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1 JOHDANTO 

 

 

Fossiilisten polttoaineiden kallistuessa yhä useampien suomalaisten kiinteistöjen 

lämmitykseen käytetään kotimaisia kiinteitä polttoaineita. Yksittäisten kiinteistöjen 

käytetyin kotimainen polttoaine on puu, jota poltetaan perinteisesti joko halkoina tai 

pilkkeinä, mutta nykyään yhä useammin myös hakkeena tai pelletteinä. Puun jälkeen 

käytetyin kotimainen polttoaine on turve, jota poltetaan pienten kiinteistöjen kattiloissa 

yleensä palaturpeena.  

 

Hakkeen, pelletin ja turpeen etuina pilkkeisiin verrattuna on keskuslämmityksen suhteellisen 

helppo polttoaineen syötön automatisointi, jolloin kiinteistön lämmityksen vaatima 

työmäärä vähenee. Automaattinen polttoaineensyöttö myös tekee palamisesta jatkuvaa, eli 

olosuhteet tulipesässä eivät muutu, mikä vähentää haitallisten päästöjen syntymistä. 

Palamistapahtumaa voidaan parantaa myös käyttämällä mekaanista arinaa, jossa liikkuvat 

arinaraudat sekoittavat polttoainetta palamisen aikana.  

 

Arvioiden mukaan Suomessa on noin 230 000 kiinteillä polttoaineilla toimivaa 

lämmityskattilaa. Kuvan 1 mukaan valtaosa, noin 170 000, on pientalojen käsisyöttöisiä 

pilkekattiloita (Motiva, 2014). Hakkeen ja pelletin käyttö kuitenkin yleistyy jatkuvasti, kun 

vanhoja pilkekattiloita korvataan uudemmilla. Yhä useammassa pientalossa vaihdetaan 

öljylämmitys hake- tai pellettilämmitykseen lämmityskustannusten pienentämiseksi. 

 

 

Kuva 1. Arvio lämmityskattiloiden määrästä Suomessa (Motiva, 2014). 
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Tämän työn tavoitteena oli suunnitella yksittäisen kiinteistön lämmityskäyttöön soveltuva 

palopää, jossa palopään pyörimisliike sekoittaa palavaa polttoainetta. Tavoitteen 

saavuttamiseksi sovellettiin systemaattisen koneensuunnittelun metodia. Työ rajattiin 

koskemaan ainoastaan palopään mekaniikan suunnittelua ja mitoitusta.  

 

Työn haasteena oli muodostaa toimiva tekninen kokonaisuus, ottaen huomioon myös 

valmistusystävällisyys. Laitteen tulisi myös olla mahdollisimman yksinkertainen ja 

edullinen valmistaa, jotta sillä olisi mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Näiden asioiden 

yhdistämisestä muodostui tämän työn tutkimusongelma: Kuinka toteuttaa pyörivä palopää 

mahdollisimman yksinkertaisesti, toimintavarmasti ja edullisesti? 

 

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: Miten palopään pyörittäminen olisi yksinkertaisinta 

ja edullisinta toteuttaa? Miten tulipesän olosuhteet vaikuttavat materiaalivalintaan? Kuinka 

pyörivien ja paikallaan pysyvien osien väli tiivistetään, jotta kaikki palamisilma saadaan 

osallistumaan palamiseen? Kuinka lämpötilanmuutosten aiheuttamat lämpölaajenemiset 

huomioidaan osien mitoituksessa? 
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2 TEORIA 

 

 

Kaikki kiinteät polttoaineet sisältävät samoja alkuaineita, enimmäkseen hiiltä, typpeä, vetyä, 

happea sekä pieniä määriä rikkiä. Näistä hiili, vety ja rikki ovat varsinaisia palavia 

komponentteja, joista kuitenkin rikki on haitallinen, koska palaessaan se muodostaa 

rikkioksidia. Tulipesässä myös osa polttoaineen sisältämästä typestä reagoi hapen kanssa, 

jolloin muodostuu ympäristölle haitallisia typen oksideja. Lisäksi polttoaineen sisältämän 

typen ja hapen reaktio on endoterminen, eli reaktio kuluttaa lämpöä. (Huhtinen et al., 2000, 

s. 37–38, 79.) 

 

Palamista varten tarvitaan polttoaineen lisäksi myös happea. Polttoaineen vaatima 

happimäärä riippuu polttoaineen alkuainekoostumuksesta. Tarvittava happimäärä selviää 

palavien alkuaineiden ja hapen reaktioyhtälöistä. Lopullinen hapentarve saadaan kun 

lasketaan kunkin alkuaineen palamiseen tarvittava hapenmäärä yhteen ja vähennetään siitä 

polttoaineessa olevan hapen määrä. Kun ilmakerroin on 1, eli happea on täsmälleen riittävä 

määrä täydelliseen palamiseen, sanotaan palamisen olevan stökiömetristä. (Huhtinen et al., 

2000, s. 84–85.) 

 

2.1 Palamisen vaiheet 

Kiinteän polttoaineen palaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on 

kuivuminen, jossa lämmön vaikutuksesta polttoaineessa oleva vesi höyrystyy ja poistuu 

huokoisen polttoaineen läpi. Toisessa vaiheessa polttoaineen sisältämät haihtuvat kaasut, 

pääasiassa vety, vapautuvat. Kolmannessa vaiheessa haihtuvat kaasut syttyvät ja palavat. 

Viimeinen vaihe on koksijäännöksen palaminen. Jäljelle jää tuhkaa, eli polttoaineen 

palamaton epäorgaaninen jäännös. Tuhkan koostumus ja määrä riippuu käytetystä 

polttoaineesta. Puupolttoaineiden tuhkapitoisuus on noin 0,3 %. Turpeelle vastaava luku 

noin 1,6 %, oljelle 5,8 % ja ruokohelvelle 8,9 %. Puuta poltettaessa suurin osa tuhkaa 

muodostavista ainesosista sijaitsee puun kuoressa. Valtaosa puun tuhkan sisältämistä 

aineista on alkalimetalleja ja maa-alkalimetalleja. Muiden biomassojen ja turpeiden tuhkassa 

on alkali- ja maa-alkalimetallien lisäksi suuria määriä piitä, rautaa ja alumiinia. (Raiko et al., 

2002, s. 61, 269–270.) 
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2.2 Arinapoltto 

Pienitehoisissa kattiloissa polttoaineen palaminen tapahtuu kerroksena kattilan pohjalla 

olevan arinan päällä. Arinan päällä tapahtuu yhtä aikaa useita eri palamisvaiheita riippuen 

polttoainepartikkelin koosta ja siitä, kuinka kauan se on arinalla ollut.  Yksittäistä pientä 

polttoainepartikkelia tarkasteltaessa kaikki palamisen vaiheet tapahtuvat peräkkäin.  

Kuitenkin jos polttoaineen palakoko on huomattavan suuri, voi polttoainekappaleen pinnan 

koksijäännös jo palaa, vaikka kappaleen keskellä olisi tuoretta polttoainetta. (Raiko et al., 

2002, s. 467.) 

 

2.3 Yleisimmät arinatyypit 

Arinakonstruktioita on olemassa useita erilaisia ja valinta niiden välillä tehdään lähinnä 

käytetyn polttoaineen ja halutun polttoainetehon mukaan. Arinarakenteet voidaan jakaa 

kahteen ryhmään: Kiinteisiin ja mekaanisiin arinoihin. Pienitehoisimmissa ja hinnaltaan 

edullisimmissa kattiloissa arina on tyypillisesti kiinteä taso-, viisto- tai porrasarina. 

Tasoarinan käyttö rajoittuu pienimpiin, käsisyöttöisiin kattiloihin. Viistoarinalla polttoaine 

etenee arinalla painovoiman vaikutuksesta, sillä arina on kallistettu 30-50˚ kulmaan. 

Viistoarinaa nimitetään porrasarinaksi, jos arinaraudat on sijoitettu porrasmaisesti. 

(Huhtinen et al., 2000, s.146–148.) 

 

2.4 Materiaalivalinta korkeissa lämpötiloissa 

Korkealla lämpötilalla tarkoitetaan usein käytetyn määritelmän mukaan lämpötilaa, joka on 

yli 2/3 materiaalin sulamispisteestä (Kauppi, 2013, s. 9). Rakenteen käyttölämpötila 

vaikuttaa oleellisesti materiaalivalintaan, sillä lämpötilan noustessa materiaalien 

mikrorakenteessa saattaa tapahtua muutoksia, mitkä vaikuttavat materiaalin fysikaalisiin 

ominaisuuksiin. Yleensä lämpötilan noustessa materiaalin myötö- ja murtolujuus heikkenee 

ja murtovenymä kasvaa. Materiaalissa voi tapahtua virumista, eli pysyvää venymistä sen 

ollessa pitkiä aikoja korkeassa lämpötilassa. Viruminen on ilmiö, jossa materiaalissa 

tapahtuu muodonmuutoksia, vaikka vetojännitys ei ylitä myötö- tai venymärajaa. Virumisen 

nopeuteen vaikuttaa lämpötilan ja jännityksen suuruus.  (Koivisto et al., 2004, s. 9-12, 26.) 

 

Polttolaitteissa tarvitaan materiaaleja, jotka kestävät tulipesän vaativat olosuhteet. 

Tulenkestäviin materiaaleihin kohdistuvat rasitukset tyypillisissä käyttökohteissaan voidaan 

jakaa mekaanisiin, termisiin ja kemiallisiin rasituksiin. Mekaanisilla rasituksilla tarkoitetaan 
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staattisten ja dynaamisten kuormitusten lisäksi tulipesässä liikkuvien kappaleiden 

aiheuttamaa abrasiivista kulumista. Termisillä rasituksilla tarkoitetaan korkeista 

lämpötiloista ja lämpötilan muutoksista aiheutuvaa lämpölaajenemista ja virumista. 

Kemiallisilla rasituksilla tarkoitetaan tulipesän materiaalin reagointia polttoaineen tai 

kaasuatmosfäärin kanssa. Käytännössä vaatimukset toteuttavia materiaaleja ovat keraamit ja 

metallit. (Härkki, 2003, s. 4) 

 

2.4.1 Keraamit 

Perinteisiä korkeissa lämpötiloissa käytettyjä materiaaleja ovat erilaiset keraamit. 

Keraamien ylimmät käyttölämpötilat ovat yleensä 1300–1800  ̊C, mutta esimerkiksi 

alumiinioksidi kestää jopa 2040 ̊C lämpötilan. Keraamit ovat jauheista valmistettuja, 

epäorgaanisia ja epämetallisia materiaaleja. Keraamituotteita valmistettaessa tuote saa 

lopullisen muotonsa korkeassa lämpötilassa tapahtuvassa lujittumisessa. Keraameja 

valmistetaan joko suoraan luonnosta saatavista aineista tai synteettisesti valmistetuista 

oksideista, nitrideistä, borideista ja karbideista. (Koivisto et al., 2004, s. 213–216.) 

 

Tekniikan sovelluksissa käytettyjä keraameja kutsutaan teknisiksi keraameiksi. Nämä 

keraamit on kehitetty sellaisia teknisiä sovelluksia varten, joissa vaaditaan erikoislaatuisia 

materiaaliominaisuuksia. Haluttujen materiaaliominaisuuksien saavuttamiseksi keraameja 

voidaan yhdistää muiden materiaalien kanssa. Esimerkiksi seostamalla metalleja ja 

keraameja voidaan luoda materiaaleja, joilla on esimerkiksi parempi kuumankestävyys ja 

kovuus kuin metallilla, mutta samalla parempi sitkeys kuin keraamilla. Teknisten keraamien 

lähtöaineina ovat yleensä synteettisesti valmistut jauheet, joista sintraamalla valmistetaan 

lopputuote. (Koivisto et al., 2004, s. 214–216.) 

 

Keraameille tyypillistä on korkeiden lämpötilojen keston lisäksi hyvä kovuus, 

kulutuskestävyys ja puristuslujuus, mutta alhainen vetolujuus. Keraamit ovat hauraita ja 

rikkoutuvat jännityskeskittymien vuoksi helposti. Tämän vuoksi kuormitusten tulisi 

jakautua tasaisesti ja teräviä nurkkia on vältettävä. Keraamit kestävät hyvin myös erilaisia 

kemiallisia yhdisteitä ja toimivat hyvin lämmön ja sähkön eristeinä. (Koivisto et al., 2004, 

s. 216–217.) 
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2.5 Korkean lämpötilan teräkset 

Korkean lämpötilan sovelluksissa ei voida käyttää normaaleja rakenneteräksiä, sillä ne 

menettävät puolet myötölujuudestaan jo 400 ̊C lämpötilassa. Karkaistut teräkset taas 

menettävät lujuutensa lämpötilan noustessa yli päästölämpötilan. Kylmämuokatuilla 

teräksillä lujuuden menetys tapahtuu lämpötilan noustessa yli uudelleenkiteytymisen 

lämpötilan. Yli 550 ̊C lämpötiloissa hiiliteräksen ja niukkaseosteisten teräksien pinta reagoi 

kaasuatmosfäärin kanssa, jolloin teräksen pinnalle muodostuu oksidikerros, eli hilse. 

Lämpötilan noustessa yli 700 ̊C hapettumisnopeus kasvaa huomattavasti. (Koivisto et al., 

2004, s. 143.) 

 

Korkeissa lämpötiloissa käytetyt teräkset jaetaan ominaisuuksiensa perusteella kuumalujiin 

ja tulenkestäviin teräksiin. Kuumalujuudella tarkoitetaan materiaalin kykyä vastustaa 

virumista. Kuumalujia teräksiä käytetään yleensä noin 300 – 650 ̊C lämpötiloissa. 

Tulenkestävillä teräksillä tarkoitetaan teräksiä, joilla hapettuminen korkeissa lämpötiloissa 

on vähäistä. Tämä johtuu tulenkestävien terästen seosaineista, joiden ansiosta teräksen 

pintaan muodostuu kerros metallioksidia, joka hidastaa metallin reagointia kaasuatmosfäärin 

kanssa. Tyypillisiä tulenkestävyyttä parantavia seosaineita ovat kromi, pii ja alumiini. 

Korkean lämpötilan teräkset jaetaan austeniittisiin, ferriittisiin ja ferriittis-austeniittisiin 

teräksiin. (Kauppi, 2013, s. 9-11.) 

 

2.5.1 Austeniittiset tulenkestävät teräkset 

Austeniittisten terästen mikrorakenne on korkean nikkelipitoisuuden vuoksi pysyvästi 

austeniittinen. Tämä antaa niille hyvän sitkeyden ja kuumalujuuden. Austeniittiset 

tulenkestävät teräkset soveltuvat hyvin kylmämuovaukseen ja ne ovat hitsattavissa lähes 

kaikilla menetelmillä. Austeniittisten tulenkestävien terästen hilseilyn kestävyys on erittäin 

hyvä, mutta ne ovat herkkiä rikkipitoisille kaasuille, joita syntyy esimerkiksi turvetta 

poltettaessa. (Kauppi, 2013, s. 11.) 

 

2.5.2 Ferriittiset tulenkestävät teräkset 

Ferriittisillä tulenkestävillä teräksillä on suuri kromipitoisuus, jonka vuoksi teräksen 

mikrorakenne pysyy kaikissa lämpötiloissa ferriittisenä. Suuren kromipitoisuuden ansiosta 

niillä on hyvä hilseilynkestävyys, jota voidaan tarvittaessa parantaa seostamalla teräkseen 

alumiinia ja piitä. Ferriittisten tulenkestävien terästen kestävyys virumista vastaan on 
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selvästi austeniittisia teräksiä huonompi. Tulenkestävien ferriittisten terästen ongelmana on 

taipumus rakeenkasvuun yli 900 ̊C lämpötiloissa. Tämä johtaa teräksen 

kylmähaurastumiseen, jonka vuoksi ne eivät kestä iskumaisia rasituksia. Ferriittiset 

tulenkestävät teräkset kestävät hyvin polttolaitteissa syntyviä rikkipitoisia kaasuja. (Kauppi, 

2013, s. 11.) 

 

2.5.3 Ferriittis-austeniittiset tulenkestävät teräkset 

Ferriittis-austeniittisilla teräksillä on sekä austeniittisten että ferriittisten teräksien 

ominaisuuksia. Nikkeliseostuksen ansiosta rakenne on osittain austeniittinen, mikä parantaa 

terästen kuumalujuutta, sitkeyttä, hitsattavuutta ja kylmämuovattavuutta puhtaasti 

ferriittisiin teräksiin verrattuna. Kuumalujuus ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin puhtaasti 

austeniittisilla teräksillä. Toisaalta ferriittis-austeniittiset teräkset kestävät austeniittisia 

teräslaatuja paremmin rikkipitoisia kaasuja. Ferriittis-austeniittisillä teräksillä on myös 

ferriittisten terästen tavoin taipumusta rakeenkasvusta johtuvaan haurauteen, mutta niiden 

haurastumislämpötila on kuitenkin korkeampi kuin puhtaasti ferriittisillä teräksillä. (Kauppi, 

2013, s. 11.) 

 

2.6 Lämpölaajeneminen 

Lämpötilan kasvaessa useimmat aineet laajenevat. Tämä johtuu aineen atomien 

lämpövärähtelystä. Ainetta lämmitettäessä atomien lämpövärähtelyn amplitudi kasvaa, 

jolloin atomien välinen keskimääräinen etäisyys kasvaa. Tällöin atomit tarvitsevat enemmän 

tilaa ja aine laajenee. Absoluuttisessa nollapisteessä atomien liike on pysähtynyt. 

Lämpölaajenemisen suuruus riippuu aineille yksilöllisistä lämpölaajenemiskertoimista. 

(Young, Freedman & Ford, 2008, s. 576–577.) 

 

Kappaleen lämpölaajenemisen suuruus riippuu kappaleen koosta, lämpötilan muutoksen 

suuruudesta ja materiaalikohtaisesta lämpötilakertoimesta α. Kappaleen pituuden L muutos 

voidaan laskea seuraavasti: 

 

 𝛥𝐿 = 𝛼𝐿0𝛥𝑇 (1) 

 

Yhtälössä 1 α on materiaalin pituuden lämpölaajenemiskerroin, 𝐿0  on kappaleen 

alkuperäinen pituus ja 𝛥𝑇 on lämpötilan muutos. Yhtälö on suhteellisen tarkka vain pienillä 
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lämpötilanmuutoksilla, koska lämpötilanmuutoksen suuruus sekä alkulämpötila vaikuttavat 

lämpölaajenemiskertoimeen α. (Young et al., 2008, s. 576–577.) 

 

Kuten pituuden, myös kappaleen tilavuuden muutos lämpötilan muuttuessa riippuu 

alkutilavuudesta, lämpötilan muutoksen suuruudesta ja materiaalikohtaisesta kertoimesta β. 

Kappaleen tilavuuden muutos voidaan laskea seuraavasti: 

 

 𝛥𝑉 =  β𝑉0𝛥𝑇 (2) 

 

Yhtälössä 2 β on tilavuuden lämpölaajenemiskerroin, 𝑉0 on kappaleen alkutilavuus ja 𝛥𝑇 on 

lämpötilan muutos. Kuten pituuden muutoksessa, myös tilavuuden muutoksessa 

lämpölaajenemiskerroin vaihtelee hieman lämpötilan muuttuessa, joten yhtälö on tarkka 

ainoastaan pienillä lämpötilanmuutoksilla. (Young et al., 2008, s. 577–578.) 

 

2.7 Lämmönsiirto 

Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan eristetyssä systeemissä entropia kasvaa. 

Tämän vuoksi lämpötilaerot pyrkivät aina tasoittumaan, eli lämpöä siirtyy lämpimämmästä 

aineesta kylmempään. Lämpöenergia ei koskaan siirry itsestään alemmasta lämpötilasta 

korkeampaan, vaan siihen tarvitaan ulkoista työtä. Teknisissä sovelluksissa pyritään yleensä 

joko mahdollisimman tehokkaaseen lämmönsiirtoon tai lämmön siirtymisen estämiseen, eli 

eristämiseen (Lampinen, El Haj Assad & Kotiaho, 2008, s. 7). Lämmön siirtyminen tapahtuu 

kolmella eri tavalla: Johtumalla, konvektiolla tai säteilemällä. (Lampinen, 1997, s. 22.) 

 

Materiaalin sisällä lämpötilaerot tasoittuvat johtumalla, jolloin korkeammasta lämpötilasta 

siirtyy lämpöenergiaa kylmempään. Johtumalla tapahtuvaa lämpövirtaa �̅�  (W/m2) kuvaa 

Fourierin lämmönjohtumismalli: 

 

 �̅� = −𝜆𝛻𝑇 (3) 

 

missä 𝜆 on lämmönjohtavuus (W/mK) ja 𝛻𝑇 on lämpötilagradientti. Kaavan miinusmerkki 

johtuu lämmön johtumisesta korkeammasta lämpötilasta alempaan, eli lämpötilagradienttiin 

verrattuna päinvastaiseen suuntaan. (Lampinen, 1997, s. 22.)  
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Konvektiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kappaleen ulkopinnasta siirtyy lämpöenergiaa 

kappaletta ympäröivään kaasuun tai nesteeseen. Syntyvä lämpötilaero aiheuttaa 

ympäröivään kaasuun tai nesteeseen tiheyseroja, joka saa aikaan virtauksen. Tätä kutsutaan 

luonnolliseksi konvektioksi. Jos virtaus aiheutetaan ulkoisella voimalla, kuten puhaltimella 

tai pumpulla, puhutaan pakotetusta konvektiosta. Tällöin lämmönsiirto kappaleesta 

ympäröivään aineeseen on huomattavasti tehokkaampaa kuin luonnollisella konvektiolla. 

(Lampinen et al., 2008, s. 9.) 

 

Konvektiolla siirtyvä lämpövirta 𝑞 (W/m2) voidaan laskea seuraavasti: 

 

 𝑞 = 𝛼(𝑇𝑝 − 𝑇𝑦) (4) 

 

missä 𝛼 on lämmönsiirtokerroin, Tp pinnan lämpötila ja Ty ympäröivän kaasun tai nesteen 

lämpötila. (Lampinen, 1997, s. 23.) 

 

Kappaleen pinta lähettää omaa lämpötilaansa vastaavaa sähkömagneettista lämpösäteilyä. 

Mitä korkeampi pinnan lämpötila on, sitä lyhytaaltoisempaa on siitä lähtevä lämpösäteily. 

Mustalla kappaleella tarkoitetaan kappaletta, joka imee kaiken kappaleeseen kohdistuvan 

säteilyn riippumatta säteilyn aallonpituudesta. Termodynamiikassa säteilytehon laskemiseen 

käytetään yleensä mustan kappaleen säteilytehokaavaa, johon on lisätty emissiokerroin: 

 

 𝑞𝑠 = 𝜀𝜎𝑇𝑠
4 (5) 

 

missä qs on säteilyteho (W/m2), ε on emissiokerroin, σ on Boltzmannin vakio, eli 5,67*10-8 

W/m2K4 ja Ts
 on säteilyä emittoivan pinnan lämpötila. Emissiokerroin on kappaleen pinnan 

laadun ja lämpötilan funktiona taulukosta saatava arvo, jolla mustan kappaleen säteilytehon 

kaava saadaan vastaamaan myös muita pintoja. (Lampinen, 1997, s. 24–25.) 

 

  



15 

 

3 PYÖRIVÄN PALOPÄÄN SUUNNITTELU 

 

 

Suunnitteluprosessi etenee systemaattisen koneensuunnittelun metodia mukaillen. 

Suunnittelutyön ensimmäinen vaihe on tehtävänasettelun selvittäminen, jossa selvitetään 

työn reunaehdot ja ongelmat. Tehtävänasettelu pyritään määrittämään mahdollisimman 

tarkasti, jotta mahdolliset myöhemmin suunnitteluprosessin aikana tehdyt korjaukset 

kohdistuisivat vain tarpeellisiin kohtiin. Suunnittelun avuksi ja ratkaisujen perusteeksi 

laaditaan vaatimuslista. (Pahl & Beitz, 1992, s. 62–63.) 

 

Tehtävänasettelun selvittyä siirrytään luonnosteluvaiheeseen, jossa suoritetaan abstrahointi, 

laaditaan toimintorakennekaavio, valitaan sopivat ratkaisuvaihtoehdot, jotka 

konkretisoidaan ja pisteytetään eri ratkaisuvaihtoehdot. Abstrahoinnin tavoitteena on auttaa 

tunnistamaan suunnittelutyön oleelliset ongelmat ja yksinkertaistamalla saada selville 

tehtävän ydinolemus. Tätä vaihetta helpottaa vaatimuslista, josta analysoidaan vaaditut 

toiminnot ja tärkeimmät reunaehdot. (Pahl & Beitz, 1992, s. 72–64.) 

 

Laitteelle annetut vaatimukset määräävät kokonaistoiminnon, joka laitteen täytyy suorittaa. 

Kokonaistoiminto jakaantuu osatoimintoihin, jotka yhdistämällä muodostetaan 

toimintorakenne. Uutta laitetta suunniteltaessa luonnosteluvaiheen tärkeimpiä vaiheita on 

optimaalisen toimintorakenteen muodostaminen, koska ei vielä tunneta osatoimintoja eikä 

niiden liittymistä toisiinsa. (Pahl & Beitz, 1992, s. 81–82.) 

 

Järjestelmällisen suunnitteluprosessin aikana syntyy useita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja 

yksittäisen osatoiminnon toteuttamiseen. Ratkaisuvaihtoehtojen määrää pyritään karsimaan 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa poistamalla vaihtoehdoista liian kalliit ja hankalasti 

toteutettavat ratkaisuvaihtoehdot. Jäljelle jäävien ratkaisuvaihtoehtojen ominaisuuksia 

vertailemalla karsitaan ne, jotka ovat selkeästi ominaisuuksiltaan toisia huonompia. Jäljelle 

jäävät eli parhaimmilta vaikuttavat ratkaisuvaihtoehdot konkretisoidaan. (Pahl & Beitz, 

1992, s. 81–82.) 
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3.1 Vaatimuslista 

Systemaattisen suunnittelumetodin mukaisesti muodostetaan suunnittelun tueksi 

vaatimuslista. Vaatimuslistassa huomioidaan kaikki palopäältä vaaditut tavoitteet ja 

toiminnot, jotka suunnitellun palopään tulisi toteuttaa. Vaatimuslistassa esitetyt vaatimukset 

jaetaan kolmeen luokkaan: Kiinteisiin vaatimuksiin (KV), vähimmäisvaatimuksiin (VV) ja 

toivomuksiin (T). Kiinteät vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka on aina täytettävä. 

Vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä tiettyyn rajaan asti. Toivomukset huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan, mikäli ne eivät aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia. 

(Tuomaala, 1995, s. 80.) Pyörivän palopään suunnittelua varten muodostettu vaatimuslista 

nähdään taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Vaatimuslista. 

Vaatimukset V/T 

1. Käyttö 

Teho 40–60 kW 

Polttaa kaikenlaiset kiinteät biopolttoaineet 

Toiminta täysin automaattista 

 

2. Turvallisuus 

Ei vaaraa tulen leviämisestä 

Liikkuvat osat eivät aiheuta vaaraa ihmiselle 

Laitteen pintalämpötilat eivät saa aiheuttaa palovammariskiä 

 

4. Kunnossapito 

Vähäinen huollontarve 

 

KV 

KV 

KV 

 

 

KV 

KV 

KV 

 

 

T 

Osat helposti vaihdettavissa 

Huollettavissa tavanomaisilla työkaluilla 

Käyttöikä 15 vuotta 

 

T 

KV 

VV 

5. Valmistus  

Valmistusystävällinen rakenne T 
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3.2 Toimintorakenne 

Pyörivältä palopäältä vaadittu toimintorakenne lohkokaavion muodossa esitetään kuvassa 2. 

Palopään toimintorakenne jaetaan neljään osatoimintoon, jotka ovat polttoaineen syöttö, 

palamisilman tuonti, palavan polttoaineen sekoitus ja tuhkan poisto. 

 

Polttaa 

polttoaineen

Syöttää 

polttoaineen

Tuo 

palamisilman

Pyörittää 

tulipesää
Poistaa 

tuhkan

- Riittävän 

suuri 

säätöalue 

syötön 

määrälle

- Saatava aikaan 

pyörivä ilmavirtaus 

tulipesään

- Osa ilmasta tuotava 

polttoaineen alle

- Mahdollisuus 

pysäyttää ilman tuonti

- Riittävän hidas 

pyöritysnopeus

- Pyöritysnopeuden 

säätö

 

Kuva 2. Toimintorakenne. 

 

3.3 Osatoimintojen mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot 

Toimintorakenteessa kokonaistoiminto jakaantui osatoimintoihin. Osatoimintojen 

toteuttamiseen on hyvä ideoida useita eri vaihtoehtoja, joista lopuksi valitaan parhaat. 

Ratkaisuvaihtoehtoja pohtiessa suunnittelija arvioi jokaista syntyvää ideaa. Onko idea edes 

teoriassa mahdollinen toteuttaa, tietyin ehdoin toimiva tai suoraan jatkokehityskelpoinen.  

Seuraavissa kappaleissa käsitellään erikseen palopään jokainen osatoiminto ja vaihtoehtoja 

sen toteuttamiseen. (Ullman, 2010, s. 218–219.) 

 

3.3.1 Polttoaineen syöttö 

Polttoaine pitää saada syötettyä pyörivän tulipesän alkupäähän. Polttoainetta ei syötetä 

jatkuvana virtana, vaan pieninä annoksina silloin tällöin. Annosten syöttötiheys riippuu 

tehontarpeesta ja käytetyn polttoaineen energiasisällöstä. Vaihtoehtoja polttoaineen syöttöön 

on esitetty kuvassa 3.  
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Kuva 3. Vaihtoehtoja polttoaineen syöttämiseen tulipesään.  

 

Käytetyin ratkaisu polttoaineiden syötölle tämän kokoluokan palopäissä on syöttöruuvi, joka 

pyörii oman suojaputkensa sisällä. Syöttöruuvi ja putki sijoitetaan vaakatasoon pyörivän 

palopään pyörimisakselille, jolloin palopää pyörii niiden ympäri. Syöttöruuvin pyöritys 

tapahtuu ruuvin toisesta päästä sähkömoottorilla, jota käytetään jaksottaisesti polttoaineen 

tarpeen mukaan. Syöttöruuvin ongelmana on mahdollisuus takapaloon, eli tilanteeseen, jossa 

tuli lähtee etenemään syöttöruuvia pitkin takaisinpäin. Suurin riski takapalon syntymiseen 

on tilanne, jossa vaadittava tehontarve on pieni, eli syöttöruuvi pyörii harvoin joten tulella 

on näin aikaa edetä ruuvissa väärään suuntaan. 

 

Polttoaineannos olisi mahdollista työntää tulipesään pyörimisakselille sijoitettua putkea 

pitkin käyttämällä pitkäiskuista hydraulisylinteriä. Männän eteen pudotetaan annos 

polttoainetta sylinterin ollessa takimmaisessa asennossaan. Tämän jälkeen sylinteri aloittaa 

liikkeen ja työntää polttoaineen tulipesään. Tällainen ratkaisu estäisi täysin takapalon 

syntymisen, sillä männän edessä olisi polttoainetta ainoastaan silloin, kun se suorittaa 

polttoaineen syöttöä.  

 

Kolakuljetinta käytetään usein polttoaineen siirtämiseen suuremmissa polttolaitoksissa. 

Kolakuljetin muodostuu kahdesta kuljetinketjusta, joiden väliin on kiinnitetty erityyppisiä 

kolia, jotka työntävät materiaalia edellään. Kuljettimen liikuttamiseen käytetään 

sähkömoottoria, joka pyörittää ketjupyörää. Kolakuljetinta käytettäessä tulipesän ja 

kuljettimen välin tiivistäminen ilmatiiviiksi on vaikeaa. Lisäksi kolakuljetin vaatii 

pystysuunnassa melko paljon tilaa, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia pienikokoisen tulipesän 

yhteyteen sijoitettaessa.  
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3.3.2 Palamisilman tuonti 

Mahdollisimman täydellisen palamisen varmistamiseksi tulipesän sisällä palamisilman tulisi 

joutua pyörivään liikkeeseen tulipesän pituusakselin ympäri. Pyörivä ilmavirtaus saadaan 

aikaan puhaltamalla palamisilma tulipesän sisälle tangentin suunnassa. Koska tulipesä 

pyörii, täytyy ilmareikiä sijoittaa symmetrisesti tulipesän kehälle. Tangentin suuntainen 

ilmavirtaus saadaan yksinkertaisimmillaan aikaan poraamalla tulipesän vaipan ilmareiät 

tangentin suuntaisiksi. Tangentin suuntaisten ilmareikien käyttö myös vähentää tulipesästä 

ilmareikien kautta ulos putoavan tuhkan määrää, kun ilmareiät tehdään tulipesän 

pyörimissuuntaan nähden vastakkaiselle puolelle. Vaihtoehtoja palamisilman tuonnille on 

esitetty kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4. Vaihtoehtoja palamisilman tuontiin tulipesän sisälle. 

 

Valmistuksellisesti helpoin vaihtoehto on porata riittävä määrä pyöreitä reikiä tulipesän 

kylkeen. Pyöreiden ilmareikien haittapuolena on mahdollisesti ilmarei’istä tulipesän 

ulkopuolelle putoavat polttoainepartikkelit. Suorakaiteen muotoisen, kapean ilmareiän läpi 

polttoainepartikkelien putoaminen olisi todennäköisesti vähäisempää. Haittapuolena on 

valmistuksen vaikeutuminen. Suorakaiteen muotoiset ilmareiät olisi helpointa tehdä 

levyaihioon esimerkiksi laser- tai vesisuihkuleikkauksella ennen kuin se taivutetaan 

ympyräkartioksi.  

 

Toinen vaihtoehto on sijoittaa tulipesän sisäpuolelle erillisiä ilmakammioita, joista ilma 

poistuu tulipesään tangentin suuntaisesti. Ilmakammio voidaan tehdä yksinkertaisimmillaan 

esimerkiksi kulmatangosta, joka hitsataan tulipesän sisäpintaan. Palamisilman tuonti 

ilmakammion sisään onnistuu yksinkertaisesti poraamalla tulipesän kylkeen säteen 



20 

 

suuntaisia pyöreitä reikiä. Tulipesän sisään hitsatut kulmatangot myös tehostavat 

polttoaineen sekoittumista tulipesän pyöriessä.   

 

3.3.3 Tulipesän pyöritys 

Tulipesässä palavan polttoaineen sekoittaminen tapahtuu pyörittämällä tulipesää hitaasti 

pituusakselinsa ympäri. Pyörityksen keskeisiä ominaisuuksia ovat riittävän hidas 

pyöritysnopeus, mekanismin yksinkertaisuus ja luotettavuus. Vaihtoehdot pyörityksen 

energianlähteeksi ovat sähkö ja hydrauliikka. Tulipesän pyöritys voidaan toteuttaa jatkuvan 

hitaan pyörimisen ohella myös askeleittain. Kuvasta 5 nähdään erilaisia vaihtoehtoja 

tulipesän pyörityksen toteuttamiseen. 

 

 

Kuva 5. Vaihtoehtoja tulipesän pyörityksen toteuttamiseen. 

 

Tulipesän pyörimisnopeuden on oltava hyvin hidas, vain noin 3-5 kierrosta tunnissa. Näin 

hitaan jatkuvan pyörimisliikkeen toteuttaminen vaatisi erittäin suuren välityssuhteen, joten 

tulipesän pyöritys on järkevämpää toteuttaa askeleittain. Askelittainen pyöritys voidaan 

toteuttaa joko sähkö- tai hydraulimoottorilla, jota käytetään ainoastaan hetken aikaa 

kerrallaan. Toinen vaihtoehto on käyttää pyöritykseen hydraulisylinteriä tai sähköistä 

lineaarimoottoria, joka työntää käyttöpyörää yhden hammasvälin kerrallaan eteenpäin, kuten 

kuvan 5 viimeisessä vaihtoehdossa. 

 

Hydraulisylinterin käyttäminen tulipesän pyörittämiseen on kallista, mikäli muut 

hydrauliikan vaatimat komponentit, kuten pumppu ja venttiilit, joudutaan hankkimaan 

ainoastaan tulipesän pyöritystä varten. Hydrauliikan käyttö muuttuu huomattavasti 

edullisemmaksi, mikäli hydraulipumppu on jo valmiiksi olemassa esimerkiksi polttoaineen 
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kuljettimien käyttöä varten. Hydraulisylinterin voi korvata myös sähköisellä 

lineaarimoottorilla, jolloin hydraulipumppua tai venttiileitä ei tarvita. Haittapuolena on 

lineaarimoottorien suhteellisen korkea hinta. 

 

Tulipesän pyörittäminen suoralla ratasvedolla vaatii käyttöpyörän ulkokehälle koneistetun 

hammaskehän, johon pyörittävän moottorin hampaat vastaavat. Suuren välityssuhteen 

toteuttamiseksi helpointa olisi käyttää kierukkavaihdetta. Haittapuolena on koneistettujen 

hammaspyörien korkea hinta. Lisäksi varsinkin kierukkavaihde vaatii hyvän voitelun 

kulumisen välttämiseksi. 

 

Ketjuvälityksen käyttö on yksinkertainen ja näin hitaalla pyörimisnopeudella ketjupyöriä ei 

välttämättä tarvitse koneistaa, vaan riittävä tarkkuus saavutetaan tekemällä ketjupyörät 

esimerkiksi laserilla leikkaamalla. Tällöin ketjupyörien hinta pysyy matalampana. 

Ketjuvälityksen haittapuolena on ketjun vaatima voitelu, joka käyttäjän on muistettava tehdä 

säännöllisesti ketjun ja ketjupyörien kulumisen välttämiseksi. Ketjun katketessa uusi ketju 

on mahdollista asentaa palopäätä purkamatta, kun käytetään liitoslenkkiä ketjun päiden 

yhdistämiseen. 

 

Hihnavälityksen käyttö on myös yksinkertainen vaihtoehto. Sähkömoottorin akselille 

asennettavat hihnapyörät ovat osto-osina suhteellisen edullisia, mutta palopään pyöritykseen 

käytettävä hihnapyörä täytyy valmistaa itse, mikä nostaa sen hintaa. Hihnan rikkoutuessa 

uuden hihnan asentaminen vaatii palopään sammuttamisen ja purkamisen. Hihnan hyvä 

puoli on se, ettei se tarvitse voitelua ja vaihtohihna on edullinen.  

 

3.3.4 Tuhkan poisto 

Kaikki kiinteiden biopolttoaineiden sisältämät aineet eivät pala tulipesässä. Polttoaineen 

palamaton osa, tuhka, täytyy siis saada poistettua tulipesästä. Tuhkan poistamiseen 

tulipesästä ideoidut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Vaihtoehtoja tuhkan poistamisen toteuttamiseen. 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuhka poistetaan tulipesästä painovoimaisesti tekemällä 

tulipesä ympyräkartion muotoiseksi, jolloin tulipesän pyöriessä polttoaine siirtyy palamisen 

edetessä hitaasti alamäkeen, eli kohti kartion reunaa. Kartion reunan jälkeen tuhka putoaa 

alaspäin sille varattuun tilaan. 

 

Puupolttoaineiden tuhka on suurimmaksi osaksi hyvin hienojakoista ja kevyttä, joten se 

lähtee helposti ilmavirran mukaan. Säätämällä palamisilmapuhallin tuottamaan ajoittain 

suuremman virtausnopeuden, voitaisiin tuhka saada poistumaan tulipesästä ilmavirran 

mukana. Tällöin tosin kaikki ilma ei ehtisi osallistua palamiseen, joten tulipesän ja kattilan 

läpi puhallettava ilma jäähdyttäisi kattilaa ja huonontaisi näin hyötysuhdetta. Ilmavirta ei 

myöskään poista tulipesästä polttoaineen seassa tulleita raskaita epäpuhtauksia, kuten kiviä 

ja maa-ainesta.  

 

Tuhkan poisto voitaisiin tehdä myös mekaanisesti muotoilemalla tulipesän sisäpintaan 

kierre, joka tulipesän pyöriessä siirtäisi palavaa polttoainetta lähemmäs tulipesän 

loppupäätä. Kierteen nousu mitoitettaisiin pyörimisnopeuden suhteen siten, että kaikki 

polttoaine ehtii palaa tulipesän loppupäähän mennessä. Kierteen ei välttämättä tarvitse olla 

edes jatkuva, vaan tulipesän sisäpintaan voidaan hitsata esimerkiksi 100 mm pituisia 

lattatankoja hieman viistoon siten, että ne tulipesän pyöriessä työntävät tulipesän pohjalla 

olevaa polttoainetta vähän kerrallaan eteenpäin.  

 

3.4 Ideamatriisi 

Osatoimintojen mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja yhdistelemällä pitäisi löytää ratkaisu, joka 

toteuttaa vaaditun kokonaistoiminnon. Tätä varten eri osatoiminnoille ideoiduista 
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ratkaisuvaihtoehdoista muodostetaan ideamatriisi, joka auttaa löytämään keskenään 

yhteensopivat ratkaisuvaihtoehdot. Ideamatriisissa osatoiminnot ovat vaakariveillä ja niiden 

perässä niihin ideoidut ratkaisuvaihtoehdot. Pyörivän palopään ideamatriisi esitetään 

kuvassa 7.  

 

Polttoaineen syöttö 

   

 

Palamisilman tuonti 

  
 

 

Tulipesän pyöritys 

 
  

 

Tuhkan poisto 

 

  

Kuva 7. Ideamatriisi.   



24 

 

3.5 Ratkaisuvaihtoehtojen pistearviointi 

Seuraavaksi arvostellaan eri ratkaisuvaihtoehdot, jotta saadaan muodostettua 

kokonaisuutena paras vaaditun kokonaistoiminnon toteuttava yhdistelmä.  Kullekin 

osatoiminnolle muodostetaan tavoitteet, jotka ratkaisun tulisi täyttää. Tässä tapauksessa 

toiminnoilta vaadittavia ominaisuuksia on vaikea ilmoittaa tarkoilla lukuarvoilla, joten 

karkea vertailu eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä suoritetaan parivertailuna. Parivertailussa 

kaikkia ratkaisuvaihtoehtoja vertaillaan pareittain jokaisen arviointikriteerin suhteen. 

Kustakin parista paremmin kriteerit täyttävä saa taulukkoon arvon yksi ja toinen arvon nolla. 

Ratkaisuvaihtoehtojen paremmuusjärjestys saadaan palstasummista. Taulukon sarakkeissa 

esitetään arvosteltavat ratkaisuvaihtoehdot ja riveillä vaihtoehto, johon verrataan. Arviointi 

ei siis johda absoluuttisiin pistemääriin, vaan ratkaisuvaihtoehtojen keskinäiseen 

paremmuusjärjestykseen. (Pahl & Beitz, 1992, s. 140–152.) 

 

Polttoaineen syötön ominaisuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat syötön säädettävyys, 

rakenteellinen yksinkertaisuus, paloturvallisuus sekä mahdollisuus asentaa pyörivä palopää 

mahdollisimman vähillä muutoksilla erimallisen palopään tilalle. Polttoaineen syötön 

pisteytys esitetään taulukossa 2. Parivertailussa parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin 

syöttöruuvin käyttö. Syöttöruuvin suurimpana vahvuutena on mahdollisuus asentaa pyörivä 

palopää pienillä muutoksilla erimallisen palopään tilalle, sillä suurin osa tämän kokoluokan 

palopäistä käyttää syöttöruuvia polttoaineen syöttöön. Syöttöruuvi on myös rakenteellisesti 

muita vaihtoehtoja yksinkertaisempi. Työntösylinterin ainut vahvuus muihin verrattuna on 

paloturvallisuus. 

 

Taulukko 2. Polttoaineen syötön ratkaisuvaihtoehtojen vertailu.  

 Syöttöruuvi Työntösylinteri Kolakuljetin 

Syöttöruuvi - 0 0 

Työntösylinteri 1 - 0 

Kolakuljetin 1 1 - 

Yhteensä 2 1 0 

 

Palamisilman tuonnin vaihtoehtojen vertailussa arviointikriteereinä ovat palamisilman 

mahdollisimman tasainen jakautuminen tulipesän sisällä, valmistusystävällisyys ja 

ilmareikien tukkeutumattomuus. Palamisilman tuonnin ratkaisuvaihtoehtojen arviointi 
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esitetään taulukossa 3. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuu tulipesän sisään rakennettujen 

ilmakammioiden käyttö. Ilmakammioiden vahvuuksina on palamisilman tasainen 

jakautuminen tulipesässä sekä nelikulmaisiin ilmareikiin verrattuna helpompi 

valmistettavuus.  

 

Taulukko 3. Palamisilman tuonnin ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 

 Pyöreät 

ilmareiät 

Nelikulmaiset 

ilmareiät 

Ilmakammiot 

Pyöreät ilmareiät - 1 1 

Nelikulmaiset ilmareiät 0 - 1 

Ilmakammiot 0 0 - 

Yhteensä 0 1 2 

 

Tulipesän pyörityksen arvioinnissa kriteereinä ovat rakenteen yksinkertaisuus ja edullisuus, 

toimintavarmuus, vähäinen huollon tarve ja kuluvien osien vaihtamisen helppous. Tulipesän 

pyörityksen ratkaisuvaihtoehtojen arviointi esitetään taulukossa 4. Parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi osoittautuu ketjuveto. Muihin vaihtoehtoihin verrattuna ketjuveto on 

edullisempi valmistaa, sillä ketjuja ja ketjupyöriä saa osto-osina ja ainoa ketjun vaatima 

huoltotoimenpide on ajoittainen rasvaus. Hihnaveto vaatisi vielä vähemmän huoltoa, mutta 

kuluneen tai katkenneen hihnan vaihto edellyttää koko palopään purkamista. Sen sijaan 

liitoslenkkiä käyttämällä ketju on helposti vaihdettavissa ilman, että koko palopäätä tarvitsee 

purkaa. Ratasveto karsiutuu pois suurten valmistuskustannusten vuoksi, sillä näin suuren 

välityssuhteen toteuttaminen kannattaisi toteuttaa lieriöhammaspyörien sijaan 

kierukkavaihteella. Tällöin taas kulumisen välttämiseksi vaihde pitäisi sijoittaa öljykylpyyn, 

mikä taas vaatisi tiiviin koteloinnin. Hydraulisylinterit ovat edullisia, mutta vaativat 

toimiakseen myös hydraulipumpun, pumppua pyörittävän sähkömoottorin ja venttiilit, 

jolloin kokonaiskustannukset kasvavat muita vaihtoehtoja suuremmiksi. Myös 

lineaarimoottori karsiutuu korkean hinnan vuoksi. 
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Taulukko 4. Tulipesän pyörityksen ratkaisuvaihtoehtojen arviointi.  

 Suora 

ratasveto 

 

Ketjuveto Hihnaveto Hydraulisylinteri/ 

lineaarimoottori 

Suora ratasveto - 1 1 1 

Ketjuveto 0 - 0 0 

Hihnaveto 0 1 - 0 

Hydraulisylinteri/ 

lineaarimoottori 

0 1 1 - 

Yhteensä 0 3 2 1 

 

Tuhkan poiston vaihtoehtojen arvioinnissa kriteereinä olivat toimintavarmuus, tulipesän 

valmistusystävällisyys ja vaikutus hyötysuhteeseen. Tuhkan poiston ratkaisuvaihtoehtojen 

arviointi esitetään taulukossa 5. Kuten taulukosta nähdään, paras vaihtoehto on tulipesän 

muotoilu kartiomaiseksi. Sisäpuoliseen kierteeseen verrattuna kartiomainen tulipesä on 

helpompi valmistaa ja yhtä toimintavarma. Ilmavirran käyttö on epävarma raskaiden 

epäpuhtauksien poistossa ja huonontaa kattilan hyötysuhdetta.  

 

Taulukko 5. Tuhkan poiston ratkaisuvaihtoehtojen arviointi.  

 Kartiomainen 

tulipesä 

Voimakas ilmavirta Sisäpuolinen kierre 

Kartiomainen 

tulipesä 

- 0 0 

Voimakas ilmavirta 1 - 1 

Sisäpuolinen kierre 1 0 - 

Yhteensä 2 0 1 

 

3.6 Kokonaisratkaisun valinta 

Osatoimintojen parhaat ratkaisuvaihtoehdot yhdistämällä syntyy kokonaisratkaisu. 

Kokonaisratkaisua valitessa tarkastellaan myös ratkaisujen keskinäistä yhteensopivuutta. 

Pyörivän palopään tapauksessa yhteensopivuusongelmia ei ole. Osatoimintojen 

ratkaisuvaihtoehtojen pisteytyksen perusteella valitaan polttoaineen syöttöön toteuttamiseen 
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syöttöruuvi, palamisilman tuontiin tulipesän sisäpintaan kiinnitetyt ilmakammiot, tulipesän 

pyöritykseen ketjuveto ja tuhkan poistoa varten tulipesä tehdään kartiomaiseksi. 

 

3.7 Osakohtainen kehittely 

Kun parhaat ratkaisuvaihtoehdot osatoimintojen toteuttamiseen on selvitetty, muodostetaan 

parhaiksi todetuista vaihtoehdoista todellinen, toimiva tuote. Yksittäisten osien suunnittelun 

aikana suunnittelijan on otettava huomioon toiminnon lisäksi myös materiaali, muotoilu, 

valmistus, kustannukset, vaikutus kokoonpanoon ja tuotteen käytettävyyteen. 

Suunnitteluvaihe tehdään nykyään pitkälti tietokoneavusteisesti. Tietokoneella tehtävät 3D-

mallit havainnollistavat osien ulkonäköä ja helpottavat osien yhteensopivuuden 

tarkastamista ja kokoonpanon toteuttamisen suunnittelua. Suunnitteluvaiheen lopussa 

tuotteesta on valmistuspiirustukset, osaluettelo, lujuustekniset analyysit sekä ohjeet 

kokoonpanon ja laadunvalvonnan toteuttamiseen. Tämän jälkeen tuotanto voidaan 

käynnistää. (Ullman, 2010, s. 90–91 & 241–245.) 

 

3.7.1 Tulipesä 

Polttoaineen palaminen tapahtuu tulipesän sisällä. Suunniteltu tulipesä nähdään kuvassa 8. 

Tulipesä on ympyräkartio, jonka sisään palamisilma tuodaan vaippaan porattujen reikien 

läpi. Ympyräkartion kylkikulma on 5 astetta, mikä on käytännössä toimivaksi havaittu arvo 

tuhkan siirtämiseksi. Parhaan palamistuloksen varmistamiseksi palamisilma syötetään 

tulipesään tangentin suuntaisena, jolloin ilmavirtaus saadaan pyörimään tulipesän 

pituusakselin ympäri. Ilman ohjaus toteutetaan hitsaamalla tulipesän sisään kulmatankoja. 

Kulmatankojen toinen reuna hitsataan tulipesään katkohitsillä, jolloin palamisilma pääsee 

kulmatangon sisältä tulipesään tangentin suuntaisena hitsisaumojen väliin jäävästä raosta. 

Kulmatankojen toinen reuna ja päädyt hitsataan jatkuvalla hitsillä ilmatiiviiksi, jotta kaikki 

ilma kulkee vain halutuista raoista. Palamisilma puhalletaan kulmatankojen sisään tulipesän 

vaippaan tehtyjen 8 mm reikien läpi. 
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Kuva 8. Suunniteltu tulipesä. 

 

Tulipesän takapäähän hitsataan 8 mm levystä leikattu laippa, joka tiivistää tulipesän ja 

kotelon välin. Tulipesä tehdään 8 mm levystä leikkaamalla, jonka jälkeen aihio taivutetaan 

ympyräkartioksi. Ilmareiät porataan levyyn ennen taivuttamista. Tulipesän etureunaan 

hitsataan 8 mm levystä leikattu paksu laippa, joka on halkaisijaltaan 40 mm tulipesän 

etureunaa suurempi. Tähän laippaan porataan 6 halkaisijaltaan 8 mm reikää. Näihin reikiin 

sijoitetaan ruuvit, joilla tulipesä kiinnitetään laakeroinnin mahdollistavaan väliputkeen.  

 

Tulipesän ja väliputken laippojen välille jätetään noin 15–25 mm paksuinen kerros eristettä, 

millä pyritään vähentämään tulipesästä laakerille johtuvaa lämpöä. Eristeenä käytetään 

tulenkestävää keraamista pahvia Nefalit 1100, jonka lämmönkesto on 1100 ̊C ja 

lämmönjohtavuus noin 0,12 W/mK 400 ̊C lämpötilassa. Pahviin päädyttiin siksi, että se on 

helppo leikata haluttuun muotoon ja asentaa paikoilleen. Lisäksi se on suhteellisen edullista, 

sillä 3 mm paksuinen 1 m2 levy maksaa ainoastaan 20 €/m2. Tiivistekerrosten lukumäärää 

muuttamalla saadaan vaikutettua laakerin lämpötilaan. (Kemitura.) 

 

Tulipesän materiaaliksi valitaan ferriittinen tulenkestävä teräs. Tulenkestävistä teräksistä 

ferriittinen kestää parhaiten rikkipitoisia savukaasuja, joita syntyy esimerkiksi käytettäessä 

turvetta polttoaineena. Tulenkestävän ferriittisen teräksen haittapuolina on korkeissa 
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lämpötiloissa tapahtuva rakeenkasvu, joka aiheuttaa kylmähaurastumista. Tämän vuoksi 

laitetta huollettaessa on varottava kohdistamasta tulipesään iskumaisia kuormia.  

 

3.7.2 Väliputki 

Väliputki välittää pyöritysvoiman ketjupyörältä tulipesälle. Väliputki laakeroidaan koteloon 

väliputken ympärille tulevan laipallisen liukulaakerin avulla. Samalla väliputki toimii 

laakeripesänä väliputken sisällä kulkevalle syöttöruuvin suojaputkelle, jonka laakerina 

toimii suora 50 mm levyinen liukulaakeri. Tämän liukulaakerin pysyminen paikallaan 

varmistetaan pidätinrenkaalla. Suunniteltu väliputki nähdään kuvassa 9. Väliputken 

tulipesän puoleiseen päähän hitsataan levystä leikattu, ulkohalkaisijaltaan 230 mm ja 

paksuudeltaan 8 mm laippa, johon porataan 6 halkaisijaltaan 8 mm reikää, joista väliputki 

kiinnitetään ruuveilla tulipesään. Samalla laippa myös tarjoaa vastinpinnan kotelon 

laakerointiin käytetyn liukulaakerin laipalle. Ketjupyörä kiinnitetään väliputkeen kahdella 

säteen suuntaisella M10 ruuvilla, joita varten väliputkeen porataan reiät, joihin tehdään 

kierteet. Lisäksi tehdään laakerin kohdalle kahdet 8 mm reiät rasvanippoja varten. 

Väliputken aihiona on 160x132 mm ainesputki. 

 

 

Kuva 9. Suunniteltu väliputki. 
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3.7.3 Kotelo 

Tulipesää ympäröivä kotelo tehdään 3 mm levyistä taivuttamalla. Kotelon pituus on 380 mm 

ja leveys 314 mm. Suunniteltu kotelo nähdään kuvasta 10. Kotelo koostuu neljästä osasta. 

Pohja ja kyljet tehdään yhdestä levystä taivuttamalla. Kotelon katto ja etuseinä muodostavat 

toisen osan, jota samalla hyödynnetään tarjoamaan kiinnityspisteet ketjupyörän kotelolle. 

Etuseinän keskelle leikataan halkaisijaltaan 178 mm reikä, johon hitsataan laakeripesänä 

toimiva ainesputki. Putkeen porataan kaksi reikää rasvanippoja varten. Kotelo kiinnitetään 

takaseinästään ruuveilla kattilan seinään, jolloin se kannattelee koko laitteen ja syöttöruuvin 

painoa. Tarvittava palamisilma puhalletaan kotelon sisälle palamisilmapuhaltimella, jota 

varten kotelon kylkeen tehdään reikä. Kotelon on oltava ulospäin täysin tiivis, jottei 

savukaasuja pääse kattilahuoneeseen missään tilanteessa. Suurin haaste on pyörivän 

tulipesän ja paikallaan pysyvän kotelon välin tiivistäminen kattilan puolella. Tästä välistä 

tulisi saada mahdollisimman tiivis, sillä välistä vuotava ilma ei osallistu palamiseen ja 

jäähdyttää kattilaa, mikä huonontaa kattilan hyötysuhdetta. 

 

 

Kuva 10. Suunniteltu kotelo. 
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Kotelon takaseinä, eli kattilan puolelle tuleva seinä, tehdään 3 mm peltilevystä, jonka 

reunoihin porataan 12 reikää, joista palopää kiinnitetään kattilan seinään. Keskelle 

takaseinää leikataan halkaisijaltaan 270 mm reikä, josta tulipesä tulee läpi. Tulipesän 

takapäässä oleva kaulus vastaa kotelon takaseinän reiän reunoihin. Jousivoima työntää 

tulipesän kaulusta takaseinää vasten, jolloin tulipesän ja kotelon välistä tulee riittävän tiivis. 

Takaseinään leikatun reiän halkaisija on 27 mm suurempi kuin tulipesän halkaisija 

takaseinän kohdalla, jotta tulipesän halkaisija mahtuu kasvamaan lämpölaajenemisen 

vaikutuksesta.  

 

Kotelon takaseinän ja kattilan seinän välin on oltava ilmatiivis. Käytettävän tiivisteen on 

kestettävä altistus kuumille savukaasuille sekä tuhkalle. Korkeissa lämpötiloissa 

tiivistemateriaaleina käytetään yleensä lasikuitua tai keraameja. Oletettavasti savukaasut 

ovat tiivisteen kohdalla niin kuumia, että lasikuidun lämmönkesto on riittämätön, joten 

valitaan tiivisteeksi keraaminen tiiviste, joka sallii 900 ̊C käyttölämpötilan. (Finlon Oy) 

 

Kotelon takaseinän ja kattilan seinän välinen pinta on tasainen, joten nauhatiiviste on helppo 

asentaa. Tarvittava tiivisteen pituus on noin 1600 mm. Kotelon takaseinän leveys 

mahdollistaa maksimissaan 40 mm levyisen tiivistenauhan käytön. Todellinen tarvittava 

tiivisteen leveys riippuu kuitenkin kattilan seinän rakenteesta. Metallivahvistettu 

keraaminen nauha 3x40 mm maksaa 4,6 €/m. Pienin ostettava määrä on kuitenkin 5 metriä, 

joten tiivisteen kustannukseksi tulee 23 €. (Finlon Oy) 

 

Kotelon etuseinä tehdään myös 3 mm levystä ja se hitsataan kiinni kotelon seiniin koko 

matkaltaan ilmatiiveyden varmistamiseksi. Kotelon etuseinään hitsataan ainesputki, joka 

toimii laakeripesänä tulipesän pyörittämiseen käytetylle laipalliselle liukulaakerille. 

Laakerin voitelua varten ainesputken kylkiin porataan 8 mm reiät rasvanipoille. Aihiona on 

ulkohalkaisijaan 177,8 mm ainesputki 6,3 mm seinämävahvuudella.  

 

Kotelon pinnan ei pitäisi lämmetä palovammakynnyksen yläpuolelle laitteen ollessa 

toiminnassa. Palovammakynnyksellä tarkoitetaan kosketettavan pinnan lämpötilaa, jonka 

yläpuolella ihoon syntyy palovamma tietyn kosketusajan jälkeen. Kosketettavissa olevien 

pintojen lämpötiloja käsitellään standardissa SFS 563. Vahingossa tapahtuvan kosketuksen 

kosketusaikana käytetään standardin mukaan vähintään yhtä sekuntia. Standardin mukaan 
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pinnoittamattoman metallin palovammakynnys on 65 -70 ̊C yhden sekunnin kosketusajalla. 

Palovammakynnystä voidaan nostaa metallin pinnoituksella. Tällöin palovammakynnys 

riippuu pinnoitteen paksuudesta. Esimerkiksi 0,1 mm paksuinen lakkapinnoite nostaa 

palovammakynnystä noin 18 ̊C yhden sekunnin kosketusajalla. (SFS 563, 1994, s. 6-9.) 

 

3.7.4 Syöttöruuvi ja ruuviputki 

Palopää suunnitellaan tilaajan toivomuksesta käyttämään halkaisijaltaan 115 mm 

syöttöruuvia. Tämän kokoisen syöttöruuvin suojaputkena on yleensä ulkomitaltaan 139,7 

mm ainesputki, jonka seinämänpaksuus on 4,5 mm. Tällöin syöttöruuvi on 15,7 mm 

suojaputkea pienempi, mikä takaa riittävän toimintavälyksen.  

 

3.7.5 Laakerointi 

Tulipesän pyörimisen mahdollistamiseksi se on laakeroitava koteloon. Toisaalta syöttöruuvi 

suojaputkineen sijaitsee tulipesän pyörimisakselilla, joten niiden on mahduttava tulemaan 

tulipesän laakeroinnin läpi. Laakerien liukumisnopeus on hidas (noin 0,013 m/s), joten 

voidaan käyttää vierintälaakereiden sijaan edullisempia liukulaakereita. Tulipesän 

laakerointi koteloon tapahtuu lähellä tulipesän kuumia osia, joten laakereidenkin kohdalla 

lämpötila nousee todennäköisesti muutamaan sataan asteeseen. Laakereiden voitelussa 

käytetään kuumankestävää vaseliinia, joka kestää hetkellisesti jopa 450 ̊C lämpötilan.  

 

Väliputki laakeroidaan koteloon laipallisella liukulaakerilla. Tämän laakerin laakeripesänä 

toimii kotelon etuseinään hitsattu putki, jonka sisämitta on 165 mm. Valitun liukulaakerin 

ulkomitta on 165 mm ja sisämitta 160 mm. Laakerin välykseksi valmistaja suosittelee 1,5 

promillen välystä huoneenlämmössä. Kuumissa olosuhteissa välystä suositellaan lisättävän 

0,13 promillea jokaista 10 asteen lämpötilannousua kohti. Tällöin laipallinen laakeri 

tarvitsee jo huoneenlämmössä 0,24 mm välyksen. Laakerin arvioitiin lämpenevän käytön 

aikana maksimissaan 200 ̊C-asteeseen, sillä se on eristetty tulipesästä ja kotelon sisälle 

puhallettava ilmavirta jäähdyttää laakeria jatkuvasti. Arvioidulla lämpötilannousulla 

tarvittavaksi laakerivälykseksi saadaan 0.61 mm.  

 

Syöttöruuvin suojaputken ympärillä on myös oltava laakeri, sillä tulipesän pyöritykseen 

käytetty väliputki pyörii paikallaan pysyvän suojaputken ympäri. Laakerin liukumisnopeus 

on samaa luokkaa edellisen laakerin kanssa, joten laakeriksi voidaan taas valita liukulaakeri. 
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Suojaputki laakeroidaan väliputkeen kaukana tulipesän kuumista osista, joten laakerin 

kohdalla lämpötila tuskin nousee muutamia kymmeniä asteita enempää. Laakerointiin 

käytetään suoraa liukulaakeria, joka lukitaan paikoilleen pidätinrenkaalla. Valitun laakerin 

sisämitta on 140 mm ja ulkomitta 145 mm. Syöttöruuvin suojaputki on ulkomitaltaan 139,7 

mm, joten laakerivälykseksi jää 0,3 mm, mikä riittää laakerivälykseksi 70 asteeseen saakka. 

Laakerivälysten laskelmat on esitetty liitteessä 4.  

 

Laakerinvalmistaja suosittelee valittuja laakereita käytettäessä akselin pinnankarheudeksi 

0,4-0,8 Ra, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä käyttöikä. Väliputki voidaan laipallisen 

laakerin kohdalta helposti sorvata vaadittuun pinnankarheuteen. Ruuviputken ulkopinnan 

pinnankarheuden varmistaminen on vaikeammin toteutettavissa, erityisesti jos palopää 

asennetaan jo olemassa olevan palopään tilalle käyttäen vanhaa ruuviputkea.  

 

3.7.6 Pyöritysmoottori ja ketjuvälitys 

Tulipesää pyörittää sähkömoottori rullaketjun välityksellä. Tulipesän pyörimisnopeuden 

halutaan olevan hyvin hidas, sillä liian nopea pyörähdys häiritsee palamista. Tämän vuoksi 

valitaan sellainen vaihdemoottori, jossa on jo valmiina sisäänrakennettu välitys. Tulipesää 

pyörittävä sähkömoottori on katkokäytöllä, eli moottoria käytetään vain sen aikaa, että 

tulipesä ehtii pyörähtää halutun astemäärän, noin 15–30 astetta kerrallaan. Tällöin 

sähkömoottorin valinta voidaan tehdä melko vapaasti, koska tulipesän pyörimisnopeudella 

ei ole tarkkoja raja-arvoja. Sähkömoottorin käyttöaikaa säätämällä voidaan tulipesän 

pyörittämiseen käyttää useita eri sähkömoottoreita ja välityssuhteita sen mukaan, millainen 

moottori on käytössä.  

 

Käytetään esimerkkinä Bonfigliolin valmistamaa VF-sarjan kierukkavaihdetta, jossa 

vaihteiston välityssuhde on 210. Sähkömoottorin pyörimisnopeus on 1340 1/min ja 

sähköteho 0,120 kW. Vaihteiston ulostuloakseli pyörii noin 6,4 1/min. Tällöin 

ulostuloakselin vääntömomentti on noin 85 Nm. Jos sähkömoottorin akselille asennetaan 

17-hampainen ketjupyörä ja väliputkelle 40-hampainen ketjupyörä, saadaan ketjuvälityksen 

välityssuhteeksi 2,35. Tällöin kokonaisvälityssuhde on noin 494. Eli jos sähkömoottoria 

käytetään jatkuvasti, pyörii tulipesä noin 2,7 kierrosta minuutissa. Jos halutaan tulipesän 

kääntyvän kerrallaan esimerkiksi 30 astetta, tulee sähkömoottorin pyöriä kerrallaan siis noin 

1,85 sekuntia. 
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Vaihdemoottori kiinnitetään kotelon päälle. Vaihdemoottorin kiinnittämiseksi kotelon 

kattoon hitsataan samasta 3 mm levystä leikattu 113x200 tukilevy, johon tehdään pitkät reiät, 

joilla saadaan vaihdemoottoria siirrettyä pituussuunnassa. Tällä säädöllä asemoidaan ketjun 

linjaus suoraksi, jotta ketjun kestoikä on mahdollisimman suuri. Tämän tukilevyn päälle 

kiinnitetään 160x40x2,5 suorakaideputkipalkista tehty jalusta, joka kiinnitetään 

alareunastaan kahdella M8 ruuvilla tukilevyyn. Vaihdemoottori kiinnitetään neljällä M8 

ruuvilla jalustan yläreunan pitkiin reikiin, jolloin saadaan vaihdemoottoria siirrettyä 

sivusuunnassa 30 mm matka. Tällä mahdollistetaan ketjun kiristäminen mahdollisimman 

edullisesti ja yksinkertaisesti.  

 

Ketjuvälityksen mitoitukseen vaikuttaa välitettävä teho, pyörimisnopeus, voitelutapa ja 

vaadittu käyttöikä. Ketjun käyttöiäksi vaadittiin 15 000 tuntia ja voiteluksi valittiin 

käsivoitelu. Siirrettävä teho on sähkömoottorin tuottama 0,12 kW ja pienemmän pyörän 

pyörimisnopeus 6,4 1/min. Tällöin pienin vaaditun käyttöiän kestävä rullaketju on 3/4”.   

 

Sähkömoottorin ulostuloakselille tuleva 17-hampainen ketjupyörä ostetaan valmiina. 

Suurempi, 40-hampainen ketjupyörä teetetään ketjupyörien valmistamiseen erikoistuneella 

yrityksellä. Molemmat ketjupyörät ovat pintakarkaistuja suuremman käyttöiän 

saavuttamiseksi. 

 

Kuva 11. Vaihdemoottori ja sen suunniteltu kiinnitys. 
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Laitetta kokoonpantaessa tulipesä ja väliputki on jo ruuvattu yhteen ja ne työnnetään kotelon 

laakeroinnin sisään. Tästä johtuen ketjupyörän kiinnitys ei saa suurentaa väliputken 

ulkohalkaisijaa. Samalla liitoksen on myös oltava helposti koottavissa ja purettavissa joten 

ketjupyörän hitsaaminen väliputkeen ei ole mahdollista. Kiilaliitoksen käyttö suljettiin pois 

koneistuksen aiheuttamien kustannusten ja väliputken pienen seinämänpaksuuden vuoksi. 

Suuremman ketjupyörän pitämiseksi paikallaan sen sisään hitsataan holkki, joka käy 

väliputken ympärille. Hitsin mitoitus on esitetty liitteessä 4. Suurempi ketjupyörä 

kiinnitetään väliputkeen kahdella säteen suuntaisella M8 ruuvilla, joita varten porataan reiät 

sekä väliputkeen, että ketjupyörän holkkiin. Ruuvien kestävyys on tarkastettu liitteessä 5.  

 

3.7.7 Ketjuvälityksen suojakotelo 

Tulipesän pyörittämiseen käytetty ketjuvälitys täytyy koteloida, sillä suojaamattomana se 

aiheuttaa käyttäjälle puristumisvaaran ketjun ja ketjupyörien väliin. 

Koneturvallisuusstandardin mukaan kyseinen ketjuvälitys on vaarallinen erityisesti 

käyttäjän sormille ja käsille. (SFS-EN 349+A1, 2008, s. 8-10.) Suojakotelosta pyritään 

tekemään mahdollisimman helposti avattava, toisin sanoen avaamiseen ja sulkemiseen ei 

tarvitse työkaluja. Tällöin ketjun voitelu on mahdollisimman vaivaton toimenpide. Samalla 

myös suojakotelon sulkeminen on käyttäjälle helppoa, jolloin kynnys suojakotelon 

kiinnittämättä jättämiseen kasvaa. Suunniteltu suojakotelo nähdään kuvasta 12.  

 

 

Kuva 12. Suunniteltu ketjuvälityksen suojakotelo. 
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Suojakotelo koostuu kahdesta 1 mm pellistä taivutetusta osasta. Suojakotelon alaosa lepää 

tulipesän kotelon etureunaan jätetyn tason päällä. Alaosa kiinnitetään neljällä M8 ruuvilla. 

Suojakotelon yläosa lepää alaosan päällä ja se poistetaan vetämällä syöttöruuvin suuntaan. 

Yläosan pysyminen paikallaan varmistetaan kahdella siipimutterilla, joilla se kiinnitetään 

tulipesän kotelon etureunaan tehtyihin korvakkeisiin. Ketjua voideltaessa tai kiristettäessä 

suojakotelon alaosaa ei tarvitse irrottaa, vaan huoltotoimenpiteet voidaan tehdä irrottamalla 

pelkkä yläosa. 

 

3.7.8 Jousi 

Kuumentuessaan tulipesä laajenee myös pituussuunnassaan. Tulipesän pidentyminen 

aiheuttaa sen, ettei tulipesän päässä oleva laippa enää vastaa kotelon seinään. Tällöin osa 

palamisilmasta karkaa raon läpi osallistumatta palamiseen ja jäähdyttää kattilaa 

tarpeettomasti. Välin pitämiseksi tiiviinä lämpötilasta riippumatta jätetään tulipesälle ja 

siihen kiinnitetylle väliputkelle varaa liikkua pituussuunnassaan. Väliputken ympärille 

rattaan ja kotelon väliin asennetaan kierrejousi, jolloin jousivoima vetää väliputken 

välityksellä tulipesän takareunan laippaa kohti tulipesän seinää. Jousen sisämitta on 163 ja 

langanpaksuus 7 mm. Riittäväksi puristusvoimaksi arvioitiin noin 40 N ja riittäväksi 

liikematkaksi 20 mm. Jousi teetetään tilaustyönä.  

 

3.7.9 Palamisilmapuhallin 

Palamiseen tarvittavan ilman puhaltamiseksi tulipesän kotelon sisälle käytetään 

sähkömoottorin pyörittämää puhallinta. Puhaltimen on kyettävä puhaltamaan kotelon sisälle 

sopiva määrä ilmaa, sillä liian pieni hapenmäärä aiheuttaa häkäpäästöjen lisääntymisen. 

Toisaalta tarpeettoman suuri määrä ilmaa jäähdyttää kattilaa turhaan ja laskee näin 

hyötysuhdetta. Taulukossa 6 on esitetty yhtä puun kuiva-aineen kilogrammaa kohti 

tarvittava hapentarve. Taulukosta 6 nähdään, että tarvittava hapen määrä on noin 58 moolia.  
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Taulukko 6. Yhden kuivan puukilogramman palamisessa tarvittava hapenmäärä. 

Alkuaine Osuus 

%(d) 

Massa [g] Moolimassa M 

[g/mol] 

ainemäärä n 

[mol] 

O2-tarve 

[mol] 

C 50,00 500,00 12,011 41,629 41,629 

H2 6,50 65,00 2,016 32,242 16,121 

N2 2,30 23,00 28,014 0,821  

O2 41,15 411,50 31,998 12,860  

S 0,05 0,50 32,060 0,016 0,016 

yhteensä: 100,00 1000,00   57,765 

 

Liitteessä 1 on laskettu esimerkki hakkeen tarpeelle, kun palopäältä vaadittu polttoaineteho 

on 60 kW. Laskelmissa käytetään lämpötehon sijaan polttoainetehoa, sillä kattilan 

hyötysuhdetta ei tiedetä. Laskelmissa käytettiin hakkeen kosteusprosenttina arvoa 25 %, 

mikä vastaa hyvin ulkona kuivatun puun kosteutta. Liitteen 1 mukaan, jos palopään 

polttoaineteho on 60 kW, se tarvitsee tunnissa noin 14,4 kg haketta. Liitteessä 2 on laskettu 

sekä yhtä puun kuiva-aineen kilogrammaa kohti tarvittava palamisilman massa, että myös 

yhtä kostean hakkeen kilogrammaa kohti tarvittava palamisilman massa. Nähdään, että yhtä 

kosteaa hakekilogrammaa kohti tarvitaan noin 6 kilogrammaa ilmaa. Eli jos palopäätä 

käytetään tunnin ajan 60 kW:n teholla, kuluu haketta noin 14,4 kg ja palamisilmaa tarvitaan 

vastaavasti 86,2 kilogrammaa. Tällöin kaikki palamisilman happi kuluu palamiseen, eli 

palaminen on stökiömetristä. Todellisuudessa polttoaineen ja ilman sekoittuminen ei ole 

täydellistä, joten tarvitaan pieni ilmaylimäärä häkäpäästöjen välttämiseksi.  

 

Työn tilaajan tarjoaman puhaltimen asennusta varten tulipesän kotelon kylkeen leikataan 

90x50 mm reikä, josta ilma virtaa kotelon sisään. Puhaltimen kiinnittämiseksi koteloon 

tehdään neljä 6 mm reikää kiinnitysruuveja varten. Kiinnitykseen käytetyt M6 kuusioruuvit 

hitsataan kannastaan kiinni kotelon sisäseinään. Tällöin puhaltimen asennus on helppoa, sillä 

se tarvitsee vain nostaa kuusioruuvien varaan ja kiristää paikoilleen muttereilla. Puhaltimen 

laipan ja kotelon seinän välin tiivistämiseen voidaan tarvittaessa käyttää samaa 

tiivistenauhaa kuin kotelon takaseinän ja kattilan välin tiivistämiseen. 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Suunniteltu pyörivä palopää näyttää 3D-mallin perusteella toimivalta ja täyttää kaikki sille 

suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset. Laitteen lopulliseksi painoksi, ilman syöttöruuvia 

ja sen suojaputkea, tuli noin 52 kg. Valmis palopää on esitetty kuvassa 13 ja rakennetta 

paremmin havainnollistava halkileikkaus kuvassa 14. Käyttäjän säännöllisesti tehtäviksi 

huolloiksi jäi ajoittainen rullaketjun voitelu, laakerien rasvaus ja tulipesän nuohous. Ennen 

prototyypin koekäyttöä on mahdotonta arvioida sitä, kuinka usein tulipesää on tarvetta 

nuohota. Rullaketjun voitelun ja laakerien rasvauksen osalta huoltoväli voi kuitenkin olla 

useita viikkoja. Ajallisesti nämä huoltotyöt ovat varsin nopeita suorittaa. Muita 

säännöllisesti huollettavia osia laitteessa ei ole. Kuluvia osia on ketjupyörien ja ketjun ohella 

laakerit. Kuormituksiin nähden laakerit ovat kuitenkin suuria, joten niille voidaan odottaa 

huomattavan pitkää käyttöikää.   

 

 

Kuva 13. Suunniteltu palopää. 
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Kuva 14. Suunnitellun palopään halkileikkaus. 

 

Suunnittelutyössä pyrittiin osien määrän minimointiin ja valmistusystävällisyyteen. 

Levyosien suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman yksinkertaisiin ja helposti 

valmistettaviin muotoihin. Laitteessa käytettiin ainoastaan kolmea eri levypaksuutta: 

Suojakotelot 1 mm, kuormaa kantavat osat 3 mm ja tulenkestävästä teräksestä tehdyt osat 8 

mm levyä. Kaikki levyihin tehtävät taivutukset ovat 90 asteen suuruisia. Ainesputkia 

käytettiin syöttöruuvin suojaputki mukaan lukien vain kolmea eri kokoa. 

Valmistusystävällisyyden lisäämiseksi kaikki ruuvit ja mutterit ovat kokoa M8. Kotelon 

ilmatiiveysvaatimuksesta johtuen hitsisaumaa laitteeseen tuli valitettavan paljon, kaikkiaan 

noin 4,2 metriä. 

 

Laitteessa pyrittiin kustannussyistä käyttämään mahdollisimman paljon standardiosia 

laakeroinnissa ja tulipesän pyörityksessä. Kuitenkin esimerkiksi suurempi ketjupyörä täytyy 

teettää tilaustyönä. Luettelo osto-osista hintoineen on esitetty liitteessä 6. Osto-osien 

kokonaishinnaksi tuli yhteensä 755,06 €. Ruuvien ja muttereiden hintaa ei huomioitu niiden 

merkityksettömän pienen hinnan vuoksi. 
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Suunnittelutyön aikana todettiin, että tulipesän koteloon siirtyy varmasti lämpöä tulipesän 

reunasta johtumalla sekä itse tulipesästä säteilemällä. Samaan aikaan kotelon sisään 

puhallettava palamisilma jäähdyttää koteloa, mutta kotelon todellinen pintalämpötila käytön 

aikana selviää vasta prototyypin koekäytössä. Kotelon pintalämpötilalla on merkitystä 

laitteen käyttöturvallisuuteen, sillä kotelo on helposti kosketettavissa ja tasainen yläpinta 

houkuttaa käyttäjää laskemaan sen päälle esimerkiksi työkaluja. Tällöin on olemassa riski, 

että käyttäjä saa käsiinsä palovammoja, jos kotelon pinta on liian kuuma. Jos pintalämpötila 

nousee palovammakynnyksen yläpuolelle, voidaan kotelon ulkopinnalle myöhemmin 

rakentaa erilaisia suojuksia. Kotelon ympärille voisi esimerkiksi kietoa kerroksen 

palonkestävää mineraalivillaa lämmöneristeeksi. Muita käsin kosketettavissa olevia 

kuumenevia osia ei laitteessa ole.  

 

Tulipesän pyöritykseen käytettävän moottorin mitoitusta vaikeutti se, ettei tulipesän 

pyöritykseen tarvittavan vääntömomentin suuruutta pystytty määrittämään etukäteen. 

Varmuuden vuoksi moottori valittiin melko suureksi. Jos moottorin vääntömomentti ei silti 

riitä, voidaan vaihdemoottorin akselille asennettu 17-hampainen hammaspyörä vaihtaa 

pienempään, esimerkiksi 15-hampaiseen hammaspyörään vääntömomentin kasvattamiseksi. 

 

Palopäätä käynnistettäessä on huomioitava, että lämmetessään tulipesä venyy 

pituussuunnassa. Jousi huolehtii tulipesän ja kotelon välin pysymisestä tiiviinä, jolloin 

tulipesä, väliputki ja iso ketjupyörä siirtyvät. Tällöin on muistettava tarkastaa ketjupyörien 

linjaus ja tarpeen mukaan siirrettävä vaihdemoottoria, jotta vältetään ketjun tarpeeton 

kuluminen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kandidaatintyössä suunniteltiin pyörivä palopää pienkiinteistöjen käyttöön. Palopään 

maksimiteho on noin 60 kW. Pyörivän palopään tarkoituksena on parantaa hyötysuhdetta ja 

vähentää haitallisia päästöjä perinteisiin palopäihin verrattuna. Työn teoriaosassa 

perehdyttiin palamisen teoriaan, yleisimmin käytettyihin arinatyyppeihin, tulenkestäviin 

teräksiin, lämpölaajenemiseen sekä lämmönsiirtoon. Suunnitteluprosessi toteutettiin 

systemaattista koneensuunnittelumetodia noudattaen. Laitteen suunnittelussa ja 

valmistuspiirustuksien teossa käytettiin SolidWorks-ohjelmaa. 

 

Suunnittelutyön suurimman haasteen aiheutti palotapahtuman korkean lämpötilan ja 

lämpölaajenemisen aiheuttamat muutokset rakenteissa. Erityisen suuri vaikutus 

lämmönvaihteluiden aiheuttamilla muodonmuutoksilla on tulipesän ja kotelon välin 

tiivistykseen. Jos lämpötila tulipesässä jakautuu hyvin epätasaisesti, seurauksena on 

tulipesän epäsymmetrinen muodonmuutos, mikä vaikuttaa tulipesän ja kotelon välin 

tiiveyteen. Tällöin tulipesän läpi alkaa virrata ilmaa, joka ei osallistu palamiseen vaan 

jäähdyttää kattilaa ja huonontaa siten hyötysuhdetta.  

 

Vasta toimivan prototyypin rakentaminen paljastaa tarvittavat jatkokehityskohteet sekä 

lämpölaajenemisten todelliset vaikutukset laitteen toimintaan. Mikäli prototyyppi 

rakennetaan, on mielenkiintoista verrata pyörivän palopään hyötysuhdetta ja savukaasujen 

puhtautta perinteisten palopäiden arvoihin. Toimiva prototyyppi antaisi myös 

mahdollisuuden testata tulipesän ilmareikien määrän, sijoituksen ja koon sekä tulipesän 

pyöritysnopeuden vaikutusta palamistapahtuman puhtauteen ja hyötysuhteeseen. Samoin 

vasta prototyyppi antaa vastauksen todellisiin lämpötiloihin laakerien kohdalla, sillä 

suunnittelutyössä käytetyt lämpötilat ovat vain arvioita.  
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Liite VI 

OSTO-OSIEN KUSTANNUSARVIO: 

 

 

 

Tuotenimi Tarvittava 

määrä 

Yksikköhinta [€] Kokonaishinta [€] 

Rasvanippa 8 mm lyötävä 4 kpl 0,5 € 2 € 

Suora liukulaakeri 140x145x50 1 kpl  37,19 € (alv 0) 

Laipallinen liukulaakeri 

160x165x190x60 

1 kpl  52,33 € (alv 0) 

Rullaketju 3/4” DIN8187 1,5 m 5,5 €/m 8,25 € 

Liitoslenkki 11/513 1 kpl  4,29 € 

Kartioholkki 1610/25 SKS 1 kpl  5,50 € 

Ketjupyörä 17-hampainen 1 kpl  11,50 € 

Ketjupyörä 40-hampainen 1 kpl  135 € 

Vaihdemoottori 1 kpl  306,00 € (alv 0) 

Keraaminen nauha 3x40 mm 1,6 m 4,6 €/m 23 € (myydään 5 

m pätkissä) 

Keraaminen pahvi Nefalit 1100 

3mm 

~0,3 m2 20€/m2 20€ (ostettava 

koko levy) 

Jousi  1 kpl  150€ (alv 0) 

Yhteensä:    755,06 € 


