneilmiötä. Fossiilisten 

polttoaineiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi on eri puolilla maailmaa ryhdytty 

etsimään vaihtoehtoisia energialähteitä, joiden avulla alati lisääntyvän väestön kasvava 

energiantarve olisi mahdollista tyydyttää kestävän kehityksen takaavilla 

energiantuotantomuodoilla. Yksi tämän hetken potentiaalisimmista vaihtoehdoista tähän 

tarkoitukseen on biomassan energiahyötykäyttö polttamalla. 

 

Biomassa on uusiutuvaa ja se luokitellaan hiilidioksidineutraaliksi. Tällä hetkellä 

biomassalla tuotetaan noin 10–15 % koko maailman energiasta, mutta sen mahdollisuudet 

energiantuotannon saralla ovat vielä pitkälti hyödyntämättä niin teknologisen kehityksen, 

kuin käytön volyyminkin osalta. Biomassan hyötykäytön edistämisen kannalta on 

olennaista ymmärtää polttoaineen termisen konversion ja palamisen aikana tapahtuvia 

ilmiöitä ja prosesseja. Nykyään näiden ilmiöiden tutkiminen onkin saanut osakseen 

huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta. 

 

Tässä tutkimusraportissa käsitellään eri biomassojen ominaisuuksia ja keskitytään 

erityisesti löytämään käyttökelpoisia malleja, joilla biomassan termistä konversiota ja 

palamista voidaan karakterisoida. Tutkimuksen lopussa käydään lyhyesti läpi myös 

biopolttoaineiden palamisesta syntyviin päästöihin sekä polton seurauksena mahdollisesti 

aiheutuviin ongelmiin liittyviä ilmiöitä. Tavoitteena on tiivistää ja tuoda esille 

olennaisimpia biomassan palamiseen liittyviä prosesseja. Lähdettäessä tekemään 

tutkimusta, oli tarpeen tehdä tiettyjä rajauksia valitun aiheen suhteen, sillä palamisen ja 

biopolttoaineiden ympärillä liikkuva informaatiotulva on rajaton. Tämän vuoksi työssä 

keskitytään vain tiettyihin biopolttoaineisiin, jotka esitellään kohdassa 2.3. Termisen 

konversion tarkastelu kohdistettiin erityisesti kahteen eri leijupetikattilatyyppiin (CFB ja 

BFB), koska niillä tehdyistä kokeista saadut tulokset ovat osoittaneet kyseisten 

kattilatyyppien soveltuvan hyvin biopolttoaineille. 



7 

 

2 BIOMASSA 

 

Energiantuotannossa biomassalla tarkoitetaan eloperäisiä, uusiutuvia kasvimassoja, kuten 

puuta, hakkuujätteitä, tai rypsiä (Kara et al., 2004, s. 122). Poltettaessa niistä vapautuu 

lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköntuotannossa. Erilaisia 

biomassoja on suunnaton määrä ja niiden koostumus ja poltto-ominaisuudet poikkeavat 

suuresti toisistaan. Jopa saman kasvilajikkeen eri osissa havaitaan huomattavia eroja 

koostumuksen suhteen. Tässä luvussa käsitellyt biomassalajikkeet ovat Suomen ja 

Euroopan alueella yleisiä ja niiden potentiaali biomassan kasvatuksen ja polton 

lisäämiseksi on huomattava. 

 

2.1 Luokittelu 

 

Biomassojen diversiteetti on erittäin suuri (Khan et al., 2008, s. 23). Tämän vuoksi 

biopolttoaineiksi kelpaavia massoja tutkittaessa on usein tarve luokitella niitä tilanteeseen 

sopivalla tavalla. Luokitteluja voidaan tehdä esimerkiksi kasvutavan, rakenneosien, 

alkuainekoostumuksen tai tuhka- ja kosteuspitoisuuksien suhteen. Yleisesti biomassat 

luokitellaan niiden alkuperän mukaan puu-, pelto-, vesi-, eläin- ja teollisuusperäisiin 

massoihin sekä näiden sekoituksiin (Vassilev et al., 2010, s. 914 ; Khan et al., 2008, s. 23-

24). Kun biomassoja ryhdytään jalostamaan polttoaineiksi, niitä joudutaan usein 

luokittelemaan myös erilaisiin aliluokkiin. Esimerkiksi puupohjaiset polttoaineet voidaan 

jakaa luokkiin niiden laadun tai alkuperän mukaan. (Alakangas, 2000, s. 46) 

 

Laadun mukaan puupolttoaineet jaetaan esimerkiksi pilkkeeseen, hakkeeseen, kuoreen ja 

jalostettuihin polttoaineisiin, kuten pelletteihin, briketteihin ja puuhiileen. Alkuperän 

mukaan ne voidaan Food and Agriculture Organization FAO:n mukaan jaotella 

ensiasteisiin, toisasteisiin ja kierrätyspolttoaineisiin. Tässä työssä käsitellyt biomassat 

lajitellaan useimmiten puu- ja peltoperäisiin. Lisäksi työssä käsitellään erästä Suomen 

energiahuollon kannalta olennaista polttoainetta eli turvetta, joka kuitenkin omaa 

biomassaksi hieman kyseenalaisen määrittelyn. Alkuperän mukaan lajiteltujen 

puupohjaisten biopolttoaineiden jaottelu on esitetty kuvassa 1. (Alakangas, 2000, s. 46)  
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Kuva 1. Puupolttoaineiden luokittelu ja käyttö niiden alkuperän mukaan (Alakangas, 2000, s. 47) 

 

Energiakäytön kannalta polttoaineita on tarpeen lajitella myös niiden energiatiheyden 

(MWh/i-m
3
) ja haitallisten aineiden, kuten raskasmetallien pitoisuuksien mukaan. 

Esimerkiksi kiinteille polttoaineille on luotu niin sanotut laatuluokitukset, joiden avulla 

saadaan tietoa polttoainekohtaisista palamiskäyttäytymiseen vaikuttavista ominaisuuksista 

(Moilanen et al., 2002, s. 134). Tarkasteltaessa biomassan termistä konversiota ja 

palamista, juuri tällaiset ominaisuudet ovatkin hyvin olennaisessa osassa. Palamiseen 

vaikuttavia polttoaineominaisuuksia ovat muun muassa partikkelikoko ja muoto, 

kosteuspitoisuus, haihtuvien ja kiinteiden aineiden määrät, partikkelin pinnalla olevien 

huokosten määrä ja koko, tuhkan sulamiskäyttäytyminen, lämpöarvo sekä partikkelien 

alttius kutistumiselle ja hajoamiselle. (Moilanen et al., 2002, s. 121-137 ; Saastamoinen & 

Richard, 1996 s. 288-300 ; Nikku, 2009 s. 35) 

 

2.2  Koostumus ja ominaisuudet 

 

Erilaiset biomassat eroavat huomattavasti toisistaan niin koostumukseltaan kuin 

ominaisuuksiltaankin ja siksi niiden poltto-olosuhteet on optimoitava ainekohtaisesti. 



9 

 

Biomassan rakenneosat koostuvat pääasiallisesti selluloosasta, hemiselluloosasta, 

ligniinistä, lipideistä, proteiineista, tärkkelyksestä, vedestä, hiilivedyistä ja tuhkasta (Khan 

et al., 2008, s. 24). Kuvassa 2 on esitetty yleisimpien puupohjaisten biopolttoaineiden 

tuhka-, vesi-, kuiva-aines-, ja alkuainekoostumukset ja niiden perusteella voidaan 

soveltuvilta osin arvioida myös monien peltopohjaisiin biomassoihin lukeutuvien suoraan 

poltettavaksi tarkoitettujen biopolttoaineiden koostumusta. Taulukossa 1 on vertailtu 

puupohjaisten biopolttoaineiden alkuainekoostumuksia eri lähteistä. 

 

 

Kuva 2. Puupohjaisten biopolttoaineiden koostumus (Alakangas, 2000, s. 35) 

 

Taulukko 1. Puupohjaisten biopolttoaineiden alkuainekoostumuksia eri lähteistä. 

Lähde Hiili C Happi O Typpi N Rikki S Vety H Tuhka (2) 

Thunman H. 2001 49,4-50,4 43,7-44,5 0,10-0,16 0-0,01 6,3-6,4 0,3-0,4 

Basu P. 2006 49,5-51,1 41,1-43,2 0,2-2,5 0,01-0,05 6,0-6,1 0,4-1,9 

Alakangas E. 2000 49,7-56,6 34,2-42,6 0,08-0,8 0-0,09 5,9-6,1 0,4-0,6 

Saastamoinen J. 2002 48-66 24-42 0,1-0,8 0-0,1 5,4-6,8 0,5-5 

Alkuainekoostumus paino-% kuiva-aineessa. Thunmanin ja Basun ilmoittamat arvot 
muunnettu kuivan ja tuhkattoman aineen painoprosenteista kuiva-ainetta kohti määritetyiksi. 

       
Thunman H. 2001 Vertailtu koivua ja kuusta 

Basu P. 2006  Vertailtu sahanpurua ja jätepuuta 

Alakangas E. 2000 
Useita puulajeja (männyn kokopuuhake, metsätähdehake, 
havupuuhake, lehtipuuhake, männyn sahanpuru, paju, erilaiset 
kuoret) 

Saastamoinen J. 2002 
Useita puulajeja (kokopuuhake, metsätähdehake, rankahake, 
kantohake, sahanpuru, erilaiset kuoret) 

 

Peltobiomassojen koostumus poikkeaa jonkin verran puupohjaisista ja ne voidaan jakaa 

niistä valmistettavien polttoainejalosteiden perusteella selluloosa-, öljy-, tärkkelys- ja 
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sokerikasveihin, joista suoraan poltettavaksi kelpaavat vain selluloosapitoiset kasvit 

(Alakangas, 2000, 97). Yleensä peltopohjaiset biomassat sisältävät enemmän tuhkaa, kuin 

puupohjaiset (Vassilev et al., 2010, s. 913-933).  

 

Hiili on yksi maailman yleisimpiä kiinteitä polttoaineita ja sen käyttö kattilapoltossa on 

tutkituimpia aiheita modernin energiatekniikan saralla. Kuvassa 3 on vertailtu erilasia 

hiililaatuja turpeeseen ja puupohjaisiin biomassoihin lämpöarvon, haihtuvien aineiden ja 

alkuainekoostumuksen pohjalta. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset 86:n eri biomassan ja 

neljän fossiilisen polttoaineen koostumuksista on saatavissa taulukoituina lähteestä 

Vassilev et al., 2010, s. 918–920. 

 

 

Kuva 3. Eri polttoaineiden ominaisuuksien vertailua lämpöarvon, haihtuvien aineiden määrän sekä vedyn ja 

hiilen alkuainekoostumuksien perusteella. (Alakangas, 2000, s. 149 ; Moilanen et al., 2002, s. 120) 

 

2.3 Käsiteltävät biopolttoaineet ja niiden erityispiirteet 

 

Kemiallisen alkuainekoostumuksen lisäksi polttoaineiden käyttötekniset ominaisuudet 

vaikuttavat olennaisesti termiseen konversioon ja palamiseen. (Moilanen et al., 2002, s. 

121). Tässä luvussa eritellään lyhyesti raportissa käsitellyt polttoaineet ja niille ominaiset 

erityispiirteet. Usein tällaiset piirteet liittyvät käyttöteknisiin ominaisuuksiin ja näin ollen 

ne osaltaan rajaavat polttoaineen soveltuvuutta eri tilanteisiin aiheuttamalla ongelmia, 

kuten likaantumista, korroosiota ja agglomeraatiota. 
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2.3.1 Hake 

 

“Hake on hakkurilla kokopuusta, rangoista, metsähakkuutähteestä tai muusta 

puuaineksesta tehtyä polttoainetta” (Alakangas, 2000, s. 48). Hake on siis yleisnimitys, 

jolla voidaan käsittää hyvin erilaisia polttoaineita. Usein hakkeen alkuun liitetään sana, 

joka kertoo mistä osasta puuta se on valmistettu. Esimerkiksi kokopuuhake tehdään 

karsimattomasta puusta ja metsätähdehaketta voidaan valmistaa latvoista, oksista ja 

raivauspuusta. Biomassa ja sen myötä myös hake on usein paljon kosteampaa kuin 

esimerkiksi hiili ja siksi kosteus onkin hakkeen tärkein laatuominaisuus vaikuttaen niin 

lämpöarvoon ja palamisnopeuteen kuin esimerkiksi haihtuvien aineiden määrään. Kuvasta 

4 voidaan huomata kahden kuukauden kuivumisen vaikuttavan merkittävästi 

kuusihakkuutähteen koostumukseen kosteuden haihtumisen ja neulasten varisemisen 

vuoksi. (Alakangas, 2000, s. 48 ; Vassilev et al., 2010, s. 918-920) 

 

 

Kuva 4. Kuusihakkuutähteen koostumus tuoreena (vasen) ja kuivanneena (oikea) (Alakangas, 2000, s. 52) 

 

Toinen huomioitava ominaisuus on hakkeen palakoko ja muoto, jotka vaikuttavat 

olennaisesti sen tiiveyteen ja sitä kautta irtotiheyteen. Toisaalta palakoolla ja muodolla on 

suuri merkitys myös palamisen mallinnuksessa käytettävien mallien valinnassa. Puun eri 

osista tehdyn hakkeen palakokojakauma on erilainen, sillä esimerkiksi hakkuutähteestä 

valmistetussa hakkeessa on enemmän välejä täyttävää hienoainesta kuin tasajakeisessa 

kuitupuuhakkeessa. Hakepalan tavoitepituus on Alakankaan (2000, s. 48–49) mukaan 

tavallisesti 30–40 mm ja sen muoto vaihtelee pienistä neulasista ja kuoren palasista hieman 

isompiin levy- tai liuskamaisiin lastuihin, riippuen pitkälti hakkurin ominaisuuksista ja 

haketettavasta materiaalista. Kuvassa 5 on esimerkki hakepalan tavanomaisesta koosta ja 

muodosta. Lisäksi kuvassa on esimerkkitapaus hakkuutähdehakkeen mahdollisesta 
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palakoko-jakaumasta. Taulukossa 2 on ilmoitettu yleisimmistä puulajeista valmistetun 

hakkeen tuhkapitoisuudet ja teholliset lämpöarvot. Tulevaisuudessa etenkin 

metsätähdehakkeen käyttö tullee entisestään lisääntymään energiahyötykäytön 

tehostumisen seurauksena. (Alakangas, 2000, s. 48 ; Vassilev et al., 2010, s. 918-920) 

 
Kuva 5. Hakkuutähdehakkeen palakokojakauma (Alakangas, 2000,s. 55) ja esimerkki erilaisista hakkeen 

olomuodoista (Myöhänen, 2010, s. 6) 

 

Taulukko 2. Puusta valmistetun hakkeen tuhkapitoisuus ja tehollinen lämpöarvo. Arvot ilmoitettu kokopuun 

kuiva-aineessa lehtineen/neulasineen. (Alakangas, 2000, s. 61-62) 

Puulaji Tuhkapitoisuus [paino-%] Tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 

Mänty 0,86 19,53 

Kuusi 1,56 19,29 

Koivu 0,98 19,25 

Leppä 1,25 19,24 

Haapa 1,3 18,65 

 

2.3.2 Kuori 

 

Puun kuori muodostuu ulkokuoresta eli kaarnasta/tuohesta ja sisäkuoresta eli nilasta. 

Kuoren osuus koko puun massasta on huomattava, runkopuussa noin 10–20 % ja se kasvaa 

entisestään mitä pienempiä puita tai oksia käsitellään. Metsätähdehakkeen tavoin kuori 

syntyy usein sivutuotteena kun puustoa kaadetaan ja jalostetaan, ja siksi sen hyötykäyttö 

voi tulevaisuudessa korostua nykyisestä. Kuoren lämpöarvo on melko korkea verrattuna 

muihin puun osiin, koska se sisältää huomattavia määriä ligniiniä. Eri puulajeilla esiintyy 

kuitenkin jonkin verran hajontaa lämpöarvojen kesken. Taulukossa 3 on vertailtu kuoren ja 

kannon eri osien lämpöarvoja ja tuhkapitoisuutta kolmella yleisimmällä Suomessa 

tavattavalla puulajilla. (Alakangas, 2000, s. 65-68) 
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Taulukko 3. Kannon ja kuoren osien tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] (Alakangas, 2000,  67-68) 

Puulaji Juuren puuaines Juuren kuori Koko juuri Kanto Kanto ja juuri Tuhka [p-%] 

Mänty 19,32 20,43 19,51 22,36 21,02 1,8 

Kuusi 19,33 19,55 19,38 19,18 19,32 3,4 

Hieskoivu 18,6 19,65 18,84 18,61   1,6 

 

Merkittävän ongelman kuoren hyötykäytössä muodostavat sen korkeat kosteus- ja 

tuhkapitoisuudet, jotka heikentävät kuoren poltto-ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia 

voidaan kuitenkin parantaa kuivaamalla, puristamalla ja sekoittamalla kuorta jonkin muun 

polttoaineen kanssa. Esimerkiksi kutterinlastu on eräs sekoittamiseen sopiva 

sahateollisuuden ylijäämätuote, jonka avulla voidaan parantaa kuoren käyttökelpoisuutta ja 

jopa välttyä sen kuivaukselta. Toinen olennainen ongelma kuoren hyötykäytössä on sen 

epähomogeenisuus, jonka vuoksi esimerkiksi palakoot vaihtelevat suuresti. Kuvassa 6 on 

esitetty tyypillisen kuorimurskeen palakokojakauma. (Alakangas, 2000, s. 65-68) 

 

Kuva 6. Kuorimurskeen palakokojakauma kuvan mukaisen seulan avulla määritettynä. (Alakangas, 2010) 

 

2.3.3 Sahanpuru ja kutterinlastu 

 

Sahanpurua ja kutterinlastua syntyy puujalostuksen sivutuotteena koneellisesta sahauksesta 

ja höyläyksestä. Molemmat ovat olemukseltaan ilmavia ja kevyitä ja niiden 

palakokojakauma on kuoreen verrattuna homogeenisempi. Esimerkiksi sahanpurun koko 

vaihtelee 0-40 mm välillä, jolloin noin 78 % tuotetusta materiaalista osuu 0,5-4 mm välille. 

Sahanpurun kosteus voi kuitenkin vaihdella hyvin suurella skaalalla 20-70 %:n välillä. 

Kutterinlastu puolestaan on yleensä niin kuivaa ja kevyttä, että se on sekoitettava jonkin 

muun polttoaineen kanssa ennen varsinaista polttoa. Haluttaessa parantaa sahanpurun ja 
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kutterinlastun poltto-ominaisuuksia ja yhtenäistää muotoa, niistä voidaan valmistaa 

esimerkiksi pyöreän tai neliön muotoisia pellettejä tai jonkin verran isompia brikettejä. 

Taulukossa 4 on esitetty tärkeimpiä sahanpurun ja kutterinlastun keskimääräisiä 

ominaisuuksia. (Alakangas, 2000, s. 69-70) 

 

Taulukko 4. Sahanpurun ja kutterinlastun keskimääräisiä ominaisuuksia (Alakangas, 2000, s. 69) 

Ominaisuus Sahanpuru Kutterinlastu 

Tyypillinen kosteus [%] 50-55 5-15 

Kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 18,9-19,2 18,9 

Kostean polttoaineen tiheys [kg/i-m3] 250-300 80-120 

Kuiva-tuoretiheys [kg/m3] 380-480 380-480 

Tuhkapitoisuus [%] 0,4-1,1 0,4 

 

2.3.4 Turve 

 

Turve on ainetta, joka on syntynyt hapen puutteen ja veden vaikutuksesta pitkän ajan 

kuluessa kuolleista, maatuneista kasvin osista (Alakangas, 2000, s. 87). Turvetta voidaan 

hyödyntää energiantuotannossa polttamalla, mutta sen määritteleminen uusiutuvaksi tai 

uusiutumattomaksi polttoaineeksi on aiheuttanut viime vuosina paljon keskustelua. 

Määritelmällä on todennäköisesti huomattava vaikutus turpeen käyttöön tulevaisuudessa, 

sillä sen perusteella turvetta voidaan pitää hiilidioksidineutraalina tai vaihtoehtoisesti 

hiilidioksidia tuottavana polttoaineena, jolloin esimerkiksi päästökaupan vaikutus turpeen 

markkinahintaan on otettava huomioon.  

 

Yleisen Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan turve luokitellaan uusiutuvaksi 

biopolttoaineeksi, koska se uusiutuu verrattain huomattavasti nopeammin kuin perinteiset 

fossiiliset polttoaineet, sitoen samalla hiilidioksidia. Kuitenkin esimerkiksi Moilasen et al. 

(2002, s. 118) ja Euroopan unionin (Rowlands, 2005, s. 968) määritelmien mukaan turve 

on fossiilinen polttoaine. Tästä määrittelyristiriidasta huolimatta turve on kiistatta 

merkittävässä asemassa kotimaisessa sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa ja käyttäytyy 

palaessaan pitkälti samalla tavalla kuin biomassa, minkä vuoksi turvetta tullaan tässä 

tekstissä myös käsittelemään sellaisena. 

 

Otollisimmat alueet turpeen syntymiselle sijaitsevat soilla. Kun suo valjastetaan turpeen 

tuotantoon, se ojitetaan ja muu kasvillisuus hävitetään. Turpeen irrottamiseen ja 

kuivaamiseen käytetään nykyään pääasiassa kahta eri tuotantomenetelmää: jyrsin- ja 
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palaturvemenetelmät. Muut tuotantovaiheet ovat kääntäminen, karheaminen, kokoaminen 

ja aumaus. Kuvassa 7 on esitetty kaaviokuva turpeen koostumuksesta ja taulukkoon 5 on 

koottu turpeen tärkeimpiä polttoteknisiä ominaisuuksia kolmen eri tahon ilmoittamina. 

(Alakangas, 2000, s. 84-96) 

 

Kuva 7. Turpeen koostumus (Alakangas, 2000, s. 88) 

 

Taulukko 5. Jyrsin- ja palaturpeen keskimääräisiä ominaisuuksia (Alakangas, 2000, s. 89) 

 

 

2.3.5 Peltobiomassat 

 

Peltobiomassa on yleiskäsite. Se voidaan energiatekniikan yhteydessä ymmärtää 

nimityksenä kaikille sellaisille kasveille, joita kasvatetaan pelloilla tai kosteikoissa, ja joilla 

voidaan jossakin muodossa tuottaa energiaa. Kuvassa 8 on esitetty tärkeimmät 
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energiantuotantoon soveltuvat peltobiomassat. Kuvasta huomataan, että erilaisia 

peltobiomassoja on paljon ja että niiden soveltuvuus energiantuotannon eri sektoreille on 

rajallista. Käytettäessä tällaisia biopolttoaineita on otettava huomioon jokaisen lajin 

yksilölliset ominaisuudet, jotka voivat liittyä niin keruuseen, kuivattamiseen, polttamiseen, 

kuin esimerkiksi polton seurauksena syntyviin päästöihinkin. Kuten edellä on todettu, 

tämän tutkimusraportin yhteydessä keskitytään ainoastaan selluloosakasveihin kuten 

viljakasvien olki, ruokohelpi sekä järviruoko. (Alakangas, 2000) 

 

 

Kuva 8. Energiantuotantoon soveltuvat peltobiomassat ja niiden jalostusprosessit (Alakangas, 2000, s. 97) 

 

Viljakasvit kuten ohra, vehnä, ruis ja kaura sopivat kaikki poltettavaksi kiinteänä 

polttoaineena. Kasvin varren, eli oljen, palamisominaisuudet poikkeavat sen siemenistä, 

minkä takia niitä poltetaan erikseen. Lisäksi eri olkien tuhkan sulamislämpötilat eroavat 

suuresti toisistaan, minkä vuoksi kattila on suunniteltava operoimaan myös tuhkan sulettua 

tai vaihtoehtoisesti polttoaineena on käytettävä vain ominaisuuksiltaan homogeenisia tietyn 

viljalajikkeen olkia. Toinen oljen energiahyötykäyttöön liittyvä ongelma on sen pieni 

irtotiheys (30–40 kg/i-m
3
), mikä vaikeuttaa varastointia, kuljetusta sekä polttoa. Olkea 

poltetaan erilaisina paaleina, silppuna, jauhettuna sekä puristettuna, mutta esimerkiksi 
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Suomessa sen käyttö rajoittuu vuosittain vain noin 6000 tonniin. Edellä mainituista 

ongelmista johtuen oljen poltto-ominaisuuksia on usein tarpeen parantaa. Esimerkiksi 

tuhkan sulamispistettä voidaan nostaa 770 
o
C:sta 1100 

o
C:seen lisäämällä joukkoon 2 % 

kaoliinia. (Alakangas, 2000, s. 98-99) Taulukossa 6 on esitetty yleisimpien viljalajikkeiden 

olkien tärkeimmät polttotekniset ominaisuudet. 

 

Taulukko 6. Oljen poltto-ominaisuuksia. Tuhkapitoisuus ilmoitettu paino-% kuiva-aineessa ja lämpöarvot 

ovat tehollisia. Sulamiskäyttäytyminen määritetty hapettavassa ympäristössä. (Alakangas, 2000, s. 98-102) 

 

Ruokohelpi on Suomessa luonnonvaraisena esiintyvä heinäkasvi, jonka hyvä kuiva-

ainesato hehtaaria kohden (yli 10 t) tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon 

biopolttoaineeksi. Ruokohelven irtotiheys kosteana on noin 90 kg/i-m
3
 ja sen vuosittainen 

korjuuaika vaikuttaa olennaisesti poltto-ominaisuuksiin. Alla olevassa taulukossa 7 on 

esitelty ruokohelven tärkeimmät poltto-ominaisuudet ja vertailtu niitä muihin 

biomassoihin. (Alakangas, 2000, s. 103-108) Tarkempia tietoja ja taulukoita peltobio-

massojen ominaisuuksista on saatavissa runsaasti lähteestä Alakangas (2000, s. 97–109). 

 

Taulukko 7. Ruokohelven ominaisuuksien vertailu muihin biopolttoaineisiin (Alakangas, 2000, s. 105) 

 

 

3 LEIJUPETIKATTILAT 

 

Leijupetipolttoa on käytetty energiantuotannossa jo 1970-luvulta lähtien. Sen avulla 

voidaan saavuttaa huomattavia etuja verrattuna tavanomaisiin arinakattiloihin. Leijupolton 

eduiksi voidaan lukea esimerkiksi soveltuvuus huonolaatuisille polttoaineille, vähäiset 

Ominaisuus Vehnä Ruis Ohra Kaura Keskiarvo 
Tuhkapitoisuus [%] 6,5 4,5 4,5–5,88 4,9 5 

Lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 17,8 17 17,4 16,7 17,4 

Lämpöarvo 20 % kosteudessa [MJ/kg] 13,8 13,6 13,4 12,9 13,5 

Tuhkan pehmenemispiste [oC] 1050 840 765 735   

Tuhkan sulamispiste [oC] 1400 1330 1190 1175   

Kosteus [%] Puintikosteus 30–60 % ja polttokosteus yleensä alle 20 % 

Ominaisuus 
Ruokohelpi 
(kevätkorjattu) 

Ruokohelpi 
(syyskorjattu) 

Vehnän olki Puupolttoaine 

Tuhkapitoisuus [%] 5,5 6,5 7 1,5 

Lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 17,6 17,9 17,4 19,2 

Tuhkan sulamispiste [
o
C] 1404 1075 930 1150 

Kosteus [%] 14 15 15 50 

Haihtuvat aineet [%] 74 72 73 80 
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typen oksidi- eli NOx päästöt sekä pienet palamattoman polttoaineen häviöt. Tämän vuoksi 

leijupoltto soveltuu hyvin myös monille biomassoille. Kuvassa 9 on esitetty diagrammi eri 

polttoaineiden soveltuvuudesta leijupetipolttoon. (Koornneef, 2006, s. 35) 

 
Kuva 9. Eri polttoaineiden soveltuvuus leijupetipolttoon. (Koornneef, 2006, s. 35) 

 

Leijupoltto on mahdollista toteuttaa kahdella eri tavalla; kuplivassa leijukerroksessa (BFB) 

tai kiertoleijukerroksessa (CFB), joiden toiminnasta kerrotaan seuraavassa tarkemmin. 

(Hyppänen & Raiko, 2002, s. 490) 

 

3.1  CFB 

 

CFB-kattilan toiminta perustuu polttoainemateriaalin kierrättämiseen kattilasysteemin 

sisällä. Tällainen tilanne saavutetaan nostamalla leijutuskaasun virtausnopeus suuremmaksi 

kuin partikkelien terminaalinopeus (yleensä 3,0–6,0 m/s) (Khan et al., 2008, s. 31). 

Seurauksena peti muuttuu turbulenttiseksi ja hiukkasia kulkeutuu leijutuskaasun mukana 

reaktorin yläosaan ja sieltä syklonierottimeen, jossa kiinteä aine erotetaan kaasuista. 

Erotettu kuuma kaasu johdetaan edelleen savukaasukanavaan ja takavedolle, jossa suurin 

osa sen sisältämästä lämpöenergiasta kerätään hyötykäyttöön erilaisten lämmönsiirtimien 

avulla. Kiinteä aine palautetaan takaisin reaktorin alaosaan, jossa palamaton aines jatkaa 
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palamisreaktiotaan ja tuhka erotetaan petimateriaalista kattilan alla sijaitsevalla 

tuhkanerottimella (Huhtinen et al., 1997, s. 143). Savukaasujen mukana kulkeutunut 

lentotuhka erotetaan erillisillä sähköstaattisilla tai pussisuodattimilla. Kuvassa 9 on esitetty 

CFB-kattila ja sen tärkeimmät osat. (Saastamoinen & Richard, 1996, s. 505-506 ; Basu, 

2006, s. 7-8) 

 
Kuva 10. Kiertoleijupetikattilan tärkeimmät osat (Nikku, 2009, s. 9) 

 

CFB-kattilan lämpötila vaihtelee yleensä välillä 800–900 
o
C, minkä vuoksi NOx-päästöt 

jäävät esimerkiksi pölypolttoon verrattuna melko pieniksi (Khan et al., 2008, s. 31). Polton 

hyötysuhde voi tehokkaan sekoittumisen ja polttoaineen kierrättämisen vuoksi olla jopa 

97,5–99,5 % (Nikku, 2009, s. 9 ; Oka, 2004, s. 425). Eräs leijupedin kiistattomista eduista 

on sen kyky polttaa tehokkaasti erikokoisia partikkeleita. Tämä johtuu polttoaineen 

kierrätyksen lisäksi erityisesti kattilan yhtenäisestä lämpötilajakaumasta, suuresta kiinteän 

aineen ja kaasun välisestä lämmönsiirtopinta-alasta ja korkeista lämmönsiirtokertoimista. 

CFB-kattilan kyky operoida koostumukseltaan erilaisilla, kosteilla ja erimuotoisilla 

polttoaineilla tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon juuri biomassan polttoon. (Khan et 

al., 2008, s. 30-31 ; Basu, 2006, s. 10-13) 

 

CFB-tekniikan kääntöpuolena verrattuna esimerkiksi tavanomaiseen arinakattilaan voidaan 

pitää tarvetta kalliille ja suurikokoisille kiintoaine/kaasu-erottimille kuten syklonit sekä 
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sähköstaattiset ja pussierottimet. Lisäksi kattilan sisäinen eroosio voi aiheuttaa ongelmia 

suurien virtausnopeuksien takia. Muita potentiaalisia ongelmia on käsitelty myöhemmin 

luvussa 6. (Khan et al., 2008, s. 30-31) 

 

3.2  BFB 

 

BFB-kattilat ovat monessa suhteessa toimintaperiaatteeltaan samankaltaisia kuin CFB-

kattilat, sillä myös niissä petimateriaalia ja polttoainetta leijutetaan palamisilmalla 

tehokkaan sekoittumisen aikaansaamiseksi. Erotuksena on, että kuplapetikattiloissa ei 

kierrätetä kiinteää ainetta, vaan polttoaineen annetaan palaa loppuun asti pedissä. Pedistä 

karannutta materiaalia ei myöskään yleensä palauteta takaisin kattilaan. 

 

Vaikka BFB-kattilan lämpötila on samaa luokkaa CFB-kattilan kanssa, sen poltto-

olosuhteet eroavat CFB-kattilasta muun muassa leijutustilan vuoksi. Leijutuskaasun 

virtausnopeus on yleensä vain 1-3 m/s (Khan et al., 2008, s. 31), minkä vuoksi peti ei 

muutu turbulentiksi ja se pysyy leijutuskaasun muodostamia kuplia lukuun ottamatta 

paikallaan. Petimateriaalin pysyessä kattilan alaosassa, kuplapetikattilan kiintoaine-

pitoisuus on reaktorin alaosassa suuri. (Hyppänen & Raiko, 2002, s. 491-493) Polttoaineen 

palaessa partikkelin tiheys pienenee ja hiukkasia karkaa savukaasun mukana ulos reaktorin 

yläosasta. Koska näin karanneita palamattomia hiukkasia ei palauteta takaisin tulipesään, 

kattilahyötysuhde jää CFB-kattilaa vaatimattomammaksi. (Khan et al., 2008, s. 31) 

 

4 TERMINEN KONVERSIO JA PALAMINEN 

 

Biopolttoaineen termisellä konversiolla tarkoitetaan pyrolyysin vaikutuksesta tapahtuvaa 

monimutkaisten hiiliyhdisteiden muuntamista yksinkertaisemmiksi. Tällaisen prosessin 

lopputuotteena syntyy esimerkiksi pyrolyysiöljyä tai kaasuttamalla saatavaa 

synteesikaasua. Käytännössä edellä kuvattu termokemiallinen käsittely on vain yksi osa 

laajaa prosessiverkostoa, minkä avulla kasveista ja eläimistä saatavaa bioenergiaa pyritään 

jalostamaan. Palaminen puolestaan tarkoittaa ”eksotermista hapettumisreaktiota, mikä 

ilmenee verrattain korkeissa lämpötiloissa” (Basu, 2006, s. 103). Palamisen avulla termisen 

konversion kautta syntyneet reaktiotuotteet voidaan muuntaa lämpöenergiaksi. Kuva 10 

selventää näihin prosesseihin liittyvää reaktiokenttää ja rinnakkaisten prosessien suhdetta. 
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Kuva 11. Biomassan jalostus energiaksi 

 

4.1  Polttoainepartikkelin käyttäytyminen 

 

Tutkittaessa termistä konversiota ja hapettumista on tarpeen ymmärtää mitä yksittäiselle 

polttoainepartikkelille tapahtuu leijupetikattilan sisällä. Kun polttoainetta syötetään 

kattilaan, partikkeli joutuu kuumaan kaasuvirtaukseen ja kontaktiin petimateriaalin kanssa, 

jolloin se lämpenee äkillisesti. Partikkelin ja virtaavan fluidin välillä tapahtuu sekä aineen- 

että lämmönsiirtoa. Lisäksi partikkelissa alkaa tapahtua erilaisia kemiallisia reaktioita, 

kuten pelkistymistä ja palamista. (Saastamoinen, 2002, s. 186) 

 

Jotta edellä kuvattua usean eri päällekkäisprosessin muodostamaa kokonaisuutta olisi 

mahdollista mallintaa luotettavasti, on niihin liittyvään käsitteistöön ja prosesseihin ensin 

syytä tutustua. Tässä vaiheessa on olennaista tiedostaa, että palaminen on 

polttoainepartikkelin ominaisuuksista ja kattilan poltto-olosuhteista riippuen joko 

aineensiirron, lämmönsiirron tai kemiallisen kinetiikan rajoittamaa (Raiko, 2002, s. 39-40 ; 

Saastamoinen, 2002, s. 186).  Siksi myös aihetta käsittelevät mallit perustuvat näiden 

ilmiöiden tutkimiseen. Tässä luvussa tullaan käsittelemään edellä mainittuja prosesseja ja 

niihin olennaisesti liittyviä ilmiöitä. 

 

4.1.1 Partikkelien virtausdynamiikka 

 

Virtausdynamiikka on olennainen osa leijupetikattilatekniikkaa, sillä polttoaineen ja hapen 

tehokas sekoittuminen saadaan aikaan leijuttamalla polttoainepartikkeleita palamisilmalla. 
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Kyseistä prosessia kutsutaan fluidisaatioksi. Fluidisaatiossa kiinteät partikkelit saatetaan 

nestemäiseltä vaikuttavaan tilaan virtaavan fluidin synnyttämien ylöspäin työntävien 

voimien avulla (Basu, 2006, s. 21-59). Erilaisia fluidisaatioalueita on useita ja ne 

määräytyvät fluidisoivan kaasun virtausnopeuden mukaan. Toisaalta myös petimateriaalin 

määrällä, muodolla ja tiheydellä on suuri vaikutus pedin leijutilaan (Pallares & Johnsson, 

2006). Alla on määritelty yhtälö 1 kappaleen pyöreydelle. Pyöreys määritellään kyseessä 

olevan partikkelin kanssa saman tilavuuksisen, täysin pyöreän kappaleen ulkopinta-alan 

sekä partikkelin todellisen pinta-alan osamääränä ja sen arvo voi olla esimerkiksi karkealle 

hiekalle 0,66. (Basu, 2006, s. 440 ; Hyppänen & Raiko, 2002, s. 492) 

p

s

A

A
         (1) 

 

missä,     on pyöreys   [-] 

  As  on pallon pinta-ala  [m
2
] 

  Ap  on partikkelin pinta-ala  [m
2
] 

 

Fluidisaatioon liittyy kaksi tärkeää virtausnopeutta; minimileijutusnopeus ufm, joka kumoaa 

hiukkaseen vaikuttavan painovoiman vaikutuksen ja saa pedin käyttäytymään 

nestemäisesti; sekä vapaa putoamis- eli terminaalinopeus ut, joka puolestaan tarkoittaa 

nopeutta, missä kappaleen putoamisnopeus on vakio eli sen liike ei enää ole kiihtyvää. 

Joskus terminaalinopeutta kutsutaan myös maksimileijutusnopeudeksi, koska sitä 

suuremmilla virtausnopeuksilla huomattava määrä petimateriaalista karkaa ja reaktorin 

jälkeen on sijoitettava erillinen kiintoaine-erotin. (Hyppänen & Raiko, 2002, s. 491). Basun 

(2006, s. 25) mukaan minimileijutusnopeus voidaan ratkaista yhtälöstä 2. 

 

  1

2/1

2

2

1Re CArCC
du

g

gpmf

mf 



    (2) 

 

missä,  Remf  on Reynoldsin luku minimileijutusnopeudessa  [-] 

  dp  on petipartikkelien keskimääräinen halkaisija  [m] 

  umf  on minimileijutusnopeus    [m/s] 

  ρg  on virtaavan fluidin tiheys    [kg/m
3
] 

  µg  on virtaavan fluidin dynaaminen viskositeetti  [kg/sm] 

  C1  on kokeellisesti määritetty vakioarvo 27,2  [-] 

  C2  on kokeellisesti määritetty vakioarvo 0,0408  [-] 

  Ar  on Arkhimedeen luku     [-] 
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Yhtälössä esiintyvä Arkhimedeen luku kuvaa fludin tiheyseroihin perustuvaa nostetta ja 

voidaan määritellä yhtälöllä 3. (Hyppänen & Raiko, 2002, s. 496) 

  
2

3
)(

g

pgpg gd
Ar



 
       (3) 

 
missä,  ρp  on partikkelin tiheys   [kg/m

3
] 

  g  on maan vetovoiman kiihtyvyys  [m/s
2
] 

 

Pallon terminaalinopeus on minimileijutusnopeuden ohella mahdollista ratkaista 

Arkhimedeen luvun funktiona yhtälöstä 4, kun tunnetaan virtausvastuskerroin Cd. Cd 

voidaan laskea Reynoldsin luvun ja kokeellisesti määritettyjen parametrien a1 ja b1 avulla 

yhtälöstä 5. Kyseisten parametrien arvot saadaan alla olevasta taulukosta 8. (Basu, 2006, s. 

25-59) 
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   (4) 

 

missä,  Ret  on Reynoldsin luku terminaalinopeudessa [-] 

  ut  on terminaalinopeus    [m/s] 

  Cd  on virtausvastuskerroin    [-] 

 

1Re

1

bd

a
C          (5) 

Taulukko 8. Virtausvastuskertoimen vakioparametrien arvot (Basu, 2006, s. 32) 

 

 

 

 

Usein törmätään tilanteeseen, jossa tutkimuksen kohteena olevaa kappaletta ei voida 

approksimoida palloksi ja tällöin yhtälö 4 ei päde. Tällaisia tilanteita varten eri pyöreys-

kertoimille on kehitetty omat yhtälönsä, joita ei kuitenkaan esitetä tässä yhteydessä. 

 

Leijupetikattilat operoivat erilaisilla leijutusalueilla. BFB-kattilassa pedin pinta näyttää 

kuplivan, koska leijutuskaasu läpäisee leijukerroksen jakautuneena kahteen eri 

osavirtaukseen. Näistä osavirtauksista toinen edustaa kaasukuplia ja toinen hiukkasia. 

Sama tilanne toistuu myös CFB-kattilan yhteydessä, mutta tällöin leijutuskaasun virtaus on 

Virtausalue Reynoldsin luku Ret Vakio a1 Vakio b1 

Stokesin laki 0-0,4 24 1,0 

välitilan laki 0,4-500 10 0,5 

Newtonin laki >500 0,43 0,0 
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aggressiivisempaa ja petimateriaalia kulkeutuu sen mukana ulos reaktorista. (Huhtinen et 

al., 1997, s. 143-147 ; Basu, 2006, s. 25-37) Pallares & Johnsson (2006) ovat tutkineet 

leijupetikattiloiden virtausta niin kutsutulla jäljitysmenetelmällä, jossa petimateriaalin 

sekaan laitetaan keinotekoisia partikkeleita. Partikkelien liikeradat on mahdollista selvittää 

käyttämällä hyväksi fosforesenssi-ilmiötä ja sen aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. 

Näin partikkelien liikkeitä on mahdollista kuvata, jolloin voidaan selvittää niiden todelliset 

liikeradat. 

 

Saatujen tulosten perusteella on hahmoteltu kuvat 11 ja 12, joista selviää virtausnopeuden 

ja petimateriaalin lisäämisen vaikutukset pedin käyttäytymiseen. Kuvista voi 

nopeusvektorien suuntaa tarkkailemalla huomata, että virtaus pyrkii ylöspäin reaktorin 

keskiosasta ja reunoille ajautuneet partikkelit menettävät nopeuttaan ja alkavat pudota 

kohti pohjaa. Tällainen käytös johtuu reaktorin yläosassa muodostuvista 

kiintoainetihentymistä eli clustereista, joiden liike suuntautuu painovoiman vaikutuksesta 

alaspäin poiketen näin virtauksessa olevien yksittäisten partikkelien virtauksesta 

(Hyppänen & Raiko, 2002, s. 505). 

 

Kuva 12. Virtausnopeuden lisäämisen vaikutus virtausolosuhteisiin, kun muut muuttujat pidetään vakioina. 

(Pallares & Johnsson, 2006, s. 2714) 
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Kuva 13. Petimateriaalin lisäämisen vaikutus virtausolosuhteisiin, kun muut muuttujat pidetään vakioina. 

(Pallares & Johnsson, 2006, s. 2717) 

 

4.1.2 Partikkelien lämmön- ja aineensiirto 

 

Lämmönsiirto on lämpöenergian siirtymistä korkeammasta potentiaalista matalampaan. 

Sen ymmärtäminen luo perustan monille fysikaalisille ilmiöille ja tutkimusaloille, mukaan 

lukien kattilatekniikan. Kattilassa lämpöenergiaa siirtyy lämpöpinnoille kaikilla 

lämmönsiirtomuodoilla: johtumalla, konvektiolla ja säteilyllä. Johtumisen vaikutusta ei 

kuitenkaan käytännössä koskaan oteta huomioon sen vähäisen merkityksen vuoksi. Eniten 

lämpöenergiaa siirtyy siis konvektion ja säteilyn vaikutuksesta. (Hyppänen & Raiko, 2002, 

s. 490-522) 

 

Yksittäisen polttoainepartikkelin termistä konversiota ja palamista tarkasteltaessa 

olennaiseksi asiaksi nousee partikkelin sisäinen lämmönsiirto, jolloin johtumisen merkitys 

on huomattava. Monesti oletetaan, ettei partikkelin sisällä ole lainkaan 

lämpötilagradientteja. Biopolttoaineiden kohdalla tällainen oletus ei kuitenkaan yleensä 

pidä paikkaansa polttoainepartikkelin halkaisijan ollessa suurimmillaan jopa useita 

senttejä, kosteuden noustessa mahdollisesti aina 60 %:iin ja 

johtumislämmönsiirtokertoimen jäädessä yleisesti melko vaatimattomaksi (0,07-0,419 

W/mK) (Thunman et al., 2004, s. 242-243). Oletuksen paikkansapitävyys voidaan tarkistaa 

käyttämällä hyväksi Biotin lukua Bi yhtälön 6 mukaisesti. Luvun jäädessä alle 0,1, voidaan 
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partikkelin sisällä olevan lämpötilajakauman olettaa olevan tasainen (Incropera et al., 

2007, s. 256-272). On kuitenkin muistettava, ettei tämä nopea arvio ota huomioon 

kuivumisen hidastavaa vaikutusta partikkelin lämpötilaprofiilin kehityksessä. 

  


chL
Bi          (6) 

missä,  Bi  on Biotin luku    [-] 

  h  on konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m
2
K] 

  Lc  on karakteristinen mitta   [m] 

  λ  on johtumislämmönsiirtokerroin  [W/mK] 

 

Biomassan tapauksessa kuivumisen ja pyrolyysin aikana tapahtuvaa epästationääristä 

johtumista ei yleensä voida jättää huomiotta. Epästationaarijohtuminen on 

stationaaritilannetta matemaattisesti monimutkaisempi ratkaista, mutta monissa tapauksissa 

sen käyttö on olennaista, lämmönsiirron luotettavan arvioinnin kannalta (Öhman, 2002 s. 

86). Yhtälössä 7 esitelty Fourierin luku Fo kuvaa dimensiotonta aikaa ja sen avulla on 

mahdollista ratkaista epästationaarijohtumiseen liittyviä lämmönsiirrollisia ongelmia. 

Toisaalta Fourierin luku omaa tärkeän fysikaalisen ominaisuuden, jolla voidaan kuvata 

kiinteän aineen lämmönjohtavuuden ja –varastoinnin suhdetta. (Incropera et al., 2007, s. 

259-272) 

  
2

cL

t
Fo





        (7) 

 
missä,  Fo  on Fourierin luku  [-] 

  α  on terminen diffusiviteetti [m
2
/s] 

  t  on aika    [s] 

 

Muita lämmönsiirron kannalta olennaisia lukuja ovat Yhtälöissä 8 ja 9 esitetyt Nusseltin ja 

Prandtlin luvut. (Incropera et al., 2007, s. 371) 

  


hL
Nu          (8) 

  



Pr         (9) 

missä,  Nu  on Nusseltin luku    [-] 

  Pr on Prandtlin luku    [-] 

ν  on kinemaattinen viskositeetti   [m
2
/s] 



27 

 

Aineensiirto on termi, joka kuvaa nimensä mukaisesti aineen siirtymistä paikasta toiseen. 

Aineensiirron ajavana voimana on fysikaalinen ilmiö nimeltä diffuusio. Diffuusion 

vaikutuksesta seoksessa olevat konsentraatioerot pyrkivät tasoittumaan molekyylien 

värähtelyn seurauksena itsestään. Koska diffuusio toimii mekanismina hyvin 

samankaltaisten periaatteiden mukaan kuin lämmönsiirto, nämä ilmiöt ovat usein 

analogisia toisilleen. Tämän perusteella aineensiirrolle voidaan Fourierin lain mukaisesti 

johtaa niin sanottu Fickin laki, joka on esitetty vektorimuodossa yhtälössä 10. (Öhman, 

2002, s. 79-88 ; Incropera et al., 2007, s. 883) 

 

AABA ycDj         (10) 

 

missä,  jA on diffuusiovirran tiheys   [kg/sm
2
] 

  c  on kokonaiskonsentraatio   [mol/m
3
] 

  DAB  on diffuusiokerroin eli diffusiviteetti  [m
2
/s] 

  yA  on aineen mooliosuus    [-] 

 

Käsite ”konvektiivinen aineensiirto” tarkoittaa prosessia, jossa aineensiirtoon vaikuttaa 

diffuusion lisäksi myös virtaava fluidi (Öhman, 2002, s. 79-88). Esimerkkinä tästä 

mainittakoon muun muassa kuivumis- ja pyrolyysivaiheessa ilmenevä Stefan-virtaus eli 

hiukkasesta poistuva konvektiivinen massavirta, joka tässä tapauksessa pienentää lämmön- 

ja aineensiirtokerrointa kun Reynoldsin luku on pieni ja Prandtlin luku on vapautuville 

kaasuille 7,0Pr  Sc  (Thunman et al., 2004, s. 246 ; Saastamoinen, 2002, s. 187-188). 

Yhtälöissä 11 ja 12 on esitetty aineensiirron kannalta olennaiset, lämmönsiirron kanssa 

analogiset dimensiottomat Sherwoodin ja Schmidtin luvut (Incropera et al., 2007, s. 369-

376). 

  
AB

m

D

Lh
Sh          (11) 

  
ABD

Sc


         (12) 

missä,  Sh  on Sherwoodin luku    [-] 

  hm  on konvektioaineensiirtokerroin   [m/s] 

  Sc  on Schmidtin luku    [-]  
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Sherwoodin luku ilmoittaa konvektiivisen aineensiirron intensiteetin aineen pinnalla ja 

Schmidtin luvulla voidaan approksimoida liikemäärän ja aineensiirron diffuusioiden 

suhdetta (Incropera et al., 2007, s. 369-376). Kattilan sisällä vallitsevassa pakotetussa 

konvektiossa partikkelin ja ympäröivän kaasun välisiä konvektiivisia lämmön- ja 

aineensiirtokertoimia voidaan kuvata esimerkiksi yhtälöissä 13 ja 14 esitellyillä Ranz-

Marshallin korrelaatioilla pallomaiselle kappaleelle, kun Stefan-virtauksen aiheuttama 

konvektiovirtaus pinnasta oletetaan mitättömäksi (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 268 ; 

Saastamoinen & Richard., 1996, s. 297 ; Saastamoinen, 2002, s. 187 ; Papadikis et al., 

2009, s. 504-507 ; Di Blasi, 2008, s. 69). Korrelaatiota käytettäessä on kuitenkin 

huomioitava, ettei se ota huomioon petimateriaalin lämmönsiirtoa tehostavaa vaikutusta. 

 

  2/13/1 RePr6,02Nu       (13) 

  2/13/1 Re6,02 ScSh        (14) 

 

Stefan-virtauksen aiheuttama konvektiolämmönsiirtokertoimen pieneneminen voidaan 

Saastamoisen (1996, s. 290 ; 2002, s. 188) ja Thunmanin et al. (2004, s. 246) mukaan 

kompensoida kertomalla saatu konvektiokerroin h0 yhtälön 15 osoittamalla kertoimella. 

  0
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h
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Bconv


        (15) 

  
0

,

h

cu
B

gpgg
         (16) 

missä,  hconv  on todellinen konvektiolämmönsiirtokerroin   [W/m
2
K] 

  B  on aineensiirtoparametri     [-] 

  cp,g  on kaasun ominaislämpökapasiteetti    [J/kgK] 

 

Efektiivisen lämmönsiirtokertoimen laskennassa on konvektion lisäksi otettava huomioon 

myös säteilyn vaikutus. Tämä tapahtuu summaamalla säteilyn ja konvektion 

lämmönsiirtokertoimet. Säteilylämmönsiirtokerroin voidaan laskea yhtälöstä 17. (Thunman 

et al., 2004, s. 246 ; Incropera et al., 2007, s. 10) 

 

  ))((
22

  TTTTh ssrad       (17) 

 
missä,  ε  on pinnan emissiviteetti   [-] 

  σ  on Stefan-Boltzmannin vakio  [W/m
2
K

4
] 
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Kirjallisuudessa esiintyy erilaisia korrelaatioita myös muun, kuin pallon muotoisille 

polttoainehiukkasille. Esimerkiksi Lu esittää korrelaatiot pallolle (18) ja levylle (19) 

seuraavien yhtälöiden mukaisesti (Lu et al., 2008, s. 2832). 

  Pallo:  33,065,0 PrRe6,005,1 Nu     (18)  

  Levy:  343,05,0 PrRe644,0Nu     (19)  

Kurdyumov ja Fernandez ovat vuonna 1998 esittäneet mallinnuksessa yleisesti käytettävän 

korrelaation sylinterille, mutta se pätee vain pienillä Reynoldsin luvuilla (Re < 5). 

Sittemmin julkaistu yhtälön 20 mukainen Sparrowin (2004) korrelaatio pätee laajemmalla 

välillä (1 < Re < 10
5
) ja vastaa paremmin todellisuutta. (Zierenberg et al., 2006, s. 1-2) 

  Sylinteri: 

4/1

37,03/22/1 Pr)Re06,0Re4,0(25,0 











s

g
Nu




 (20) 

missä,  μ on virtaavan fluidin viskositeetti   [kg/sm] 

  μs on fluidin viskositeetti partikkelin pinnalla [kg/sm] 

 

4.1.3 Palamisen kinetiikka 

 

Partikkelin kemiallinen kinetiikka liittyy olennaisesti biomassan termiseen konversioon ja 

palamiseen, sillä kyseiset reaktiot sekä niiden reaktionopeus voivat olla lämmön- ja 

aineensiirron lisäksi kinetiikan rajoittamia. Todelliset palamisreaktiot ovat kemiallisilta 

ominaisuuksiltaan erittäin monimutkaisia, koska ne sisältävät lukemattomia eri välivaiheita 

ja yhdisteitä. Käytännön mallinnusta varten riittää kuitenkin usein huomattavasti 

yksinkertaistettu reaktiomalli. 

 

Kuvassa 13 on esitetty yleisesti käytössä oleva malli biopolttoaineen hajoamiselle 

lämpökonversion aikana. Kuvasta voidaan hahmottaa toisistaan erillään olevat primääri- ja 

sekundaarireaktiot. Primäärireaktiossa biomassa hajoaa kaasuksi, pyrolyysinesteeksi/ 

tervaksi ja jäännöshiileksi. Sekundaarireaktioissa syntynyt pyrolyysineste hajoaa edelleen 

kaasuksi ja jäännöshiileksi (Lu et al., 2008, s. 2828-2830 ; Papadikis et al., 2009, s. 504-

505 ; Van De Velden et al., 2008, s. 133 ; Peters & Bruch, 2003, s. 238). Di Blasin (2008, 

s. 51-58) mukaan pyrolyysineste voi jäännöshiilen syntymisen sijaan hajota 

vaihtoehtoisesti kuumuutta kestäväksi, stabiilimmaksi pyrolyysinesteeksi ja vedeksi. 
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Kuva 14. Kaksivaihemalli biomassan pyrolyysille (Papadikis et al., 2009, s. 505) 

 

Tutkittaessa termisen konversion kannalta tilannetta, joka on kinetiikan rajoittamaa, on 

usein olennaista selvittää polttoaineen reaktionopeus. Reaktionopeuden r’’’ on havaittu 

noudattavan massavaikutuksen laiksi kutsuttua yhtälöä 21. (Raiko, 2002, s. 40) 

 

  
i

v

i
ickr '''        (21) 

 

missä,  k  on reaktionopeusvakio    [yksikkö vaihtelee] 

  ci  on lähtöaineen i pitoisuus   [mol/m
3
] 

  vi  on lähtöaineen i stökiömetrinen kerroin  [-] 

 

Reaktionopeuteen hyvin olennaisesti vaikuttava reaktionopeusvakio k riippuu lämpötilasta 

Arrheniuksen yhtälön 22 mukaisesti useimpien reaktioiden osalta (Papadikis et al., 2009, s. 

506 ; Di Blasi, 2008, s. 57 ; Raiko, 2002, s. 40-41 ; Oka, 2004, s. 256). On kuitenkin kaksi 

poikkeusta, joissa Arrheniuksen yhtälö ei päde: Matalan aktivoitumisenergian vapaiden 

radikaalien reaktio sekä radikaalien väliset reaktiot, jotka tuottavat uuden 

radikaaliyhdisteen (Raiko, 2002, s. 42). 

  RT

E

Aek


         (22) 

missä,  A  on taajuustekijä   [yksikkö vaihtelee] 

  E on aktivoitumisenergia  [J/mol] 

  R on yleinen kaasuvakio  [J/molK] 

 

Yhtälössä esiintyvä taajuustekijä sekä aktivoitumisenergia ovat tietyllä lämpötilavälillä 

riippuvaisia vain polttoaineen ominaisuuksista ja ne voidaan määrittää mittaamalla. 

Laajalla lämpötilavälillä taajuustekijä A voi kuitenkin riippua lämpötilasta, jolloin 

reaktionopeusvakio on lämpötilan funktio kuvan 14 mukaisesti. (Raiko, 2002, s. 41 ; Van 

De Velden et al., 2010, s. 238-239). Di Blasi (2008), Van De Velden et al. (2008 ; 2010), 

Senneca (2007), Gronli et al. (2002), Vamvuka et al. (2003) ja Kastanaki et al. (2002) ovat 
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taulukoineet eri tutkijoiden ilmoittamia sekä omiin mittauksiin ja laskelmiin perustuvia 

kineettisten parametrien arvoja useille erilaisille puupohjaisille biopolttoaineille ja nämä 

taulukot on saatavissa liitteestä 1. 

 
Kuva 15. Reaktionopeusvakion lämpötilariippuvuus biomassan pyrolyysissä lämmitysnopeudella 100 K/min 

(Van De Velden et al., 2010, s. 239) 

 

Kirjallisuudesta löytyviin reaktionopeusvakion arvoihin on suhtauduttava varauksella, sillä 

usein eri tutkijoiden tekemien mittausten tuloksissa esiintyy hajontaa. Tämä johtuu muun 

muassa mittauslaitteistojen ja -menetelmien erilaisuudesta sekä erilaisista kappaleen 

lämmitysnopeuksista (eng. Heating rate [K/s]) (Van De Velden, 2008, s. 130). Van De 

Velden et al. (2010, s. 239) on esittänyt yhtälöiden 23, 24 ja 25 mukaisen menetelmän, 

jonka avulla reaktionopeusvakio voidaan määrittää tarkasti lämpötilan funktiona, 

mittaamalla partikkelin painoa jatkuvatoimisesti koko prosessin ajan. 

  )( tp

t XXk
dt

dX
        (23) 
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        (25) 

missä,  Xt  on massasuhde ajan hetkellä t   [-] 

  Xp  on massasuhde reaktion jälkeen   [-] 

  m0  on partikkelin massa alussa   [kg] 

  mt  on partikkelin massa ajan hetkellä t  [kg] 

  m∞  on partikkelin massa reaktion jälkeen  [kg] 
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4.2  Konversiovaiheet 

 

Kun polttoainepartikkeli syötetään leijupetikattilaan, se palaa. Palaminen on näennäisestä 

yksinkertaisuudestaan huolimatta monimutkainen ja –vaiheinen prosessi. Jotta palamista 

olisi mahdollista karakterisoida ja tutkia luotettavasti, on sen eri vaiheet tarpeen erottaa 

toisistaan. Polttoaineen terminen konversio ja palaminen leijupetikattilassa voidaan jakaa 

alla olevan listan mukaisesti neljään eri vaiheeseen. 

 

1. lämpeneminen ja kuivuminen 

2. pyrolyysi 

3. haihtuvien aineiden palaminen 

4. hiiltojäännöksen palaminen 

 

Edellä mainittujen vaiheiden lisäksi palamisprosessin aikana esiintyy partikkelin 

hajoamista ja kulumista. Kuvassa 15 on esitetty diagrammi eri vaiheisiin liittyvistä 

aikavakioista ja lämpötiloista, kun kyseisessä tapauksessa poltetaan halkaisijaltaan kolmen 

millimetrin hiilipartikkeli. (Basu, 2006, s. 103) On kuitenkin syytä huomioida, että edellä 

mainitut prosessit voivat kuvasta poiketen tapahtua myös samanaikaisesti. 

 
Kuva 16. Hiilipartikkelin palamisvaiheet (Basu, 2006, s. 104) 

 

Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana numeerinen virtausmallinnus eli CFD 

(Computational Fluid Dynamics) on noussut olennaiseksi osaksi tieteen ja teknologian 
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tutkimusmenetelmiä. CFD-pohjaisella polton ja palamisen mallintamisella voidaan 

vähentää tarvetta kokeelliseen testaukseen, suunniteltaessa uusia laitoksia. Toisaalta 

laboratoriokokeiden yhteys suureen kokoluokkaan ei useimmiten ole suoraviivaista, jolloin 

mallinnuksella on mahdollista tuottaa kustannustehokkaasti mittaustuloksia tukevia 

tuloksia prosessin toiminnasta. (Kilpinen, 2002, s. 75-77) 

 

Seuraavaksi tässä luvussa pyritään selvittämään edellä mainittuihin vaiheisiin liittyviä 

reaktioita ja ilmiöitä. Tarkoituksena on luoda pohja eri vaiheiden mallintamiseen 

tarvittaville yhtälöille ja käsitteistölle. Sen lisäksi jokaiselle vaiheelle tullaan esittämään eri 

tutkijoiden kehittämiä malleja, joilla biomassan termistä konversiota ja palamista voidaan 

mallintaa. Mallinnuksen lähtökohtana on, että polttoainehiukkasen kuivumista, pyrolyysiä 

ja palamista sekä näiden yhteydessä tapahtuvia lämmön- ja aineensiirron prosesseja 

voidaan kuvata osittaisdifferentiaaliyhtälöillä. Yhtälössä 26 on esitetty 

lämmönsiirtoprosessi osittaisdifferentiaalien avulla. (Saastamoinen, 2002, s. 186-188) 

 

  































 hTrC

r

T
r

rrt

T
c p ''

1
   (26) 

 

missä,  r  on etäisyys partikkelin keskipisteestä  [m] 

  Γ  on muotokerroin    [-] 

            ''C  on lämpökapasiteettivirta   [J/Km
2
s] 

  h  on ominaisentalpia    [J/kg] 

              on massan syntyminen/häviäminen  [kg/m
3
s] 

 

Yhtälössä esiintyvä muotokerroin Γ on yksidimensionaalisille levyille 0, lieriöille 1 ja palloille 2. 

Yhtälön vasemmalla puolella oleva termi kuvaa energian varastoitumista, oikean puolen termit 

vasemmalta lähtien kuvaavat lämmönjohtumista, konvektiivista lämmönsiirtoa ja lämpöenergian 

syntymistä tai nielua. 

 

4.3 Kuumentuminen ja kuivuminen 

 

Kun polttoainetta syötetään varastosta syöttölaitteiston avulla kattilaan, yksittäinen 

polttoainehiukkanen on noin huoneen lämpötilassa ja enemmän tai vähemmän kostea. Näin 

ollen ensimmäinen prosessi, jonka partikkeli käy läpi on samanaikainen kuumentuminen ja 

kuivuminen. On huomattava, että kuivuminen tapahtuu käytännössä lähes 
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vakiolämpötilassa (Kunii et al., 1991, 415), kun taas kuivuneen alueen lämpötila alkaa 

nousta. (Thunman et al., 2004, 244) Kuvassa 16 on esitetty puukappaleen lämpötilaprofiili 

kuivumisen ja kuumentumisen aikana kahdella eri ajanhetkellä, joiden erotus on Δt. 

(Yrjölä & Saastamoinen, 2002, s. 1079-1081) 

 
Kuva 17. Lämpötilajakaumat puupartikkelin sisällä (Yrjölä & Saastamoinen, 2002, s. 1081) 

  

Luvun 2 perusteella tiedetään, että biopolttoaineiden kohdalla polttoainepartikkelien 

kokojakauma on erittäin laaja, vaihdellen mikrometri-kokoluokasta aina useisiin sentteihin. 

Lisäksi kosteusvaihtelu erilaisten ja eritavalla käsiteltyjen biomassojen välillä on suuri. 

Biomassoissa on myös paljon kaasuuntuvia aineita ja vähän jäännöshiiltä (5-20 %) 

(Alakangas, 2000, s. 35). Tästä johtuen kuivumisen ja pyrolyysin merkitys biomassan ter-

misessä konversiossa on tärkeämpi kuin esimerkiksi hiilellä (Thunman et al., 2004, s. 242).  

 

Edellä mainituista seikoista johtuen kuivuminen ja kaasuuntuminen voivat olla osittain 

päällekkäisiä prosesseja. Thunman et al. (2004) on tutkinut tätä ilmiötä ja esittää niin 

kutsutun kuivumisluvun Dr (eng. Drying number), jonka avulla prosessien 

päällekkäisyyttä voidaan arvioida. Kuivumisluvun käyttäytymisperiaate selviää kuvasta 17 

ja se määritellään yhtälön 27 mukaisesti kaasuuntuvien aineiden vapautumisnopeuden ja 

veden höyrystymisnopeuden suhteena. Luvun ollessa paljon pienempi kuin yksi, 

kuivuminen ja kaasuuntuminen ovat erillisiä prosesseja; luvun ollessa tasan yksi, prosessit 

ovat osittain päällekkäisiä; ja luvun ollessa paljon suurempi kuin 1, prosessit ovat lähes 

samanaikaisia. (Thunman et al., 2004 s. 243-245 ; Gomez-Barea & Lecner, 2010, s. 473-

474) 
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missä,  X  on polttoaineen kosteus     [%] 

Rdev on kaasuuntuvien aineiden vapautumisnopeus  [1/s] 

  Revap  on veden höyrystymisnopeus    [1/s] 

 

 

Kuva 18. Kuivumisluvun vaikutus kuivumisen ja kaasuuntumisen päällekkäisyyteen (Thunman et al., 2004, 

s. 243) 

 

Luvun alaindeksinä olevalla symbolilla X tarkoitetaan laskentahetkellä polttoaineessa 

olevaa jäännöskosteuden määrää, mikä määrittää kuivumisrintaman etäisyyden partikkelin 

keskipisteestä. (Thunman et al., 2004, s. 244) Kaasuuntuvien aineiden ja veden 

vapautumisnopeudet voidaan laskea yhtälöistä 28 ja 29. 
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missä,  qm,evap on höyrystyvän veden massavirta [kg/s] 

  X0 on partikkelin alkuperäinen kosteus [-] 

  ρ on kuiva-aineen tiheys   [kg/m
3
]   

 

Kuivumisluvun ilmoittaman tiedon avulla voidaan valita sopiva laskentamalli joka 

tilanteeseen ja tehdä siten tiettyjä yksinkertaistuksia mallin suhteen. Esimerkiksi luvun 

ollessa pieni, kuivuminen ja kaasuuntuminen voidaan mallintaa erikseen; jos taas luku on 

suuri, kaasuuntuminen seuraa nopeasti kuivumista, jolloin partikkelin konversionopeus 

riippuu ainoastaan sen kuivumisnopeudesta. (Thunman et al., 2004 ; Gomez-Barea & 

Lecner, 2010, s. 473) 
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4.3.1 Sovellettavat mallit 

 

Partikkelin kuumentuminen kuivumislämpötilaan voidaan selvittää ratkaisemalla yhtälö 26 

numeerisesti, ottaen huomioon asetetut reunaehdot. Tarkasteltaessa kattilaan syötettyä 

polttoainepartikkelia huomataan, ettei pienen pulverimaisen polttoainepartikkelinkaan 

lämpötilajakauma ole täysin tasainen (Saastamoinen & Richard, 1996, s. 293). Suurempien 

kappaleiden sisällä voi niiden lämmetessä olla jyrkkiäkin lämpötilagradientteja.  

 

Kuivumiseen ja pyrolyysiin sovellettavat mallit voivat joskus olla samanlaisia ja myös 

niiden käyttö pohjautuu yhtälön 26 numeeriseen ratkaisuun. Kuivumisen yhteydessä 

yleisimmin käytetty malli on niin kutsuttu ”Shrinking core model”, eli supistuvan pinnan 

malli, jossa kuivumisrintaman oletetaan etenevän ulkopinnan geometrian muotoisena 

säteittäisesti kohti partikkelin keskipistettä, samalla kutistuen. Kuva 18 havainnollistaa 

kyseisen mallin toimintaperiaatetta. (Saastamoinen, 2002, s. 189-192) 

 

 
Kuva 19. Supistuvan pinnan mallin eri konversiovaiheet (Saastamoinen, 2006, s. 2390) 

 

4.3.1.1 Alkuapproksimaatio malli 

 

Kattilaolosuhteissa partikkelin ympärillä virtaavan kaasun lämpötila on korkea, jolloin 

polttoainehiukkasen sisältämä vesi höyrystyy lähellä kiehumispistettään. Tällöin 

partikkelin kuivumisnopeutta rajoittava tekijä on lämmönsiirto (Saastamoinen, 2002, s. 

189). Pienellä hiukkasella (d < 2 mm) (Thunman et al., 2004, s. 244-248), jossa 

kuivuminen ja pyrolyysi ovat peräkkäisiä prosesseja, kuivumiseen tarvittava aika voidaan 

laskea likimääräisesti yhtälöstä 30. Laskenta suoritetaan iteroiden, koska yhtälön 31 

mukaisesti lämmönsiirtokonduktanssiin vaikuttava lämmönsiirtokerroin heff riippuu 

kuivumisnopeudesta. (Saastamoinen, 2002, s. 188-192) 
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missä,  t  on kuivumiseen kulunut aika    [s] 

  levap  on veden höyrystymisominaisentalpia   [J/kg] 

  X0  on partikkelin kosteus alussa    [-] 

  R  on partikkelin säde     [m] 
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2
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  Teff  on tehollinen lämpötila      [K] 
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4.3.1.2 Shrinking core model 

 

Supistuvan pinnan mallia hyväksikäyttäen, kuivumisaika voidaan ratkaista yhtälöstä 32, 

olettamalla kvasistationaaritilanne. (Saastamoinen, 2002, s. 189-192) 
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missä,     on keskimääräinen korjaustermi   [-] 

 

Yhtälössä esiintyvä keskimääräinen korjaustermi ottaa huomioon säteilyn vaikutuksen 

kappaleen kuivumisessa. Säteilyn ollessa vähäistä se voidaan jättää huomiotta. Tietyssä 

kohdassa partikkelia korjaustermi voidaan ratkaista lämpökapasiteettivirran avulla 

yhtälöstä 33. (Saastamoinen, 2002, s. 189-192) 
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Yhtälö 33 on ratkaistava iteroiden. Iteraation alkuoletuksena voidaan merkitä δ = 0. Termi 

K on laaduton tasapainovakio ja termi gΓ(1,Z) merkitään erilaisille muodoille alla olevien 

yhtälöiden 37, 38 ja 39 mukaisesti. (Saastamoinen, 2002, s. 189) 

  pallo:  1
1

),1(2 
Z

Zg       (37) 

  lieriö: 









Z
Zg

1
ln),1(1

      (38) 

  levy: ZZg 1),1(0
      (39) 

 

Otetaan esimerkkinä tilanne, jossa leijupetikattilalle valitaan sopivat toiminta-arvot ja 

säteilyn vaikutus oletetaan vähäiseksi. Nyt voidaan shrinking-core mallia käyttäen luoda 

sovite kuivumisajalle partikkelin kosteuden funktiona. Alla olevassa kuvassa 19 on esitetty 

viereisillä arvoilla laskettu kuivumisajan sovite partikkelille, jonka alkukosteus X = 25 %. 

Nusseltin luvun laskemiseksi on käytetty yhtälössä 13 esiteltyä Ranz-Marshallin 

korrelaatiota. Alla esitetty sovite noudattaa pitkälti Saastamoisen (2002, s. 190) vastaavaa. 

 

Kuva 20. Hiukkasen kuivumisaika supistuvan rajapinnan mallilla sekä laskennassa käytetyt parametrit 

 

4.4 Kaasuuntuminen/pyrolyysi 

 

Pyrolyysi on kiinteän orgaanisen aineen hajoamista kaasu- ja tervamaiseen muotoon 

lämmöntuonnin vaikutuksesta hapettomissa olosuhteissa (Papadikis et al., 2009, s. 504 ; 

Van De Velden et al., 2008,  s. 128-129 ; Saastamoinen, 2002, s. 192). Kaasutukseen 

verrattuna pyrolyysireaktio tapahtuu varsin alhaisissa lämpötiloissa välillä 700–900 K 



39 

 

(Thunman et al., 2001, s. 1489 ; Oka, 2004, s. 241). Mitä korkeampi lämpötila ja pitempi 

viipymäaika partikkelilla on reaktorissa, sitä enemmän kaasuuntuvia aineita saadaan. 

Toisaalta pienemmät lämpötilat yhdessä pitkän viipymän kanssa edistävät suuremman 

hiiltojäännösmäärän syntymistä. (Van De Velden et al., 2008, s. 128-129) Tämän lisäksi 

kaasuuntuvien aineiden saantoon vaikuttaa muun muassa partikkelin koko, polttoaineen 

koostumus sekä paine (Basu, 2006, s. 104).  

 

Kuvassa 20 on esitetty kaavio eri aineiden kaasuuntumisesta pyrolyysin eri vaiheissa 

(primääri ja sekundääri vaiheet). Partikkelin lämpötila nousee mentäessä kuvassa ylöspäin. 

Kuvasta huomataan pyrolyysitervan muodostuvan jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Sen 

jälkeen alkaa kaasumaisten yhdisteiden vapautuminen ja lopulta jäljelle jää vain 

jäännöshiili. (Basu, 2006, s. 105 ; Solomon et al., 1988, s. 408) 

 

 
Kuva 21. Haihtuvien aineiden vapautuminen polttoainepartikkelista (Basu, 2006, s. 105) 
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Partikkelin pyrolyysin karakterisoimiseksi on kehitetty erilaisia dimensiottomia lukuja. 

Eräs tällainen on Saastamoisen (2002, 201) ehdottama, jäännöshiilen palamisen yhteydessä 

esiintyvän Thielen luvun modifioitu malli. Se kuvaa reaktiokinetiikan ja lämmönsiirron 

välistä suhdetta yhtälön 40 mukaisesti (Saastamoinen et al., 2002, s. 201 ; 1996, s. 296). 
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missä,  k  on reaktionopeusvakio    [1/s] 

  λ  on johtumislämmönsiirtokerroin  [W/mK]  

 

Kun luku on suuri (>>1), pyrolyysinopeuden kontrolloivana tekijänä on lähinnä 

lämmönsiirto ja pyrolyysireaktio ilmenee selvästi erotettavissa olevalla vyöhykkeellä. 

Luvun ollessa pieni (<<1) lämpötilajakauma on tasainen ja reaktioita tapahtuu yhtenäisesti 

koko partikkelin sisällä. Tällöin rajoittavana tekijänä on reaktiokinetiikka. Kuvassa 21 on 

esitetty Thielen luvun vaikutus hapen konsentraatioon jäännöshiilen palamisessa, kun 

Biotin luku on vakio. (Saastamoinen, 2002, s. 201 ; Thunman, 2002b, s. 13-16) 

 
Kuva 22. Hapen konsentraatio partikkelin säteen funktiona erilaisilla Thielen luvuilla. (Thunman, 2002b, 17) 

 

Toinen yleisesti käytössä oleva dimensioton luku pyrolyysin rajoittavan tekijän 

löytämiseksi on niin kutsuttu pyrolyysiluku Py (eng. Pyrolysis number), joka on määritelty 
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yhtälössä 41 (Peters & Bruch, 2003, s. 235 ; Saastamoinen, 2006, s. 2389). Pyrolyysiluku 

kuvaa Thielen luvun tavoin lämmönjohtumisen sekä reaktiokinetiikan suhdetta, mutta sen 

arvot ovat päinvastaisia Thielen lukuun verrattuna (prosessi on kinetiikan rajoittama kun 

Py >> 1 ja lämmönsiirron rajoittama kun Py << 1). (Peters & Bruch, 2003, s. 235) 

  
2Rck

Py
p


         (41) 

4.4.1 Sovellettavat mallit 

 

Kun polttoainehiukkanen ja sen myötä dimensioton Thielen luku on suuri (Th > 10) 

(Thunman, 2002b, s. 17), voidaan pyrolyysiä kuvata jo kuivumisen yhteydessä esitellyllä 

Shrinking core-mallilla (Saastamoinen, 2002, s. 201-202). Tällaisessa tilanteessa 

lämmönsiirto reaktiovyöhykkeeseen on pyrolyysireaktioihin nähden hidasta ja partikkelin 

sisällä muodostuu selviä lämpötilaeroja. (Saastamoinen, 2002, s. 198) Yhtaikaisen 

kuivumisen ja pyrolyysin tapauksessa Shrinking core-mallin validiteetti voidaan tarkistaa 

aikaisemmin esitellyllä kuivumisluvulla. Jos kuivumisluku on suuri, kaasuuntuminen 

seuraa kuivumista nopeasti, jolloin partikkelin pyrolyysikin muistuttaa kuivumista. 

(Thunman et al., 2004, s. 242-243) Kuvassa 22 esitetty Unreacted core-model hyödyntää 

samaa periaatetta Shrinking coren kanssa ollen käytännössä vain toinen nimitys kyseiselle 

mallille. 

 

Kuva 23. Unreacted core-model (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 451) 
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Pyrolyysin mallintamisen toisessa ääripäässä kattilan leijutuskaasu lämmittää koko 

partikkelin erittäin nopeasti vaadittavaan lämpötilaan, jolloin kemiallisista reaktioista 

muodostuu rajoittava tekijä. Tällöin pyrolyysiä voidaan mallintaa niin kutsutulla Uniform 

reaction-mallilla, jossa polttoainehiukkasen konversio tapahtuu lähes tasaisesti koko par-

tikkelin sisällä. (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 450) Malli pätee pienille hiukkasille, joille 

Th < 0,5 (Thunman, 2002b, s. 17). Uniform-reaction mallin toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 23.  

 
Kuva 24. Uniform reaction-model (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 451) 

Sopivan mallin valitseminen ei aina ole yksiselitteistä. Thielen luvun lisäksi eräs keino 

mallin löytämiseksi on verrata poltettavan partikkelin halkaisijaa ja sen täydelliseen 

konversioon kuluvaa aikaa. Jos konversioaika ei ole riippuvainen halkaisijasta, tulee 

Uniform reaction-model kysymykseen. Jos konversioaika taas on riippuvainen 

halkaisijasta, kemiallisten reaktioiden aikaansaama reaktiotuotteiden diffuusio ulos 

partikkelista kontrolloi ja Unreacted core-model kuvaa prosessia parhaiten. Tilanteessa, 

jossa konversioaika on verrannollinen halkaisijan neliöön, lämmönsiirron kontrolloima 

Unreacted core-model on todennäköisin vaihtoehto. (Kunii & Levenspiel, 1991, s 455-456) 

 

4.4.1.1 Uniform reaction-model 

Uniform reaction-malliin liittyvä konversioaika voidaan laskea suoraan yhtälöstä 42, kun 

tiedetään pyrolyysin reaktionopeusvakio k. (Saastamoinen, 2002, s. 201 ; Gomez-Barea & 

Lecner, 2010, s. 473) 
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Hiukkasen hetkellinen tiheys voidaan ratkaista yhtälöstä 43, kun kyseessä on ensimmäisen 

kertaluvun reaktio. (Saastamoinen, 2002, s. 201) 
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missä,  ρ on hetkellinen tiheys  [kg/m
3
] 

  ρ1 on lopputiheys   [kg/m
3
] 

  ρ0 on alkutiheys   [kg/m
3
] 

 

Tämän jälkeen paikallinen pyrolyysinopeus saadaan ensimmäisen kertaluvun reaktiossa 

yhtälöstä 44. (Saastamoinen, 2002, s. 199) 

 

  )( 1  kdev
        (44) 

 

missä,  
dev  on pyrolyysinopeus  [kg/m

3
s] 

  k on reaktionopeusvakio  [1/s] 

 

4.4.1.2 Unreacted core-model 

 

Unreacted core-mallin konversionopeuden riippuessa lämmönsiirrosta, konversioaikaa 

voidaan kuvata yhtälöllä 45. (Saastamoinen, 2002, s. 201 ; 2006, s. 2392) 
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Yhtälössä esiintyvä tehollinen lämmönsiirtokonduktanssi Geff’’ lasketaan aiemmin 

esitellyn yhtälön 31 mukaisesti. Aikavakioiden laskemisen jälkeen reaktionopeutta 

rajoittava tekijä voidaan selvittää myös vertailemalla kinetiikan ja lämmönsiirron 

aikavakioita keskenään. Jos ηkin >> ηheat niin kinetiikka rajoittaa reaktionopeutta ja 

päinvastoin. (Saastamoinen, 2002, s. 201-202) 
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4.4.1.3 Muut mallit 

 

Useimmat muut kehitetyt mallit pyrkivät ennustamaan partikkelin käyttäytymistä 

Unreacted core-mallin tai Uniform reaction-mallin mukaisesti tai niiden välialueella. 

Pyrolyysireaktion kannalta olennaisia asioita ovat pyrolyysituotteiden määrään ja 

koostumukseen vaikuttavat parametrit. Monet pyrolyysin mallintamiseen kehitetyt 

simulaatiot tähtäävätkin ennustamaan eri olosuhteissa saatavia lopputuotteiden saantoja. 

Taulukoissa 9 ja 10 esitetään kolme eri mallia pyrolyysille, joilla kaikilla voidaan arvioida 

esimerkiksi haihtuvien aineiden määrää. 

 

Taulukko 9. Eri tutkijoiden biomassoille kehittämiä konversiomalleja 

Lähde Di Blasi 2008 Van De Velden 2008 Lu 2008 

Tutkimusaiheet konversiotuot-
teiden saannot, 
pyrolyysiajat 

konversiotuotteiden saannot 
lämpötilan funktiona ja eri 
parametrien vaikutukset  

partikkelin lämpötila-
profiilit, haihtuvien 
aineiden osuus 

Malli unreacted core-
model 

uniform reaction model two-stage wood 
pyrolysis kinetics model 

Tutkitut 
polttoaineet 

mänty kuusi, sahanpuru, maissi, 
heinä, eukalyptus 

poppeli 

Partikkelikoot 20–56 mm pieniä (<0,1 mm) 9,5 mm 

Partikkelin muoto pyöreä - sylinteri ja pallomainen  

 

Taulukko 10. Yllä esiteltyjen mallien oletukset 

Mallien tärkeimmät oletukset 

Di Blasi 2008       

1) kaasuuntuvien aineiden diffuusio merkityksetön verrattuna konvektioon 
2) paine on vakio 

 
  

3) Kaasuuntuvat aineet eivät keräänny pinnan huokosiin   
4) puun ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtuvuuskerroin vakioita   
5) partikkelin tilavuus ei muutu 

 
  

6) pinnan emissiviteetti on lämpötilan funktio 
7) reaktiorintaman paksuus on pieni verrattuna partikkelin kokoon   

Van De Velden 2008     

1) huomioidaan sekä primääri- että sekundaarireaktiot     
2) sekundaarireaktiot pyritty minimoimaan lyhyellä vakio viipymäajalla   
3) partikkelit pieniä => ei lämpövastusta partikkelin sisällä   

4) kinetiikka ensimmäisen asteen Arrheniuksen yhtälön mukainen   

5) lämpötila reaktiovyöhykkeessä vakio, partikkeli pedin lämpötilassa   
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Lu 2008       

1) epästationaarinen ja yksidimensionaalinen lämmönjohtuminen partikkelissa    

2) kiinteä partikkeli ja sen sisäinen kaasu termisessä tasapainotilassa   

3) ideaalikaasuoletus 
 

  

4) partikkelien muoto ei muutu, koko muuttuu   

 

Taulukoissa esitellyillä malleilla saadut kuvaajat sekä kyseisiin tutkimuksiin liittyvät 

mittaustulokset haihtuvien aineiden määrästä ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja 

niiden tulokset on esitetty kuvissa 24, 25 ja 26. Kuvista huomataan, että puupohjaisten 

biomassojen kohdalla haihtuvien aineiden määrä on lämmitystehon voimakkuudesta tai 

mallista riippumatta noin 80 % kappaleen kokonaismassasta, kosteuden ollessa vakio. 

Mallien teoriaosuuksia ei käsitellä tässä yhteydessä, vaan ne on saatavissa seuraavista 

lähteistä: (Galgano & Di Blasi, 2003), (Lu et al., 2008) ja (Van De Velden et al., 2008). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 25. Haihtuvien aineiden osuus lähes pyöreälle 

kappaleelle (Lu et al., 2008, 2835) 

Kuva 26. Haihtuvien aineiden osuus neljällä  

erisuuruisella lämpövuolla (Di Blasi, 2008, 78) 

 

Kuva 27. Haihtuvien aineiden osuudet lämpötilan suhteen (Van De Velden et al., 2008, 134) 
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4.5 Kaasuuntuvien aineiden palaminen 

 

Normaaleissa kattilaolosuhteissa pyrolyysin aikana vapautuneet haihtuvat aineet joutuvat 

kosketuksiin hapen kanssa viimeistään kulkeutuessaan diffuusion ja paineen vaikutuksesta 

polttoainepartikkelin ulkopuolelle. Kun lämpötila on riittävän korkea nämä aineet syttyvät 

ja alkavat palamaan. Syttyminen voi tapahtua kahdella tavalla; homogeenisesti tai 

heterogeenisesti. Heterogeenisessä syttymisessä kiinteä polttoainehiukkanen syttyy, jolloin 

liekki voi irrota partikkelin pinnasta pyrolyysituotteiden vapautumisen voimistuessa. 

Homogeeninen syttyminen ilmenee tilanteissa, joissa kaasuuntuvat aineet syttyvät itsestään 

vapautuessaan partikkelin sisältä. (Saastamoinen, 2002, s. 192) 

 

Kattilassa vallitsevan korkean lämpötilan vuoksi haihtuvat aineet lämpenevät nopeasti ja 

syttyvät lähes välittömästi päästyään kosketuksiin hapen kanssa. Tällöin pyrolyysi ja 

kaasuuntuvien aineiden palaminen ilmenevät samanaikaisesti ja prosesseja on vaikea 

käsitellä erikseen. Tästä syystä Basu (2006, s. 106–107) ehdottaa, että käytännön hyödyn 

maksimoimiseksi olisi syytä tutkia sekä pyrolyysiin, että haihtuvien palamiseen kulunutta 

kokonaisaikaa yhteisesti. 

 

Yksi olennaisimmista seikoista pyrolyysituotteiden palamisessa on kaasumaisten aineiden 

virtaus ja sitä kautta sekoittuminen. Diffuusion avulla tapahtuva sekoittuminen ei 

useinkaan takaa riittävän täydellistä ja nopeaa palamista. Sen sijaan turbulenssilla voidaan 

aikaansaada huomattavasti tehokkaampi sekoittuminen. Palamisen rajoittavana tekijänä 

ovatkin yleensä eri komponenttien sekoittumiseen ja sekoittumisen avulla tapahtuvaan 

lämmönsiirtoon liittyvät seikat. Toisaalta reaktiokinetiikalla on myös oma roolinsa muun 

muassa typen oksidien muodostumisessa. (Kjäldman, 2002, s. 396)  

 

4.5.1 Kutistuminen ja turpoaminen 

   

Polttoainepartikkelin kutistuminen ja turpoaminen ovat prosesseja, joiden merkitystä ei 

leijupetikattilapoltossa voida sivuuttaa (Basu, 2006, s. 115). Biomassan palamisessa 

etenkin kutistuminen on usein merkittävää, haihtuvien aineiden suuren määrän vuoksi, 

mutta joskus myös turpoaminen esimerkiksi pyrolyysin aikana on otettava huomioon. 

Thunmanin et al. (2002a) tekemien mittausten mukaan kuusen ja koivun kutistuminen 

verrattuna lähtötilavuuteen oli 10–15 % kuivumisen aikana. Pyrolyysin aikana 
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kutistuminen oli kuivan partikkelin tilavuuteen verrattuna koivulle 35–50 % ja yli 20 % 

kuuselle. Mittaustuloksien tarkkuuteen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä niihin 

liittyy useita epävarmuustekijöitä. (Thunman et al., 2002a, s. 41) 

 

Kutistumisen vaikutus pyrolyysin ja palamisen aikana voidaan ottaa huomioon empiirisiin 

kokeisiin perustuvilla vakiokertoimilla (Saastamoinen, 2006, s. 2394).  Lu et al. (2008, s. 

2833) esittää yhtälön 46 mukaisen korrelaation kutistumisen ja turpoamisen selvittämiseksi 

konversion aikana alkutilavuuteen verrattuna. Yhtälössä esiintyvä kutistumiskerroin β on 

puun kutistuessa kuivumiselle ja pyrolyysille 0,9 ja jäännöshiilelle 0,0 olettaen, että 

partikkelin tiheys ei muutu prosessin aikana. 

 

  )0,1()0,1()0,1(1
0

 charchardevdevmoistmoist xxx
v

v
  (46) 

 
 missä,  v on ominaistilavuus   [m

3
/kg] 

  v0 on alkuperäinen ominaistilavuus  [m
3
/kg] 

xmoist  on kosteuden konversioaste  [-] 
xdev  on pyrolyysin konversioaste  [-] 

xchar  on jäännöshiilen konversioaste  [-] 

  β on paisumis/kutistumiskerroin  [-] 

 

4.5.2 Partikkelin hajoaminen  

 

Leijupetikattilapoltossa polttoainepartikkeli joutuu väistämättä kosketuksiin kuuman 

petimateriaalin kanssa ja se käy läpi erilaisia prosesseja, kuten kuumentuminen, 

kuivuminen, pyrolyysi ja palaminen. Lisäksi leijupedin petimateriaalissa olevat kuumat 

partikkelit törmäilevät polttoainehiukkaseen jatkuvasti. Edellä mainittujen prosessien 

seurauksena partikkeli voi hajota (eng. fragmentation). Hajoamistodennäköisyys on 

verrannollinen partikkelin kokoon siten, että mitä suurempi kappale, sitä 

todennäköisemmin ja useampaan osaan se hajoaa. (Saastamoinen, 2002, s. 203) 

 

Hajoaminen nopeuttaa pyrolyysiä ja palamista, koska syntyneiden pienempien kappaleiden 

pinta-ala suhteessa tilavuuteen on suurempi (Saastamoinen, 2002, s. 203). Toisaalta 

hajoamisen myötä syntyy myös paljon niin pieniä hiukkasia, että ne voivat kulkeutua 

savukaasuerottimen ohi palamattomina, aiheuttaen kattilahäviötä (Basu, 2006, s. 115). 

Erilaisten hajoamismekanismien vuoksi partikkelin hajoaminen tapahtuu eri vaiheissa, 

jotka voidaan luokitella kuvassa 27 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 28. Hiilipartikkelin hajoamisprosessi palamisen aikana (Basu, 2006, s. 115) 

 

Kuvan vasemmassa laidassa näkyvällä pitkällä katkoviivalla tarkoitetaan niin kutsuttua 

primäärihajoamista, jossa kaasuuntuvat aineet aiheuttavat partikkelin sisällä niin suuren 

sisäisen paineen, että se hajoaa (Basu, 2006, s. 116). partikkeli voi hajota myös äkillisen 

lämmönnousun aiheuttaman lämpöjännityksen vaikutuksesta (Saastamoinen, 2002, s. 203). 

Lyhyellä katkoviivalla merkittyä sekundäärihajoamista esiintyy, kun partikkelin huokoset 

lisääntyvät ja kasvavat pyrolyysin sekä palamisen seurauksena. Syntyvät huokoset 

heikentävät kappaleen rakennetta joskus jopa siinä määrin, että hiukkanen hajoaa. Lisäksi 

leijupetikattiloiden petimateriaalin vaikutuksesta polttoainepartikkelista hioutuu hienoja 

hiukkasia koko kuvassa 27 esitetyn hajoamisprosessin ajan pienentäen samalla kappaleen 

kokoa. (Basu, 2006, s. 115-117 ; Saastamoinen, 2002, s. 203-204 ; Oka, 2004, s. 232-237) 

 

4.5.3 Sovellettavat mallit 

  

Kuten aiemmin todettiin, kaasuuntuvien aineiden palaminen on yleensä sekoittumisen 

rajoittamaa. Sekoittumisen mallintamisessa käytetään yleisesti samoja työkaluja kuin 

virtauslaskennassa. Tarkemmin sanoen sekoittumista voidaan mallintaa virtaus-

mallinnuksen periaatteiden mukaisesti käyttäen hyväksi erilaisia taseyhtälöitä. Tällaisia 

taseyhtälöitä ovat esimerkiksi Navier-Stokesin yhtälöt, jatkuvuusyhtälö sekä energian, 

pitoisuuksien ja massaosuuksien yhtälöt. (Kjäldman, 2002, s. 417-418) 

 

Taseyhtälöillä voidaan kuvata niin laminaaria, kuin turbulenttiakin virtausta. Turbulentin 

virtauksen mallintaminen ei kuitenkaan käytännössä ole näin suoraviivaista, sillä nykyisten 

tietokoneiden laskentateho ei riitä kuvaamaan kaikkia muodostuvia pyörteitä. Tämän 
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vuoksi turbulenttisen virtauksen laskennassa on tehtävä tiettyjä yksinkertaistuksia ja 

laskennan käyttösovelluksien tärkein kiinnostuksen kohde onkin usein turbulenssin 

vaikutus virtauksen keskimääräisten suureiden arvoihin. (Kjäldman, 2002, s. 417-420) 

  

4.6 Jäännöshiilen palaminen 

 

Jäännöshiilen palaminen on monelta osin samankaltainen prosessi kuin haihtuvien aineiden 

palaminenkin. Pyrolyysiin sitä ei sen sijaan voi verrata, sillä näiden prosessien 

reaktiomekanismit eroavat toisistaan. Palamisnopeuden määrää useimmiten virtauksen 

sekoittuminen sekä reagoivien molekyylien diffuusio palamisrintamaan. Pienten 

hiukkasten palamista voi kuitenkin rajoittaa myös reaktiokinetiikka. Palamisen kannalta 

tärkeimmät kaasun ja kiinteän aineen väliset reaktiot on esitetty reaktioyhtälöissä 47 ja 48. 

(Saastamoinen, 2002, s. 202-203) 

 

  C + O2  CO2   Δh = -32,8 MJ/kg   (47) 

 

  C + ½ O  CO   Δh = -9,25 MJ/kg   (48) 

 

Yhtälöiden perässä esitetyt reaktioentalpiat on ilmoitettu NTP olosuhteissa hiilen massaa 

kohden. Jäännöshiilen palamisen tarkastelussa on huomioitava, että se ei koostu pelkästään 

puhtaasta alkuainehiilestä (C) vaan sisältää jonkin verran myös muita aineita. Palamistehon 

kannalta näillä aineilla ei juuri ole merkitystä, mutta päästöjen muodostumisessa muiden 

aineiden osuus voi olla huomattava. Lisäksi on huomioitava, että kaasujen välisillä 

reaktioilla voi olla merkitystä kiinteän hiiltojäännöksen palamisessa. Kaasufaasireaktioiden 

merkitystä voidaan kuvata yhtälössä 49 esitellyllä Damköhlerin luvulla Da, joka kuvaa 

diffuusio- ja reaktioaikojen suhdetta. (Saastamoinen, 2002, s. 202-203 ; Baukal et al., 

2001, s. 299) Teoriassa Damköhlerin luvulla tarkoitetaan samaa, kuin kuivumisen 

yhteydessä esitellyllä kuivumisluvulla, mutta asiayhteys on erilainen (Thunman et al., 

2004, s. 242). Jos Da < 1, diffuusion ja sekoittumisen aikaansaama hapen aineensiirto 

palamisrintamaan on niin tehokasta, että reaktio on kinetiikan rajoittamaa. Muutoin 

rajoittavana tekijänä on aineensiirto. (Baukal et al., 2001, s. 299) 

  
gc

D

D

rR
Da

'''2





       (49) 
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missä,  Da  on Damköhlerin luku    [-] 

  ηD  on karakteristinen diffuusio/sekoittumisaika [s] 

  ηc  on karakteristinen reaktioaika   [s] 

  Dg  on kaasun diffuusiokerroin   [m
2
s] 

 

4.6.1 Palamisvyöhykkeet  

 

Jäännöshiilen palaessa, kokonaisprosessista voidaan erottaa kolme kuvan 28 mukaista 

aluetta, joita kutsutaan palamisvyöhykkeiksi (eng. Combustion regimes). Hapettavan 

kaasun konsentraatio palavan hiukkasen läheisyydessä erottaa palamisvyöhykkeet 

toisistaan. Konsentraatio on sitä suurempi, mitä pienempi on partikkelin lämpötila. 

Ensimmäisellä reaktiovyöhykkeellä reaktionopeus on kinetiikan säätelemää, koska happea 

on saatavissa riittävästi jokaisessa hiukkasen osassa. Tällöin partikkelin koko pysyy 

vakiona, tiheyden pienentyessä tasaiseen tahtiin. Lämpötilan noustessa kineettisten 

reaktioiden määrä kiihtyy ja reaktionopeus tulee hapen vähentyessä riippuvaiseksi myös 

diffuusiosta ja sekoittumisesta. Tällaisessa tapauksessa sekä partikkelin halkaisija, että 

tiheys voivat muuttua palamisreaktion edetessä. Kolmannen palamisvyöhykkeen alueella 

lämpötila on niin korkea, että reaktiot tapahtuvat heti kun hapettava kaasu pääsee 

kosketuksiin kiinteän reaktantin kanssa ja tällöin reaktion rajoittavana tekijänä toimivat 

diffuusio ja sekoittuminen. (Saastamoinen, 2002, s. 205-206 ; Basu, 2006, s. 109) 

 

 

Kuva 29. Eri palamisvyöhykkeet ja hapen pitoisuusjakaumat (Basu, 2006, s. 108 ; Saastamoinen, 2002, s. 

206) 
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4.6.2 Sovellettavat mallit 

 

Hiiltojäännöksen palamiselle on kehitetty useita toimintaperiaatteeltaan eriäviä malleja. 

Seuraavassa on esitetty kolme yleisesti käytössä olevaa mallia, joiden avulla on 

mahdollista selvittää esimerkiksi palamiseen kuluva aika. 

 

4.6.2.1 Shrinking core-model 

 

Kutistuvan reaktiorintaman mallissa reaktiot voivat olla sekä kinetiikan, että diffuusion 

kontrolloimia. Thielen luvun ollessa >20 reaktiot ovat diffuusion kontrolloimia ja 1<Th<20 

reaktiot tapahtuvat päällekkäin sekä kinetiikan että diffuusion kontrolloimina. Thielen luku 

jäännöshiilen palamiselle määritellään pyrolyysistä poiketen yhtälön 50 mukaisesti, jolloin 

se kuvaa reaktionopeuden ja diffuusionopeuden suhdetta. Yhtälössä esiintyvä efektiivinen 

diffusiviteetti voidaan selvittää partikkelin huokoisuuden perusteella yhtälöstä 51 

(Thunman, 2002b, s. 14 ; Kunii & Levenspiel, 1991, s. 453).  

  
eff

O

char
D

k
RTh 2        (50) 

  DDeff

2         (51) 

missä,  ε on partikkelin huokoisuus [-] 

 

Diffuusion kontrolloidessa konversionopeus riippuu suuresti partikkelin huokoisuudesta, 

eli siitä kuinka suuri on hiukkasen kokonaispinta-ala verrattuna tilavuuteen. Tällöin 

reaktioajan yhtälö voidaan johtaa soveltamalla yhtälössä 10 esiteltyä Fickin lakia. Koko 

polttoainepartikkelin palamiseen kuluva aika pyöreälle kappaleelle saadaan Kunii & 

Levenspielin (1991) mukaan yhtälöstä 52 ja aika tietyssä kohdassa prosessia yhtälöstä 53. 

(Kunii & Levenspiel, 1991, s. 452-455) 
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missä,  ρB on kiinteän reaktantti B:n molaarinen tiheys  [mol/m
3
] 

  f  on stökiömetrinen kerroin     [-] 
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  Deff  on kaasumaisen reaktantin efektiivinen    [m
2
/s] 

          diffusiviteetti hiiltojäännöksen läpi 

  cA  on kaasumaisen reaktantti A:n konsentraatio   [mol/m
3
] 

 

Reaktiokinetiikan ja diffuusion yhteisesti rajoittamassa tilanteessa, saadaan vastaavat ajat 

ratkaistua yhtälöistä 54 ja 55, jolloin keskimääräinen reaktionopeusvakio k  lasketaan 

yhtälöstä 56. (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 452-453) 

A

B

ckf

R 2
          (54)  

  
R

r
y

t
B  1)1(1 3/1


      (55) 

  
d

D
kk

eff12
        (56) 

missä,  yB  on konversoituneen reaktantti B:n mooliosuus   [-] 

 

4.6.2.2 Shrinking particle-model 

 

Thielen luvun ollessa suuri (1<Th<20) (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 453) reaktiot 

tapahtuvat hiukkasen pinnalla hyvin ohuessa kerroksessa ja konversioprosessia voidaan 

kuvata kutistuvan partikkelin mallilla (eng. Shrinking particle-model) (Saastamoinen, 

2002, s. 206-208). Kyseistä mallia käytettäessä jäännöshiilen palamisesta ei saa muodostua 

merkittäviä määriä tuhkaa tai tuhkan on irrottava partikkelin pinnasta heti muodostuttuaan 

(Kunii & Levenspiel, 1991, s. 454-455). Kuvassa 29 on esitetty kutistuvan partikkelin 

mallin toimintaperiaate. 

 

 

Kuva 30. Shrinking particle-model (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 454) 
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Shrinking particle-mallin kokonaiskonversioaika voidaan määrittää yhtälön 57 mukaisesti 

(Kunii & Levenspiel, 1991, s. 455).  

 

  
A

B

fkc

R
          (57) 

 

4.6.2.3 Uniform reaction model for porous solids 

 

Uniform reaction model tulee kysymykseen, kun Th < 1. Mallin oletuksena on, että 

polttoainemateriaali on huokoista ja että partikkelin koko pysyy vakiona reaktion ajan 

tiheyden muuttuessa. Tällöin konversionopeutta voidaan kuvata yhtälön 58 mukaisesti. 

Integrointi tuottaa konversion etenemiselle yhtälön 59 osoittaman muodon, jolloin siitä 

voidaan ratkaista konversioaika halutussa kohdassa. (Kunii & Levenspiel, 1991, s. 450-

451) 

  )1( BA
B ykc

dt

dy
        (58)  

 

missä,  k  on partikkelin tilavuuteen perustuva   [m
3
/mol∙s] 

kaasu-kiinteä reaktionopeusvakio    

 

  
tkc

B
Aey


1         (59) 

 

5 PÄÄSTÖT 

 

Suomessa tuotettavasta energiasta suurin osa eli noin 60 % on peräisin polttoprosesseista 

(Kilpinen, 2002, s. 60). Polttoprosessit tuottavat aina jonkin verran ympäristölle haitallisia 

päästöjä, joista hiilidioksidin on todettu olevan suurin yksittäinen kasvihuoneilmiötä 

vahvistava tekijä. Hiilidioksidia syntyy niin fossiilisten- kuin biopolttoaineidenkin 

palamisreaktiossa, mutta biopolttoaineiden kohdalla CO2-tase on määritelty nollaksi. Tämä 

johtuu siitä, että biomassat sitovat hiilidioksidin nopeasti takaisin itseensä kasvaessaan. 

Edellä mainitun perusteella hiilidioksidi jätetään tässä osiossa käsittelemättä ja seuraavassa 

keskitytään muihin biomassan polton seurauksena syntyviin ongelmallisiin päästöihin. 

Sellaisia ovat esimerkiksi typen (NOx) ja rikin (SOx) oksidit, typpioksiduuli eli ilokaasu 
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(N2O), raskasmetallit, hiilimonoksidi (CO), furaanit ja dioksidit sekä polyaromaattiset 

hiilivedyt (PAH). (Khan et al., 2008) 

 

Typen oksidit ovat typpiyhdisteitä kuten NO ja NO2. Ne saavat ilmakehään päästyään 

aikaan happosateita ja muodostavat terveydelle haitallisia pieniä aerosoleja. Typen 

oksideita muodostuu palamisen aikana kolmella eri tavalla. Terminen muodostuminen 

tapahtuu korkeissa (yli 1400 
o
C) lämpötiloissa (Kilpinen, 2002, s. 304-305). Nopea eli 

Prompt-muodostuminen tapahtuu hiilivetyradikaaleja sisältävässä diffuusioliekin osassa, 

kun ilman typpi reagoi ilman hapen kanssa. Polttoaine NO:n muodostumista tapahtuu kun 

polttoaineen orgaaniset typpiyhdisteet reagoivat osittain liekissä tai hiiltojäännöksen 

pinnalla ilman hapen kanssa muodostaen NO:a. (Kilpinen, 2002, s. 306-308 ; Basu, 2006, 

s. 159-162) 

 

FB-kattiloissa typen oksidien muodostumista voidaan vähentää niin sanotuilla primääri- ja 

sekundaarimenetelmillä. Primäärimenetelmät keskittyvät palamisilman ja polttoaineen 

annostelemiseen asteittain, jolloin NOx:n muodostumista voidaan kontrolloida tehokkaasti. 

Tutkimustulosten mukaan tilanne on optimaalinen, kun primääri-ilmamäärä on 0,6-0,8 

stökiömetrisestä ilmantarpeesta. Jos primäärimenetelmillä ei saada aikaan riittävän suuria 

päästövähennyksiä, voidaan käyttää myös sekundaarisia keinoja, kuten katalyyttistä vähen-

tämistä lisäämällä ammoniakkia tai ureaa palamisprosessiin. (Khan et al., 2008, s. 37) 

 

Typen oksidien lisäksi myös rikin oksidit aiheuttavat happosateita ja voivat olla osallisina 

kattilan lämmönsiirtopintojen korroosioon. Tehokas ja yleisesti käytössä oleva tapa 

rajoittaa SOx-päästöjä on niin kutsuttu kalkkikiven ja dolomiitin In-situ periaatteella 

toimiva menetelmä, jossa rikkidioksidi kalsinoituu reaktoriin lisättyyn kalkkikiveen 

muodostaen stabiilin, kiinteän yhdisteen. Sidontatehokkuus on parhaimmillaan 800–850 
o
C 

asteessa. (Khan et al., 2008, 39) Muita keinoja SOx-päästöjen vähentämiseksi ovat 

polttoaineen rikkipitoisuuden vähentäminen esikäsittelyllä ja erilaiset pesurimenetelmät. 

(Iisa et al., 2002, s. 343-358) 

 

Typpioksiduuli (N2O) on ympäristölle haitallinen ja pitkäikäinen kasvihuonekaasu. 

Leijukerrospoltolle ominaiset matalat lämpötilat suosivat sen muodostumista, sillä NO ja 

N2O-päästöjen riippuvuus polttoparametreistä on usein kääntäen verrannollinen. 

Typpioksiduulipäästöjen vähentäiseen leujupoltossa on esitetty erilaisia ratkaisu-
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menetelmiä. Yksi niistä perustuu kattilan lämpötilan nostamiseen, jolloin N2O muodostus 

vähenee. Ongelmana tässä on kuitenkin muiden päästöjen lisääntyminen. Toinen 

vaihtoehto on ajaa kattilaa sellaisissa olosuhteissa, joissa muut päästöt minimiodaan 

typpioksiduulin kustannuksella. Tällöin muodostunut N2O voidaan polttaa sykloonissa 

lisäämällä sinne yliääräistä polttoainetta. (Kilpinen, 2002, s. 318-325) 

 

Polyaromaattiset hiilivedyt ovat hajonneista bentseenirenkaista muodostuvia aineita, joista 

jotkut luokitellaan terveydelle haitallisiksi karsinogeeneiksi. Niitä esiintyy palamisen 

yhteydessä noin 30 erilaista. Kiinteän polttoaineen poltossa PAH-yhdisteet ovat peräisin 

palamatta jääneistä polttoaineen pyrolyysissä muodostuvista PAH-yhdisteistä tai palamisen 

yhteydessä kevyistä hiilivedyistä muodostuvista yhdisteistä. Ainut keino vähentää PAH-

yhdisteiden muodostumista on nostaa polton hyötysuhde niin korkeaksi kuin mahdollista. 

(Khan et al., 2008, s. 32-33 ; Huotari & Vesterinen, 2002, s. 373-375) 

 

6 POTENTIAALISET ONGELMAT 

  

Biomassan leijupetikattilapolttoon liittyy sen suuresta käyttöpotentiaalista huolimatta myös 

joitakin käytännön ongelmia, joihin on tässä yhteydessä syytä kiinnittää huomiota.  

Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi kattilan osien korroosio ja eroosio, likaantuminen ja 

kuonaantuminen sekä petimateriaalin agglomeraatio ja sintraantuminen. Seuraavassa 

käydään lyhyesti läpi kyseisiin ongelmiin liittyvät mekanismit ja mahdolliset ratkaisut. 

(Basu, 2006, s. 127-130 ; Khan et al., 2008, s. 40-42) 

 

Korroosio voi aiheuttaa ongelmia etenkin kloori- ja kalium-pitoisten biomassojen polton 

yhteydessä (Khan et al., 2008, s. 30) sellaisissa suurilla höyryn lämpötiloilla (> 470 
o
C) 

operoivissa kattilan osissa kuten tulistimet. Kloori reagoi alkalimetallien kanssa 

muodostaen tahmean ja lämmönsiirtokykyä heikentävän kerroksen putken pinnalle. Jos 

polttoaineen klooripitoisuus ylittää 0,1 %, on korroosion vaikutus otettava huomioon 

suunnittelussa. (Basu, 2006, s. 130) Ongelmallisia biopolttoaineita korroosion suhteen ovat 

esimerkiksi mustalipeä, peltobiomassat kuten olki ja ruokohelpi, erilaiset lietteet sekä eräät 

kierrätyspolttoaineet (Alakangas, 2000). Kuvassa 30 on esitetty korkean klooripitoisuuden 

(>1%) omaavan biomassan ja hiilen yhteispoltosta aiheutuvia korroosiovaikutuksia 

tulistinputkille (Khan et al., 2008, s. 30). 
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Kuva 31. Biomassan yhteispoltosta aiheutunutta korroosiota CFB-kattilassa (Khan et al., 2008, s. 30) 

 

Tutkimuksien mukaan korroosion vaikutusta on mahdollista hillitä lisäämällä kattilaan esi-

merkiksi bauksiittia, kaoliniittia tai kalkkikiveä, jolloin ne muodostavat korkean sulamis-

pisteen omaavia alkalimateriaaleja alkalikloridin sijaan. Tämän vuoksi suurin osa kloorista 

vapautuu kaasufaasissa eikä korroosiota pääse syntymään. Samanlaiseen lopputulokseen 

päästään usein myös seospoltolla, polttamalla biomassan kanssa samanaikaisesti 

esimerkiksi turvetta. (Khan et al., 2008, s. 41) 

 

Korkean tuhkapitoisuuden omaavia biopolttoaineita poltettaessa törmätään usein 

likaantumisesta ja kuonaantumisesta johtuviin ongelmiin. Likaantumisella tarkoitetaan 

kattilan konvektio-osassa tapahtuvaa tuhkan kerrostumista, jolloin kerrostuman lämpötila 

on säteilyosaa alhaisempi ja kerrostuma on kiinteässä muodossa. Kuonaantuminen 

tarkoittaa säteilyosassa tapahtuvaa kerrostumista, jossa kerrostumat ovat paksumpia ja 

usein selvästi sulaneita. (Skrifvars & Hupa, 2002, s. 275) Edellä esitellyt ongelmat johtuvat 

pääosin alkalisuolojen höyrystymisestä ja niihin voidaan vaikuttaa jo kattilan 

suunnitteluvaiheessa, jolloin takavedon virtausnopeutta pienentämällä ja tulistimien 

sijoittelulla hieman viileämmille alueille voidaan päästä toivottuihin tuloksiin (Basu, 2006, 

s. 130).   

 

Likaantuminen ja kuonaantuminen voivat nousta ongelmiksi etenkin seuraavilla korkean 

tuhkapitoisuuden omaavilla biopolttoaineilla: kuori (keskimäärin 2%), turve (4-6%), olki 

(4,5-6,5% rapsin oljella jopa 14%), jätepaperi (28,2%), kierrätyspolttoaineet (5,5-14%) ja 

lietteet (5-60%). (Alakangas, 2000) Tuhkapitoisuuksia tarkasteltaessa on kuitenkin 

huomioitava, että vaihtelu on erittäin suurta jopa samoista kasveista tuotettujen 

biomassojen välillä.  
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Leijupetikattiloilla operoitaessa eräs yleisimmistä reaktorin alasajon syistä johtuu 

petimateriaalin ja tuhkan välisestä agglomeraatiosta ja sintraantumisesta. Nämä ongelmat 

ovat pitkälti samojen mekanismien aiheuttamia kuin likaantuminen ja kuonaantuminenkin. 

Suurin syy agglomeraattien muodostumisessa on sulan faasin syntyminen 

leijutusmateriaaliin. Tällainen sula on aina peräisin polttoaineen tuhkasta. (Skrifvars & 

Hupa, 2002, s. 287) Agglomeraation ja sintraantumisen estämiseksi on esitetty muun 

muassa yhteispolttoa korkeamman tuhkan sulamispisteen omaavan polttoaineen kanssa, 

polttoaineen esikäsittelyä, erilaisten lisäaineiden kuten kaoliinin, dolomiitin ja kalkkikiven 

käyttöä sekä petimateriaalin vaihtamista. Kaikkien näiden keinojen käyttö perustuu 

pääasiassa sintraavien yhdisteiden sulamispisteen nostamiseen, mutta tällä hetkellä 

houkuttelevimmaksi vaihtoehdoksi on noussut vaihtoehtoisen petimateriaalin käyttö. Tämä 

johtuu pääasiassa siitä, että petimateriaalin vaihto on suhteellisen helppo toteuttaa 

olemassa olevalla laitoksella ja muut kustannukset pysyvät melko pieninä. (Khan et al., 

2008, s. 40-42)  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimusraportin tavoitteena oli löytää sopivia malleja biomassan termisen 

konversion ja palamisen mallintamiseksi. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia parhaiten 

leijupetikattilapolttoon soveltuvien biomassojen ominaisuuksia, päästöjä ja polttoon 

liittyviä ongelmia. Esitettyjen tutkimustulosten ja mallien perusteella tavoitteisiin päästiin.  

 

Tutkimuksen aikana tuli selväksi, että erilaiset biomassat eroavat suuresti toisistaan niin 

koostumuksensa kuin poltto-ominaisuuksiensakin puolesta. Polttoon vaikuttavat 

ominaisuudet vaihtelevat varsinkin lämpöarvon, tuhkapitoisuuden, partikkelikoon ja 

muodon sekä kosteuden perusteella. Monien biopolttoaineiden kohdalla näissä 

ominaisuuksissa on huomattavia eroja myös saman lajikkeen sisällä riippuen keruuajasta, 

kasvin osasta tai jalostusprosessista. Tällainen varianssi luo paljon haasteita polton 

mallintamiseen, sillä etenkin koko, muoto ja kosteus vaikuttavat olennaisesti siihen, 

minkälaista mallia kussakin tilanteessa on tarkoituksenmukaista käyttää. 

 

Kirjallisuudessa esiintyvät mallit eivät tarjoa yleispätevää vastausta kaikkien biomassojen 

konversion mallintamiseksi, mutta tietyissä tapauksissa monilla niistä on saatu tuloksia, 
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jotka korreloivat hyvin tehtyjen mittaustulosten kanssa. Ongelmana kuitenkin on, että 

monet näistä malleista on kehitetty yksittäisen partikkelin mallinnukseen, jolloin ne eivät 

ota huomioon esimerkiksi petimateriaalin vaikutusta partikkelin koon muutokseen. Lisäksi 

yksittäisen partikkelin mallinnuksessa ei voida ottaa huomioon, että varsinkin 

biopolttoaineiden tapauksessa partikkelien koko- ja muotojakaumat ovat erittäin 

heterogeenisiä, jolloin yhden partikkelin mallinnus ei edusta koko kattilan alkiojoukkoa.  

 

Nykyään biopolttoaineiden konversion ja palamisen tutkimus on vielä melko alussa 

verrattuna esimerkiksi hiileen. Tulevaisuudessa eräs kehityssuunta voisi olla tutkia 

tarkemmin esimerkiksi tiettyjen, palakooltaan määriteltyjen biopolttoaineiden palamista 

kattilassa yksittäisen partikkelin sijaan. Tällöin yksittäisille polttoaineille voitaisiin 

määrittää partikkelikoko- ja kosteuskohtaiset konversiomallit. Tällaisten simulaatioiden 

kehittymisen myötä tulisi mahdolliseksi ratkaista yksittäisen partikkelin mallintamiseen 

tähtäävien mallien käytettävyyteen ja validointiin liittyvät ongelmat, jotka muodostavat 

allekirjoittaneen mielestä tämän hetken suurimman haasteen biopolttoaineiden konversion 

ja polton luotettavalle mallintamiselle.  
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