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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
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Nu
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[-]
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[-]
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[-]
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[-]
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[-]
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0
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∞
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RH

Relative humidity
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1

JOHDANTO

Viilun kuivaus on tärkeä osaprosessi vanerin valmistuksessa. Viilun kuivaus vastaa noin 50 % vanerin valmistuksen lämpöenergiankulutuksesta ja noin 40 % sähköenergian kulutuksesta. Vanerin valmistajat ovat viimeaikoina ruvenneet kiinnittämään enemmän huomiota viilun kuivauksen energiankulutukseen sähkön ja
polttoaineiden hinnannousun seurauksena. Kuivaustapahtumalla on myös suuri
merkitys viilun laadulle. Hallitulla kuivauksella viilun laatu jää huomattavasti
paremmaksi kuin hallitsemattomalla kuivauksella.
Tämän työn tavoitteena on löytää keinoja viilun kuivauksen energian kulutuksen
vähentämiseen niin lämpö- kuin sähköenergian osalta. Työssä keskitytään nykyisten viilukuivaajien energiankulutuksen pienentämiseen ja uuden prototyyppi kuivaajan suunnitteluun ja simulointiin. Työssä käydään lävitse puun rakennetta kuivauksen kannalta ja veden sitoutumista puuhun. Myös erilaisia lämmön talteenotto menetelmiä käsitellään työssä.

1.1

Vanerin valmistus

Vaneri koostuu yhteen liimatuista puuviiluista, joiden paksuus, määrä ja raakaaine vaihtelevat vanerilaadun mukaan. Raakapuun prosessointi vaneriksi aloitetaan upottamalla tehtaalle saapuneet tukit haudonta-altaaseen. Haudonta lämpimässä vedessä vähentää tukin sorvaamisessa tarvittavaa energiaa ja pienentää
puun muodon muutoksia sorvattaessa. Haudonnan jälkeen tukit kuoritaan ja mitataan. Kuorinnan jälkeen tukista sorvataan muutaman millin paksuista viilua, joka
leikataan paloiksi ja kuivataan. Viilun leikkaus paloiksi voidaan suorittaa ennen
kuivatusta tai sen jälkeen. Kuivat viilut liimataan yhteen paksummaksi levyksi.
Levyt kuuma puristetaan, jolloin viilujen liimaukseen käytetty liima kuivuu. Levyt sahataan haluttuihin mittoihin ja levyjen pinnat hiotaan. Levyt päällystetään
usein erilaisilla pinnoitteilla. (Koponen 1995, 17-91) Seuraavassa kuvassa vanerin
valmistus prosessi esitetään kaaviokuvana.
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Kuva 1.1. Vanerin valmistusprosessin kulku. (Koponen 1995, 28)

Viilun kuivaus on tärkeä osa vanerin valmistus prosessia. Sorvauksesta tullut viilu
on erittäin kosteaa, eikä sovellu ilman kuivaamista liimaukseen. Haluttu viilun
loppukosteus riippuu viilun liimaus menetelmästä ja vanerin käyttötarkoituksesta.
Esimerkiksi Suomen vaneriteollisuudessa 1,5 mm paksuisen koivuviilun keski-
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määräinen loppukosteus on 6 % ja 1,5 mm paksuisen kuusiviilun keskimääräinen
loppukosteus on 3 %. Jos viilun kosteus ylittää sallitus arvot, viilussa oleva vesi
voi höyrystyä liimausvaiheen kuumapuristuksessa. Veden höyrystyminen voi aiheuttaa liian kovan vesihöyryn paineen puristuksen loppuvaiheessa, jolloin liimasaumat rikkoontuvat. Viilun liiallinen kosteus heikentää myös liimojen sidonta
ominaisuuksia. Viiluja ei saa myöskään kuivata liian kuiviksi. Ylikuiva viilu on
vähemmän polaarinen, jolloin liima ei kostuta riittävästi viiluja, minkä seurauksena liimaussauma jää heikoksi. Muita viilun kuivaukselle asetettavia laatuvaatimuksia loppukosteuden ja loppukosteuden hajonnan lisäksi ovat viilun pinnanlaatuun ja viilun väriin liittyvät seikat. (Koponen 1995, 77) (Pulkinen, ym. 2000, 11)
Viilun kuivaus on vaneritehtaan energiaintensiivisin osaprosessi. Viilun kuivauksen energiankulutuksen osuus koko vaneritehtaan energiankulutuksesta vaihtelee
huomattavasti eri tehtaiden välillä. Tämä vaihtelu johtuu lähinnä tehtaan maantieteellisestä sijainnista ja laitekannasta. Pohjoismaiselle vaneritehtailla viilun kuivatus vastaa noin 50 % tehtaan lämpöenergiankulutuksesta ja noin 40 % tehtaan
sähköenergiankulutuksesta. (Perttilä 2009)

1.2

Raute Oyj

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys, jonka tärkeimmät asiakkaat ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Raute on maailman laajuinen
markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa
noin 15–20 prosentin markkinaosuudellaan. Rauten markkina-asema on myös
vahva LVL-teollisuudessa, sillä puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla laitteilla. Rauten tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Nastolassa ja
Kajaanissa, Kanadassa Vancouverin alueella ja Kiinassa Shanghain alueella. Rauten A-osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien. (Raute 2013)
Vuonna 2012 Rauten liikevaihto oli 101,3 miljoona euroa ja henkilöstä oli keskimäärin 488 henkilön verran (Raute 2013). Rauten liikevaihdolle ja toiminnalle on
luonteenomaista nopeat muutokset maailmantalouden suhdanteiden mukana. Tä-
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mä käy ilmi tarkasteltaessa Rauten liikevaihtoa menneiltä vuosilta ja sen jakautumista eri markkina-alueiden kesken. Seuraavassa kuvassa esitetään Rauten liikevaihdon vaihtelu viimeisen viiden tilikauden ajalta markkina-alueittain.

Kuva 1.2. Rauten liikevaihto, miljoonaa euroa, alueittain viimeisen viiden tilikauden
ajalta. (Raute 2013)
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2

PUUN RAKENNE JA KOSTEUS PUUSSA

Puun tärkeimpiä ominaisuuksia kuivauksen kannalta ovat puun rakenne ja sen
sitoma vesimäärä. Puun sitoma vesi voi olla vapaata vettä tai se voi olla sitoutuneena kemiallisin ja fysikaalisin sidoksin puun rakenteeseen. Myös puun, veden ja
ilman fysikaaliset ominaisuudet, kuten puunkyllästymispiste, vaikuttavat puun
kuivausominaisuuksiin.

2.1

Puun rakenne ja kosteus puussa

Puu on biologista alkuperää oleva aine, joka muodostuu alla olevan kuvan mukaisesti soluista.

Kuva 2.1. Erään mäntylajin solukkorakenne. Nuoli osoittaa pintaan päin.
(Kärkkäinen 2003, 87)
Puun soluista suurin osa on puun rungon suuntaisia. Nämä solut huolehtivat ravintoaineiden kuljetuksesta puussa. Poikittaiset puun solut johtavat nesteiden liikkeitä puun pinnalta puun ydinkerroksiin. Puun huokoisen rakenteen takia puussa voi olla vapaata vettä
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puun suuntaisissa, puun säteen suuntaisissa soluonteloissa ja puukappaleen pinnalla.
(Koponen 1995, 52)
Puussa olevaa vesimäärää voidaan kuvata monella eri tavalla. Kärkkäisen (2003, 125)
mukaan nykyään keskeisimpiä käsitteitä ovat kosteus ja kosteussuhde. Kosteudella tarkoitetaan veden massan ja näytteen kokonaismassan suhdetta. Kosteus suhde puolestaan
tarkoittaa veden massan ja näytteen kuivamassan suhdetta. Prosentteina kosteus voidaan
laskea seuraavalla kaavalla (Kärkkäinen 2003, 125):

= 100% ×

+

,

missä

mw

on veden massa näytteessä

ja

m0

on puun kuiva massa.

(1.)

Puolestaan kosteussuhde prosentteina voidaan laskea seuraavasti (Kärkkäinen
2003, 125):
ℎ

= 100% ×

.

(2.)

Huomion arvoista on myös tiedostaa, että kosteus ei jakaannu tasaisesti puun sisällä. Havupuilla, esim. kuusella, puun pintakerroksen ja sydän puun kosteussuhteet ovat täysin eri luokkaa. Pintapuun kosteussuhde voi olla jopa nelinkertainen
verrattuna sydänpuun kosteussuhteeseen puun kuivatuoretiheyden ollessa pieni.
Suuremmilla kuivatuoretiheyden arvoilla pintapuun ja sydän puun välinen ero
tasoittuu. Lehtipuilla, kuten koivulla, sydänpuun ja pintapuun välillä ei ole huomattavaa eroa kosteussuhteissa. Vanerin valmistuksessa on tärkeää huomata että
erot pinta- ja sydänpuun kosteussuhteiden välillä voivat olla huomattavia tukkien
haudonnasta johtuen. (Kärkkäinen 2003, 126-127) (Koponen 1995, 53) Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan kuusen pinta- ja sydänpuun kosteussuhteiden
eroa kuivatuoretiheyden funktiona.
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Kuva 2.2. Kuusen pinta- ja sydänpuun kosteussuhteet kuivatuoretiheyden
funktioina. (Kärkkäinen 2003, 127)

2.2

Hygroskooppisuus ja puun syiden kyllästymispiste

Hygroskooppinen aine, kuten puu, pystyy imemään itseensä ympäröivän ilman
kosteutta ja asettuu tasapainopisteeseen ympäröivän ilman kosteuden kanssa. Eli
kutakin lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta vastaa puuaineen tasopainokosteus, jolloin siihen tulevan ja siitä lähtevän vesihöyryn määrät ovat yhtä suuret.
Ilman suhteellinen kosteuden laskiessa myös puun suhteellinen kosteus laskee.
Myös ilman lämpötila vaikuttaa puun tasapainokosteuteen. (Koponen 1995, 52)
(Kärkkäinen 2003, 175) Seuraavassa kuvassa esitetään ilman suhteellisen kosteuden ja ilman lämpötilan vaikutukset puun tasapaino kosteuteen.
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Kuva 2.3. Puun tasapainokosteuden riippuvuus ilman lämpötilasta ja suhteellisesta
kosteudesta. (Koponen 1995, 52)

Kuvasta 2.3 nähdään, että puun tasapainokosteus laskee ilman suhteellisen kosteuden laskiessa ja lämpötilan noustessa.
Kuten aikaisemmin todettiin, vesi sijaitsee puussa vapaana vetenä puun soluonteloissa sekä sitoutuneena kemiallisin ja fysikaalisin sidoksin puun seinämiin. Puun
kuivauksen alkuvaiheessa vesi poistuu aluksi soluonteloista, kunnes tullaan puun
syiden kyllästymispisteeseen, jolloin vapaa vesi on poistunut puusta. Puun syiden
kyllästymispisteellä tarkoitetaan siis puun kosteussuhdetta, jossa vapaa vesi on
siis poistunut soluonteloista ja, mutta puun soluseinämät sisältävät enimmäismäärän vettä. (Puuinfo 2011)
Puun syiden kyllästymispiste riippuu lämpötilasta ja puulajista. Puun syiden kyllästymispisteille voidaan käyttää seuraavia arvoja männylle, kuuselle ja koivulle
(Kärkkäinen 2003, 187):
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Taulukko 2.1. Kotimaisten puulajien kyllästymispisteitä eri lämpötiloissa.

Puulaji

Lämpötila, ºC
20

40

65

Puun syiden kyllästymispiste, %
Mänty, pintapuu

29,1

23,9

17,7

Mänty, sydänpuu

27,1

22,1

15,2

Kuusi

29,3

23,7

17,6

Koivu

30,6

23,5

17,0

Taulukosta 2.1 nähdään, että puun syiden kyllästymispisteiden kosteussuhde laskee lämpötilan noustessa havu- sekä lehtipuilla. Eri puulajien välillä kyllästymislämpötiloissa ei ole kovinkaan suurta eroavaisuutta.

2.3

Desorptio ja kuivauksen energiantarve

Desorptiossa aineesta vapautuu aineen pintaan nousseita molekyyleja, atomeja tai
ioneja. Puhuttaessa puun kuivauksesta desorptiolla tarkoitetaan puun rakenteeseen
sitoutuneiden vesimolekyylien haihtumista puusta. Vastaavasti, kun ilmasta sitoutuu puuhun vesimolekyylejä, on kyse adsorptiosta. Desorption ja adsorption yhteisenä nimityksenä käytetään sorptiota. (Kärkkäinen 2003, 175)
Puun kuivaamisen energian kulutus muodostuu vapaan ja sidotun veden haihtumiseen tarvittavasta energiasta ja puumateriaalin mahdollisesta lämpenemisestä.
Vapaan veden haihtumiseen tarvittava höyrystymislämpö on yhtä suuri kuin puhtaan veden höyrystymislämpö, Q = 2,5–2,7 MJ/kg H2O riippuen kuivattavan aineen lämpötilasta. Sitoutuneen veden höyrystämiseksi vaaditaan myös energiaa,
sorptiolämpö, sidosten rikkomiseen, jotta vesi höyrystyy. Sortiolämpö sitoutuneen
vesimäärän osalta on noin 70-75 kJ/kg kuivaa puuta. (Söyrilä;Siimes ja Salin
1988, 38)
Puun kuivauksessa energiatarve on voimakkaasti riippuvainen puun kosteussuhteesta. Energiantarve haihdutettavaa vesikiloa kohden kasvaa voimakkaasti puun
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kosteussuhteen laskiessa. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan energiantarvetta
veden poistamiseksi puusta puun kosteussuhteen funktiona. On huomaamisen
arvoista, että kuvassa esitetty energiantarve pitää sisällään kuivaukseen tarvittavan
höyrystymis- ja sorptiolämmön. Kuva on piirretty käyttämällä Kärkkäisen (2003,
177) esittämiä arvoja.

Energiantarve
Energiantarve, [kJ/kgH2O]

3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
0

5

10

15

20

Kosteusuhde, [%]

Kuva 2.4. Energiantarve vesi kilogrammaa kohden veden poistamiseksi puusta.

2.3.1

Puun kuivauksen energiankulutuksen teoreettinen minimi

Söyrilä, Siimes ja Salin esittävät vuonna 1988 ilmestyneessä tutkimusraportissaan
seuraavan laskelman puun kuivauksen energiankulutuksen minimistä:
Jos puusta, jonka kosteus on 80 % ja lämpötila 20 ºC, höyrystetään kaikki vesi ja
poistetaan vesi 100 ºC: lämpöisenä höyrynä on teoreettinen energiankulutus:
Veden höyrystäminen

0,8 x (2676 - 84) = 2074

kJ/kg kuivaa puuta

sidosten murtaminen

73

kJ/kg kuivaa puuta

mistä muodostuu energian kulutukseksi
2147/0,8 = 2684

kJ/kg H2O.
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Teoriassa veden höyrystämiseen tarvittava höyrystymislämpö on otettavissa talteen jäähdyttämällä kuivautuskoneesta poistuvat kaasut ympäristön lämpötilaan.
Sidosten murtamiseen käytettyä energiaa ei kuitenkaan saada otettua talteen. Tällöin kuivauksen termodynaaminen minimi energiankulutus on yhtä suuri kuin
veden sorptiolämpö, joka kyseisessä esimerkissä on 2684 – 2592 = 92 kJ/kg H2O.
Söyrilä, Siimes ja Salin käyttävät esimerkissään käyttökelpoisen energian vähenemiselle nimitystä sorptiolämpö. Nykyisin kyseiselle ilmiölle olisi parempi käyttää nimitystä entropian kasvaminen. Kyseisessä prosessia entropian määrä kasvaa,
joten prosessi on palautumaton (Moran ja Shapiro 2010, 220-221).
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3

KOSTEA ILMA JA LÄMMÖN- JA MASSAN SIIRTO

Tässä kappaleessa käsitellään kosteaa ilmaa ja sen ominaisuuksia. Kappaleessa
käydään myös lävitse stationääritilan lämmön- ja aineen siirtoon liittyvää teoriaa
ja sen kuvaamista yhtälöin. Kappaleessa sivutaan myös puumateriaalissa tapahtuvan veden liikkumisen mallintamista.

3.1

Ilman koostumus

Kuiva ilma on kaasuseos, jonka tärkeimmät komponentit tilavuus osuuksiensa
perusteella ovat, typpi (78,084 v- %) ja happi (20,0947 v- %). Muita ilmassa olevia kaasukomponentteja ovat mm. argon, hiilidioksidi ja neon. Kuiva ilma ei sisällä ollenkaan vettä. Laskettaessa erilaisia prosesseja kuivaa ilmaa voidaan käsitellä
yksikomponenttisena kaasuna. Kostea ilma on puolestaan kaksikomponenttien
kuivan ilman ja vesihöyryn muodostama kaasuseos. Vesihöyryn osuus kaasuseoksessa vaihtelee nollasta (kuiva ilma) maksimäärään, joka riippuu vallitsevasta
lämpötilasta ja paineesta. Pistettä, jossa kaasuseos pitää sisällään maksimäärän
kosteutta, kutsutaan kyllästymispisteeksi. Kyllästymispisteessä veden haihtuminen ja lauhtuminen kaasuseoksessa ovat tasapainossa keskenään. (ASHRAE
2009)
Kosteaa ilmaa voidaan käsitellä ideaalikaasuna lähellä NTP-pistettä tekemättä
suurempia virheitä laskennassa. Standardi ilmakehän paineessa lämpötila alueella
-50 ºC:sta 50 ºC:een laskettaessa kostean ilman ominaisentalpiaa, ominaisenropiaa
ja ominaistilavuutta ideaalikaasuoletuksen aiheuttama virhe on pienempi kuin 0,7
%. Huomattavasti NTP-pistettä suuremmilla tai pienemmillä paineilla ja lämpötiloilla ideaalikaasun tilan oletus aiheuttaa huomattavan virhelähteen laskentaan.
Laskettaessa kostean ilman prosesseja taulukkolaskentaohjelmilla tai muilla laskentaohjelmilla tulisi käyttää kansainvälisesti sovittuja laskentakaavoja kostean
ilman aineominaisuuksille. (ASHRAE 2009) (Sarkomaa;Kaikko ja Vepsäläinen
2002, 2)
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3.2

Kostean ilman tunnuslukuja

Tässä kappaleessa käydään lävitse kostean ilman prosessien laskennassa tarvittavia ilman tunnuslukuja.
Kosteussuhde, W, (vaihtoehtoisesti kosteussisältö tai sekoitussuhde) ilmaisee
näytteessä olevan vesihöyryn massan suhteen kuivanilman massaan. Kosteussuhde lasketaan (ASHRAE 2009):

=
missä

,

(3.)

mda

on kuivan ilman massa ja

mw

on näytteessä olevan vesihöyryn massa.

Kosteussuhdetta ei saa sekoittaa höyrypitoisuuteen, joka on näytteessä olevan
höyryn massan suhde höyryn ja nesteen massaan.
Suhteellinen kosteus, µ, on näytteen vesihöyryn mooliosuuden suhde näytteen
kyllästymispisteen vesihöyryn mooliosuuteen samassa lämpötilassa ja paineessa.
Ilman suhteellisen kosteuden ollessa 100 % ilma sisältää maksimäärän kosteutta.
Matemaattisesti ilman suhteellinen kosteus voidaan ilmaista seuraavasti
(ASHRAE 2009):

=
missä

,

,

(4.)

µ

on suhteellinen kosteus ja

x

on mooliosuus.

Absoluuttinen kosteus on näytteen vesihöyryn massan suhde näytteen tilavuuteen. Absoluuttinen kosteus voidaan laskea seuraavasti (ASHRAE 2009):

=
missä

,

V on näytteen tilavuus.

(5.)
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Kastepistelämpötila, td, on lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry rupeaa lauhtumaan samassa lämpötilassa ja paineessa missä kyseinen ilma on. Kastepistelämpötilassa ilma sisältää maksimäärän vesihöyryä. Kastepistelämpötilan laskenta on
iteratiivinen prosessi. Matemaattisesti kastepistelämpötila voidaan ilmaista seuraavasti (ASHRAE 2009):

!,
missä

3.3

"=

,

(6.)

td

on kastepistelämpötila ja

Ws

on kosteussuhde kyllästymislämpötilassa.

Lämmön- ja aineen siirto materiaalin pinnalla

Kuivattaessa huokoista materiaalia, kuten puuta, konvektio kuivaajissa lämpö
siirtyy materiaaliin konvektiolla ja säteilyllä. Konvektiivista lämmönsiirtoa voidaan kuvata Newtonin lain avulla seuraavasti, (Incropera, ym. 2007, 6):

# $$ = ℎ % − %' ",
missä

h

on konvektiivinen lämmönsiirtokerroin,

q''

on lämpövuo ja

Ts

on pinnan lämpötila ja

T∞

on fluidin lämpötila.

(7.)

Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin on riippuvainen virtaavan aineen ominaisuuksista, pinnan geometriasta sekä muodostuvasta rajakerroksesta. Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin voidaan määrittää Nusseltin luvun avulla seuraavasti,
(Incropera, ym. 2007, 371):

( =

ℎ)*

,

(8.)
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missä

k

on virtaavan aineen lämmönjohtuvuus ja

Lc

on karakteristinen mitta ja

Nu

on Nusseltin luku.

Säteilylämmönsiirtoa voi tapahtua kahden kappaleen ja säteilevän kaasun ja kappaleen välillä. Kuiva ilma emittoi hyvin vähän lämpösäteilyä, koska kaksiatomisten kaasujen lämpösäteily on olemattoman vähäistä. Kolmiatominen vesihöyry
puolestaan emittoi lämpösäteilyä. Kahden äärettömän suuren pinnan välinen säteily lämpövuo voidaan määrittää seuraavasti, (Incropera, ym. 2007):

# $$ = +, % - − %'- ",

missä

+

,

(9.)

on emissiviteetti ja
on Stefan-Boltzmannin vakio.

Konvektiivista aineen siirtoa tapahtuu kun fluidi virtaa partikkelin pinnan yli.
Konvektiivinen aineensiirto voidaan ilmaista seuraavasti, (Incropera, ym. 2007,
353):

(. = ℎ/ 0 12., − 2.,' 3,

missä

As

on pinnan pinta-ala

cA

on komponentin A konsentraatio,

hm

on aineensiirtokerroin ja

NA

on ainevirta.

(10.)

Yhtälöiden 7 ja 10 välillä voidaan havaita selvä analogia. Tätä analogiaa kutsutaan lämmön- ja aineen siirron analogiaksi (Incropera, ym. 2007, 353). Konvektii-
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vinen aineen siirtokerroin voidaan laskea ideaalitapauksessa konvektiivisen lämmönsiirtokertoimen avulla seuraavasti, (Incropera, ym. 2007, 379) :

ℎ
= 42 )
ℎ/

missä

567

,

cp

on isobaarinen ominaislämpökapasiteetti,

Le

on Lewisin luku ja

ρ

on tiheys.

(11.)

Konvektiivisen lämmön- ja massansiirtokertoimen välisessä yhteydessä oleva
eksponentti n vaihtelee, mutta tyypillisimmin sen arvona voidaan käyttää 1/3.
(Incropera, ym. 2007, 379)

3.4

Lämmön- ja aineen siirto materiaalin sisällä

Kiinteässä materiaalissa tapahtuvaa lämmön johtumista voidaan kuvata Fourierin
yhtälöllä seuraavasti, (Incropera, ym. 2007, 3-4):

# $$ = −
missä

%

8

,

(12.)

9

on lämpötilagradientti.

Aineen siirtoa materiaalissa voidaan yksinkertaisimmin kuvata Fick:n diffuusio
lain avulla seuraavasti:

:. = −;.<
missä

2.

,

DAB

on diffuusiokerroin,

JA

on diffuusiovuo ja

(13.)
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*=
9

on konsentraatiogradientti.

Lämmönjohtumisen ja massansiirron välillä aineen sisällä voidaan havaita samankaltainen yhteys kuin konvektiivisen lämmön- ja massansiirron välillä.

3.5

Massansiirto puumateriaalissa

Puu on materiaalina hyvin hankala mallinnettava massan- ja lämmönsiirron osalta.
Puu on rakenteeltaan huokoista. Eri puulajit ovat mikroskooppiselta rakenteeltaan
hyvin erilaisia. Saman puulajin sisällä materiaalin laatu myös vaihtelee huomattavasti. Puulajin sisäinen materiaalin laadun vaihtelu riippuu siitä, onko kyse pinta
puusta vai sydän puusta. Myös eri vuosikasvut voivat olla hyvinkin erilaisia.
Puussa oleva vesi on vapaana ja sitoutuneena vetenä puussa. Vapaa vesi ja sitoutunut vesi liikkuvat aivan eri tavalla puumateriaalissa. Vapaa vesi pääsee liikkumaan puun solukossa kapillaarisesti. Sidotun veden liikkeelle saamiseksi täytyy
veden sidokset murtaa. (Hukka 1996, 1-4) (Koponen;Liu ja Lehtinen 1999, 9)
Fickin diffuusiolakia on käytetty yleisesti mallinnettaessa veden liikettä puussa.
Uusimmissa tutkimuksissa Fickin diffuusio lain soveltuminen veden liikkumiselle
puussa kuivaamisen aikana kuitenkin on kyseenalaistettu. Fickin diffuusio laki
soveltuu veden liikkumisen mallintamiseen, mikäli kyseiselle puulajille voidaan
laatia sovitteet veden diffuusikertoimelle. Diffuusio kertoimelle laadittavat sovitteet vaativat kuitenkin aina testikuivauksia. Testikuivauksien järjestäminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, minkä takia tarkkojen diffuusio kertoimien käyttäminen on hankalaa. (Hukka 1996, 1-4) (Koponen;Liu ja Lehtinen 1999, 9-12)
Massansiirron laskeminen puun pinnalla ei ole täysin suoraviivaista. Kirjallisuudessa ja tässä työssä kaavassa 11 esitetty yhteys ei ole toimiva, jos massan siirto
tapahtuu kappaleen pinnalta, joka on eri materiaalia kuin siirtyvä aine. Massansiirto on siis materiaalista riippuvaista toisin kuin lämmönsiirto. Viilun pinnalta tapahtuvaa vesihöyryn siirtymistä voidaan kuvata seuraavasti, (Hukka 2005, 2):
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> CC
#/
>
=
!A∗ − !A "
,
0
?@ %
>AD @

missä

(14.)

Ri

on vesihöyryn kaasuvakio,

pv*

on vesihöyryn osapaine puussa,

pv

on vesihöyryn osapaineilmassa,

β

on lämmönsiirtokertoimen ja massansiirtokertoimen
välinen yhteys (kaava 11),

βpuu/ βvesi

on materiaalikohtainen korjauskerroin, ns. β – suhde.

β-suhde kuvaa viilun pinnan muodostamaa vastusta vesihöyryn haihtumiselle.
Käytännössä β-suhteen määrittäminen edellyttää puulajikohtaisia kuivaustestejä,
kuten myös diffuusio kertoimen määrittäminen. (Hukka 2005, 2)
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4

VIILUN KUIVAUS

Tässä kappaleessa käydään lävitse viilun kuivauksen vaiheet ja nykyisin käytössä
olevia viilun kuivatus menetelmiä. Kappaleessa paneudutaan nykyisten viilun
kuivatus menetelmien energiatalouteen vaikuttavaiin seikkoihin.

4.1

Kuivumisen vaiheet

Nykyään käytössä olevilla viilun kuivaus menetelmillä viilun kuivumisen vaiheet
voidaan jakaa lämpötilan nostoon haluttuun kuivauslämpötilaan, varsinaiseen kuivumiseen ja sekä loppuvaiheeseen. Lämpötilan nosto on kestoltaan hyvin lyhyt
vaihe, vai noin 10 sekuntia kuivattaessa viilua noin 200 ºC lämpötilassa. Lämpötilan noston jälkeen seuraa ns. normaalikuivausvaihe, jossa viilun lämpötila pysyy
lähes vakiona. Normaalikuivausvaiheessa viilun lämpötila on voimakkaan haihtumisen takia lähellä veden kiehumispistettä. Normaalikuivatusvaiheessa viilu
kuivuu nopeasti lähes vakio kuivumisnopeudella puun syiden kyllästymispisteeseen. Tämä vaihe on ajalliselta kestoltaan noin 2/3:aa viilun kuivaukseen käytettävästä ajasta. Loppuvaiheessa viilun kuivuminen tapahtuu puun syiden kyllästymispisteen alapuolella, minkä seurauksena puun hygroskooppiset ominaisuudet ja
puun sisäisen kosteusdiffuusion hitaus vaikuttavat kuivatusprosessiin. Loppuvaiheessa viilun kuivuminen hidastuu ja viilun lämpötila alkaa lähestyä kuivatusilman lämpötilaa. (Koponen 1995, 53-54) (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 21) Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan viilun kuivumisen vaiheita, kuivumisnopeuksia eri vaiheissa ja viilun kosteuspitoisuuksia viilun pinnalla ja keskellä viilua.
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Kuva 4.1. Viilun kuivumisen vaiheet ja kuivaus olosuhteet. (Söyrilä;Siimes ja Salin
1988, 22)
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4.2

Energiataloudesta

Viilun kuivauksen ominaisenergiakustannuksiin vaikuttavia seikkoja nykyisillä
kuivausmenetelmillä ovat mm. kuivauslämpötila, suutinnopeus ja kuivausilman
kosteus. Mietittäessä viilun kuivauksen energian säästökeinoja on myös huomioitava, että monet energiansäästökeinot vähentävät kuivaajan kapasiteettia. Tämän
seurauksena kuivaajan energiankulutuksen vähentämisestä käytännössä muodostuu optimointitehtävä energiakustannusten ja kapasiteetin laskun välillä.
(Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 3-43)

4.2.1

Suutinnopeuden vaikutus

Nykyisissä kuivaajissa lämmönsiirto viiluun tapahtuu pääasiallisesti konvektiolla.
Tämän takia kuivaajan suutinnopeuksilla on suuri merkitys kuivaajan kapasiteettiin ja samalla energiakustannuksiin. Suutinnopeuksia kasvattamalla voidaan kuivaajan kapasiteettia parantaa, mutta samalla vaadittu puhallinteho kasvaa voimakkaasti. Vaadittu puhallinteho on verrannollinen virtausnopeuden kolmanteen potenssiin. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 10-11) Seuraavassa kuvassa esitetään miten suutinnopeus vaikuttaa kuivaajan kapasiteettiin ja energian kustannuksiin.
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Kuva 4.2. Suutinnopeuden vaikutus kuivaajan kapasiteettiin ja energiakustannuksiin. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 12)

Kuvasta 4.2 nähdään kun suutinnopeutta lasketaan, tippuu kuivaajan kapasiteetti
suhteessa hyvin paljon verrattuna kuivauksen energiakustannuksiin. Vastaavasti
kun suutinnopeuksia kasvatetaan energiakustannukset kasvavat kapasiteettiin verrattuna hyvin voimakkaasti.

4.2.2

Kuivauslämpötilan vaikutus

Kuivausilman lämpötilalla on merkittävä vaikutus viilun kuivaajan kapasiteettiin.
Kuivausilman lämpötilan nosto kasvattaa kuivaajan kapasiteettia huomattavasti.
Puolestaan kuivausilman lämpötilan laskeminen tiputtaa kuivaajan kapasiteettia
huomattavasti. Energiankustannuksiin kuivausilman lämpötilalla ei ole kovinkaan
suurta vaikutusta. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 12-13) Seuraava kuva havainnollistaa kuivausilman lämpötilan vaikutusta kuivaajan kapasiteettiin ja energiakustannuksiin.
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Kuva 4.3. Kuivausilman lämpötilan vaikutus kuivaajan kapasiteettiin ja energiakustannuksiin. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 12)

4.2.3

Kuivausilman kosteuden vaikutus

Kuivausilman kosteutta säätämällä voidaan vaikutta kuivaajan kapasiteettiin ja
energiakustannuksiin. Nostamalla kuivausilman kosteutta viilun kuivajaan kapasiteetti ja energiankustannukset laskevat. Puolestaan laskemalla ilman kosteutta
kuivaajan kapasiteetti ja energiakustannukset kasvavat. Tosin energiakustannusten
kasvu

on

huomattavasti

voimakkaampaa

kuin

kapasiteetin

kasvaminen.

(Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 14) Seuraavassa kuvassa esitetään miten kuivausilman kosteus vaikuttaa kuivaajan kapasiteettiin ja energiakustannuksiin. Kuvassa
oletetaan, että kuivausilman kosteus on kokonaan peräisin viilusta (ilmaa ei kostuteta).
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Kuva 4.4. Kuivausilman kosteuden vaikutus kuivaajan kapasiteettiin ja energiakustannuksiin. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 12)

On myös muistettava, että kuivausilman kosteudella on merkittävä vaikutus kuivatun viilun laatuun. Mitä kosteammassa ilmassa viilu kuivataan sitä paremmaksi
viilun laatu muodostuu. Voimakkaasti kasvavien energiakustannusten ja viilun
laadun heikkenemisen seurauksena kuivaajan kapasiteetin nostaminen ilman kosteutta laskemalla ei ole järkevää. (Söyrilä;Siimes ja Salin 1988, 14) (Pulkinen,
ym. 2000, 58)

4.3

Telakuivaaja

Telakuivaaja on nykyään yleisin valmistettava ja käytössä oleva viilun kuivaajatyyppi. Sorvilta tuleva viilu on leikattu arkeiksi ja arkit on lajiteltu kosteusluokittain ennen niiden syöttämistä telakuivaajaan. Kuivaajassa viilut kulkevat telojen
päällä kuuman ilmavirtauksen puhaltaessa niihin kuivaajan suuttimista. Tyypillisesti kuivaajassa on neljästä kuuteen kerrosta, joissa viilut kulkevat. Kuivaaja on
jaettu kolmeen erilliseen sektoriin, joissa voidaan pitää yllä erialisia kuivausolo-
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suhteita. Kuivaajan jako on toteutettu viilun kuivumisen vaiheiden mukaan. Ensimmäisessä sektorissa kuivaajaan tuleva viilu lämmitetään nopeasti kuivauslämpötilaan. Toisessa sektorissa viilusta haihtuu sen sisältämä vapaa vesi. Kolmannessa sektorissa viilusta haihdutetaan puun rakenteeseen sitoutunutta vettä. Haihtuminen kolmannessa sektorissa on hidasta ja viilun lämpötila nousee voimakkaasti. Kuivaajan jako eri sektoreihin on pyritty tekemään puun kuivumisen vaiheiden mukaisesti. (vertaa kappale 4.1). Varsinaisen kuivaajan jälkeen viilut ohjataan jäähdytysosioon, jossa niiden lämpötila lasketaan lähelle tehdashallin lämpötilaa ilmavirtajäähdytyksellä. (Koponen 1995, 56) (Raute 2013)
Kuivausilman lämpötilat vaihtelevat 130 – 180 ºC välillä puulajista riippuen. Kuivaajassa olevan kiertoilman kosteus pyritään pitämään korkeana lämmönsiirron
parantamiseksi. Ilman kosteus vaikutta myös kuivattavan viilun laatuun. Liian
kuivassa ilmassa kuivatuissa viiluissa esiintyy halkeilua. (Raute 2013) Seuraavassa kuvassa on periaatekuva telakuivaajasta.

Kuva 4.5. Kolmeen sektoriin jaettu telakuivaaja ja vilujen jäähdytys osio. Viilut
syötetään kuivaajaan vasemmalta. (Raute 2013)
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4.4

Verkkokuivaaja

Verkkokuivaajaan viilu syötetään leikkaamattomana pitkänä mattona, joka tulee
suoraan sorvilta. Verkkokuivaajassa viilumatto kulkee useammassa eri kerroksessa kuivaajan lävitse. Kuivaajassa kuivausilmavirta puhaltaa viilua vasten suutinlaatikoista samaan tapaan kuin telakuivaajassa. Verkkokuivaajaa ei ole jaettu samaan tapaan sektoreihin vaakasuunnassa kuin telakuivaajaa, vaan osiin jakaminen
on toteutettu pystysuunnassa. Verkkokuivaajassa jäähdytysosio sijaitsee kuivaajan
pohjalla. (Raute 2013) Seuraavassa kuvassa esitetään verkkokuivaajan rakenne
ulkoa päin ja viilun periaatteellinen kulkeminen kuivaajassa.

Kuva 4.6. Verkkokuivaajan rakenne ja viilun periaatteellinen kulkeminen kuivaajassa. (Raute 2013)
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5

LÄMPÖPUMPPUPROSESSIT

Lämpöpumppu on laite, jolla voidaan siirtää lämpöenergiaa kylmemmästä tilasta
lämpöisempään tilaan. Lämpöpumput voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, niiden
toiminta periaatteiden mukaisesti. Nämä päätyypit ovat höyryn puristus- ja absortiolämpöpumppu. Tässä työssä keskitytään höyryn puristukseen perustuviin lämpöpumppuihin, koska ne soveltuvat kuivatusprosessien lämmön talteenottoon paremmin kuin absottiolämpöpumput. (Heat Pump Center, IEA 2013)

5.1

Höyryn puristukseen perustuvat lämpöpumput

Höyryn puristukseen perustuvat lämpöpumput voidaan vielä jakaa useampiin alatyyppeihin niiden erilaisten prosessispesifikaatioiden perusteella. Yleisin jako
liittyy kylmäaineen kiertoon pumpussa. Kylmäaineen kierron perusteella lämpöpumput voidaan jakaa suljetun, puoliavoimen ja avoimen kierron lämpöpumppuihin. Puoliavoimen ja avoimen kierron lämpöpumpuissa ei yleensä käytetä erillistä
kylmäainetta, vaan niiden kiertoaineena käytetään esimerkiksi tislausprosessista
poistuvaa vesihöyryä. (Heat Pump Center, IEA 2013)
Suljetunkierron lämpöpumpussa, jatkossa käytetään pelkkää lämpöpumppu termiä, toiminta perustuu pumpun putkistossa kiertävän kylmäaineen kykyyn sitoa ja
vapauttaa lämpöenergiaa. (Moran ja Shapiro 2010, 454-459) Seuraavissa kuvissa
esitetään periaatekuva lämpöpumppu prosessista ja lämpöpumpun kiertoaineen
tilapisteet lg p, h – tasossa
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Kuva 5.1. Lämpöpumpun tai kylmäkoneen toiminta. (Tynjälä 2010, 103)

Kuva 5.2. Lämpöpumppu tai kylmäkone lg p, h –tasossa. (Tynjälä 2010, 103)

Lämpöpumppu prosessin toiminta voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin (Moran ja
Shapiro 2010, 454-463) (Tynjälä 2010, 103):
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Puristus, kuvissa 1 → 2. Kylmäaine puristetaan kompressorilla suurempaan painesseen, jolloin kylmäaineen ominaisentalpia ja lämpötila nousevat. Kylmäaine
on hieman tulistettua ennen puristuksen aloittamista, jotta kompressoriin ei mene
nestepisaroita.
Lauhdutus, kuvissa 2 → 3. Lauhduttimissa höyry jäähtyy kylläiseen pisteeseen
ja tämän jälkeen lauhtuu nesteeksi. Nestettä yleensä alijäähdytetään muutaman
asteen verran.
Paisunta, kuvissa 3 → 4. Kylmäaine virtaa kuristus venttiilin lävitse, jolloin kylmäaineen paine ja lämpötila laskevat ja osa kylmäaineesta höyrystyy.
Höyrystyminen, kuvissa 4 → 1. Höyrystimessä paisunnassa jäähdytetystä kylmäaineesta loputkin höyrystetään. Höyrystin lämmittää kylmäaineen yleensä hieman
tulistuneen höyryn puolelle.

5.2

Tehokerroin

Lämpöpumppu prosesseissa tehokerroin ilmaisee kuinka paljon kompressorin
pyörittämiseen käytettyä tehoa kohden saadaan lauhduttajasta lämpötehoa (Heat
Pump Center, IEA 2013). Todellisen lämpöpumppu prosessin (suljetetun sekä
avoimen) tehokerroin voidaan laskea seuraavasti (Tynjälä 2010, 104):

+E =
missä

FE
,
G/

(15.)

ΦL

on lauhduttimesta vapautuva lämpöteho ja

Pm

on kompressorin mekaaninen ottoteho.

Käytännössä lämpöpumpun kompressori on varustettu useimmiten sähkökäytöllä.
Tällöin on mielekkäämpää laskea lämpöpumpun tehokerroin lauhduttimista vapautuvan lämpötehon, kompressorin sähkökäytön ja lämpöpumpun apulaitteiden
ottotehojen osamääränä. Tällöin lämpöpumpun tehokertoimen yhtälöksi muodostuu (Kanoglu;Cengel ja Dincer 2012):
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+E =
missä

FE
GD + G

C

,

(16.)

Papu

on lämpöpumpun apulaitteiden ottoteho ja

Pe

on kompressorin sähkökäytön ottoteho.

Kompressorin ominaisottoteho kasvaa voimakkaasti kompressorin painesuhteen
kasvaessa. Tämän seurauksena lämpöpumpun tehokerroin laskee kompressorin
painesuhteen kasvaessa. Tehokertoimen lasku kompressorin painesuhteen kasvaessa on aina tapauskohtainen. Tehokertoimen muuttuminen riippuu lämpöpumpun
kiertoaineen ja kompressorin ominaisuuksista. Kompressorin painesuhde on puolestaan riippuvainen lämpöpumpun lauhduttimen ja höyrystimen välisestä lämpötila erosta. (Heat Pump Center, IEA 2013) (Yuhong ;Lingen ja Fengrui 2007, 1-4)
Seuraava kuva havainnollistaa tehokertoimen riippuvuutta kompressorin painesuhteesta.

Kuva 5.3. Tehokertoimen riippuvuus painesuhteesta. Kuvassa vaaka-akselilla on
painesuhde ja pystyakselilla tehokerroin. (Yuhong ;Lingen ja Fengrui 2007, 4)

Teolliseen käyttöön tarkoitettujen lämpöpumppujen tehokertoimet ovat huomattavasti parempia kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen pumppujen tehokertoimet.
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Kotitalous käyttöön tarkoitettujen suljetunkierron lämpöpumppujen tehokertoimet
vaihtelevat yleisimmin kahdesta puolesta viiteen. Puolestaan teollisuus käytössä
olevien suljetun kierron lämpöpumppujen tehokertoimet vaihtelevat kolmen ja
kahdeksan välillä. Teollisuuden käyttämien mekaaniseen höyryn uudelleen puristukseen, MVR, perustuvien lämpöpumppujen tehokertoimet vaihtelevat puolestaan kymmenen ja kolmenkymmenen välillä. (Heat Pump Center, IEA 2013)

5.3

Lämpöpumppu kuivausprosesseissa

Nykyään lämpöpumppuja käytetään useissa kuivautusprosesseissa. Yksi yleisimpiä lämpöpumppujen käyttötapoja on kuivausilman kuivaaminen ja samalla sen
lämmittäminen. Seuraavassa kuvassa esitetään periaatekuva sahatavaran kuivatusprosessista, jossa käytetään lämpöpumppua.

Kuva 5.4. Sahatavaran kuivaus lämpöpumpun avulla. (Seco;Pierto ja Gracia 2004)

Kuvassa 5.4Kuva 5.4. Sahatavaran kuivaus lämpöpumpun avulla. sahatavaran
kuivauskammiossa kuivausilma kiertää puhaltimien avulla ympyrää sahatavaran
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ja lämpöpumppu yksikön välillä. Sahatavarasta siirtyy kosteutta lämpimään ja
kuivaan ilmaan, jolloin kiertävän ilman lämpötila laskee ja kosteus kasvaa. Kostea ja kylmäilma johdetaan lämpöpumpun höyrystimelle. Höyrystimellä ilman
lämpötila laskee kastepistelämpötilaan, jolloin osa ilman kosteudesta lauhtuu höyrystin putkien pinnoille. Tällöin sahatavarasta vapautuneen kosteuden höyrystymislämpö siirtyy kiertoilmasta lämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen ja samalla kiertoilman absoluuttinen kosteus laskee. Lämpöpumpun kompressori puristaa kylmäaineen korkeampaan paineeseen, jossa kylmäaineen lauhtumislämpötila on suurempi kuin höyrystimestä poistuvan kiertoilman lämpötila. Kiertoilma
johdetaan höyrystimeltä lämpöpumpun lauhduttajaan, jossa kylmäaine luovuttaa
siihen kiertoilmasta sitoutuneen lämmön takaisin kiertoilmaan. Lämmitetty ja
kuivattu kiertoilma johdetaan lauhduttajalta sahatavara pinoille. Lämpöpumppu
siis kuivaa kiertoilmaa ja siirtää sahatavarasta haihtuneen veden latenttilämmön
takaisin kiertoilmaan. (Seco;Pierto ja Gracia 2004)

5.4

MVR haihdutus- ja kuivausprosesseissa

Mekaanista höyryn uudelleen puristusta käytetään yleisesti erilaisissa kemianteollisuuden haihdutus ja tislausprosesseissa. Tislausprosesseissa MVR:n tehokerroin
voi parhaimmillaan olla jopa kolmekymmentä (Heat Pump Center, IEA 2013).
MVR:n käyttömahdollisuuksia puutavaran kuivauksen energiankulutuksen pienentämiseen on tutkittu jonkin verran, mutta MVR ei ole yleisessä käytössä puutavaran kuivauksessa. MVR laitteisto koostuu yksinkertaisimmillaan kompressorista, höyrystinlauhduttajasta. (GEA Process Engineering Divsion 2013) Seuraavassa kuvassa esitetään periaatekuva MVR-laitteistosta.
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Kuva 5.5. MVR-laitteiston periaatekuva. Kuvan laitteisto koostuu kompressorista ja
höyrystinlauhduttimesta. Tulevaa höyrystettävää virtausta lämmitetään kierrätetyn
höyrystyneen kosteuden latenttilämmöllä. (Raiko ja Mäki-Anttila 2005, 8)

MVR:ssä kuivattavasta aineesta höyrystynyt höyry johdetaan kompressorille.
Kompressorilla nostetaan höyryn painetta ja lämpötilaa. Höyryn paineen noston
seurauksena höyryn kastepistelämpötila nousee, minkä seurauksena sitä voidaan
käyttää kuivattavan aineen lämmittämiseen ja täten kosteuden höyrystämiseen.
Toisin sanoen kostean ilman paineen nostaminen kompressorilla kasvattaa kostean ilmavirtauksen exergiaa. MVR-kuivausprosesseissa siis käytetään kuivattavasta aineesta höyrystyvän kosteuden latenttilämpöä kuivattavan aineen lämmitykseen ja kosteuden höyrystämiseen. (Aziz, ym. 2011, 2)
MVR:n tärkeimpiä toimintaparametreja on kompressorin painesuhde. Kompressorin energian kulutus kasvaa kompressorin painesuhteen funktiona. Tämän seurauksena on tärkeää optimoida kompressorille painesuhde, jolla lauhdutettavasta
virtauksesta saadaan lämpöä talteen riittävästi verrattuna kompressorin ottotehoon. Etenkin kostean ilman prosesseilla kompressorin painesuhteen optimointi
on tärkeää, sillä kaikkea ilman sisältämää kosteutta ei pystytä lauhduttamaan välttämättä taloudellisesti. (Aziz, ym. 2011, 1-9)
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MVR-tekniikkaan perustuvalla lämmön talteenotolla voidaan saada kuivattavan
aineen kosteuden höyrystymisessä sitoutunutta lämpöä huomattavasti enemmän
talteen kuin konvetiivisella lämmön talteenotolla. MVR-tekniikkaa käyttävän kuivatusprosessin kokonaisenergian kulutus voi siis olla huomattavasti pienempi kuin
ilman lämmön talteenottoa tai konvektiivisista lämmön talteenottoa hyödyntävien
kuivatusprosessien. Tosin MVR-kuivatusprosessin ominaissähkön kulutus haihdutettua vesikiloa kohden on huomattavasti suurempi kuin ilman lämmön talteenottoa tai konvektiiviseen lämmön talteenottoon perustuvilla prosesseilla. (Aziz, ym.
2011) (Liu, ym. 2013) Seuraavissa T,Q – diagrammeissa vertaillaan talteen saatavaa lämpömäärää hiilenkuivatusprosessista MVR- ja konvetiivisen lämmön talteenoton välillä.

Kuva 5.6. Kuivatusprosessi, jossa lämmön talteenotto on toteutettu MVRtekniikalla. (Liu, ym. 2013, 3)
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Kuva 5.7. Kuivatusprosessi, jossa lämmön talteenotto on toteutettu konvektiivisella
lämmön talteenotolla. (Liu, ym. 2013, 3)

Kuvissa 5.6 ja 5.7 siniset nuolet edustavat kuivattavaa ainetta ja punaiset kuivauksen poistokaasuja. Kuvista nähdään, että MVR-tekniikalla voidaan ottaa talteen
poistuvista kuivauskaasuista lähes kaikki kosteuden höyrystymiseen tarvittava
energia.

5.5

Lämpöpumppulaitteiston pääkomponentit

Suljetunkierron lämpöpumppulaitteisto koostuu lauhduttajasta, höyrystimestä,
kompressorista, tarvittavista putkistoista ja ohjauslogiikasta. Avoimenkierron
lämpöpumppu laitteissa ei ole erillistä höyrystintä, vaan höyrystimenä toimii
esim. kuivattava materiaali, josta haihtuu kosteutta. (Heat Pump Center, IEA
2013) Tässä kappaleessa käydään lävitse lämmönvaihtajien ja kompressorien
ominaisuuksia lämpöpumppuprosessien kannalta.

5.5.1

Lämmönvaihtajien kytkentä mahdollisuudet

Lämmönvaihtimien pääkytkentä tavat ovat vasta- ja myötävirtakytkentä. Käytännön sovelluksissa kytkennät ovat harvoin puhtaita vasta- tai myötävirta kytkentöjä, vaan ne ovat niiden risteytyksiä, kuten ristivirtakytkentä. Lämmönvaihtimen
kytkentä vaikuttaa tarvittavaan lämmönsiirtopinta-alaan ja teoreettiseen maksimi
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lämpömäärään, jonka lämmönvaihdin pystyy siirtämään. Vastavirtalämmönvaihdin pystyy teoriassa lämmittämään kylmän virtauksen kuuman virtauksen sisään
menolämpötilaan, mihin myötävirta lämmönvaihdin ei pysty. (Incropera, ym.
2007, 676-680) Seuraavissa kuvissa on myötä- ja vastavirtalämmönvaihtimen
periaatekuvat ja T,x-piirrokset.

Kuva 5.8. Myötävirtalämmönvaihtimen periaatekuva ja x,T-piirros. (Incropera, ym.
2007, 677)
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Kuva 5.9. Vastavirtalämmönvaihtimen periaatekuva, ja x,T-piirros. (Incropera, ym.
2007, 679)

Äskettäisissä myötä- ja vastavirtalämmönvaihtimien x,T-piirroksissa ei ole faasimuutoksia. Lämmönvaihtimen kytkentätavan lisäksi prosessilaskennassa tulisi
huomioida lämmönvaihtimen aiheuttamat painehäviöt. Lämmönvaihtimen painehäviöt riippuvat pääasiassa virtaavien fluidien aineominaisuuksista, lämmönvaihtimen konstruktiosta ja virtausnopeuksista.

5.5.2

Kompressorityypit

Kompressorit jaetaan staattisesti puristaviin, kineettisesti puristaviin ja vastavirtapuristusta käyttäviin kompressoreihin. Staattisesti puristavia, eli syrjäytys kompressoreja, ovat mm. mäntä-, ruuvi- ja scrollkompressorit. Kineettisiä kompressoreja ovat aksiaali- ja radiaalikompressorit. Vastavirtauspuristusta käyttäviä kompressoreja on kaksiroottoriset kiertomäntä puhaltimet, jotka tosin ovat suhteellisen
harvinaisia. (Larjola;Jaatinen ja Korhonen 2010, 2) Seuraavassa kuva havainnollistaa kompressorien jaottelua ryhmiin niiden toiminta periaatteiden mukaisesti
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Kuva 5.10. Kompressorien jaotteluryhmiin niiden toimintatavan perusteella.
(Larjola;Jaatinen ja Korhonen 2010, 2)

Staattisesti puristavat kompressorit toimivat syrjäytysperiaatteella. Niissä mäntä,
ruuvi tai jokin muu toimilaite siirtää syrjäytystilavuutensa verran kaasua joka pyörähdyskierroksella matalammasta paineesta korkeampaan paineeseen. Syrjäytyskompressorin imutilavuusvirta on siis suoraan verrannollinen laitteen pyörimisnopeuteen ja periaatteessa riippumaton vastapaineesta. Teoriassa syrjäytyskompressori pystyy tuottamaan saman paineen hitaalla sekä hyvin nopealla pyörimisnopeudella. Käytännössä syrjäytyskompressorissa sisäiset vuodot vaikuttavat jonkin
verran kompressorin toimintaan, minkä seurauksena kompressorin tuottama maksimi paine muuttuu hieman kompressorin pyörimisnopeuden vaihdellessa.
(Larjola;Jaatinen ja Korhonen 2010, 19)
Kineettisten kompressorien toiminta perustuu kaasun suhteellisen virtausnopeuden hidastumiseen kompressorin roottorissa sekä staattorissa, jolloin virtauksen
paine nousee. Radiaalikompressorissa myös keskipakovoima lisää paineen nousua
roottorissa. Kineettisten kompressorien kyky tuottaa painetta on voimakkaasti
riippuvainen kompressorin pyörimisnopeudesta. Vastaavasti imutilavuusvirta on
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riippuvainen sekä pyörimisnopeudesta että vastapaineesta. (Larjola;Jaatinen ja
Korhonen 2010, 106)
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6

MVR:N SOVELTUVUUS VIILUN KUIVAAJIEN LÄMMÖN
TALTEENOTTOON

Tässä kappaleessa käydään lävitse MVR-systeemin soveltuvuutta viilun kuivaajien lämmön talteenottoon. Kappaleessa esitetään tehokertoimia erilaisiin kuivatusolosuhteisiin ja käydään lävitse laskennassa tehtyjä oletuksia.

6.1

Nykyiset viilun kuivaajat

MVR soveltaminen nykyisten viilun kuivaajien lämmön talteenottoon, siten että
talteen otettua lämpöä käytetään kuivaajan primäärisenä lämmönlähteenä, on teknisesti hyvin hankalasti toteutettavissa. Taloudellisesti edellä kuvattu prosessijärjestely on täysin kestämätön. MVR-kompesorin painesuhde muodostuu hyvin
korkeaksi, minkä seurauksena tehokerroin jää varsin matalaksi. Seuraavat laskelmat havainnollistavat tilannetta.
Laskenta tehtiin MS-Exelillä ja tarvittavat aineominaisuudet laskettiin Ashrae:n ja
Kretzschmar Consulting Engineers:n julkaisemalla LibHuAirProp-nimisellä Excel-lisäosalla. LibHuAirProp-lisäosan toiminta alue päättyy 350 ºC:een, joten osa
laskennassa tarvituista entalpian arvoista jouduttiin estimoimaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään kuivaajasta poistuvan ilman kosteussuhde, lämpötila, paine ja ilman suhteellinen kosteus.
Taulukko 6.1. Kuivaajan poistoilman tilatiedot.

W1

0,8

kgw/kgda

T1

130

ºC

p1

1,016

bar

RH

21,2

%

Taulukosta 6.1 nähdään, että kuivaajan poistoilman kosteussuhde on alhainen verrattuna muihin MVR:ää hyödyntäviin prosesseihin. Kuivaajasta poistuva virtaus
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johdetaan kompressoriin, joka nostaa virtauksen painetta. Seuraavassa kuvassa on
periaatteellinen MVR-systeemin prosessikaavio.

Kuva 6.1. Periaate kuva MVR-systeemistä.

Kuvasta 6.1 selviää prosessinkulku:
1. Kuivaajan poistoilma johdetaan kompressorille, joka puristaa ilman
korkeampaan paineeseen
2. Kompressorilta ilma johdetaan viilun kuivaajan kiertoilmaa lämmittävälle lämmönvaihtimelle, putkiston painehäviöksi oletettu 10 %
3. Kompressorin jälkeen ennen lämmönvaihdinta ilmaan ruiskutetaan
vettä ilmassa olevan vesihöyryn kyllästämiseksi
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4. Lämmönvaihtimessa ilman kosteus tiivistyy lämmönvaihtimen pinnoille ja samalla ilma jäähtyy
5. Lämmönvaihtajasta poistuu kostean ilman ja veden seos.
Käytännössä ainakin havukoneilla MVR-systeemi vaatisi VOC-pesurin ennen
kompressoria kuivaajan poistoilmassa olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
takia. Laskennassa pesuri jätettiin kuitenkin huomiotta. Laskennassa ruiskutusveden vaikutusprosessiin jätettiin huomiotta, koska laskenta luonteeltaan hyvin alustava. Ruiskutusveden huomioiminen laskennassa olisi edellyttänyt Excelin ratkaisijan käyttämistä jokaisen alkuarvomuutoksen jälkeen, mikä olisi vienyt huomattavasti aikaa.
Kompressorin hyötysuhde voidaan ilmaista isentrooppi- tai polytrooppihyötysuhteena, tosin polytrooppi hyötysuhteen käyttäminen on harvinaista käytännön laskennassa. Myös kompressorin sähkökäytön ja akseliston hyötysuhteet on syytä
huomioida prosessi laskentaa tehtäessä.
Kompressorin painesuhde määritellään seuraavasti:

H=

!I
,
!5

p

missä

(17.)

on paine.

Isentrooppihyötysuhde puristusprosesseille määritellään seuraavasti:
@

missä

=

ℎI − ℎ5
,
ℎI − ℎ5

(18.)

h1

on omininaisentalpia ennen kompressoria,

h2

on ominaisentalpia puristusporessin jälkeen,

h2s

on ominaisentalpia ideaalisen, eli isentroopisen, puris-

tuksen jälkeen ja
is

on isentrooppi hyötysuhde.
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Kompressorien isentrooppihyötysuhteet vaihtelevat nykyisin noin 0,60 ja 0,85
välillä riippuen kompressorin koosta ja tyypistä. Esimerkiksi suurilla radiaalikompressoreilla voidaan päästä n. 0,84 isentrooppihyötysuhteeseen, kun pienemmillä radiaalikompressoreilla isentrooppihyötysuhteet vaihtelevat tyypillisesti
0,75 ja 0,80 välillä. (Larjola;Jaatinen ja Korhonen 2010, 10-107) Laskennassa
kompressorin isentrooppihyötysuhteena käytettiin 075, kompressorin voimansiirron mekaaniseksi hyötysuhteeksi arvioitiin 0,95 ja sähkömoottorin hyötysuhteeksi
0,97. Tässä tarkastelussa apulaitteiden teho oletettiin pieneksi.
Lauhduttimessa tapahtuvan kostean ilman viilenemisen ja kosteuden lauhtumisen
oletettiin tapahtuvan siten, että ilma aluksi viilenee ilman kosteuden kastepisteeseen. Ilman viilenemisen aikana ilmassa oleva kosteus ei lauhdu. Kosteuden lauhtuminen alkaa vasta kun ilma saavuttaa kastepistelämpötilan. Kastepistelämpötilan saavuttamisen jälkeen prosessin oletetaan tapahtuvan ilman kosteuden kyllästymiskäyrää pitkin. Todellisuudessahan kostean ilman jäähtymisprosessi ei etene
kuten laskennassa. Laskenta on luonteeltaan hyvin alustava, joten kuvatunlainen
yksinkertaistus on sallittavissa.
Kuivaajan suutinlämpötilat poistoilman lämpötilan ollessa 130 ºC ovat noin 135
ºC. Tämän seurauksena kuivaajan lämmönvaihdinta lämmittävän virtauksen lämpötilojen tulisi minimissään olla 140-145 ºC. Todellisuudessa lämmittävän virtauksen minimi poistumislämpötilaan arvioitaessa pitäisi myös huomioita lämmönvaihtimen tyyppi. Lämmönvaihtimen tyyppi vaikutta virtauksen minimi poistumislämpötilaan, esim. puhtaalla vastavirtalämmönvaihtimella voitaisiin jäähdytettävä virtaus jäähdyttää viileämmäksi kuin myötävirtalämmönvaihtimella. Nykyisissä kuivaajissa käytetään ristivirtalämmönvaihtimia, joten aikaisemmin mainittu
n. 10 ºC minimilämpötilaero suutinlämpötilojen ja lämmönvaihdinta lämmittävän
virtauksen välillä on hyvin validi. Seuraavassa kuvassa esitetään MVR-systeemin
tehokertoimet lämmittävän virtauksen poistumislämpötilan funktioina.
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Tehokertoimet
2.10
1.90
1.70
COP, [-]

1.50
1.30
Painesuhde 9.6
1.10

Painesuhde 8.0

0.90
0.70
0.50
125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00
T_out, [ºC]

Kuva 6.2.Tehokertoimet lämmittävän virtauksen poistumislämpötilan funktioina
kompressorin painesuhteiden ollessa 9,6 ja 8,0. Laskennassa jouduttu estimoimaan
entalpian arvoja korkeiden lämpötilojen takia.

Kuvasta 6.2 nähdään, että lämmitettäessä suoraan kuivausilmaa kompressorin
painesuhteiden pitäisi olla hyvin suuria. Tämän seurauksena kompressorin sähkön
kulutus kasvaa ja prosessista saatava tehokerroin jää matalaksi.
MVR:ää voitaisiin kuitenkin käyttää kuivattavan viilun esilämmittämiseen. Seuraavassa kuvassa esitetään samalle kuivaajalle tehokertoimet matalammissa lämpötiloissa.
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Tehokertoimet
12.00
10.00

COP, [-]

8.00
Painesuhde 3.8
6.00
Painesuhde 3.0
Painesuhde 2.0

4.00

Painesuhdeo 1.6
2.00
0.00
70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

T_out, [ºC]

Kuva 6.3. Tehokertoimet lämmittävän virtauksen poistumislämpötilanfunktioina
kompressorin eri painesuhteilla.

Kuvasta 6.3 nähdään, että kuivaajan MVR voisi soveltua viilujen esilämmittämiseen/esikuivaamiseen.

Käytännössä

viilun esilämmittäminen/esikuivaaminen

MVR:n avulla tulee tuskin kysymykseen lähitulevaisuudessa. Kuivattaessa viilua
matalissa lämpötiloissa lämmönsiirto viiluun ja kosteuden haihtuminen viilusta on
huomattavasti hitaampaa kuin nykyisissä kuivauslämpötiloissa. Matalassa lämpötilassa kuivattaessa myös sähkön ominaiskulutus kasvaa huomattavasti hitaamman
kuivumisnopeuden ja suuremman puhallintehon seurauksena.

6.2

Hyvin kosteassa ilmassa tapahtuva kuivaus

MVR voisi soveltua kuivausilman lämmittämiseen, jos kuivaajan poistoilman
kosteussuhde olisi hyvin korkea ja kuivauslämpötilat olisivat matalia. Parhaiten
MVR:ää voitaisiin soveltaa, jos viiluja kuivattaisiin tulistetussa höyryssä kuivauslämpötilojen ollessa matalia. Seuraava esimerkki havainnollistaa millaisia tehokertoimia olisi saatavissa MVR-systeemille, kun kuivaajan poistoilma olisi erit-
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täin kosteaa ja kuivaus ilman lämpötilat olisivat matalia. Seuraavassa taulukossa
esitetään kuivaajan poistoilman tilatiedot.
Taulukko 6.2. Kuivaajan poistoilman tilatiedot.

W

9,0

kgw/kgda

T

110

ºC

p

1,016

bar

RH

66,28

%

Seuraavassa kuvassa esitetään saavutettavat tehokertoimet lämmönvaihtimesta
poistuvan jäähtyvän virtauksen poistumislämpötilan funktioina. Kuvaa 6.4 tulkittaessa on huomioitava lämmönvaihtimen vaatima lämpötila ero.

Tehokertoimet
20.00
18.00
16.00

COP, [-]

14.00
12.00

Painesuhde 4.0

10.00

Painesuhde 3.6

8.00

Painesuhde 2.8

6.00

Painesuhde 2.0
Painesuhde 1.6

4.00
2.00
0.00
100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

T_out, [ºC]

Kuva 6.4. Tehokertoimet lämmittävän virtauksen poistumislämpötilan funktioina
kompressorin eri painesuhteilla.
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Kuvasta 6.4 nähdään, että MVR-systeemi voisi soveltua kuivausilman lämmittämiseen yllä kuvatussa tilanteessa. Nykyisillä kuivaaja tyypeillä viiluja ei kuitenkaan voi kuivata tässä esimerkissä käytetyissä olosuhteissa. Esimerkin olosuhteiden käyttäminen vaatisi uuden tyyppisen viilun kuivaajan kehittämistä.
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7

LAUHTEEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

Tässä kappaleessa käydään lävitse viilun kuivaajan lauhteen sisältämän lämpöenergian käytön tehostamista. Kappaleessa käydään lävitse nykytilannetta lauhdejärjestelmän osalta ja esitetään laskenta yhtälöt lauhdejärjestelmän energiataseille.

7.1

Nykytilanne

Havuviilua kuivattaessa suutinlämpötilat vaihtelevat tyypillisesti 200 – 180 ºC:n
välillä. Lehtiviilua kuivattaessa suutinlämpötilat ovat tyypillisesti matalampia
kuin havuviilulla. Lehtiviilua kuivattaessa suutinlämpötilat ovat vähintään 140
ºC:ta. Viiluilta lämmönvaihtimille palavaan kuivatusilman lämpötila on 30 – 5
ºC:ta matalampi kuin suutinlämpötila. Korkeiden suutinlämpötilojen seurauksena
kuivaajasta poistuva lauhde on hyvin lämmintä. Joissain tehtaissa vaneripuristimet
lämmitetään kuivaajien lauhteella, joten lauhteen lämpötila ei muodostu ongelmaksi. Monissa tehtaissa lauhteen lämpötila aiheuttaa ongelmia ja ylimääräisiä
kustannuksia.
Monissa vaneritehtaissa aiheutuu tarpeetonta energian ja lauhteen hukkaa johtuen
korkeista lauhteen lämpötiloista. Korkea lauhteen lämpötila yhdistettynä matalaan
lauhdeputkiston paineeseen aiheuttaa voimakasta hönkähöyryn muodostusta.
Yleensä viilunkuivaajan lauhteesta muodostunutta hönkähöyryä ei hyödynnetä
mitenkään, vaan se lasketaan suoraan taivaalle. Tämä muodostaa suuren energian
hukan ja lisää lisäveden tarvetta vesihöyryjärjestelmässä. Vaikka lauhdejärjestelmän paine pidettäisiin korkeana hönkähöyryn muodostumisen välttämiseksi, aiheutuu korkeista lauhteen lämpötiloista silti energianhukkaa. Vaneritehtaassa ei
välttämättä ole mitään sopivaa lämpönielua, jossa lauhteen lämpöenergiaa voitaisiin hyödyntää.

7.2

Simulaatiot

Laskennassa viilukuivaajat simuloitiin Rauten VDRY-viilunkuivaaja simulaattorilla. VDRY ei kuitenkaan laske kuivaajan vaatimaa tuorehöyryn massavirtaa ja
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lauhteen lämpötilaa. Näiden laskemiseksi VDRY:n luotiin lisäyksiä. Seuraavassa
kuvassa esitetään tasekuva viilunkuivaajan höyrypatterille.

Kuva 7.1. Viilunkuivaajan höyrypatterin tasekuva.

Höyrypatteri ei kuivaa eikä kostuta kuivaajan kiertoilmaa, joten kiertoilman kosteus ei muutu ilman mennessä höyrypatterin lävitse. Myöskään kiertoilman massavirta ei muutu, kun ilma virtaa höyrypatterin lävitse. Patteri aiheuttaa kiertoilmaan muutaman sadan Pascalin painehäviön. Kiertoilman painehäviö on kuitenkin tämän tasetarkastelun kannalta merkityksettömän pieni, joten sitä ei ole huomioitu. Eli laskennassa patterin lävitse virtaavan ilman lämpötila on ainoa ilman
tilasuure joka muuttuu.
Patteriin virtaava höyry lauhtuu patterissa vedeksi eli lauhteeksi. Lauhde jäähtyy
patterissa joitain asteita. Lauhteen jäähtymistä voidaan arvioida patterin asteisuuden avulla. Patteriin tulevan höyryn massavirta on yhtä suuri kuin patterista poistuvan lauhteen massavirta. Patterin ylitse vallitsee tietty paine-ero johtuen patterin
putkiston ja lauhteenpoistimen aiheuttamasta painehäviöstä. Todellisuudessa paine-ero on hyvin riippuvainen lauhteenpoistimesta.
VDRY-kuivaaja simulaattori ilmoittaa kuivaajan höyrypattereiden tehontarpeen
kennokohtaisesti. VDRY:n ilmoittaman tehontarpeen, höyryn tulolämpötilan ja
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lauhteen jäähtymisen perusteella voidaan laskea höyryn ja lauhteen massavirta
seuraavasti:

#/,L = #/,M =

missä

N

GLD
,
+ ∆%2P

qm,h

on höyryn massavirta,

qm,l

on lauhteen massavirta,

Phe

on lämmönvaihtimen lämpöteho

Qsat

on höyrynlauhtumislämpö ja

∆T

on Th,in – Tl,out.

(19.)

Laskennassa ∆T määriteltiin patteriin tulevan ilman lämpötilan ja patterin asteisuuden perusteella. Lisäksi höyryn oletettiin tulevan kylläisenä patteriin.

7.2.1

Kuivausilman lämmitys lauhteella

Kuivaajan höyrypattereista poistuvalla lauhteella voidaan ainakin teoriassa lämmittää kuivausilmaa osassa kuivaajaa. Lauhdelämmitteisten kennojen lukumäärä
ja sijainti riippuvat kuivaajan tyypistä ja kuivausolosuhteista.
Simuloinnissa VDRY-mallin höyrypatterit muutettiin lauhdepattereiksi. Seuraavassa kuvassa esitetään tasekuva lauhdepatterille.
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Kuva 7.2. Lauhdepatterin tasekuva.

VDRY:n tehtiin lisäyksiä lauhteen poistumislämpötilan laskemiseksi. Lauhdepatterin tehon voidaan ilmaista seuraavasti:

GLD = #/,M 2P %M,@7 − %M,QC ",

(20.)

josta saadaan lauhteen poistumislämpötila patterista:

%M,QC = %M,@7 −

GLD
.
#/,M 2P

(21.)

Lauhdelämmitteisiin kennoihin liittyviä simulaatio tuloksia esitetään liitteissä 2 ja
4.

7.2.2

Korvausilman esilämmitys lauhteella

Nykyisissä kuivaajissa korvausilma otetaan kuivaajan päältä. Kuivaajan päältä
otetun korvausilman lämpötila on aika matala kuivaajan lämpöhäviöistä huolimatta. Korvausilman lämmittäminen vie huomattavan osuuden kuivaajan lämpötehosta. Lauhteella voidaan lämmittää kuivaajan korvausilmaa hyvinkin lämpimäksi.
VDRY-malliin voidaan syöttää lähtötietoina kuivaajan korvausilman lämpötila ja
kosteus. Malliin lisättiin korvausilman lauhdelämmönvaihtimen laskenta.
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Korvausilman esilämmittimen lämmitys teho kuvan 7.2 merkinnöin voidaan määrittää seuraavasti:

GLD = #/,@ 2P %@,QC − %@,@7 ",

(22.)

käytännössä laskennassa käytettiin ilman osalta ominaisentalpia sovitteita. Ominaisentalpian avulla ilmaistuna ilman esilämmittimen teho voidaan ilmaista seuraavasti:

GLD = #/,@ ℎ@,QC − ℎ@,@7".

(23.)

Kun ilman esilämmittimen teho tiedetään, voidaan lauhteen poistumislämpötila
laskea kaavan 21 avulla.
Korvausilman esilämmittämiseen liittyviä simulaatio tuloksia esitetään liitteissä 14.
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8

PUHALTIMIEN SÄHKÖTEHON PIENENTÄMINEN

Nykyisissä kuivaajissa puhaltimet vievät huomattavan määrän sähköä haihdutettavaa vesikiloa kohden. Tässä kappaleessa käydään lävitse keinoja, joilla nykyisten kuivaajien sähkön ominaiskulutusta haihdutettavaa vesikiloa kohden voitaisiin
pienentää.

8.1

Puhaltimen tehon tarve ja kanaviston painehäviö

Puhaltimen vaatima mekaaninen teho voidaan laskea seuraavasti:

G/ =

missä

∆!#A

,

(24.)

∆p

on puhaltimen yli vallitseva paine-ero ja

qv

on tilavuusvirta.

Puhaltimen mekaanisen tehon laskentaan käytettävästä kaavasta, kaava 24, nähdään että puhaltimien sähkön kulutukseen voidaan vaikuttaa muuttamalla liikutettavaa tilavuusvirtaa tai puhaltimen ylitse vallitsevaa paine-eroa. Puhaltimen yli
vallitseva paine ero on riippuvainen kanaviston aiheuttamasta painehäviöstä ja
tilavuusvirrasta. Tilavuusvirran ja kanaviston painehäviöiden välistä yhteyttä voidaan kuvata seuraavalla riippuvuussuhteella:

∆! = R

missä

#A
S ∆! ,
#A,
I

alaindeksi 0

(25.)

tarkoittaa tunnettua toimintapistettä.

Kaavalla 25 kuvattu yhteys tilavuusvirran ja kanaviston painehäviön välillä voidaan pitää suuntaa antavana, kun on kyse viilunkuivaajasta. Viilunkuivaajan ra-
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kenne on sen verran monimutkainen, että yhteys tilavuusvirran ja kanaviston painehäviöiden välillä ei ole avain yksioikein. Kaavassa 25 esitetyssä tilavuusvirran
ja painehäviöiden yhteydessä oletetaan, että virtauksen kitkakerroin ei merkittävästi muutu tilavuusvirran muuttuessa. Viilun kuivaajan suutinlaatikoissa ja pattereissa virtauksen kitkakerroin voi muuttua merkittävästi tilavuusvirran muuttuessa.
Kanaviston painehäviöön voidaan myös vaikuttaa muuttamalla kanavisto virtaviivaisemmaksi ja täten vähentämällä painehäviöitä. Tässä työssä ei kuitenkaan puututa viilun kuivaimen kennon muotoihin, joten ainoaksi keinoksi jää tilavuusvirran
pienentäminen.
Viilunkuivaajassa kiertävää tilavuusvirtaa voidaan muuttaa käytännössä muuttamalla puhaltimen kierrosnopeutta tai muuttamalla puhaltimen juoksupyörän kokoa. Puhaltimen kierrosnopeuden muutoksen vaikutuksia puhaltimen tehontarpeeseen voidaan kuvata ns. affiniteettisäännöillä. Affiniteettisäännöt voidaan johtaa
seuraavaan muotoon olettamalla virtaavan aineen tilavuus vakioksi:

#A
T
= ,
#A,
T

(26.)

∆!
T I
= U V WX
∆!
T
G
T Y
=U V ,
G
T

missä

n

(27.)

(28.)

on puhaltimen kierrosnopeus.
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8.2

Lämmönsiirtokerroin tilavuusvirran muuttuessa

Muutettaessa viilun kuivaajan kennon tilavuusvirtaa muuttuu myös lämmönsiirto
viilunpinnassa ja patterissa. Tilavuusvirran pienentyessä lämmönsiirto heikkenee.
Vastaavasti tilavuusvirran kasvaessa lämmönsiirto paranee. Mietittäessä viilun
kuivaajan kennojen tilavuusvirran pienentämisellä saavutettavaa säästöä sähkötehossa on myös huomioitava lämmönsiirron heikkeneminen.
Suutinvirtauksen Reynoldsin luku lasketaan seuraavasti, (Incropera, ym. 2007,
450):

? =
missä

Z;
,
[

(29.)

D

on suuttimen halkaisija,

w

on suutinnopeus ja

υ

on kinemaattinen viskositeetti.

Suutinlaatikolle Nusseltin luku voidaan laskea seuraavasti, (Incropera, ym. 2007,
451):

\\\\
(
b
b
= 0,5` U0a , V c U0a , V ?
,-I
Pr
;
;

I
Y,

(30.)

missä

c=

5
20Ia

1 − 2,2

5
0Ia

b
1 + 0,2 e; − 6g 0Ia
5

WX

(31.)
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` = h1 + i

Kaavoissa

b
;

5k
0,6/0Ia

l 6 , n

m

.

Ar

on suutin pinta-alan osuus,

H

on suuttimen ja viilun välinen etäisyys ja

Pr

on Prandtlin luku.

(32.)

Suutinlaatikon lävitse menevän tilavuusvirran muuttuessa ainut muuttava suure
lämmönsiirtokertoimen laskentaan tarvittavissa kaavoissa on Reynoldsin luku.
Tiedettäessä viilun kuivaajan design-pisteen suutinnopeus ja lämmönsiirtokerroin
voidaan suutinnopeuden ja lämmönsiirtokertoimen välille johtaa seuraava yhteys
suutinnopeuden muuttuessa:
I

Z Y
ℎ\ = ℎ\ U V .
Z

(33.)

Virtausnopeuden ja lämmönsiirtokertoimen välisestä yhteydestä voidaan johtaa
yhteys kennontilavuusvirtaan ja puhaltimen pyörimisnopeuteen:
I

I
\\\
ℎ
#A Y
T Y
=R
S =U V .
\\\
#A,
T
ℎ

(34.)

Suutinkuivaukselle on olemassa myös muita korrelaatioita Nusseltin luvun laskemiseksi kuin aikaisemmin esitetty korrelaatio. Liitteessä 5 esitetään Jari Kurvisen
Rautelle tekemässä diplomityössä testien perusteella laadittu Nusseltin luvun korrelaatio. Liitteessä 5 esitetään myös herkkyys analyysi suutinnopeuksien aiheuttamasta kapasiteetin muutoksesta VTS6 6200 23+4 kuivaajalle.
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9

YHTEENVETO

Monet tekijät vaikuttavat viilun kuivauksen lämpö- ja sähköenergian kulutukseen.
Osa energiankulukseen vaikuttavaista tekijöistä johtuu viilun ominaisuuksista ja
osa kuivausolosuhteista. Tärkeimpiä viilusta johtuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat
kuivauksen energiankulukseen, ovat viilun alku- ja loppukosteus ja puulaji. Kuivausolosuhteista tärkeimpiä energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kuivauslämpötila, kuivausilman kosteus ja suutinnopeudet.
Viilun alkukosteus on merkittävin kuivauksen energiankulutukseen vaikuttava
tekijä. Tarkasteltaessa energian ominaiskulutusta kuivaa viilukuutiota kohden
ominaisenergiankulutus kasvaa kun viilun alkukosteus kasvaa. Puolestaan viilun
alkukosteuden pieneneminen laskee kuivauksen energian tarvetta. Viilun alkukosteuteen ei voida vaikuttaa kovinkaan paljoa haudonnassa ja sorvauksessa. Viilun
loppukosteutta ei voi nostaa kovinkaan paljoa nykyisin käytettävistä arvoista.
Loppukosteuden nostaminen kasvattaa myös uudelleen kuivattavien viilujen määrää. Täten energiansäästöä pitää hakea optimoimalla kuivausolosuhteita ja kuivaajan rakennetta.
Kun tarkastellaan kuivausolosuhteiden muutoksella saavutettavaa energian säästöä, pitää lämpö- ja sähköenergiankulutusta tarkastella erikseen. Esimerkiksi kuivausilman lämpötilan laskeminen pienentää kuivaajan lämmönkulutusta, mutta
kasvattaa sähkön kulutusta kuivaa viilukuutiota kohden. Myös kuivaajan kapasiteetin muutokset pitää huomioida tehtäessä kannattavuuslaskelmia. Oikeastaan
kaikki kuivausolosuhteiden muutokset, joilla voidaan pienentää viilun kuivauksen
energiankulutusta, laskevat kuivaajan kapasiteettia. Tämän seurauksena kuivaajan
energiankulutuksen pienentäminen muuttamalla kuivausolosuhteita johtaa energiankulutuksen ja kapasiteetin väliseen optimointi tehtävään.
Viilun kuivauksen energiankulutusta voidaan lämpöenergian osalta laskea myös
lämmön talteenotolla. Lämmön talteenotto ei sinällään pienennä kuivaustapahtuman ominaisenergiankulutusta, vaan se pienentää kuivaustapahtuman primäärienergian ominaiskulutusta. Suurin viilunkuivaajan lämmön talteenotto potenti-
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aali piilee kuivaajan poisto kaasuissa. Jos poistokaasuissa oleva puusta höyrystetty
vesi voitaisiin lauhduttaa edes osittain ja käyttää lauhtumisesta saatu energia viilunkuivaamiseen olisi lämpöenergiansäästö potentiaali valtava.
Viilun kuivauksen energiankulutuksessa on paljon säästö mahdollisuuksia. Kaikki
energian säästöön tähtäävät toimenpiteet eivät välttämättä ole vielä kannattavia,
mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen energian hinnan nousun seurauksena.
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