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In the theoretical section of the thesis the essential components of the fluidized bed 

technology are treated, such as the fluid dynamics of the fluidized bed and the principles of 

the solid separator and the return leg. The history of the technology and other applications 

of it besides energy production are discussed as well. Topics in the fields of 

thermodynamics, heat transfer and power plants are treated to cover the needs in the 

mathematical modelling section. 

In the modelling section of the thesis, creation of a mathematical model of a fluidized bed 

boiler is introduced. The model is based on commonly available formulas and correlations. 

The modelling consists of dealing the steam boiler to heat transfer surfaces and 

dimensioning of them. A view of the way that the heat transfers from burning of the fuel to 

the flue gas is introduced as well as a model of bed material circulation inside the furnace. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset kirjaimet 

𝐴 pinta-ala     m2 
𝑏 sovitusparametri    - 
𝐵𝑃 burningpercent –muuttuja    - 

𝐶D ilmanvastuskerroin    - 

𝑐p  ominaislämpökapasiteetti    kJ/kgK 

𝑑 halkaisija     m 

𝑔 maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys   m/s2 

ℎ konvektiivinen lämmönsiirtokerroin   W/m2K 

𝐻 korkeus     m 

𝐻c
° lämpöarvo     MJ/kg 

𝐻f298
°  muodostumisentalpia    kJ/mol 

𝑘 lämmönjohtavuus    W/mK 

𝑀 moolimassa     kg/mol 
𝑚 massa     kg 

�̇� massavirta     kg/s 

𝑃 teho     kW 

𝑝 paine     Pa 

𝑄 lämpömäärä     kJ 
𝑞 lämpövirta     kW 

𝑅 lämpövastus     ℃/W  
𝑟 radiaalikoordinaatti sylinterikoordinaatistossa  - 

𝑆 entropia     kJ/kgK 

𝑇 lämpötila     K 

𝑈 kaasun nopeus    m/s 

�̇� tilavuusvirta     m3/s  
𝑤 sovitusparametri    - 

𝑧 aksiaalikoordinaatti sylinterikoordinaatistossa  - 

Kreikkalaiset kirjaimet 

𝛼 putken kehän pituus    m 

𝜀 aukko-osuus     m3/m3 

𝜇 dynaaminen viskositeetti    kg/ms 

𝜉 hiukkasen pallomaisuus    - 

𝜌 tiheys     kg/m3 

𝜏 keskimääräinen kaasun viipymäaika tulipesässä  s 

𝜙 kulmakoordinaatti sylinterikoordinaatistossa  - 

𝜔 kosteus     % 

Yläindeksit 

′ pituusyksikköä kohti 

′′ pinta-alayksikköä kohti 

′′′ tilavuusyksikköä kohti 



Alaindeksit 

a asymptoottisesti tulipesän ala-osassa 

ar saapumistila 

c karakteristinen 

d asymptoottisesti tulipesän yläosassa 

dr kuiva 

f likaantuminen 

g kaasu 

gr kalorimetrinen 

i sekundääri-ilmataso 

in sisä 

net netto 

out ulko 

r radiaalikoordinaatti 

s kiintoaine 

t terminaali 

tot kokonais  

tp partikkeli 

w höyrystinseinä 

z aksiaalikoordinaatti 

ϕ kulmakoordinaatti 

∞ kaukana konvektiivisesta rajakerroksesta 

Vektorit 

𝒇 yhtälöryhmän ratkaistavien yhtälöiden vektori 

𝒊, 𝒋, 𝒌 koordinaattiakselien suuntaiset yksikkövektorit   

𝒒 lämpövuo     W 

𝒙 yhtälöryhmän tuntemattomien muuttujien vektori 

Lyhenteet 

BFB bubbling fluidized bed  kuplapeti 

CFB circulating fluidized bed  kiertoleijupeti 

GWP global warming potential  GWP-indeksi 

MDK model development kit  IPSEpron komponenttien 

muokkausympäristö 

PC-firing pulverized coal firing  hiilen pölypoltto 

TDP transport disengaging height korkeus, jolla partikkelit 

tempautuvat kaasuvirtaan 

PSE process simulation environment IPSEpron mallintamisympäristö
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1 JOHDANTO 

Kiertoleijupetiteknologia syntyi alun perin kemianteollisuuden tarpeisiin prosesseihin, 

joissa tarvitaan hyvää kiintoaineiden sekoittumista. Nykyaikaisessa lämpövoiman 

tuotannossa sen avulla pystytään käyttämään sellaisia polttoaineita, mitä aikaisemmin ei 

ole pystytty hyödyntämään. Se mahdollistaa esimerkiksi maailmassa runsaasti esiintyvän 

ruskohiilen polttamisen suuressa mittakaavassa. Kiertoleijupetipolttoon ei kohdistu samoja 

mitoitusongelmia, kuten esimerkiksi polttoon arinalla. Lisäksi se mahdollistaa alhaisen 

lämpöarvon biopolttoaineiden hyödyntämisen. Toinen polttoteknologian merkittävä etu on 

alhaiset päästöt. 

 

Kiertoleijupetipoltossa on tultava toimeen muihin polttotapoihin verrattuna tiettyjen 

erityispiirteiden kanssa. On ymmärrettävä tulipesässä tapahtuvia inertin petimateriaalin 

käytöstä johtuvia ilmiöitä. Petimateriaali, polttoaine, palamisilma ja rikinpoistoon 

käytettävä kalkkikivi muodostavat monifaasivirtauksen tulipesässä. Virtaustavasta riippuu 

voimakkaasti höyrykattilan lämmönluovutus vesihöyryyn. Petimateriaalin käytön toinen 

erityishuomiota vaativa seuraus on hiukkaserottimen ja palautusmekanismin käyttö. 

Polttoaineen tuhkan reaktiot petimateriaalin kanssa ovat myös suuren mielenkiinnon kohde 

höyrykattiloiden suunnittelussa ja käytössä. 

 

Kiertoleijupetihöyrykattilan lämpökuormien matemaattisessa mallintamisessa tavoitteena 

on pyrkiä tutkimustietoon perustuvien lämmönsiirtokorrelaatioiden, palamisen teorian ja 

höyryn ominaisuuksien avulla esittää eri lämpöpinnoilla siirtyvät tehot eri käyttötilanteissa. 

Erityishuomiota kiinnitetään polttoaineen koostumukseen ja massavirran vaikutukseen. 

Matemaattisen ongelman ratkaisun helpottamiseksi apuna käytetään IPSEpro –ohjelmistoa. 

Sen vahvuus on ennen kaikkea epälineaarisen yhtälöryhmän ratkaisualgoritmi. 

Yhtälöryhmän määrittelee käyttäjä itse. Ratkaisin on yhdistettynä visuaaliseen 

käyttöliittymään, jossa muuttujien alkuarvoja ja itse yhtälöryhmää voi muokata. 

Käyttöliittymässä suunnitellaan kattilan komponentit ja kytkennät sekä suoritetaan 

simulaatiot. 
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2 LEIJUKERROSTEKNOLOGIAN HISTORIA 

Leijukerrosteknologian katsotaan syntyneen vuonna 1921 Saksassa, missä Fritz Winkler 

ohjasi palamiskaasuja hienojakoista hiiltä sisältävään upokkaaseen. Winkler huomasi 

savukaasujen nostattaman hiilimassan käyttäytyvän kiehuvan nesteen tavoin. Hän teki 

kokeita laitteistollaan, hankki siihen patentteja ja rakensi teknologiaan perustuvia 

kaupallisia kaasunkehittimiä. Kokeiden ansiosta sai alkunsa leijutusprosessi, jossa 

kiintoainehiukkaset laitetaan käyttäytymään nesteen tavoin. (Basu, 2006). 

 

Kaasun avulla leijumaan saatettua kiintoaine-kaasukerrosta kutsutaan leijukerrokseksi ja 

kiintoaineen sanotaan olevan kaasun sisällä suspensiossa. Englanninkielisestä nimestä 

fluidized bed käytetään myös käännöstä leijupeti. Leijukerrosteknologiaa käytetään 

höyryntuotantoon ja kaasutukseen. Teknologian soveltaminen jaotellaan myös leijutuksen 

voimakkuuden mukaan. Kun kaasua syötetään niin vähän, että suspensiokerros pysyy 

paikallaan kuplien kiehuvan nesteen tavoin, käytetään nimitystä kuplapeti. Kun taas kaasua 

syötetään niin paljon, että kiintoaine tempautuu kaasun mukaan, käytetään nimitystä 

kiertopeti. 

 

1960-luvulla Iso-Britanniassa Douglas Elliott huomasi edulliseksi hiilen polttamisen 

leijukerroksessa höyryntuotannossa. Hänen työnsä ansiosta Marchwoodissa alkoi 

leijukerrospolton kehitysohjelma. Samaan aikaan Yhdysvalloissa ja Kiinassa jatkui 

leijukerrosteknologian kehitys. Biomassan käyttö leijupetiteknologiaa käyttävässä 

höyrykattilassa alkoi 1982, kun riisin kuorta polttava kuplapetihöyrykattila otettiin 

käyttöön Intiassa. Leijukerrospoltto on korvannut hiilen pölypolttoa 

voimalaitoshöyrykattiloissa. (Basu, 2006). 

 

Vuonna 1938 Yhdysvalloissa Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (Massachusetts 

Institute of Technology) Warren Lewis ja Edwin Gilliland yrittivät kehittää sopivaa 

prosessia kiintoaineen ja kaasun yhteen saattamiseksi öljynjalostuksen leijukatalyyttistä 

krakkausta varten. Tämän tuloksena he keksivät kiertopetiprosessin, joka on toinen 

esimerkki leijukerrosteknologiasta Winklerin vuonna 1921 keksimän kaasunkehittimen 

lisäksi. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana kiertopetiprosessia käytettiin yksinomaan 

petrokemian teollisuudessa. Sitten Saksassa Lurgi-yhtiössä sen huomattiin soveltuvan 

alumiinin pasutusprosessiin, koska lämpötilaprofiili pysyy leijukerroksessa sopivissa 
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rajoissa. Kiertopetiprosessia alettiin samoista syistä käyttää myös sementtiklinkkerin 

tuotannossa kalkkikiven esilämmittämiseen ennen kiertouunia. Ensimmäinen 

höyryntuotantoon tarkoitettu kiertopetiprosessi rakennettiin Saksassa vuonna 1982. 

Voimalaitoksen teho oli 84 MW. Ahlstrom Oy puolestaan rakensi ensimmäisen 

kaupallisen kiertopetihöyrykattilan Pihlavaan. Se käytti polttoaineenaan turvetta ja sen 

lämpöteho oli 15 MW. (Basu, 2006). 

3 KIERTOLEIJUPETIHÖYRYKATTILA 

Leijukerrosteknologiaa sovelletaan sellaisissa tekniikan prosesseissa, joissa tarvitaan hyvää 

kiintoaineen ja kaasun sekoittumista. Esimerkiksi kiertoleijupetireaktoria käytetään 

metallinjalostuksen pelkistysreaktioiden aikaansaamiseksi, öljynjalostuksen pitkien 

hiilivetyketjujen katalyyttiseen katkomiseen ja sementinvalmistuksen kalkkikiven 

esikalsinointiin. Kuplapetireaktoria käytetään sen sijaan usein polttoaineen kaasutukseen. 

Kaikille näille prosesseille leijukerroksen käyttäytymistä kuvaavat fysikaaliset 

lainalaisuudet ovat samat. 

 

Yksi useimmin esiintyvistä leijukerrosteknologian sovelluksista on energiantuotanto, jossa 

leijukerroksessa tapahtuu polttoaineen ja hapen välinen palamisreaktio. Energia tuotetaan 

Rankine –prosessilla, joka koostuu lämmön tuonnista kiertoaineeseen höyrykattilassa, 

kiertoaineen paisunnasta turbiinissa, sen lauhtumisesta nesteeksi lauhduttimessa ja paineen 

nostamisesta syöttövesipumpulla. Höyrykattilan lämmönlähteenä toimii 

leijukerrosreaktori. Leijukerros on joko kuplapeti- tai kiertopetityyppiä. Höyrykattilan 

tulipesässä polttoaine palaa useimmiten ilman paineessa. Monimutkaisemmissa 

energiantuotantoprosesseissa käytetään myös paineistettua polttoa. 

 

Basu (2006, s 253) jakaa kiertoleijupetikattilan kahteen osaan: kiintoainesilmukkaan ja 

konvektiiviseen takavetoon. Kiintoainesilmukka koostuu tulipesästä, hiukkaserottimesta, 

kiintoaineen palautusmekanismista ja ulkoisesta lämmönvaihtimesta. Takaveto sen sijaan 

koostuu tulistimista, ekonomaiserista ja ilman esilämmittimestä. 

Kiertoleijupetihöyrykattilan toimintaa tarkastellaan ensiksi käymällä tärkeimpiä laitteita 

läpi ja sitten seuraamalla sen läpi kulkevia ainevirtoja, kuten ilmaa, savukaasuja, 

kiintoaineita ja vesihöyryä. Kuva 8 esittää tyypillistä kiertoleijupetikattilaa. 
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3.1 Laitteisto 

Kiertoleijupetikattilan tulipesässä sijaitsee petimateriaalin, polttoaineen ja palamisilman 

seos. Tulipesän pohjalla on ilmanjakoritilä, jonka läpi primääri-ilma syötetään. Primääri-

ilma toisaalta sisältää palamisreaktioissa tarvittavan hapen ja toisaalta aiheuttaa 

kiintoainepartikkelien tempautumisen ilmavirtaan. Primääri-ilman ansiosta kiintoaine ja 

kaasut sekoittuvat hyvin ja kiertävät niin tulipesän sisäisen- kuin ulkoisenkin kierron 

mukana. Ilmanjakoritilää esittää kuva 1. 

 

Kuva 1: Erilaisia ilmanjakoritilätyyppejä kiertoleijupetikattiloissa (Frasier et al, 1991, s. 241) 

 

Tulipesän ilmanjakoritilän yläpuolisessa osassa palamisilmaa on vähemmän, kuin 

teoreettinen palamiseen tarvittava määrä. Tämä osa on kiertoleijupetikattilan ainoa osa, 

missä vallitsevat pelkistävät olosuhteet (Basu, 2006, s 315). Pelkistävissä olosuhteissa 

tapahtuvan sulfidikorroosion estämiseksi tulipesän seinät ilmanjakoritilästä sekundääri-

ilman syöttökorkeudelle asti on vuorattu keraamisella, lämpöä eristävällä materiaalilla, 

joka ei ole altis korroosiolle. Tämä osa tulipesästä myös laajenee ympärysmitaltaan 

alhaalta ylöspäin. Sekundääri-ilman syöttökorkeudelta lähtien tulipesä jatkuu ylöspäin 

profiililtaan suorakaiteen muotoisena. Esimerkiksi Pietarsaaren Alholmens Kraftin 

voimalaitoksen kiertoleijupetikattilan poikkileikkauksen mitat ovat 8,5 m x 24 m ja 

korkeus on 40 m (Tekes, 2001, s. 2). Tässä tulipesän osassa seinät koostuvat höyrystävästä 

kaasutiivistä putkipaneelista, eli membraaniseinästä. 

3.1.1 Hiukkaserotin 

Tulipesän jälkeen petimateriaalin, ilman, palamiskaasujen, polttoaineen ja 

päästöjenhallintaan käytettävän sorbentin muodostamasta seoksesta osa virtaa 
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hiukkaserottimeen. Se on yleensä sykloni, jonka sisään erotettava seos virtaa ylhäältä. 

Virtaus on ylhäältä alaspäin suuntautuva spiraali. Kun kaasu on virrannut spiraalina 

syklonin pohjalle, se vaihtaa suuntaansa ja virtaa syklonin keskustan läpi alhaalta ylös 

poistuen syklonin yläosasta. Virtausta havainnollistaa kuva 2. Kiintoaine kaasua 

painavampana ajautuu syklonin seinille, hidastuu ja poistuu alaosasta. Syklonit voivat olla 

ympyräkartion muotoisia kuten kuvassa 2, jolloin ne on sijoitettu erilleen kattilan 

tulipesästä ja lämpöeristetty keraamisella materiaalilla. Tilan säästämiseksi on myös 

suunniteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia sykloneita, jotka sijoitetaan aivan 

tulipesään kiinni, jolloin ne jakavat yhden seinän tulipesän kanssa. Tämän tyyppisessä 

syklonissa muutkin seinät ovat höyrystävää membraaniseinää. Tällaista kompaktia 

syklonia esittää kuva 3. Hotta et al. (2006, s. 66) jaottelee kiertoleijupetikattilat 

hiukkaserottimen mukaan ensimmäisen ja toisen sukupolven kattiloihin, missä kuvan 3 

mukaisella suorakaiteen muotoisella kompaktilla syklonilla varustetut kattilat kuuluvat 

toiseen sukupolveen 

 
 

Kuva 2: Virtaus tulee sisään sykloniin ylhäältä, virtaa 

reunoja pitkin alas, muuttaa suuntaansa ja poistuu ylhäältä 

(Basu, 2006, s.383) 

Kuva 3: Kompakti sykloni on suorakaiteen muotoinen ja 

sen seiniä jäähdyttää höyrystyvä vesi (Makkonen, 2000, s. 

3) 
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3.1.2 Kiintoaineen palautusmekanismi 

Kiertoleijupetikattilan kiintoaine-kaasu -seos kiertää kiintoainesilmukassa kehän 

muotoisessa putkessa kiertävän veden tavoin. Kuvassa 4 hydrostaattiset paineet ilman 

ilman syöttämistä pisteiden A ja B sekä C ja D välillä ovat yhtä suuret. Tässä tilanteessa 

vesi pysyy paikallaan. Kun ilmaa syötetään toiselle puolelle silmukkaa, sillä puolella 

fluidin tiheys on pienempi ja vastaavasti paine on pienempi. Korkeasta paineesta kohdistuu 

voima matalaan paineeseen joka ajaa fluidin liikkeelle. Jos kiintoaine-kaasuseos käyttäytyy 

fluidin tavoin, voidaan sen kierto kiertoleijupetikattilan kiintoainesilmukassa selittää tällä 

esimerkillä (Basu, 2006, s 421). Fluidin tavoin käyttäytyessään kiintoaine-kaasuseos ei 

kykene vastustamaan leikkausjännityksiä, vaan muuttaa muotoaan jatkuvasti niiden 

alaisena. 

 

Kuva 4: Esimerkki kierron syntymisestä, kun ilmaa syötetään nestesilmukan toiselle puolelle (Basu, 2006, s. 421) 

 

Syklonissa kiintoaine erotetaan kaasusta ja se valuu syklonin alaosasta pystyputkeen. 

Pystyputken alaosaan kertyy patsas kiintoainetta, joka estää kaasun virtauksen tätä kautta 

tulipesästä sykloniin. Tämän kiintoainepatsaan siirtämiseksi eteenpäin kierrossa tarvitaan 

kierrätysmekanismi, joka on esitetty kuvassa 5. Mekanismi jaetaan pystyputkeen, 

palautuskammioon ja palautusputkeen. Paine pystyputkessa on korkeampi, kuin paine 

tulipesässä samalla korkeudella (Basu, 2006, s. 421). Kiintoaine on siis saatava 
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käyttäytymään fluidin tavoin, jotta se paine-eron vaikutuksesta siirtyisi kierrossa eteenpäin. 

Korkeapaineisen ilman avulla kiintoainepatsas saatetaan leijumaan palautuskammioon, 

josta se valuu palautusputkeen ja lopulta takaisin tulipesään. Ilma syötetään mekanismin 

alapuolelta samanlaisten suuttimien läpi, kuin leijutusilma tulipesäänkin. 

 

Kuva 5: Korkeapaineinen ilma saa kiintoaineen käyttäytymään fluidin tavoin, jolloin se paineen vaikutuksesta jatkaa 

matkaansa kierrossa (Basu, 2006, s. 419) 

3.1.3 Ulkoinen lämmönsiirrin 

Jossain kiertoleijupetikattiloissa osa kuumasta kiintoaineesta syklonin ja tulipesän välillä 

kierrätetään ulkoisen lämmönsiirtimen kautta. Sen kautta vesihöyryyn siirtyy osa 

palamisesta vapautuneesta lämmöstä. Ulkoisessa lämmönsiirtimessä kiintoaine on 

kuplivassa leijukerroksessa, ja lämmönsiirtopinnat ovat leijukerroksen sisällä. (Basu, 2006, 

s 8). 

 

Ulkoinen lämmönsiirrin on esitettynä kuvassa 6. Sen lämmönsiirron tehokkuus on 

sidoksissa läpi kulkevan kiintoaineen massavirtaan ja on näin ollen säädeltävissä. Ulkoisen 

lämmönsiirtimen kautta voidaan myös poistaa osa tuhkasta. 
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Ulkoisen lämmönsiirtimen tärkein tehtävä on jäähdyttää kiintoainetta, jotta tulipesässä olisi 

haluttu toimintalämpötila. Tämä voidaan toteuttaa jäähdyttämällä tulipesän sisäinen 

kierron kiintoainetta, ulkoisen kierron kiintoainetta tai molemmilla, kuten kuvassa 7 on 

esitettynä. Toissijainen tehtävä on siirtää lämpöä höyrystämiseen, tulistamiseen, tai 

välitulistamiseen. Ulkoisessa lämmönsiirtimessä siirtyy 10 % – 40 % kiertoainesilmukassa 

siirtyvästä kokonaislämpömäärästä ilmanpaineisessa poltossa ja 40 % – 60 % 

paineistetussa poltossa. Leijukerrokseen upotetulla lämmönsiirtimellä on korkea 

kokonaislämmönsiirtokerroin johtuen hiukkasten konvektiosta putkien pinnoilla. Pienellä 

hiukkaskoolla (alle 400 μm) ja kerroksen ollessa 650 ℃ – 825 ℃ lämpötilassa saavutetaan 

500 W/(m
2
 K) – 600 W/(m

2
 K) lämmönsiirtokertoimet. (Goidich et al, 1999, s. 2 – 3). 

  

 

Kuva 6: Ulkoinen lämmönsiirrin, jolla on oma 

kanavansa kiertoaineelle. Muokattu lähteestä (Basu, 

2006, s. 254). 

 

Kuva 7: Vaihtoehtoisia ulkoisen lämmönsiirtimen 

sijoitustapoja (Goidich et al, 1999, s.2) 
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Kuva 8: Kiertoleijupetikattila koostuu kiintoainesilmukasta ja konvektiivisesta takavedosta, joka alkaa kuvassa 

punaisella merkityillä tulistinpinnoilla 

3.2 Ilma- ja savukaasuvirrat 

Palamisilman siirtämiseen tarvittavat apulaitteet kuluttavat kiertoleijupetikattilassa eniten 

energiaa kaikista apulaitteista. Yleensä kiertoleijupetikattilassa niitä on primääri-

ilmapuhallin, sekundääri-ilmapuhallin ja kiintoaineiden palautusmekanismin puhallin. 

Primääri-ilmapuhallin nostaa ulkoilman paineen 10 kPa – 20 kPa:in ylipaineeseen. Tämä 

ilma esilämmitetään ja se syötetään tulipesän pohjalla sijaitsevaan ilmanjakoritilään. 

Sekundääri-ilman paine nostetaan omassa puhaltimessaan noin 5 kPa – 15 kPa:in 

ylipaineeseen. Kiertoleijupetihöyrykattilassa tulipesän ympärysmitta kasvaa 

ilmanjakoritilästä ylöspäin noustessa. Tämä laajeneva osa on vuorattu lämpöä eristävällä, 

keraamisella materiaalilla. Sekundääri-ilma syötetään laajenevan osan yläpuolelle. 

Sekundääri-ilmaa voidaan myös käyttää polttoaineen kulun edistämiseksi 

polttoaineensyötössä. Kiintoaineen palautusmekanismissa hiukkaserottimelta tuleva 

kiintoaine on saatava siirtymään takaisin tulipesään varmatoimisesti ja siten, ettei 

vastakkaisensuuntaista virtausta pääse syntymään. Tähän tarkoitukseen käytetään vielä 
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yhtä ilmapuhallinta. Päästöjenhallintalaitteiden ja höyrykattilan painehäviöiden 

kumoamiseksi savukaasujen poisvetämiseen käytetään savukaasupuhallinta. (Basu, 2006, s 

253). 

3.3 Kiintoainevirrat 

Polttoaine pudotetaan siilosta kuljetuslaitteelle, joka annostelee sopivan määrän 

polttoainetta polttoainekouruun. Suurissa kiertoleijupetihöyrykattiloissa polttoaine 

syötetään kiintoaineen palautusmekanismin jälkeiseen putkeen kiintoaineen sekaan. 

Polttoaine voidaan myös syöttää suoraan etuseinän läpi höyrykattilan tulipesään. 

Rikinpoistoon käytettävä sorbentti, kuten kalkkikivi voidaan syöttää monesta eri kohdasta, 

koska se reagoi hitaasti. Tuhka ja reagoinut sorbentti poistetaan suoraan leijukerroksesta tai 

hiukkassuodattimen tai takavedon pohjalla olevasta suppilosta. Tuhkaa voidaan myös 

poistaa ulkoisesta lämmönvaihtimesta. (Basu, 2006, s 255). 

3.4 Vesi-höyry –virtaus 

Yleensä kiertoleijupetihöyrykattilassa syöttövesi virtaa ensin ekonomaiserin läpi 

höyrylieriöön. Lieriöstä vesi virtaa paksujen alastuloputkien läpi höyrykattilan alaosaan 

kokoojakappaleisiin. Kokoojakappaleet jakavat veden kapeampiin, pystysuoriin 

nousuputkiin, jotka muodostavat tulipesän seinät. Nousuputket on hitsattu yhteen rivoilla, 

jotta seinämä olisi kaasutiivis. Nousuputkissa osa vedestä höyrystyy. Vesi-höyry –seos 

nousee tiheyserosta johtuen yläosan kokoojakappaleisiin ja niiden kautta takaisin 

höyrylieriöön. Höyry erotetaan lieriössä ja se siirtyy eteenpäin kiertoprosessissa. Vesi sen 

sijaan sekoittuu syöttöveteen ja siirtyy takaisin laskuputkiin. Höyrystävän pinnan 

lisäämiseksi kiertoleijupetihöyrykattiloiden tulipesiin sijoitetaan putkinippuja, joiden läpi 

kierrätetään myös vettä. Tietyissä malleissa myös hiukkaserottimien seinät toimivat 

höyrystävinä pintoina. Tällaista mallia kutsutaan kompaktiksi. Höyrylieriön jälkeen 

kylläistä vesihöyryä kuumennetaan tulistimissa, jotka sijaitsevat tulipesän jälkeisessä 

takavedossa. (Basu, 2006, s 257). 

 

Savukaasu on jäähdytettävä tulipesässä 800 – 900℃ lämpötilaan. Sen tilavuudessa olevia 

höyrystinpintoja ei voi säätää, jos kuormaa halutaan muuttaa. Joissain 

kiertoleijupetikattilamallaissa kiintoaineen palautuskanavaan lisätään rinnakkainen kanava, 

jossa sijaitsee ulkoinen lämmönsiirrin. Ulkoisen lämmönsiirtimen vastaanottamaa 
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lämpömäärää pystytään säätämään sen läpi menevää kiintoainemäärää säätämällä. (Basu, 

2006, s 259). 

4 LEIJUKERROKSEN HYDRONYNAMIIKKA 

KIERTOLEIJUPETIKATTILASSA 

Kiintoaineen käyttäytyminen kaasuvirtauksessa riippuu ennen kaikkea virtaavan kaasun 

nopeudesta ja kiintoaineen tiheydestä.  Eri käyttäytymismallit voidaan jakaa tyypillisten 

piirteidensä perusteella ja niitä kutsutaan hydrodynaamisiksi tiloiksi. Hydrodynaamisesta 

tilasta riippuvat vahvasti aineiden sekoittumisen tehokkuus, lämpötilaprofiili ja 

lämmönsiirron voimakkuus tulipesässä. Leijukerrosreaktorin eri osissa, on se tarkoitettu 

sitten energiantuotantoon tai muuhun teollisuuden prosessiin, on useita hydrodynaamisia 

tiloja. Leijupetireaktoreja voidaankin luokitella sen mukaan, mikä hydrodynaaminen tila 

siinä on vallitseva. 

4.1 Kaasun nopeus leijukerroksen läpi 

Kaasun nopeus leijupetikattilan tulipesässä vaihtelee aksiaalisessa ja radiaalisessa 

suunnassa. Esimerkiksi tulipesän reunoilla kaasun nopeus voi olla jopa ylhäältä alaspäin. 

Kaasun nopeus, jonka symbolina käytetään 𝑈:ta, määritellään kaasun tilavuusvirran ja 

tulipesän poikkileikkauksen avulla yhtälön 1 mukaisesti. 

 

𝑈 =
�̇�g

𝐴
      (1) 

missä 𝑈 kaasun nopeus   m/s 

�̇�g kaasun tilavuusvirta   m3/𝑠 

 𝐴 tulipesän poikkileikkauksen pinta-ala  m2 

4.2 Minimileijutusnopeus 

Kun ilmaa syötetään niin pienellä nopeudella, että kiintoainekerros pysyy tulipesän 

pohjalla, leijukerroksen sanotaan olevan staattinen. Tässä tilassa petimateriaalin partikkelit 

ovat toisiinsa kosketuksissa ja levossa. Esimerkki staattisesta tilasta poltossa on 

arinapoltto, jossa polttoaine ei tempaudu palamisilman mukaan. Ilmavirtauksen painehäviö 

voidaan laskea staattiselle kerrokselle yhtälön 2 avulla. 
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Δ𝑝

𝐿
=

150(1−𝜀)2

𝜀3

𝜇𝑈

(𝜉𝑑p)
2 + 1,75

(1−𝜀)

𝜀3

𝜌g𝑈2

𝜉𝑑p
     (2) 

missä Δ𝑝  painehäviö    Pa 

𝐿 kerroksen korkeus   m 

𝜀 kerroksen aukko-osuus   - 

𝜇 kaasun dynaaminen viskositeetti  kg/ms 

 𝜉 hiukkasten pallomaisuus   - 

𝑑p hiukkasen halkaisija   m 

𝜌g kaasun tiheys    kg/m3 

(Basu 2006, s. 25) 

 

Kaasun nopeutta lisättäessä paine-ero yhtälön 1 mukaisesti kasvaa. Kun nopeutta lisätään 

tarpeeksi, paine-erosta kerroksen eri puolilla aiheutuva nostovoima on yhtä suuri, kuin 

kerroksen paino. Tällöin kerros alkaa leijua. Tätä kuvaa yhtälö 3, missä vasen puoli on 

paine-eron kerrokseen kohdistama voima, ja oikea puoli on kerroksen painovoima 

vähennettynä sen nosteella.  

 

Δ𝑝𝐴 = 𝐴𝐿(1 − 𝜀)(𝜌p − 𝜌g)g     (3) 

missä 𝐴 leijukerroksen pinta-ala   m2 

𝜌p kiintoainepartikkelin tiheys  kg/m3 

(Basu 2006, s. 25) 

 

Sitä kaasun nopeuden 𝑈 arvoa, millä yhtälö 2 on voimassa, kutsutaan 

minimileijutusnopeudeksi. Tällä kaasun nopeudella leijukerroksessa voidaan havaita kaikki 

fluidille tyypilliset ominaisuudet: siihen upotetut fluidia tiheämmät esineet vajoavat 

alaspäin ja harvemmat nousevat ylöspäin, se valuu ulos säiliöön tehdystä reiästä ja sen 

pinta pysyy gravitaatiokentälle kohtisuorana säiliötä kallistettaessa. Tietyillä ehdoilla 

minimileijutusnopeus ylitettäessä osa ilmasta kulkee kerroksen läpi kuplina. Tätä tilaa 

kutsutaan kuplivaksi leijukerrokseksi.   
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Geldart (1972, s. 290) jakaa kiintoainehiukkaset ryhmiin A, B, C ja D sen mukaan, millä 

tavalla ne käyttäytyvät kaasuvirtauksessa. Kuvasta 9 voi katsoa, mihin Geldartin (1972, s. 

290) hiukkasryhmään tietty partikkeli kuuluu, jos sen tiheys ja halkaisija tiedetään. 

 

 

Kuva 9: Kiintoainehiukkasten jaottelu ryhmiin leijutuskäyttäytymisen mukaan. Geldart (1972, s. 290). 

 

C-ryhmän hiukkaset ovat yleensä alle 20 µm halkaisijaltaan ja tällaisilla hiukkasilla 

kupliva leijukerros ei synny millään leijutusnopeudella. A-ryhmän hiukkasille kuplivan 

hydrodynaamisen tilan syntymiseksi, kaasun nopeuden on oltava yli 

minimileijutusnopeuden. Näistä hiukkasista muodostuvan kerroksen tilavuus ensiksi 

kasvaa ilman kuplanmuodostusta ja vasta suuremmalla nopeudella kupliva tila syntyy 

(Basu 2006, s. 25). B- ja D-ryhmien hiukkaset ovat halkaisijaltaan suurempia ja niillä 

kupliva leijukerros syntyy, kun ilmaa syötetään täsmälleen minimileijutusnopeudella. 

Suurimmassa osassa kuplaleijupetikattiloista käytetään B- ja D-ryhmien partikkeleista 

koostuvia petimateriaaleja (Basu 2006, s. 27). 

4.3 Turbulentti leijukerros 

Kun kaasun nopeutta kasvatetaan yli minimileijutusnopeuden, leijukerros alkaa kuplia. 

Kun kuplimisen rajanopeus ylitetään, pääasiassa kiintoaineesta koostuva emulsiofaasi 
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alkaa harventua ja kuplien tilavuusosuus kerroksesta kasvaa. Kaasun nopeuden edelleen 

kasvaessa kuplat eivät ole enää selkeästi erotettavissa ja ne yhdistyvät sekä rikkoutuvat 

jatkuvasti (Basu 2006, s. 29). 

 

Nopeuden kasvattamisen lopputuloksena on kerros, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan ja 

jonka pinnalta kiintoainetta nousee vapaaseen tilaan sen yläpuolella. Kerroksen pinta on 

vaikeasti erotettavissa. Tällaista hydrodynaamista tilaa kutsutaan turbulentiksi.  (Basu 

2006, s. 29). 

4.4 Terminaalinopeus 

Kaasun ympäröimänä olevaan kiintoainehiukkaseen kohdistuvat nostevoima, painovoima 

ja ilmanvastus. Voimat ovat esitetty kuvassa 10. Voimien yhteisvaikutusta kuvaa 

resultanttivoima. 

 

Kuva 10: Kaasuvirtauksessa olevan kiintoainepartikkelin voimatasapaino. Muokattu lähteestä (Basu, 2006, s. 31) 

 

Painovoima riippuu vain hiukkasen massasta ja maan vetovoiman aiheuttamasta 

kiihtyvyydestä yhtälön 4 mukaisesti. 

 

𝐺 = 𝑚𝑔      (4) 

 𝐺 vetovoiman suuruus   N 

𝑚 hiukkasen massa   kg 

𝑔 maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys  m/s2 
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Nostevoima on Arkhimedeen lain mukaan yhtä suuri, kuin hiukkasen syrjäyttämän 

kaasumäärän paino yhtälön 5 mukaisesti. 

 

𝐹N = 𝜌g𝑉p𝑔       (5) 

missä 𝐹N voima    N 

 𝑉p hiukkasen tilavuus   m3 

 

Ilmanvastusvoima sen sijaan on suoraan verrannollinen hiukkasen nopeuden neliöön 

kaasun suhteen, hiukkasen virtaukseen nähden kohtisuoraan poikkipinta-alaan ja 

ilmanvastuskertoimeen, joka riippuu virtausolosuhteista ja hiukkasen muodosta. 

Ilmanvastus voidaan laskea yhtälöstä 6. 

 

𝐹D = 𝐶D
𝜋𝑑p

2

4
(
𝜌g(𝑈−𝑈s)

2

2
)      (6) 

missä 𝐶D ilmanvastuskerroin   - 

 𝑈 kaasun nopeus   m/s 

 𝑈s kiintoainehiukkasen nopeus  m/s

  

Hiukkasen tasapainoehto voidaan nyt kirjoittaa näiden kolmen voiman summana yhtälön 7 

mukaisesti. 

 

𝐺 = 𝐹N + 𝐹D ⇒ 𝑚𝑔 + 𝜌g𝑉p𝑔 + 𝐶D
𝜋𝑑p

2

4
(
𝜌g(𝑈𝑡−𝑈s)

2

2
) = 0  (7) 

missä 𝑈𝑡 terminaalinopeus   m/s 

(Basu 2006, s. 32) 

 

Sopivalla kaasun nopeudella, eli yksittäisen partikkelin terminaalinopeudella 𝑈𝑡 yhtälö 7 

toteutuu. Yksittäisen hiukkasen terminaalinopeus on suurempi, kuin minimileijutusnopeus, 

koska tiheän kerroksen ilmanvastuskerroin on huomattavasti suurempi, kuin yksittäisen 

hiukkasen. Näin ollen tiheän kerroksen painovoiman kumoamiseen riittää matalampi 

leijutusnopeus. Yksi leijukerroksen hydrodynaamisista tiloista on nimeltään pneumaattinen 

kuljetus. Jos leijukerros on niin harva, että hiukkaset pysyvät virtauksessa erillään, tämä 
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tila voi muodostua. Pneumaattisessa kuljetuksessa kaasun nopeuden ja hiukkasen 

nopeuden erotus on terminaalinopeuden suuruinen (Basu 2006, s. 32). 

4.5 Kiertoleijukerros 

Kiertoleijupetilan yksi olennainen hydrodynaaminen tila on kiertoleijukerros. Se eroaa 

turbulentista tilasta siten, että hiukkasia kuljettuu huomattavia määriä tulipesän 

ulkopuolelle. Pneumaattisesta kuljetuksesta se eroaa siten, että hiukkaset eivät kulje täysin 

toisistaan erillään, vaan yhdistyvät tulipesässä. Jos kiintoaineen määrä tulipesässä on hyvin 

pieni ja ilma syötetään yli yksittäisen partikkelin terminaalinopeudella, kiintoaineen 

hydrodynaaminen tila on pneumaattinen kuljetus. Jos kiintoainetta lisätään tulipesään, 

ylöspäin tulipesässä liikkuvat partikkelit ajautuvat toistensa synnyttämiin vanoihin. 

Partikkelien yhdistyessä syntyviä kokonaisuuksia kutsutaan klustereiksi. Klusterin paino 

on suurempi ja ilmanvastus suhteessa painoon pienempi, kuin yksittäisellä hiukkasella, 

jolloin se vaihtaa kulkusuuntaansa ja valuu takaisin alas. Tämä sisäinen kierto on 

olennainen kiertoleijukerroksen ominaisuus. 

 

Kuva 11 on leijukerroksen tilapiirros. Pystyakselilla on kiintoaineen kiertonopeus ja vaaka-

akselilla leijutusnopeus. Pisteen A kaasun nopeutta suuremmilla nopeuksilla kerroksen 

kiintoaine tempautuu kaasuvirtauksen mukaan ja kuljettuu ulos tulipesästä. Tätä nopeutta 

suuremmilla nopeuksilla kiertoa edellyttävät tilat kiertoleijukerros ja pneumaattinen 

kuljetus ovat mahdollisia. Käyrän A-B nopeudet kuvaavat tukkeutumisnopeutta (Basu 

2006, s. 38). Sen vasemmalla puolella olevat tilat ovat sellaisia, joissa kiintoainetta ei 

kulkeudu kerroksesta pois, vaan kiertosilmukka on ikään kuin tukossa. Kuvasta 11 

huomataan, että kiertoleijukerrokseen siirtymiseen vaaditaan suuremmalla kiintoaineen 

kiertonopeudella suurempi leijutusnopeus (Basu 2006, s. 38). Kaasun nopeutta edelleen 

kasvatettaessa klusterien muodostus vähenee ja sisäinen kierto lopulta häviää. Tätä 

rajanopeutta kuvaa käyrä A-C. Sen oikealla puolelle hydrodynaaminen tila on 

pneumaattinen kuljetus. 
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Kuva 11: Leijukerroksen hydrodynaamiset tilat ulkoisen kierron massavirran ja leijutusnopeuden funktiona. Muokattu 

lähteestä (Basu 2006, s. 38) 

5 KIERTOLEIJUPETIKATTILAN PÄÄSTÖJENHALLINTA 

”Fossiilisten polttoaineiden poltto kiinteissä- ja liikennesovelluksissa on suurin 

ilmansaasteiden lähde” (Basu 2006, s. 135). Saastuttavat kaasut jaetaan globaaleihin ja 

paikallisiin. Globaalit saasteet, kuten hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi vaikuttavat 

koko maapallon alueella. Paikalliset saasteet vaikuttavat suoraan tai reagoituaan 

ilmakehässä vain lähiympäristössä. Paikallisia saastuttavia kaasuja ovat esimerkiksi 

rikkidioksidi, typpioksidi, elohopea ja orgaaniset haihtuvat aineet. Polttolaitoksen vaikutus 

ilman saastumiseen jaetaan kolmeen kategoriaan: lähiympäristön asutuksen ilman 

saastuttaminen, happamoitumisen edistäminen ja ilmastonmuutos. (Basu 2006, s. 135). 

 

Näkyvä ilman saastuminen asutuksissa ärsyttää silmiä, aiheuttaa hengityselinsairauksia ja 

vaikuttaa kasvien kasvuun. Saastumisen asutuksissa aiheuttavat rikin päästöjen ja kostean 

ilman yhdistelmä, jossa rikin oksidit muodostavat vesisumun kanssa rikkihappopisaroita. 

Asutuksen ilman saastuttamiseen lasketaan myös aurinkoisella säällä haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden ja typen yhdisteiden auringon ultraviolettisäteilyn kanssa 

muodostamat otsoni, formaldehydi, ketonit ja peroksiasetyylinitraatti. (Basu 2006, s. 137). 
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Happamoitumisen aiheuttavat happamat sateet, jotka syntyvät rikkidioksidin ja typen 

oksidien vaikutuksesta kosteassa ilmakehässä. Happosateet vahingoittavat kasveja, 

vesieläimiä, rakennuksia ja ihmisen terveyttä. Hapan sade laskeutuessaan maahan huuhtoo 

pois ravintoaineet ja rikastuttaa raskasmetallien pitoisuuksia. Lisäksi happamuus 

vahingoittaa kasvien juuria. Kalalajeista lohi on erityisen herkkä happamuudelle. 

Rakennusten kivimateriaalit myös pilaantuvat happosateiden vaikutuksesta. 

Yhdysvalloissa yli 80 µg/m
3
 vuotuista ja yli 365 µg/m

3
 vuorokautista rikkidioksidin 

pitoisuuden keskiarvoa pidetään ihmisen terveydelle haitallisena. (Basu 2006, s. 138). 

 

Kuva 12 esittää auringon ja maapallon emittoimia säteilyn aallonpituuksia. Vaakasuorat 

nuolet kuvassa esittävät aallonpituuksia, jotka maapallon kaasukehä absorboi. Juuri 

voimakkaimman auringon säteilyn aallonpituusalueella, eli näkyvän valon alueella, 

kaasukehä ei absorboi säteilyä ja se päätyy maapallon pinnalle asti. Maapallo sen sijaan 

säteilee niillä aallonpituusalueilla, joita kaasukehä absorboi. Auringon säteilyllä on siis 

nettosäteilyvaikutus maapalloon. Kasvihuonekaasujen päästöt voimistavat maapallon 

lähettämän säteilyn absorbtiota ja myös nettosäteilyvaikutusta. ”Maapallon heijastama 

säteily on pitkällä infrapuna-aallonpituusalueella, mitä kaasut kuten vesihöyry, 

hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi absorboivat vangiten lämmön kasvihuoneen tavoin 

(Basu 2006, s. 139).”  

 

Toiset kaasut absorboivat lämpöä enemmän kuin toiset riippuen niiden 

säteilyominaisuuksista. Jotta absorbtion voimakkuuksia eri kaasuilla olisi helpompi 

vertailla, on määritelty GWP-arvo. GWP kuvaa tietyn kaasun kasvihuoneilmiötä 

voimistavaa vaikutusta verrattuna hiilidioksidiin. Hiilidioksidin GWP-arvo on yksi. 
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Kuva 12: Maapallon kaasukehä päästää läpi tulevan auringon säteilyn, mutta ei maapallon pinnasta heijastunutta 

säteilyä. Tätä ilmiötä voimistavat kasvihuonekaasut. 

5.1 Rikin päästöjen rajoittaminen 

Rikki reagoi hapen kanssa muodostaen rikkidioksidia seuraavan palamisreaktion 8 

mukaisesti. 

 

S + O2 → SO2 + 296
kJ

g mol
     (8) 

(Basu 2006, s. 142) 

 

Jos rikin päästöjä ei rajoiteta, polttoaineen mahdollisesti sisältämä kalkki sitoo osan rikistä 

reaktioyhtälön 9 mukaisesti. 

 

CaO +
1

2
O2 + SO2 → CaSO4 + 486

kJ

g mol
    (9) 

 

Loput rikkidioksidista siirtyy ilmakehään. Korkeassa paineessa ja lämpötilassa voi syntyä 

myös rikkitrioksidia, joka reaktioyhtälön 10 mukaisesti reagoi kosteuden kanssa 

rikkihapoksi. 
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SO3 + H2O → H2SO4     (10) 

 

Jos savukaasu jäähtyy alle kastepistelämpötilan, rikkihappo tiivistyy hiiltä sisältäville 

pinnoille ja irrottaa niistä materiaalia, joka poistuu ilmakehään. (Basu 2006, s. 142). 

5.1.1 Rikin poisto sorbentin avulla 

Ainetta, jonka kanssa rikki reagoi muodostaen helposti jälkikäsiteltävää yhdistettä, 

kutsutaan sorbentiksi. Kalkkikivi (CaCO3) ja dolomiitti (CaCO3∙MgCO3) ovat yleisimmin 

käytetyt rikkidioksidin poistoon tarkoitetut sorbentit leijukerrospoltossa. Synteettisiä 

sorbentteja on myös kehitteillä, mutta ne eivät ole vielä suosittuja käytännössä. 

Rikkidioksidi reagoi kalkkikiven kanssa kaiken kaikkiaan reaktioyhtälön 11 mukaisesti, 

mutta tiettyjen välivaiheiden kautta. (Basu 2006, s. 143). 

 

CaCO3 + SO2 +
1

2
O2 → CaSO4 + CO2    (11) 

 

Kalkkikivi ei reagoi suoraan rikkidioksidin kanssa, vaan kalsinoituu ensin kalkiksi 

hiilidioksidin poistuessa yhdisteestä reaktioyhtälön 12 mukaisesti. 

 

CaCO3 → CaO + CO2 − 183
kJ

g mol
    (12) 

 

Hiilidioksidin poistuessaan kalsiumkarbonaatista jättää kalkkiin onteloita ja kasvattaa sen 

pinta-alaa. (Basu 2006, s. 143). Onteloiden muodostumista esittää kuva 13. Suurempi 

pinta-ala altistaa suuremman osan kalkkia mahdolliselle reaktiolle rikkidioksidin kanssa. 

 

Kuva 13: Kalkkiin syntyy onteloita hiilidioksidin haihtuessa, mikä lisää reagoivaa pinta-alaa. (Basu 2006, s. 143) 
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Jotta yhtälön 12 mukainen kalsinoitumisreaktio voi tapahtua, hiilidioksidin osapaineen on 

oltava pienempi kuin hiilidioksidin osapaine tasapainotilanteessa. Jos hiilidioksidia on 

savukaasussa esimerkiksi 18,5 %, sen osapaine on 10 bar paineisessa polttolaitteessa 1,85 

bar. Tällaisen tasapainotilan lämpötila on 943 ℃, mikä on leijukerrospolttoon liian korkea 

lämpötila. Koska näin korkeassa paineessa kalkkikiven kalsinoituminen ei tapahdu, 

paineistetun polton sovelluksissa on käytettävä dolomiittia sorbenttina. (Basu 2006, s. 

143). 

 

Kalsinoitumisen jälkeen kalkki reagoi rikin kanssa reaktioyhtälön 9 mukaisesti. Tuotteena 

syntyvän kalsiumsulfaatin moolitilavuus 52,2 cm
3
 on huomattavasti suurempi kuin kalkin 

16,9 cm
3
. Niinpä kalsiumsulfaatti syntyessään tukkii hiilidioksidin poistuessaan jättämiä 

onteloita, mitä esittää kuvan 13 oikean puoleinen piirros. Tästä johtuen kalkin sisäosat 

jäävät reagoimatta rikin kanssa. Rikinpoistossa joudutaankin syöttämään 2 – 3 kertaa 

teoreettista määrää enemmän sorbenttia. (Basu 2006, s. 145). 

 

Paras lämpötila rikin sitomiseen kalkkiin on 800 ℃ ja 850 ℃ välillä. Tätä korkeammissa 

lämpötiloissa kalkin ontelot tukkeutuvat erittäin nopeasti estäen koko potentiaalisen 

reaktiopinta-alan hyödyntämisen. Lisäksi kalsiumsulfaatti alkaa hajota takaisin kalkiksi ja 

rikkidioksidiksi korkeammissa lämpötiloissa. Kaupallisissa kiertoleijupetikattiloissa on 

huomattu, että sorbenttia kuluu huomattavasti enemmän saman rikinpoiston tehokkuuden 

saavuttamiseen, kun lämpötila tulipesässä nousee yli 900 ℃:ksen (Basu 2006, s. 151). 

 

Talukdar et al. (1996, s. 1115) tutki kalsiumsulfaatin hajoamista ottamalla talteen tuhkaa 

kaupallisen kiertoleijupetikattilan tulipesästä. Tulosten mukaan rikkidioksidin 

vapautuminen kalsiumsulfaatista on voimakkaampaa korkeissa lämpötiloissa. Myös 

redusoivan aineen konsentraatio vaikuttaa oleellisesti kalsiumsulfaatin hajoamiseen. 

Pelkistäviä aineita voivat olla hiilimonoksidi, koksi tai grafiitti, mistä hiilimonoksidi on 

kaikkein voimakkain. Kalsiumsulfaatti voi pelkistyä takaisin kalkiksi ja rikkidioksidiksi 

reaktioyhtälöiden 13 ja 14 mukaisesti. 

 

CaSO4(s) → CaO(s) + SO2(g) +
1

2
O2(g)   (13) 

CaSO4(s) + CO(g) → CaO(s) + SO2(g) + CO2(g)   (14) 
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(Talukdar et al. 1996, s. 1121). 

 

Reaktioyhtälön 9 mukainen rikkidioksidin sitoutuminen kalkkiin on hidas tapahtuma. 

Tämän takia pitkä kaasun viipymisaika tulipesässä edistää rikinpoiston tehokkuutta. 

Keskimääräinen kaasun viipymäaika voidaan laskea yhtälön 15 mukaisesti keskimääräisen 

kaasun nopeuden ja tulipesän korkeuden avulla. Taulukkoon 1 on koottu rikinpoistoa 

tehostavia tekijöitä ja syitä tehostumiselle. 

 

𝜏 =
𝐻

𝑈
       (15) 

missä 𝜏 keskimääräinen kaasun viipymäaika tulipesässä s

 𝑈 kaasun nopeus   m/s 

 𝐻 tulipesän korkeus   m 

 

Kaasun nopeuden pienentäminen ja tulipesän korkeuden kasvattaminen kasvattavat siis 

viipymäaikaa ja rikin poiston tehokkuutta. Kiertoleijupetikattilassa leijutusnopeuden 

pienentäminen yksiselitteisesti tehostaa rikinpoistoa. Kuplivassa leijukerroksessa 

leijutusnopeuden kasvattaminen voi toisaalta parantaa aineiden sekoittumista ja edistää 

rikin sitoutumista kalkkiin. Kuitenkin kuplivassa leijukerroksessa sorbentti voi ajautua 

suurella leijutusnopeudella ulos tulipesästä ennen reaktiota, joten tämän polttotekniikan 

tapauksessa leijutusnopeuden ja rikin poiston tehokkuuden yhteys ei ole niin 

yksiselitteinen kuin kiertoleijukerroksessa. Reaktioyhtälön 9 mukainen rikkidioksidin 

sitoutuminen kalkkiin hidastuu rikkidioksidin konsentraation kasvaessa. Näin ollen 

viipymäajan kasvattaminen rikinpoiston edistämiseksi on kannattavaa vain tiettyyn rajaan 

saakka. (Basu 2006, s. 152). 

 

Sorbentin viipymäaika reaktorissa vaikuttaa myös rikin sitoutumiseen. Pitempi kalkin 

viipymäaika mahdollistaa suuremman osuuden reaktion. Jos sykloni ei erota sorbenttia, se 

päätyy savukaasun mukana ulos tulipesästä. Jos toisaalta sorbentti erottuu syklonissa 

savukaasusta ja palautuu tulipesään, sen viipymäaika kasvaa huomattavasti. Niinpä 

syklonin erotuskyky vaikuttaa myös rikinpoiston tehokkuuteen. Kuplivan leijukerroksen 

tapauksessa letku- tai sähkösuodattimesta kerätty lentotuhka voidaan syöttää takaisin 

tulipesään rikinpoiston tehostamiseksi. (Basu 2006, s. 153). 
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Palamisilmaan liittyvistä tekijöistä rikinpoiston tehokkuuteen vaikuttavat palamisilman 

määrä ja syötön vaiheistus. Suurempi määrä ilmaa aiheuttaa pienemmän todennäköisyyden 

pelkistävien olosuhteiden syntymiselle ja kalsiumsulfaatin hajoamiselle. Palamisilman 

syötön vaiheistuksesta johtuen sekundääri-ilmatason alapuolella on liian vähän happea ja 

pelkistävät olosuhteet syntyvät. (Basu 2006, s. 154). 

  

Taulukko 1: Rikin sitoutumista edistäviä tekijöitä 

Rikinpoistoa tehostava tekijä Syy tehostumiselle 

lämpötila 800 ℃ ja 850 ℃ välillä Matalammissa lämpötiloissa reaktio ei 

tapahdu, mutta korkeammissa lämpötiloissa 

kalkin ontelot tukkeutuvat rajoittaen 

reaktiopinta-alaa. 
tulipesän paine, jossa hiilidioksidin 

osapaine on matalampi kuin tasapainotilan 

osapaine 

Kun hiilidioksidin osapaine on paljon 

matalampi tasapainotilan osapainetta, 

sitoutumisreaktio tapahtuu nopeasti. 

pelkistävien aineiden (hiilimonoksidi, koksi, 

grafiitti) matala konsentraatio 

Kalsiumsulfaatti ei luovuta pelkistävälle 

aineelle happiatomeitaan, ja rikkidioksidi ei 

irtoa takaisin savukaasuun. 

korkea tulipesä Sorbenttihiukkasella on enemmän aikaa 

reagoida rikkidioksidin kanssa. 
pieni leijutusnopeus 

sykloni, jolla on hyvä erotustehokkuus Sorbentti ei päädy savukaasun mukana ulos 

tulipesästä ja kykenee sitomaan 

rikkidioksidia. 

stökiömetrisen palamisilmamäärän reilusti 

ylittävä ilmamäärä 

Hapen läsnä ollessa pelkistysreaktiot eivät 

käynnisty. 

palamisilman syötön vaiheistuksessa matala 

sekundääri-ilman syöttötaso 

Tulipesän alaosaan syntyy mahdollisimman 

pieni pelkistävien olosuhteiden alue. 

5.2 Typpioksiduuli kiertoleijupetikattilassa 

Kiertoleijukerrospoltossa rikkidioksidin ja typen muotoa NOx olevat päästöt ovat matalat, 

mutta typpioksiduulin päästöt ovat huomattavasti korkeammat verrattuna muihin 

polttotekniikoihin. Esimerkiksi hiiltä poltettaessa kiertoleijukerroksessa typpioksiduulin 
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päästöt ovat 2 – 30 kertaa suuremmat, kuin hiilen pölypoltossa. Tämä yhdiste heikentää 

stratosfäärin otsonikerrosta sadan vuoden ajan ja sen GWP-indeksi on 296, eli sen 

kasvihuoneilmiötä edistävä vaikutus on 296 kertaa voimakkaampi, kuin hiilidioksidin. 

(Barišić et al. 2004, s 1909). 

 

Typpioksiduulin syntymekanismia kiertoleijupetikattilassa ei ymmärretä yhtä hyvin, kuin 

sen syntyä kaasuliekissä. Kaasuliekissä palamisen välituote HCN hapettuu 

reaktioyhtälöiden 16 ja 17 mukaisesti typpioksiduuliksi. 

 

HCN + O ⟶ NCO + H      (16) 

NCO + NO ⟶ N2O + CO      (17) 

 

Tämä on tärkeä N2O:n syntymekanismi leijupetikattilassa. Typpioksiduulia voi myös 

syntyä reaktioyhtälöiden 18 ja 19 mukaisesti pelkistymällä typpioksidista tai suoraan 

hapettumalla hiileen sitoutuneesta typestä. 

 

C + 2NO ⟶ N2O + CO      (18) 

CN + O2 ⟶ N2O      (19) 

 

800 ℃ – 900 ℃ lämpötilassa typpioksiduulin muodostumisnopeus on suoraan 

verrannollinen hiilen palamisnopeuteen, mutta suuremmissa lämpötiloissa yhtälöiden 3 ja 4 

mukaisilla syntymekanismeilla ei ole enää merkitystä. (Basu, 2006, s. 162). 

N2O:n tärkeimmät tuhoutumismekanismit leijukerrosreaktorissa ovat katalyyttinen 

hajoaminen petimateriaalissa sekä heterogeeniset kaasu-kiintoainereaktiot, joissa hiili ja 

hiilimonoksidi pelkistävät typpioksiduulin.   60 % tuhoutumisesta on kytköksissä näihin 

mekanismeihin. Kalkkikiven syöttäminen tulipesään rikin poistamiseksi edistää myös 

typpioksiduulin hajoamista. (Barišić et al. 2004, s 1909). 

6 BIOMASSAN POLTTO 

Biomassa on uusiutuva ja kasvihuonekaasuneutraali polttoaine (Basu, 2006, s. 127). 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi energiantuotannon höyrykattiloissa käytetään 

yhä enemmän biomassaa polttoaineena. Aikaisemmin voimalaitoksen koon määritti 
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lähialueelta saatavilla olevan biomassan määrä, mutta nykyisin biomassan markkinoista 

ovat tulleet globaalit. Euroopan unionin suotuisa politiikka on mahdollistanut biomassan 

hankinnan Amerikasta ja Aasiasta, mikä on tehnyt suuren kokoluokan biomassaa polttavat 

yksiköt mielenkiintoisiksi. (Jäntti et al. 2012, s 3). 

 

Biomassan polttolaitokset käyttävät nykyisin lähinnä metsäteollisuuden biomassaresursseja 

kuten puuta ja puutähteitä. Kysynnän kasvaessa puuperäisten polttoaineiden hinnat ovat 

kasvaneet, mikä on lisännyt maatalousperäisen biomassan mielenkiintoisuutta 

polttoaineena. Biopolttoaineiden laatu vaihtelee huomattavasti riippuen esimerkiksi 

polttoaineen toimittajasta ja esikäsittelystä. Jos biomassaa verrataan polttoaineena 

fossiilisiin polttoaineisiin, suurimmat eroavaisuudet ovat lämpöarvo, suuri kosteuspitoisuus 

sekä pienet typen ja rikin pitoisuudet biopolttoaineissa. Biomassan tuhkapitoisuus on pieni, 

mutta sillä on matala sulamispiste. Tuhka koostuu alkali- ja maa-alkalimetalleista. (Jäntti et 

al. 2012, s 3). 

 

Kemiallisista ominaisuuksista kloori ja alkalimetallipitoisuudet vaikuttavat eniten 

biomassan käyttäytymiseen höyrykattilassa. Niiden takia kattilan lämpöpinnoilla esiintyy 

likaantumista ja korroosiota. Maatalous- ja viljakasveista saatava biomassa, kuten oljet ja 

jyvien kuoret aiheuttavat eniten käytönaikaisia ongelmia kiertoleijupetikattiloissa. Niistä 

johtuen kattiloissa esiintyy leijukerroksen agglomeroitumista sekä lämpöpintojen 

ominaisuuksien heikkenemistä. Fysikaalisista ominaisuuksista biomassan käyttöön 

polttoaineena vaikuttaa partikkelikoko ja kosteuspitoisuus. (Jäntti et al. 2012, s 4). 

 

Maatalousbiomassan poltossa voi syntyä paksuja kerrostumia lämmönsiirtimissä. Nämä 

kerrostumat ovat vaikeita poistaa tavallisella nuohoustekniikalla. Ne aiheuttavat 

höyrykattilan suorituskyvyn heikentymistä ja pahimmassa tapauksessa kattila on ajettava 

alas puhdistusta varten. Biomassan poltossa useimmiten esiintyvä ongelma on kloorin 

aiheuttama kuumakorroosio, joka esiintyy konvektiivisilla lämpöpinnoilla. Eniten 

agglomeroitumis-, kerrostuma- ja koroosio-ongelmia aiheuttavat polttoaineet ovat olki, 

auringonkukansiemenen kuori, sahanpuru ja hake. (Jäntti et al. 2012, s 4). 

 

Polttoaineen alkalimetallit siirtyvät palamisprosessissa kaasufaasiin ja käyvät läpi 

monimutkaisia reaktioita savukaasun komponenttien ja tuhkan kanssa. Näin muodostuu 
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kerrostumia muodostavia yhdisteitä, joilla on matala sulamispiste. Reagoivien 

alkalimetallien konsentraatio polttoaineessa on indikaattori sen agglomeroitumista ja 

kerrostumia aiheuttavalle vaikutukselle. Suurin osa polttoaineen alkali- ja maa-

alkalimetalleista ovat yleensä sitoutuneina siten, että ne reagoivat herkästi. Toisaalta 

polttoaineen sisältämä tuhka voi sisältää aineita, jotka vähentävät alkalimetalleiden 

taipumukseen aiheuttaa agglomeroitumis- ja kerrostumaongelmia. Näin ollen joissain 

polttoaineissa alkalimetallit voivat laimentua siten, että niiden konsentraatio on liian 

matala aiheuttamaan leijukerroksen agglomeraatiota. (Jäntti et al. 2012, s 6). 

 

Kuvassa 14 on esitetty biomassan alkalimetallien käyttäytyminen kerrostumien 

muodostamisen suhteen, kun biomassaa poltetaan yksin ja yhdessä rikkiä sisältävän 

fossiilisen polttoaineen kanssa. Kun puupolttoainetta poltetaan ilman rikkiä sisältävää 

seospolttoainetta, sen sisältämät alkali- ja maa-alkalimetallit, kuten kalium ja natrium 

reagoivat biomassan sisältämän kloorin kanssa muodostaen alkalimetallisuoloja. Nämä 

alkalimetallisuolat muuttuvat tarttuviksi jo kattilan lämpötiloihin nähden matalassa 

lämpötilassa aiheuttaen lämmönsiirrinpinnoilla kerrostumia. Kerrostumissa kloori taas 

aiheuttaa teräksen korroosiota. Fossiilisen rikkiä sisältävän polttoaineen kanssa poltettaessa 

alkalimetallit reagoivat rikin ja piin kanssa muodostaen alkalisulfaatteja ja –silikaatteja sen 

sijaan, että ne muodostaisivat herkästi tarttuvia alkalimetallisuoloja kloorin kanssa. 

Yhteispoltossa fossiilisen polttoaineen kanssa teräksen korroosiota aiheuttava kloori reagoi 

vedyn kanssa muodostaen suolahappoa, joka kaasuna ei päädy lämmönsiirrinpinnoille. 
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Kuva 14: Puupolttoaineen seospolton vaikutus kerrostumien muodostumiseen (Veijonen et al. 2003, s. 19) 

6.1 Kiertoleijupetikattiloissa käytettävien biopolttoaineiden ominaisuuksia 

Polttoaineen tärkeimmät ominaisuudet ovat 

- lämpöarvo 

- polttoaineen kemiallinen koostumus 

- kosteus 

- tuhkapitoisuus, tuhkan koostumus ja tuhkan sulamiskäyttäytyminen 

- tiheys, jauhautuvuus, viskositeetti ja muut käsittelytekniset ominaisuudet 

(Alakangas 2000, s. 23). 

 

Leijupetikattiloissa käytettäviä biopolttoaineita ovat erilaiset puupolttoaineet, bioliete ja 

turve. Esimerkkejä puupolttoaineista ovat 

- metsätähdehake 

- havupuuhake 

- lehtipuuhake 

- sahanpuru 

- paju 

- kuori (Alakangas 2000, s. 36). 
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”Bioliete on jäteveden biologisessa puhdistuksessa syntyvää lietettä. Metsäteollisuuden 

biolietettä voi verrata yhdyskuntien puhdistamolietteeseen. Siinä on mikrobimassan lisäksi 

myös puun uuteaineita, ligniiniyhdisteitä ja absorboituneita klooriorgaanisia yhdisteitä” 

(Alakangas 2000, s. 23). Turve jaetaan tuotantotapansa mukaan jyrsinturpeeseen ja 

palaturpeeseen. ”Energiaturpeen tuotannosta on jyrsinpolttoturpeen osuus yli 90 %” 

(Alakangas 2000, s. 23). Jyrsinturpeen tuotannossa suosta jyrsitään ohut kerros, joka 

kuivatetaan auringon säteilyn avulla ja kerätään käyttöä varten. Palaturve jyrsitään 

turvekentästä 0,5 m syvyydeltä. Turve tiivistetään ja puristetaan suutinosan läpi paloiksi 

kentän pinnalle kuivumaan (Alakangas 2000, s. 86).  

 

Taulukkoon 2 on koottu puupolttoaineen, biolietteen ja turpeen tyypilliset 

alkuainekoostumukset Alakankaan mukaan. Kaikissa näissä biopolttoaineissa pääasiallinen 

palava aine on hiili. Toinen polton kannalta oleellinen seikka alkuainekoostumuksissa on 

hapen suuri osuus. Lisäksi polton kannalta merkittävä epäsuotuisa biopolttoaineiden 

ominaisuus on suuri kosteuspitoisuus. Toisaalta edullinen ominaisuus niissä on matala 

rikin määrä, mikä vähentää päästönhallintaan tarvittavaa laitteistoa. 

 

Taulukko 2: Kiertoleijupetikattilaoissa käytettävien biopolttoaineiden alkuainekoostumukset 

Ominaisuus Jyrsinturve 

(Alakangas 

2000, s. 89) 

Palaturve 

(Alakangas 

2000, s. 89) 

Puupolttoaine, 

kuusen sahanpuru 

(Alakangas 2000, s. 

134) 

Bioliete 

(Alakangas 

2000, s. 125) 

Kosteus % 48,5 38,9 34,8 85 

Tuhka % kuiva-

aineesta 

5,1 4,5 0,1 16 

C % kuiva-aineesta 54,5 55,7 50,6 47 

H % kuiva-aineesta 5,58 5,69 6,1 5,2 

O % kuiva-aineesta 32,6 32,7 42,9 30 

N % kuiva-aineesta 2,01 1,97 0,2 1,6 

S % kuiva-aineesta 0,19 0,17 < 0,01 1,2 
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Polttoaineen lämpöarvo ilmaisee kuinka paljon sen palamisessa vapautuu energiaa 

massayksikköä kohti. Kalorimetrinen lämpöarvo ilmaisee polttoaineen kuiva-aineen 

lämpöarvon. Tehollinen lämpöarvo ilmaisee, kuinka paljon kuiva-aineen palamisessa 

vapautuu energia vähennettynä energiamäärällä, joka kuluu palamisessa syntyvän 

vesimäärän höyrystymiseen. Tehollinen lämpöarvo voidaan laskea kalorimetrisesta 

lämpöarvosta yhtälön 20 avulla. 

 

(𝐻c
°)net,dr = (𝐻c

°)gr,dr − 0,02441
𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙ 𝜔    (20) 

missä (𝐻c
°)net,dr polttoaineen tehollinen lämpöarvo  MJ/kg 

 (𝐻c
°)gr,dr polttoaineen kalorimetrinen lämpöarvo  MJ/kg 

 0,02441
𝑀𝐽

𝑘𝑔
 veden höyrystymisenergia 

 𝜔 polttoaineen palaessa syntyvän vesihöyryn määrä % 

(Alakangas 2000, s. 29). 

 

Saapumistilaisen polttoaineen tehollinen lämpöarvo lasketaan kuiva-aineen tehollisen 

lämpöarvon avulla yhtälön 21 mukaisesti. Saapumistilassa polttoaine sisältää tietyn 

osuuden vettä, mikä laskee yhdessä polttoainekilogrammassa olevan palavan aineksen 

määrää sekä näin ollen myös siitä saatavan lämpöenergian määrää.  Lisäksi tämän veden 

höyrystäminen vähentää saapumistilaisen polttoaineen lämpöarvoa. 

 

(𝐻c
°)net,ar = (𝐻c

°)net,dr ∙
100−𝜔ar

100
− 0,02441

𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙ 𝜔ar    (21) 

missä (𝐻c
°)net,ar saapumistilaisen polttoaineen tehollinen lämpöarvo MJ/kg 

 𝜔ar polttoaineen kokonaiskosteus saapumistilassa % 

(Alakangas 2000, s. 29). 

 

Taulukossa 3 on vertailtuna taulukon 2 biopolttoaineiden lämpöarvoja. Teholliset 

lämpöarvot ovat aina pienempiä kuin kalorimetriset, koska niissä veden 

höyrystymislämmön oletetaan menevän hukkaan, eli vesihöyryn poistuvan systeemistä 

lauhtumatta. Erityisesti biopolttoaineille teholliset lämpöarvot saapumistilassa ovat 

huomattavasti pienempiä kuin kuivan polttoaineen lämpöarvot johtuen suurista 

kosteuspitoisuuksista. Kalorimetrinen ja tehollinen kuivan polttoaineen lämpöarvo eivät 
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eroa huomattavasti toisistaan. Tämä johtuu siitä, että palamisessa syntyy vesihöyryä 

polttoaineen sisältämän vedyn palamisen tuloksena, ja vetyä biopolttoaineissa ei ole suuria 

osuuksia. Biolietteen polton tavoitteena ei ole energiaan talteen ottaminen, vaan sen 

saattaminen helpommin käsiteltävään muotoon (Alakangas 2000, s. 124). Kuten taulukosta 

2 huomataan, sen kosteuspitoisuus on yli 80 %, joten kosteuden höyrystämiseen kuluu 

enemmän energiaa kuin palamisessa vapautuu. Näin ollen biolietteen tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa on nolla. 

 

Taulukko 3: Biopolttoaineiden tehollista lämpöarvoa laskee korkea kosteuspitoisuus. 

Ominaisuus Jyrsinturve 

(Alakangas 

2000, s. 89) 

Palaturve 

(Alakangas 

2000, s. 89) 

Puupolttoaine, 

kuusen sahanpuru 

(Alakangas 2000, s. 

134) 

Bioliete 

(Alakangas 

2000, s. 

125) 

Kalorimetrinen 

lämpöarvo MJ/kg 
22,1 22,5 ei saatavilla ei saatavilla 

Tehollinen lämpöarvo 

MJ/kg 
20,9 21,3 19,2 17,4 

Tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa 

MJ/kg 

9,6 11,9 8,5 0 

 

Polttoaineen tuhka voi aiheuttaa leijukerroksen agglomeroitumista, eli paakkuuntumista. 

Tuhka aiheuttaa myös kerrostumia lämmönsiirtopinnoilla, hiukkaserottimessa ja 

kiintoaineen palautusmekanismissa. Nämä kerrostumat voivat olla syynä pitkiin käytön 

keskeytymisiin. (Skrifvars et al. 1996, s. 67). 

 

Skrifvars et al. (1996, s. 65) suorittivat tuhkan käyttäytymiseen liittyviä kokeita 12 MW:n 

kaukolämmitykseen tarkoitetulla kiertoleijupetikattilalla. Kattilan polttoaineena käytettiin 

erikseen hiiltä, turvetta ja puuta. Kokeissa kaikki sisään menevät (polttoaine ja 

petimateriaali), poistuvat (syklonista ja letkusuodattimesta poistettavat), leijukerroksen ja 

kiintoaineen palautusmekanismin kiintoainevirrat analysoitiin ja niistä mitattiin 

alkuaineiden Si, Al, Fe, Ca, Mg, P, Na, K, Cl ja S pitoisuudet (Skrifvars et al. 1996, s. 65). 
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Lisäksi palamistuotteiden aiheuttamista kerrostumista otettiin näytteitä hiukkaserottimen 

sisäänmenossa ja konvektiivisessa takavedossa. Antureiden pintalämpötiloina pidettiin 450 

℃, mikä vastaa tulistimen pintalämpötilaa. Kerrostumista mitattiin samat 

alkuainepitoisuudet kuin kiintoainenäytteistäkin. Biopolttoaineiden tuhkan 

alkuainekoostumukset oksideina on koottu taulukkoon 4. 

 

Taulukko 4: Skrifvarsin et al. suorittamassa kokeessa käytettyjen biopolttoaineiden tuhkien koostumukset 

Yhdiste Yksikkö Puupolttoaine Turve 

K2O % tuhkasta 15,4 1,1 

CaO % tuhkasta 32,7 16,5 

MgO % tuhkasta 5,8 1,9 

MnO % tuhkasta 1,1 0,3 

Na2O % tuhkasta 1,2 1,0 

Al2O3 % tuhkasta 1,3 14,9 

SiO2 % tuhkasta 7,3 35,5 

P2O5 % tuhkasta 6,4 2,1 

Fe2O3 % tuhkasta 0,0 0,6 

 

Suurimmat 3 mm paksuiset kerrostumat mitattiin 12 tunnin puupolttoaineen polton jälkeen. 

Nämä kerrostumat mitattiin konvektiivisen takavedon alkuosasta. Hiilen ja turpeen 

poltossa ei havaittu juuri ollenkaan kerrostumia antureissa. Puupolttoainetta poltettaessa 

alkalimetallien suoloja esiintyi syklonin poistovirrassa ja kaikissa kerrostumissa. Vaikka 

polttoaineessa oli pieniäkin määriä klooria tai rikkiä, niin nämä aineet rikastuivat 

kerrostumiin ja lentotuhkaan. Nämä kloorin ja rikin yhdisteet muuttuvat helposti tarttuviksi 

jo 730 ℃ – 750 ℃ lämpötiloissa. (Skrifvars et al. 1996, s. 67). 

7 RANKINE –PROSESSI 

Höyryvoimalaitokseen liittyviä laskelmia tehtäessä käytetään apuna teoreettista Rankine –

kiertoprosessia. Sen avulla pystytään arvioimaan, miten prosessiparametrien, kuten 

paineiden ja lämpötilojen, muuttaminen vaikuttaa koko voimalaitoksen hyötysuhteeseen.  

Minkään voimalaitoksen vesihöyrykierto ei seuraa täydellisesti ideaalisen Rankine –

kierron tilapisteitä, vaan se on yksinkertaistava malli vesihöyryn läpikäymistä 

termodynaamisista prosesseista. 
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Ideaalisessa Rankine –kierrossa tapahtuvat seuraavat termodynaamiset prosessit: 

 

1-2: Tulistetun höyryn paisunta turbiinista lauhduttimen paineeseen 

2-3: Lämmön siirtyminen pois työaineesta sen lauhtuessa kylläiseksi nesteeksi 

3-4: Isentrooppinen paineen nosto pumpussa 

4-1: Lämmön siirto työaineeseen höyrykattilassa vakiopaineessa 

(Moran 2006, s. 330). 

 

Suljetun systeemin tilan määräävät sen tilanmuuttujien arvot jossain tasapainotilassa. 

Kokemuksesta tiedetään, että kaikki tilanmuuttujat eivät ole riippumattomia. Systeemin 

termodynaaminen tila tunnetaan täsmällisesti, kun riippumattomien tilanmuuttujien arvot 

tunnetaan. Puhtaille aineille, kuten vedelle, riippumattomien tilanmuuttujien määrä on 

kaksi. (Moran 2006, s. 69). 

 

Tilanmuuttujia ovat esimerkiksi entalpia, entropia, lämpötila, paine ja tiheys. The 

International Association for the Properties of Water and Steam –voittoa 

tavoittelemattoman yhdistyksen asiantuntijat ovat muodostaneet laskentakaavoja ja 

taulukoita, joiden avulla vesihöyryn kahden tunnetun tilanmuuttujan avulla loput niistä 

voidaan selvittää. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti hyväksyttyjä 

ominaisuustaulukoita vedelle ja joillekin veden liuoksille tieteelliseen ja teolliseen 

käyttöön (IAPWS 2015). Näiden taulukoiden perusteella University of applied Sciences 

Zittau/Görlitz –yliopistossa  on kehitetty LibIF97 niminen Microsoft excel –

taulukkolaskentaohjelman lisäosa, jonka avulla on mahdollista laskea tilanmuuttujien 

arvoja ja esittää niitä graafisesti. Kuvassa 15 on esitettynä LibIF97-lisäosan avulla piirretty 

esimerkki Rankine -kierrosta.  Samoja IAPWS:n taulukoita hyödyntää myös 

laskentaosassa käytetty IpsePro -ohjelmisto. 
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Kuva 15: Rankine -prosessi T-s –tasossa 

7.1 Kattilapaineen vaikutus hyötysuhteeseen esimerkkiprosessissa 

Tuorehöyryn arvot (tilapiste 1) ovat tyypilliset esimerkiksi suurelle biomassaa polttavalle 

höyrykattilalle. Kaikki tilapisteiden väliset prosessit ovat palautuvia, joten niissä siirtyvän 

lämmön määrä voidaan laskea yhtälön 22 mukaisesti entropian avulla. Esimerkin 

tilapisteet, eli tilanmuuttujien arvot on koottu taulukkoon 5. Esimerkissä lämmöntuonti 

höyrykattilassa on jaettu kolmeen osaan: 3 - 4 syöttöveden esilämmitys, 4 - 5 höyrystys, 5 - 

6 tulistaminen.  

 

𝑄 = ∫𝑇d𝑆      (22) 

missä 𝑄 siirtynyt lämpömäärä   kJ 

 𝑆 entropia    kJ/kgK 

(Moran 2006, s. 218). 

 

Ideaalisen Rankine –prosessin avulla voidaan perustella esimerkiksi kattilapaineen 

hyötysuhdetta parantava vaikutus. Pumpun tekemä ominaistyö voidaan laskea entalpioiden 

erotuksena pisteiden 3 ja 4 välillä yhtälön 23 mukaisesti. 
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𝑤p = ℎ4 − ℎ3     (23) 

missä 𝑤 ominaistyö    kJ/kg 

 ℎ entalpia    kJ/kg 

(Moran 2006, s. 328). 

 

Turbiinin ominaistyö voidaan samoin laskea entalpioiden erotuksena pisteiden 1 ja 2 

välillä yhtälön 24 mukaisesti. 

 

𝑤t = ℎ1 − ℎ2     (24) 

(Moran 2006, s. 327). 

 

Prosessissa kiertoaineen tekemä nettotyö voidaan laskea turbiinista saadun ja pumpun 

tekemän työn erotuksena yhtälön 25 mukaisesti. 

 

𝑤cycle = 𝑤t − 𝑤p = ℎ1 − ℎ2 − (ℎ4 − ℎ3)   (25) 

(Moran 2006, s. 332). 

 

Sijoittamalla yhtälöön 25 alikriittisen prosessin arvot saadaan nettotyö alikriittiselle 

prosessille laskettua. 

 

𝑤cycle,alikr = 𝑤t − 𝑤p = ℎ1 − ℎ2 − (ℎ4 − ℎ3)  

= 3487
kJ

kg
− 2421

kJ

kg
− (429

kJ

kg
− 417

kJ

kg
) = 1054

kJ

kg
  

 

Taulukko 5: Esimerkkiprosessin tilanmuuttujien arvot alikriittisellä paineella 

Tilapiste Kuvaus 
p 

bar  

t 

℃ 

s 

kJ/kgK 

h 

kJ/kg 

1 Tulistettu höyry 115 

 

550 6,680 3487 

2 Paisunut höyry 1 

 

100 6,680 2422 

3 Lauhde 1 

 

100 1,303 417 

4 Korkeapaineinen lauhde 115 

 

100 1,303 429 

5 Syöttövesi  115 

 

321 3,464 1471 

6 Kylläinen höyry 115 

 

321 5,524 2696 
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Taulukossa 2 on koottu Rankine -prosessin tilapisteet samalla lauhduttimen paineella, 

mutta lähes kriittisellä lämmöntuonnin paineella. Pisteet on valittu siten, että lämpöä 

tuodaan sama määrä, kuin alikriittisessä esimerkissä. Kuva 3 on LiblF97 lisäosan avulla 

piirretty lähes kriittinen Rankine –prosessi. Yhtälön 25 avulla kiertoaineen tekemä työ 

kilogrammaa kohti voidaan laskea. 

 

Kuva 16: Kriittisen Rankine -prosessin tilapisteet T-s –tasossa 

 

Taulukko 6: Rankine -prosessin tilapisteet kriittisellä lämmöntuonnin paineella 

Tilapiste Kuvaus 
p 

bar 

t 

℃ 

s 

kJ/kgK 

h 

kJ/kg 

1 Tulistettu höyry 220 592 6,420 3498 

2 Paisunut höyry 1 100 6,420 2325 

3 Lauhde 1 100 1,303 417 

4 Korkeapaineinen 

lauhde 

220 101 1,303 440 

5 Syöttövesi  220 374 4,311 2022 

6 Kylläinen höyry 220 374 4,531 2164 

 

𝑤cycle,ylikr = 𝑤t − 𝑤p = ℎ1 − ℎ2 − (ℎ4 − ℎ3)  

= 3498 kJ

kg
− 2325 kJ

kg
+ (440 kJ

kg
− 417 kJ

kg
) = 1150 kJ

kg
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Esimerkistä huomataan, että samalla tuodun lämmön määrällä saadaan korkeamman 

lämmön tuonnin paineen avulla enemmän työtä kiertoaineesta. 100 kg höyryn 

massavirralla eri paineisten prosessien tehot voidaan laskea yhtälön 26 avulla. 

 

𝑃 = �̇�höyry(−𝑤prosessi)      (26) 

𝑃alikr = �̇�höyry(−𝑤prosessi,alikr) = 100
kg

s
∙ 1054

kJ

kg
= 105 400 kW  

𝑃ylikr = �̇�höyry(−𝑤prosessi,ylikr) = 100
kg

s
∙ 1150

kJ

kg
= 115 000 kW  

missä �̇� massavirta    kg/s 

 𝑃 teho    kW 

 

Sekä ylikriittisessä että alikriittisessä kiertoprosessissa lämpöä tuodaan sama määrä, jonka 

suuruus voidaan laskea tulistetun höyryn ja korkeapaineisen lauhteen entalpioiden 

erotuksena yhtälön 27 mukaisesti. 

 

𝑄tuotu = �̇�höyry(ℎ1 − ℎ4) = 100
kg

s
∙ (3498

kJ

kg
− 440

kJ

kg
) = 305 600 kW  (27) 

 

Tehoista ja tuodun lämmön määrästä huomataan vielä kvantitatiivisesti ero kriittisen ja 

alikriittisen prosessin välillä: tuodusta 305,6 MW lämpömäärästä saadaan matalammalla 

lämmöntuonnin paineella 9,6 MW vähemmän työtä. Höyryprosessin lämmöntuonnin 

paineen kasvattaminen lisää siis polttoaineesta saadun hyödyllisen energian määrää. 

Voimalaitoksen käytön yksi suurimmista muuttuvista kustannuksista on polttoaineen hinta, 

minkä takia kustannusarvioinnissa otetaan huomioon paineen kasvattamisesta syntyvien 

rakennuskustannuksien ja siitä saatavan säästön yhteisvaikutus. Painehäviöitä 

höyrykattilassa pyritään samoin vähentämään hyötysuhteen maksimoimiseksi. 
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8 LÄMMÖNSIIRTO SYLINTERIN MUOTOISESSA PUTKESSA 

Höyrykattilan ekonomaiseri, tulistimet ja ilman esilämmittimet koostuvat sylinterin 

muotoisista putkista. Putkea on helpointa tarkastella matemaattisesti 

sylinterikoordinaatistossa, missä ensimmäinen koordinaatti 𝑟 kuvaa pisteen etäisyyttä 

sylinterin akselista, toinen koordinaatti 𝜙 kuvaa kulmaa sylinterin kehällä ja kolmas 𝑧 

sijaintia akselilla. Sylinterikoordinaatistoa havainnollistaa kuvan 17 keskimmäinen piirros. 

 

Kuva 17: Kontrollitilavuus sylinterikoordinaatistossa. (Bergman et al. 2011, s. 86). 

 

Kuvassa 3 oikealla on esitetty pienen sylinteristä valitun elementin johtumalla sisään 

tulevat ja poistuvat lämpövirrat. Energiatase voidaan kirjoittaa elementille yhtälön 28 

mukaisesti. 

 

𝑞r − 𝑞r+dr + 𝑞ϕ − 𝑞ϕ+dϕ + 𝑞z − 𝑞z+dz + 𝑞′′′𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧 = 𝜌𝑐p
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧  (28) 

missä 𝑞r, 𝑞ϕ, 𝑞z taserajojen läpi kulkevat lämpövirrat  W 

 𝑞′′′ kemiallisista reaktioista johtuva energian tuotto W 

𝑟, 𝑧 säde ja pituuskoordinaatit   m 
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 𝜙 kulmakoordinaatti   rad 

 

Kunkin koordinaatin suuntaiset poistuvat energiavirrat voidaan ilmaista Taylor-sarjan 

ensimmäisten termien avulla yhtälöiden 29, 30 ja 31 mukaisesti. 

 

𝑞r+dr = 𝑞r +
𝜕𝑞r

𝜕r
𝑑𝑟     (29) 

𝑞ϕ+dϕ = 𝑞ϕ +
𝜕𝑞ϕ

𝜕𝜙
𝑑𝜙     (30) 

𝑞z+dz = 𝑞z +
𝜕𝑞z

𝜕z
𝑑𝑧     (31) 

 

Sijoittamalla yhtälöt 29, 30, ja 31 yhtälöön 28 saadaan lopullisen lämmönsiirtoyhtälön 

välivaihe, yhtälö 32. 

 

−
𝜕𝑞r

𝜕r
𝑑𝑟 −

𝜕𝑞ϕ

𝜕𝜙
𝑑𝜙 −

𝜕𝑞z

𝜕z
𝑑𝑧 + 𝑞𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧 = 𝜌𝑐p

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧   (32) 

 

Fourierin laki on yhteys lämpötilagradientin ja lämpövuon suuruuden välillä. Se 

kirjoitetaan sylinterikoordinaateissa yhtälön 33 mukaisesti. 

 

𝒒′′ = −𝑘∇𝑇 = −𝑘 (𝒊
𝜕𝑇

𝜕𝑟
+ 𝒋

1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝜙
+ 𝒌

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)    (33) 

missä 𝒒′′ lämpövuo    W/m2 

 𝑘 lämmönjohtavuus   W/mK 

 𝑇 lämpötila    K 

 𝒊, 𝒋, 𝒌 koordinaattiakselien suuntaiset yksikkövektorit - 

(Bergman et al. 2011, s. 86) 

 

Fourierin lain avulla voidaan kirjoittaa lämpövuon suuruudet kaikkien koordinaattien 

suunnissa yhtälöiden 34, 35 ja 36 mukaisesti. 

 

𝑞r
′′ = −𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑟
      (34) 

𝑞ϕ
′′ = −𝑘

1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝜙
     (35) 
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𝑞z
′′ = −𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
      (36) 

(Bergman et al. 2011, s. 86) 

 

Kertomalla lämpövuot vastaavilla pinta-aloilla, mitkä nähdään kuvasta 17, voidaan 

kirjoittaa myös lämpövirrat kaikkien koordinaattien suunnassa yhtälöiden 37, 38 ja 39 

mukaisesti. 

 

𝑞r = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑟
∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧     (37) 

𝑞ϕ = −𝑘
1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝜙
∙ 𝑑𝑟𝑑𝑧     (38) 

𝑞z = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑧
∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙     (39) 

 

Sijoittamalla lämpövuon lausekkeet yhtälöön 32 ja jakamalla elementin tilavuudella 

saadaan lämmönjohtumisyhtälö sylinterikoordinaatistossa 40. 

 

[−
𝜕(−𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑟
∙𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧)

𝜕r
𝑑𝑟 −

𝜕(−𝑘
1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝜙
∙𝑑𝑟𝑑𝑧)

𝜕𝜙
𝑑𝜙 −

𝜕(−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑧
∙𝑑𝑟∙𝑟𝑑𝜙)

𝜕z
𝑑𝑧 + 𝑞𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧]

1

𝑑𝑟∙𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧
   

= [
𝜕

𝜕r
(𝑘𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) 𝑑𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧 +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝜙
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝜙
) 𝑑𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧 +

𝜕

𝜕z
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) 𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧 + 𝑞𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧]

1

𝑑𝑟∙𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧
  

= (𝜌𝑐p
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑟 ∙ 𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧)

1

𝑑𝑟∙𝑟𝑑𝜙𝑑𝑧
  

⇔
1

𝑟

𝜕

𝜕r
(𝑘𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) +

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝜙
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝜙
) +

𝜕

𝜕z
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝑞 = 𝜌𝑐p

𝜕𝑇

𝜕𝑡
   (40) 

 

Höyrykattilan lämmönsiirtopintojen laskennassa lämmönsiirtoa johtumalla putkien pituus- 

ja kulmakoordinaatin 𝜙 suunnassa ei yleensä oteta huomioon. Samoin lämpöpintojen 

mitoituksessa tarkastellaan vain tapausta, jolloin lämpötila ei muutu ajan suhteen, eli 

stationaaritilannetta. Putken sisällä ei myöskään tapahdu lämpöä tuottavia reaktioita. 

Silloin yhtälön 13 oikean puolen termi, lämmöntuottotermi sekä lämpötilan muutokset 𝑧- 

ja 𝜙-koordinaattien suhteen ovat nollat ja lämmönsiirtoyhtälö saa yhtälön 41 mukaisen 

muodon. 

 

1

𝑟

𝑑

𝑑r
(𝑘𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 0     (41) 
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Yhtälöstä voidaan ratkaista lämpötilaprofiili seinän suunnassa integroimalla toisen asteen 

differentiaaliyhtälö ensin yhden kerran, jolloin saadaan yhtälön 42 mukainen muoto. 

 

1

𝑟

𝑑

𝑑r
(𝑘𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 0  

⟺
𝑑

𝑑r
(𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 0  

𝑑 (𝑟
𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 0  

⟺ ∫𝑑 (𝑟
𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 𝐶1 ⟺ 𝑑𝑇 =

𝑑𝑟

𝑟
𝐶1    (42) 

 

Sijoittamalla säteen paikalle termi r/rin yhtälöä voidaan käsitellä yksiköttömässä muodossa 

(Spakovszky Z. S., 2008). Yhtälö 43 kuvaa sylinterin lämpötilaa säteen funktiona. 

 

𝑑𝑇 =
𝑑(

𝑟

𝑟in
)

(
𝑟

𝑟in
)

𝐶1 ⟺ 𝑑𝑇 = ∫
𝑑(

𝑟

𝑟in
)

(
𝑟

𝑟in
)

𝐶1 ⟺ 𝑇 = ln (
𝑟

𝑟in
)𝐶1 + 𝐶2   (43) 

 

Käyttämällä yhtälöiden 44 ja 45 mukaisia reunaehtoja integroimisvakiot saavat yhtälön 46 

mukaiset arvot. 

 

𝑇in = 𝑇(𝑟in)      (44) 

𝑇out = 𝑇(𝑟out)     

 (45) 

𝑇(𝑟) = (𝑇out − 𝑇in)
ln(

𝑟

𝑟in
)

ln(
𝑟out
𝑟in

)
+ 𝑇in     (46) 

missä 𝑇in, 𝑇out lämpötilat putken sisä- ja ulkopinnoilla  ℃ 

 𝑟in, 𝑟out putken sisä- ja ulkosäteet   m 

 

Putken läpi kulkeva lämpövirta pituusyksikköä kohti voidaan ratkaista lämpövuon avulla, 

kun se kerrotaan putken kehän pituudella yhtälön 47 mukaisesti. 

 

= 𝑞r
′′(𝑟)𝛼(𝑟) = −𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑟
(𝑟)𝛼(𝑟)  

= −𝑘(𝑇out − 𝑇in) ln (
𝑟in

𝑟out
)

1

𝑟
2π𝑟 = −2π𝑘(𝑇o − 𝑇i) ln (

𝑟in

𝑟out
)  
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⇒ 𝑞′ = −2π𝑘(𝑇out − 𝑇in) ln (
𝑟in

𝑟out
)    (47) 

missä 𝑞′ lämpövirtapituusyksikköä kohti  W/m 

 𝛼 putken kehän pituus   m 

 

Lämmönsiirtoa tapahtuu johtumisen lisäksi myös putkien ulko- ja sisäpinnoilla 

konvektiolla. Konvektionlämmönsiirron voimakkuus määritetään kokeellisesti ja esitetään 

konvektiolämmönsiirtokertoimen ℎ avulla. Lämpövirran suuruus konvektiossa voidaan 

laskea yhtälöstä 48, kun lämmönsiirtokerroin tiedetään. 

 

𝑞 = ℎ𝐴Δ𝑇      (48) 

missä Δ𝑇 lämpötilaero konvektiivisen rajakerroksen eri puolilla ℃ 

 

Lisäksi putkien pinnoille kertyy likaa, jonka vaikutus lämmönsiirtoon esitetään 

likaantumiskertoimen 𝑅f
′′ avulla, jonka yksikkö on m

2
K/W. Lämpö siirtyy ensin 

lämmittävästä fluidista konvektiivisen rajakerroksen ja likakerroksen läpi 

putkimateriaaliin, mistä se siirtyy kylmän puolen likakerroksen ja konvektiivisen 

rajakerroksen läpi kylmään fluidiin. Jokaiselle lämmön siirtymisen vaiheelle kuumalta 

puolelta kylmälle voidaan esittää lämpövastus. Lämpövastuksen ja lämpötilaeron suhde on 

analoginen sähkövastuksen ja sähköisen potentiaalieron suhteelle ja voidaan kirjoittaa 

yhtälön 49 mukaisesti. 

 

Δ𝑇 = 𝑅𝑞      (49) 

 

Sylinterin seinämän läpi lämmönsiirrossa lämpövastuksia muodostavat konvektio sisä- ja 

ulkopuolella, likakerrokset ja johtuminen. Näiden viiden vastuksen summa voidaan 

kirjoittaa yhtälön 50 mukaisesti. Summaa kutsutaan kokonaislämpövastukseksi. 

 

𝑅tot =
1

ℎin𝐴in
+

𝑅𝑓,in
′′

𝐴in
+

ln(
𝑟out
𝑟in

)

2π𝑘𝐿
+

𝑅𝑓,out
′′

𝐴out
+

1

ℎout𝐴out
   (50) 

missä ℎout, ℎin konvektiolämmönsiirtokertoimet putken eri puolilla   kW/m2℃ 

𝑅tot kokonaislämpövastus       ℃/kW 

 𝑅f,out
′′ ,𝑅f,in

′′  likaantumislämpövastukset                      m2℃/kW 
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(Bergman et al. 2011, s. 710) 

 

Usein koelaitteistoilla mitataan kokonaislämmönsiirtokerrointa U, joka määritellään 

yhtälön 51 mukaisesti. 

 

𝑞 = 𝑈𝐴Δ𝑇       (51) 

missä Δ𝑇 lämpötilaero koko vastussysteemin eri puolilla ℃ 

 

Kokonaislämmönsiirtokertoimen ja kokonaislämpövastuksen välinen yhteys on siis 

yhtälön 52 mukainen. 

 

𝑈 =
1

𝑅tot𝐴
       (52) 

missä 𝐴 pinta-ala, jonka suhteen 𝑈 lasketaan  m2 

 

Yhtälön 52 pinta-alaksi voidaan valita joko putken sisäpinta-ala tai ulkopinta-ala tai mikä 

tahansa siltä väliltä. Oleellista on käyttää lämpövirran laskennassa yhtälöllä 51 samaa 

pinta-alaa, minkä suhteen kokonaislämmönsiirtokerroin on laskettu. 
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9 IPSEPRO –OHJELMISTO 

IPSEpro on ympäristö, missä voi mallintaa ja analysoida esimerkiksi energia- ja 

kemiantekniikan prosesseja. Malli esitetään IPSEprossa erillisten komponenttien 

verkostona ja niiden välisinä yhteyksinä. IPSEprolla voi mallintaa prosessin osia tai yhtä 

hyvin esimerkiksi kokonaista voimalaitosta. (SimTech 1 2014, s. 1-1). 

 

IPSEprossa komponentit määritellään joko itse tai on mahdollista käyttää valmiita 

komponenttikirjastoja. Komponentti voi olla mikä tahansa prosessin osa, minkä jotain 

numeerisesti mitattavaa ominaisuutta halutaan mallintaa. Esimerkiksi 

höyryvoimalaitoksessa komponentti voi olla turbiini, höyrykattila tai lauhdutin ja niiden 

numeerisesti mitattavia ominaisuuksia voivat olla hyötysuhde, teho, paine tai lämpötila. 

Mallinnuksen tarkkuutta voidaan lisätä jakamalla suuria komponentteja pienemmiksi. 

Esimerkiksi höyrykattila koostuu useista lämmönsiirtimistä ja putkista. Höyrykattila 

voidaan esittää mallinnuksessa joko yhtenä komponenttina, jonka määrittää esimerkiksi 

hyötysuhde ja teho, mutta toisaalta se voidaan esittää koostuvan kymmenistä eri 

komponenteista, kuten lämmönsiirtimistä, höyrylieriöstä, palamistiloista ja putkista joilla 

kaikilla on omat paineensa, lämpötilansa ja muut seurattavat numeeriset ominaisuutensa. 

 

Valmiita komponenttikirjastoja voi myös modifioida tarpeen mukaan. Komponenttien 

muokkaaminen tehdään MDK (Model Development Kit) –ohjelmalla. MDK:n 

käyttöliittymää esittää kuva 18. Kuvan 18 tilanteessa on muokattavana höyrylieriö. 

Alhaalla oikealla olevassa tilassa määritellään komponenttiin liittyvät yhtälöt, kuten massa 

ja energiataseyhtälöt. Esimerkiksi yhtälö drain_1.mass = r_circulation*feed_1.mass 

määrittelee, että lieriöstä höyrykattilan lämpöpinnoille siirtyvän veden määrä saadaan 

kertomalla syöttöveden määrä kiertoluvulla. Tämän ikkunan yläpuolella on kuvakkeen 

muokkausikkuna ja ikkuna, missä näkyvät muokattavan komponentin muuttujat. MDK:n 

avulla komponenteille voi piirtää kuvakkeet, jotka näkyvät mallinnusohjelmassa. Jokaisella 

komponentilla on omat muuttajansa, joille ratkaisualgoritmi simulointivaiheessa antaa 

arvot siten, että alla määritellyt yhtälöt toteutuvat. Vasemman reunan Icon Explorer –

valikosta valitaan kulloinkin muokattava komponentti. 
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PSE (Process Simulation Environment) on IPSEpron mallintamisympäristö. PSE:n avulla 

luodaan malleja käyttäen MDK:lla luotuja komponentteja. PSE:ssä komponentteja 

sijoitetaan graafisessa käyttöliittymässä prosessikaavioon raahaamalla. Ennalta 

tuntemattomille prosessiparametreille syötetään arvot interaktiivisessa ikkunassa. 

Laskennan edetessä syntyneistä virheistä ja varoituksista PSE muodostaa tiedotteen 

käyttäjälle. (SimTech 1 2014, s. 1-1). 

 

 

Kuva 18: Model Development Kit -ohjelman näkymä käyttäjälle 

 

Kuva 19 esittää PSE:n näkymää käyttäjälle.  Vasemmalla alhaalla on itse prosessikaavio, 

johon komponentteja voi raahata. Oikealla olevasta ikkunasta voi seurata, mitä kaikkia 

objekteja kaavioon on lisätty ja yläreunassa on yleisten tallentamis- ja työkalupainikkeiden 

lisäksi ajamispainike, millä voidaan käynnistää simulaatio. 
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Kuva 19: Näkymä PSE:stä, missä simuloidaan kaasuturbiinia 

 

9.1 IPSEpron objektit 

IPSEpron MDK:ssa voi luoda kolmenlaisia objekteja: yksiköitä (units), yhdistimiä 

(connections) ja globaaleja (globals). Yksiköitä ovat varsinaiset komponentit, kuten 

turbiini, generaattori, pumppu tai höyrykattila. Yhdistimen avulla kaksi komponenttia 

voivat vaikuttaa toistensa muuttujiin sekä yhdistimen muuttujiin. Tyypillisesti yhdistin 

kuvaa sitä, että yhdestä komponentista toiseen virtaa jokin aine. Yhdistin voi myös olla 

turbiinin ja generaattorin välinen akseli. Käyttäjä voi määritellä yhdistimeksi halutessaan 

minkä tahansa numeerisen tiedon, mihin kaksi yhdistettyä komponenttia vaikuttavat.  

Globaali sen sijaan objekti, mihin mikä tahansa komponentti tai yhdistin voi viitata. Kuvan 

18 MDK:n näkymästä huomataan, että höyrylieriöyksikkö viittaa esimerkiksi muuttujiin 

drain_1, drain_2, feed_1 ja feed_2, mitkä ovat yhdistimien muuttujia. Yhdistimet voivat 

vuorostaan viitata globaaleihin. Tyypillinen esimerkki tästä on yhdistimet, jotka kuvaavat 

aineen virtausta. Aineen koostumus sen sijaan on globaali, johon kaikki yhdistimet ja 

yksiköt voivat viitata. Höyryvoimalaitosprosessissa yleisin yhdistin kuvaa höyry- tai 

vesivirtausta komponenttien välillä. Tyypillinen globaali taas on höyryn koostumus. Kuva 

20 esittää hierarkiaa, minkä mukaan erityyppiset objektit voivat viitata toisiinsa. 
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Kuva 20: IPSEpron objektihierarkia (SimTech 1 2014, s 2-4) 

 

IPSEpron valmiissa komponenttikirjastossa tulee mukana höyrykattilan mallinnuksessa 

hyödyllisiä objekteja. Ehkä yleisimmin tarvittava niistä on yhdistin stream. Stream esittää 

virtausta kahden yksikön välillä. Siihen liittyviä muuttujia ovat paine, lämpötila, entalpia, 

entropia, ominaistilavuus ja massavirta. Kuvassa 4 näkyy tämän objektin määrittely 

MDK:ssa. Edellä mainittujen muuttujien lisäksi stream –yhdistin viittaa globaaliin 

composition, mikä on myös erittäin usein tarvittava IPSEpron objekti. Composition 

määrittelee virtaavaan aineen koostumuksen. Kuvassa 22 näkyy compositionin määrittely 

MDK:ssa. Kuva 23 sen sijaan on itse simulointiympäristö PSE:stä, missä pumppuun liittyy 

kaksi stream –objektia. Toisin sanoen pumppu viittaa stream –objektiin. Kuvasta 21 taas 

nähdään, miten streamin muuttujalistassa on määritelty globaali composition. Yksikkö 

(unit) pumppu siis viittaa yhdistimeen (connector) stream, joka viittaa globaaliin (global) 

composition. Kattilamallinnuksessa composition voi esittää myös esimerkiksi savukaasua. 

 

 

Kuva 21: Globaali composition sisältää tiedon siitä, mitkä ovat mallinnettavan aineen komponenttien prosenttiosuudet 
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Kuva 22: Stream -yhdistimen määrittely IPSEpron Model Development Kitissä 

 

 

 

Kuva 23: Mallinnusympäristössä stream voidaan yhdistää esimerkiksi pumppuykikköön, joka vaikuttaa streamin paine-, 

lämpötila- ja entalpiamuuttujaan 

 

Kuvissa 18, 21 ja 22 on muokattavana Model Development Kitissä objekteja. Alhaalla 

olevassa yhtälönmuokkaustilassa näkyvät yhtälöt f1, f2, ft, f_sum ja niin edelleen kuvaavat 

kunkin objektin toimintaa. Kaikkien komponenttien yhtälöiden yhtäaikainen ratkaiseminen 

on PSE:n perustehtävä.  
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9.2 IPSEpron yhtälöryhmän ratkaisutapa 

IPSEprossa jokainen objekti, yksikkö, yhdistin tai globaali, sisältää tietyn määrän yhtälöitä. 

Kuvan 1 höyrylieriö sisältää 10 yhtälöä. Osa yhtälöissä esiintyvistä muuttujista on asetettu 

valmiiksi joihinkin arvoihin ja osan käyttäjä asettaa itse interaktiivisesti PSE-ympäristössä. 

Tuntemattomia muuttujia on jäätävä jäljelle yhtä paljon, kuin yhtälöitä on yhteensä ottaen 

huomioon kaikki objektit. Näin muodostuu lähes aina epälineaarinen usein satojen 

yhtälöiden yhtälöryhmä. 

 

Kaikki epälineaaristen yhtälöryhmien ratkaisutavat perustuvat alkuarvaukseen ja 

iteraatioon. Ratkaisun konvergoituminen riippuu paljon alkuarvauksesta. Alkuarvauksen 

tärkeys painottuu erityisesti, kun yhtälöryhmä on suuri. PSE:n ratkaisualgoritmi vastaa 

paljolti kynällä ja paperilla tehtävää yhtälönratkaisua. Se pilkkoo yhtälöryhmän pieniksi 

toisistaan riippumattomiksi ryhmiksi, joihin pyritään jättämään mahdollisimman vähän 

muuttujia. Usein algoritmi pystyy muodostamaan jopa yksittäisiä riippumattomia yhtälöitä. 

(SimTech 1 2014, s. 3-1). 

 

Itse yhtälöryhmän ratkaisun IPSEpro suorittaa Newton-Raphson –menetelmällä. Yhtälö 53 

kuvaa ratkaistavaa yhtälöryhmää. 

 

{

𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) = 0

𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) = 0
⋮

𝑓n(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) = 0

     (53) 

(Burden 2011, s. 630). 

missä 𝑥i tuntemattomat muuttujat, kuten paine, lämpötila ja niin edelleen 

𝑓j ratkaistava yhtälö muunnettuna funktioksi, jonka nollakohtaa 

etsitään 

Vektorimerkinnöillä tuntemattomia muuttujia voidaan merkitä yhtenä vektorina x ja 

funktioita 𝑓j voidaan merkitä yhtenä vektorina F yhtälöiden 54 ja 55 mukaisesti. 

Yhtälöryhmää voidaan merkitä asettamalla vektori F nollavektoriksi yhtälön 56 

mukaisesti. 
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𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)T     (54) 

𝑭(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = (𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), … , 𝑓n(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛))
T
 (55) 

𝑭(𝒙) = 𝟎      (56) 

(Burden 2011, s. 630). 

 

Newton-Raphson -menetelmässä on tiedettävä jokaisen yhtälön 𝑓j kaikki osittaisderivaatat 

ja niistä muodostetaan Jakobin matriisi yhtälön 57 mukaisesti. 

 

𝐽(𝒙) =

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥1
(𝒙)

𝜕𝑓1

𝜕𝑥2
(𝒙)

𝜕𝑓2

𝜕𝑥1
(𝒙)

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2
(𝒙)

⋯
𝜕𝑓1

𝜕𝑥n
(𝒙)

⋯
𝜕𝑓2

𝜕𝑥n
(𝒙)

⋮ ⋮
𝜕𝑓n

𝜕𝑥1
(𝒙)

𝜕𝑓n

𝜕𝑥2
(𝒙)

⋱ ⋮

⋯
𝜕𝑓n

𝜕𝑥n
(𝒙)]

 
 
 
 
 

    (57) 

(Burden 2011, s. 640). 

 

Jos iterointikierrosta merkitään symbolilla 𝑘 lähtien alkuarvauksesta 𝑘 = 0, Newton-

Raphson –menetelmässä tarkennettu ratkaisu (vektori 𝒙k) saadaan yhtälöstä 58. 

 

𝒙k = 𝒙k−1 − 𝐽(𝒙k−1)
−1

𝐹(𝒙k−1)    (58) 

(Burden 2011, s. 640). 

 

Höyrykattilan höyrystinpintojen lämmönsiirtokertoimen laskemiseen käytetään usein semi-

empiirisiä korrelaatioita. Dutta (2002, s. 6) ehdottaa lämmönsiirtokertoimen riippuvan 

tulipesän suspensiotiheydestä ja savukaasun lämpötilasta yhtälön 59 mukaisesti. 

Lämpövirta höyrystinpinnan läpi riippuu sen sijaan lämmönsiirtokertoimesta ja 

lämpötilaerosta pinnan ja savukaasun välillä. Usein mallinnuksessa lämpövirta, pinnan 

lämpötila ja suspensiotiheys tiedetään. Ratkaistava yhtälöryhmä 59 on epälineaarinen ja 

sen numeerisissa ratkaisuissa IPSEpro käyttää Newton-Raphson –menetelmää. 

 

{
ℎ = 5 ∙ 𝜌0,391𝑇g

0,408

𝑞′′ = ℎ(𝑇g − 𝑇w)
     (59) 

missä ℎ konvektiivinen lämmönsiirtokerroin  W/m2K 
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 𝑞′′ Lämpövuon tiheys pinnan läpi                         W/m2 

 𝑇g, 𝑇w Savukaasun ja höyrystinpinnan lämpötilat K 

 𝜌 Suspensiotiheys                          kg/m3 

 

Merkitsemällä lämmönsiirtokerrointa muuttujalla 𝑥1 ja savukaasun lämpötilaa muuttujalla 

𝑥2 ja käyttämällä yhtälön 53 merkintöjä saadaan yhtälöryhmä muotoon 60. 

 

{
𝑓1(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1 − 5 ∙ 𝜌0,391𝑥2

0,408 = 0

𝑓2(𝑥1, 𝑥2) = 𝑞′′ − 𝑥1𝑥2 + 𝑥1𝑇w = 0
    (60) 

 

Tyypillinen suspensiotiheyden arvo on 60 kg/m3, lämpövuon tiheyden 220 000 W/m2 ja 

höyrystinpinnan lämpötilan 620 K. Yhtälöryhmän Jakobin matriisi ja Jakobin matriisin 

käänteismatriisi ovat yhtälöiden 61 ja 62 mukaiset. Jacobin matriisissa merkintöjen 

lyhentämiseksi termiä −2,04 ∙ 𝜌0,391 merkitään symbolilla a ja potenssia -0,592 symbolilla 

b. 

 

𝐽(𝒙) = [
1 −2,04 ∙ 𝜌0,391𝑥2

−0,592

−𝑥2 + 𝑇w −𝑥1

] = [
1 𝑎𝑥2

𝑏

−𝑥2 + 𝑇w −𝑥1
]  (61) 

𝐽−1(𝒙) =
1

𝑎𝑥2
b(𝑇w−𝑥2)+𝑥1

[
𝑥1 𝑎𝑥2

b

𝑇w − 𝑥2 −1
]   (62) 

 

Alkuarvauksella 400 W/m2K ja 1000 K eli 𝒙0 = [400,1000] ensimmäinen iterointikierros 

on yhtälön 63 mukainen. 

 

𝒙1  

= 𝒙0 − 𝐽(𝒙0)−1𝑭(𝒙0)  

= [
400
1000

] −
1

−10,113∙1000−0,592 (620−1000)+400
∙  

[ 400 −10,113 ∙ 1000−0,592 

620 − 1000 −1
] [

400 − 24,787 ∙ 10000,408

220 000 − 400 ∙ 1000 + 400 ∙ 620
]  

= [
438
1134

]      (63) 

 

Seuraavat iterointikierrosten tulokset on koottu taulukkoon 7. 
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Taulukko 7: Valitulla alkuarvauksella tulos konvergoituu kolmella iteroinnilla 

i 𝒙i 

0 [
400
1000

] 

1 [
438
1134

]  

2 [
436
1125

]  

3 [
436
1125

] 

 

Sijoituksella yhtälöön 7 voidaan tarkistaa tuloksen oikeellisuus yhtälön 64 mukaisesti 

 

{
ℎ = 5 ∙ 𝜌0,391𝑇g

0,408 = 5 ∙ 600,391 ∙ 11250,408 = 436

𝑞′′ = ℎ(𝑇g − 𝑇w) = 436 ∙ (1125 − 620) = 220 000
  (64) 

 

Newton-Raphsonin menetelmän haittapuoli on se, että Jacobin matriisi ja sen 

käänteismatriisi on joka iterointikierroksella pystyttävä laskemaan (Burden 2011, s. 640). 

Matriisilla on käänteismatriisi jos ja vain jos sen determinantti ei ole yhtä kuin nolla 

(Kreyszig 2011, s. 301). Lämmönsiirtokerroinesimerkin Jacobin matriisin determinantti 

nähdään yhtälöstä 65. Yhtälöstä 65 nähdään myös arvot, joilla käänteismatriisia ei voida 

laskea. Esimerkiksi yhdistelmällä 𝑥1 = 0 ja 𝑥2 = 0 Newton-Raphsonin menetelmää ei 

voida käyttää. Toisin sanottuna esimerkiksi alkuarvauksella lämmönläpäisyluku ℎ =

0 W/m2K ja savukaasun lämpötila 𝑇g = 0 K IPSEpro ei kykene ratkaisemaan 

yhtälöryhmää. 

 

det(𝐽(𝒙)) = |
1 𝑎𝑥2

𝑏

−𝑥2 + 𝑇w −𝑥1
| = 𝑎𝑥2

b(𝑥2 − 𝑇w) − 𝑥1 ≠ 0  (65) 

 

Kun IPSEpro:n laskentaraportissa esiintyy virhe ”Matrix singular”, on Jacobin matriisi 

singulaarinen, eli sen käänteismatriisia ei voida laskea. Tämä virhe esiintyy, kun yksi tai 

useampi yhtälöryhmän rivi on lineaarisesti riippuva. Selitys tälle on liian epätarkat 

alkuarvot tai sopimattomat muuttujien yhdistelmät. (SimTech 1 2014, s. 15-3). 
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10 KIERTOLEIJUPETIKATTILAN MALLINTAMINEN IPSEPRO 

–OHJELMISTOLLA 

Yksinkertaisin CFB-tulipesämalli on nollaulotteinen stationääritilamalli, joka täyttää 

tärkeimmät jatkuvuusyhtälöt. Nollaulotteisen mallin vahvuus on laskennan nopeus ja 

helppokäyttöisyys. Ne eivät kuitenkaan ota huomioon avaruudellisia ilmiöitä, kuten 

hajautettua polttoaineen syöttöä. Ne eivät myöskään pysty mukautumaan muuttuviin 

reunaehtoihin ja geometriaan vaan toimivat vain sellaisilla parametreilla joille malli on 

suunniteltu. (Myöhänen et al. 2011, s. 10). 

 

Kuvassa 24 on Myöhäsen (2011, s. 11) kaavio 0D-mallista. Tässä kaaviossa tulipesän 

massatase muodostetaan jokaiselle materiaalille ja materiaalin hiukkaskoolle erikseen. 

Massaa siirtyy taserajan sisäpuolelle eri syöttöpisteistä, kuten polttoaineen- ja 

petimateriaalin syötöstä sekä lentotuhkan palautuksesta ja poistuu pohjatuhkana. Taserajan 

sisäpuolella tiettyä materiaalia voi syntyä kemiallisissa reaktioissa ja toista hiukkaskokoa 

voi syntyä hienontumalla. Kuvan 24 alareunan massataseyhtälöt määrittelemällä voidaan 

luoda 0D malli tietylle tulipesälle. 

 

 

Kuva 24: 0D-malli täyttää yksinkertaiset jatkuvuusyhtälöt, eikä ota huomioon tilavuusilmiöitä. (Myöhänen et al., s. 11) 

 

0D-mallia paremmin tulipesän ilmiöitä kuvaa yksiulotteinen malli, jossa tulipesä jaetaan 

pystysuoriin lohkoihin. Tällainenkaan malli ei pysty kuvaamaan suuren mittakaavan 
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kiertoleijupetikattiloiden tyypillistä ominaisuutta: kiintoaineen takaisinvirtausta seinämillä. 

Pystysuuntaisen suspensiotiheysprofiilin laskentaan käytetään yleensä empiirisiä 

korrelaatioita. (Myöhänen et al. 2011, s. 11). 

 

Suosittu mallinnustapa on core-annulus –malli, jota kutsutaan myös 1,5D malliksi. Näissä 

malleissa virtaus jaetaan tulipesän keskustassa ylöspäin suuntautuvaan ja reunoja pitkin 

alaspäin suuntautuvaan kiintoaineen virtaukseen. 1,5D mallissa tulipesä jaetaan myös 

kontrollitilavuuksiin (Myöhänen et al. 2011, s. 11). 

 

IPSEpro –mallinnuksessa käytetään 1,5D mallia. Tulipesä jaetaan pystysuoriin 

laskentayksikköihin. Mallin laskentayksiköitä ja niiden numerointia esittää kuva 25. 

Vasemmanpuoliset yksiköt 1 – 10 esittävät tulipesän keskustan ylösvirtausta, 11 – 22 

reunojen alasvirtausta ja 23 – 27 radiaalista virtausta keskeltä reunoille. Myöhäsen et al. 

(2011, s. 11) mukaan kaasuvirtaus reunoilla on lähellä nollaa. Tässäkin mallissa reunoilla 

virtaa vain petimateriaalia. Toisaalta Myöhäsen et al. (2011, s. 11) mukaan tulipesän pohja 

käsitellään erillisenä osionaan ja radiaalista virtausta keskustan ja reunojen välillä 

mallinnetaan empiirisillä korrelaatioilla. Tässä mallissa pohja lasketaan samoilla yhtälöillä, 

kuin muutkin laskentayksiköt. Lisäksi radiaalinen virtaus tapahtuu vain yhteen suuntaan 

keskeltä reunoille ja massavirtojen suuruudet määrittelee käyttäjä empiiristen 

korrelaatioiden sijaan. 
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Kuva 25: IPSEpro-mallinnuksen pohjana käytetään Myöhäsen et al. (2011, s. 11) luokittelun mukaan 1,5D-mallia 

 

10.1 Mallinnuksen tavoite 

Mallinnus perustuu termodynamiikan lakeihin ja kiertoleijupetikattiloista kerättyyn 

empiirisen tietoon. Seurattavia suureita ovat tulipesän lämpötilajakauma ja takavedon 

lämpötilat sekä höyrykattilan lämpöpintojen lämpökuormat. Simulaatioita tehdään 

muuttamalla polttoainetta ja sen laatua kuvaavia parametreja. Malli antaa myös 

mahdollisuuden simuloida 

- petimateriaalin määrän 

- palamisilman määrän ja syöttökorkeuden 

- polttoaineen syöttökorkeuden 

- palamistapahtuman sijainnin tulipesässä 

- tulipesän dimensioiden 

vaikutusta seurattaviin suureisiin. 

10.2 Suspensiotiheyden vaihtelu tulipesässä 

Polttoaineen, petimateriaalin ja kaasujen muodostaman suspension suspensiotiheys 

vaihtelee tulipesän aksiaali- ja radiaalisuunnissa (Breitholtz 2001, s. 43).  Mallin 

lämmönsiirtokorrelaatio perustuu radiaalisuunnassa keskiarvotettuun suspensiotiheyteen. 
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Radiaalisuuntaiselle keskimääräiselle suspensiotiheydelle korkeuden funktiona löytyy eri 

lähteistä seuraavat yhtälöt 66, 67 ja 68. 

 

𝜀−𝜀a

𝜀d−𝜀
= e

−
𝐻−𝐻i
𝐻c      (66) 

missä 𝜀d aukko-osuus tulipesän yläosassa  kg/m3  

 𝜀a aukko-osuus sekundääri-ilmatason alapuolella kg/m3 

 𝐻i sekundääri-ilmatason korkeus  m 

 𝐻c karakteristinen korkeus   m 

(Frasier 1991, s. 41) 

 

𝜌 =
𝑝1−𝑝2

𝑔(𝐻1−𝐻2)
      (67) 

missä 𝑝1, 𝑝2 paineet tulipesän ala- ja yläosissa  pa 

 𝑔 maan vetovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys m/s2 

 𝐻1, 𝐻2 paineiden mittauspisteitä vastaavat korkeudet m 

(Breitholtz 2001, s. 43). 

 

𝜌 =
1

𝑔
(𝑏1𝑒

𝐻

𝑤1 + 𝑏2𝑒
−

𝐻

𝑤2)     (68) 

missä 𝑏1, 𝑏2, 𝑤1, 𝑤2 sovitusparametreja   

(Basu 2006, s. 45). 

 

Mallinnuksessa käytetään näistä yhtälöä 66. Suspensiotiheys voidaan laskea aukko-

osuuden avulla, kun kaasun ja kiintoaineen materiaalitiheydet tiedetään. Yhtälöstä 69 käy 

ilmi kaksifaasivirtauksen kokonaistiheys eri faasien tiheyksien avulla. 

 

𝜌 = 𝜀𝜌g + (1 − 𝜀)𝜌s     (69) 

missä 𝜌g,  𝜌s kaasufaasin ja kiinteän faasin tiheydet                         kg/m3 

(Crowe 2006, s. 1-3) 
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Simuloinnissa on käytetty aukko-osuusjakauman parametreille taulukkoon 8 koottuja 

arvoja. Tulipesän korkeus mallissa on 40 m. Jakaumaa vaaka-akselilla aukko-osuus ja 

pystyakselilla tulipesän korkeus esittää kuva 26. 

 

Taulukko 8: Tulipesän aukko-osuusjakaumaa kuvaavat parametrit 

Parametri Arvo Yksikkö 

𝜀d 0,99 - 

𝜀a 0,85 - 

𝐻i 5 m  

𝐻c 2 m  

 

Kuva 262: Kiintoaine-kaasu -suspension aukko-osuus tulipesässä kasvaa huomattavasti poistumisaukkoa lähestyttäessä 

10.3 Kiertoleijupetikattilan mallintamiseen tarvittavat objektit 

IPSEpro:n mukana tulevan komponenttikirjaston objekteja on muokattu ja korvattu 

leijupetikattilan mallinnusta varten. Myös kokonaan uusia objekteja on luotu. Tarve 

komponenttikirjaston muokkaamiseen syntyy käytetystä lämmönsiirtomallista ja 

tulipesässä sijaitsevasta monimutkaisesta ainekoostumuksesta. 
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10.3.1 Bed_stream -objekti 

Kiertoleijupetikattilan tulipesässä on savukaasuja, kuten hiilidioksidia, vesihöyryä ja 

rikkidioksidia, petimateriaalia ja palamatonta kiinteää sekä kaasumaista polttoainetta. 

Siellä tapahtuvien palamisreaktioiden vuoksi aineet reagoivat toisiksi. Tulipesän yläpäässä 

on enää lähinnä savukaasua ja petimateriaalia. Aineiden seossuhteiden muuttumisen takia 

kappaleessa 9.1 läpikäyty stream yhdistin ja siihen liitetty globaali composition korvataan 

mallinnuksessa yhdistimellä ”bed_stream”. Mitään globaalia ei voida käyttää 

mallinnuksessa aineen koostumuksen määrittelyyn tulipesässä, koska silloin täytyisi 

määritellä yhtä monta globaalia, kuin on eri koostumuksiakin. Sen takia yhdistimen 

bed_stream muuttujissa on määritelty virtaavan aineen koostumus. Tämä asia on esitetty 

IPSEpron objektihierarkian avulla kuvassa 1. Tällä tavoin jokaisella yhdistimellä on oma 

koostumuksensa. Tämä aiheuttaa sen, että jokaisen bed_stream yhdistimellä kytketyn 

komponentin on määriteltävä miten se muuttaa virtauksen koostumusta. 

 

Kuva 27: Bed_stream -objekti ei viittaa globaaliin, kuten stream -objekti. Tämä sallii oman koostumuksen määrittelyn 

jokaiselle bed_stream –objektille erikseen. 

 

Bed_stream –objektin koostumusta kuvaavat muuttujat on koottu taulukkoon 9. 

Koostumus jaetaan kahteen osaan: kiintoaineen koostumukseen ja kaasun koostumukseen. 

Kiintoaine koostuu petimateriaalista ja biomassapolttoaineesta peräisin olevista kiinteistä 

palavista komponenteista rikistä ja hiilestä. Kaasu sen sijaan koostuu palamisilman 

komponenteista hapesta, argonista, typestä ja vesihöyrystä, savukaasuista sekä polttoaineen 

kaasumaisista komponenteista. Maakaasupolttoaine tuo koostumukseen metaania ja 

biomassapolttoaine vety- ja typpikaasua. Palaminen tapahtuu vaiheittain tulipesässä, minkä 
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takia koostumuksessa savukaasukomponenttien osuudet kasvavat mentäessä tulipesässä 

ylöspäin. Kaasun koostumuksessa esiintyy muuttujia, jotka ovat aina nollia, kuten 

hiilimonoksidi ja propaani. Ne on määritelty sen takia, koska bed_streamin käyttämät 

IPSEpron mukana entalpianlaskentafunktiot tarvitsevat alkuarvoinaan kaikkien taulukon 9 

13 komponentin osuudet. 

 

Taulukko 9: Bed_stream -yhdistimen koostumusta kuvaavat muuttujat 

Kaasun koostumus % Kiintoaineen koostumus % 

 

 

 

𝑥WATER 𝑥C 

𝑥AR 𝑥S 

𝑥C2H6 𝑥bed 

𝑥C3H8  

𝑥CH4  

𝑥CO  

𝑥CO2  

𝑥H2  

𝑥H2O  

𝑥H2S  

𝑥N2
  

𝑥O2  

𝑥SO2  

 

Koostumusta kuvaavien muuttujien summa on oltava yksi. Tätä kuvaavat yhtälöt 70 ja 71. 

Jos yhtälöt eivät toteudu, IPSEpron laskentaraporttiin ilmestyy virheilmoitus. 

𝑥WATER + 𝑥AR + 𝑥C2H6 + 𝑥C3H8 + 𝑥CH4 + 𝑥CO   

+𝑥CO2 + 𝑥H2 + 𝑥H2O + 𝑥H2S + 𝑥N2+𝑥O2 + 𝑥SO2 = 1   (70) 

 

𝑥C + 𝑥S + 𝑥bed = 1     (71) 

 

Kiinteän- ja kaasufaasin massavirtoja kuvaavat muuttujat �̇�kiinteä ja �̇�kaasu. Suspension 

kokonaismassavirta saadaan yhtälön 72 mukaisesti niiden summana. Yhteismassavirtaa 

tarvitaan energiataselaskuissa ainevirran mukanaan tuoman tehon laskemiseen. 
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�̇�suspensio = �̇�kiinteä + �̇�kaasu    (72) 

missä �̇� massavirta    kg/s 

 

Kaasufaasin entalpian laskemiseen käytetään IPSEpron mukana tulevaa funktiota ja 

kiinteän faasin entalpia lasketaan yhtälön 73 mukaisesti. Kaikkien kiinteiden 

komponenttien ominaislämpökapasiteetti oletetaan olevan 1 kJ/kg. Koko suspension 

entalpia lasketaan kiinteän- ja kaasufaasin entalpioiden summana massaosuuksilla 

painotettuna yhtälön 74 mukaisesti. 

ℎkiinteä = 𝑐p,kiinteä𝑇susp     (73) 

ℎ ominaisentalpia    kJ/kg 

𝑐p  ominaislämpökapasiteetti    kJ/kgK 

 

ℎsuspensio =
�̇�kiinteä

�̇�bed
ℎkiinteä +

�̇�kaasu

�̇�bed
ℎkaasu   (74) 

 

Kuvassa 28 on esimerkki bed_stream –yhdistimen simulaatiossa saamista arvoista. 

Suspension entalpia on esimerkiksi ℎsuspensio = 961 kJ/kg, kaasufaasin massavirta 

�̇�kaasu = 202 kg/s ja savukaasukomponenttien osuudet ovat 𝑥CO2
= 16 %, 𝑥SO2

= 0,3 % 

ja 𝑥H2O = 17 %. Jokainen ruskea viiva kuvaa yhtä bed_stream –objektia. IPSEpron 

mukana tuleva stream –objekti ei olisi ollut riittävä kuvaamaan kaksifaasista suspensiota. 
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Kuva 28: Palamisyksikön jälkeisen bed_stream -objektin saamat arvot IPSEpron simulaatiossa. 

Savukaasukomponentteja esiintyy virtauksessa, koska niitä syntyi palamisyksikössä. 

 

10.3.2 Petimateriaalin kiertosilmukka 

Kuvassa 29 näkyy IPSEpron PSE:n näkymä kattilamallin kiertosilmukasta. Kaikki 

yksiköitä yhdistävät viivat savukaasun poistoa sekä biomassan, maakaasun ja palamisilman 

syöttöä lukuun ottamatta ovat bed_stream yhdistimiä. Savukaasu näkyy oikealla 

ylänurkassa punaisena viivana. Syöttöpisteistä maakaasu näkyy tummansinisenä, 

palamisilma vaaleansinisenä ja biomassa tummanvihreänä viivana. Bed_stream yhdistimet 

ovat ruskeita. Syöttöpisteiden jälkeen petimateriaalin ja savukaasun seos kohtaa 

palamiskomponentin, joka nostaa sen entalpiaa ja muuttaa sen koostumusta kunkin palavan 

komponentin palamisyhtälöiden mukaisesti. Päävirtauksesta oikealle erkanevat sivuhaarat 

kuvastavat sitä, miten petimateriaali siirtyy tulipesän reunoille klustereina. Jokaiseen 

sivuhaaraan virtaa tietty prosenttiosuus petimateriaalia ja ulos tulipesästä päätyy vain pieni 

osa. Lämmönsiirrinkomponenteissa virtauksen entalpia pienenee. Sykloni erottaa 

kiintoaineen savukaasusta. Kiintoaine palaa takaisin kiertoon syöttöpisteiden kohdalle ja 

savukaasu siirtyy takavetoon. 
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Kuva 29: Kattilamallin tulipesä, hiukkaserotin ja palautusmekanismi 

10.3.3 Palamisyksikkö 

Palamisyksikön ainoat muuttujat ovat ilmakerroin ja muuttuja burningpercent, joka 

ilmaisee kuinka suuri osa polttoaineesta palaa kyseisessä kohdassa. Kuvan 3 mallissa 

palamisyksikkö on sijoitettu tulipesän muuratun osan yläpuolelle. Kyseisessä simulaatiossa 

burningpercent –muuttujan arvo on 100 % eli polttoaine palaa täydellisesti tulipesän 

alaosassa. Malliin voisi lisätä palamisyksiköitä, jolloin palaminen tapahtuisi vaiheittain eri 

korkeuksilla. Palamisyksikössä siihen yhdistetyn bed_stream –virtauksen entalpia nousee 

palavien komponenttien palamisyhtälöiden reaktioentalpioiden määräämällä tavalla. 

Taulukkoon 10 on koottu palamistapahtumien entalpiannousun laskemiseen tarvittavat 

muodostumisentalpiat. 

 

Yhdisteen muodostumisentalpiaa standardiolosuhteissa merkitään symbolilla 𝐻f298
° . 

Yläindeksin pallo ilmaisee että kyseessä on standardiarvo. Alaindeksin f viittaa 
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muodostumiseen (formation) ja 298 on standardiolosuhteiden lämpötila 25 ℃ kelvineissä. 

(Smith 2001, s. 127). 

 

Taulukko 10: Palamisyksikön yhtälöissä tarvitut muodostumisentalpiat (Oxtoby 2011, s. A.35 – A.42). 

Yhdiste 𝐻f298
°  

CO2(𝑔) −393,51 kJ/mol 

SO2(𝑔) −296,83 kJ/mol 

H2O(𝑔) −241,82 kJ/mol 

CH4(𝑔) −74,81 kJ/mol 

H2(𝑔) 0 kJ/mol 

C(𝑠) 0 kJ/mol 

S(𝑠) 0 kJ/mol 

O2(𝑔) 0 kJ/mol 

 

Kaikkien mahdollisten kemiallisten reaktioiden reaktioentalpioiden taulukoiminen olisi 

epäkäytännöllistä. Onneksi minkä tahansa kemiallisen reaktion reaktioentalpia voidaan 

laskea, kun tiedetään reaktioon osallistuvien yhdisteiden muodostumisentalpiat 

standardiolosuhteissa. Muodostumisreaktio määritellään sellaiseksi reaktioksi, jossa 

muodostuu yksi yhdiste sen muodostavista alkuaineistaan. Esimerkiksi yhtälön 75 

mukainen reaktio on muodostumisreaktio. Sen sijaan yhtälön 76 mukainen reaktio ei ole. 

(Smith 2001, s. 127). 

 

C +
1

2
O2 + 2H2 → CH3OH     (75) 

H2O + SO3 → H2SO4     (76) 

(Smith 2001, s. 127). 

 

Happea tarvitaan jokaisessa palamisreaktiossa. Puhdasta happea käytetään vain 

erikoissovelluksissa kuten leikkaamisessa ja hitsaamisessa. Suurimassa osassa 

palamisreaktioista happi tulee ilmasta. (Moran 2006, s. 622). 

Moranin (2006, s. 622) tekemissä palamislaskuissa käytetään mallia, jossa ilma koostuu 

21 % hapesta ja 79 % typestä. Tällöin ilman ja hapen moolisuhde palamisessa on 79/

21 = 3,76. Palamisen reaktioyhtälöiden lähtöaineissa typen kerroin on siis 3,76 kertaa 
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suurempi, kuin hapen. Tämän mallin mukaisesti esimerkiksi metaanin palamisyhtälö 

voidaan laskea yhtälön 77 avulla. 

CH4 + a(O2 + 3,76N2) → 𝑏CO2 + 𝑐H2O + 𝑑N2   (77) 

(Moran 2006, s. 623). 

 

Palamisyhtälön kertoimet voidaan esittää ja ratkaista yhtälöryhmänä yhtälön 78 mukaisesti. 

 

{

1 = 𝑏
4 = 2𝑐

2𝑎 = 2𝑏 + 𝑐
3,76 ∙ 2𝑎 = 2𝑑

     (78) 

 

Samalla tavalla voidaan muodostaa muille palaville komponenteille kiinteälle hiilelle, 

rikille ja vetykaasulle palamisyhtälöt 79, 80 ja 81. Palamisyksikön palamisyhtälöt ja niiden 

kertoimien ratkaisut matriisimuodossa on koottu taulukkoon 11.  
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Taulukko 11: Palamisyhtälöiden kertoimet voidaan ratkaista lineearisena yhtälöryhmänä. 

Palava 

aine 

Palamisyhtälö Kerrointen ratkaisu  

Metaani 

CH4(𝑔)  

CH4 + a(O2 + 3,76N2) → 𝑏CO2 + 𝑐H2O +

𝑑N2  

CH4 + 2O2 + 7,52N2 → CO2 + 2H2O +

7,52N2  

 

[

0 −1 0 0
0 0 2 0
2

7,52
−2
0

−1 0
0 −2

] [

𝑎
𝑏
𝑐
𝑑

] = [

−1
4
0
0

]  

[

𝑎
𝑏
𝑐
𝑑

] = [

2
1
2

7,52

]  

 

 

Kiinteä hiili 

C(𝑠)  

C + a(O2 + 3,76N2) → 𝑏CO2 + 𝑐N2  

C + O2 + 3,76N2 → CO2 + 3,76N2  
[

0 1 0
2 −2 0

7,52 0 −2
] [

𝑎
𝑏
𝑐
] = [

1
0
0
]  

[
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

1
1

3,76
]  

 

(79) 

Kiinteä rikki 

S(𝑠)  

S + a(O2 + 3,76N2) → 𝑏SO2 + 𝑐N2  

S + O2 + 3,76N2 → SO2 + 3,76N2  
[

0 −1 0
2 −2 0

7,52 0 −2
] [

𝑎
𝑏
𝑐
] = [

−1
0
0

]  

[
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

1
1

3,76
]  

(80) 

Vetykaasu 

H2(𝑔)  

H2 + a(O2 + 3,76N2) → 𝑏H2O + 𝑐N2  

H2 + 0,5O2 + 1,88N2 → H2O + 1,88N2  

 

 

[
0 −2 0
2 −1 0

7,52 0 −2
] [

𝑎
𝑏
𝑐
] = [

−2
0
0

]  

[
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

1/2
1

1,88
]  

(81) 

Palamisyksikköön tulevat petimateriaalin, kiinteän polttoaineen, kuten hiilen ja rikin, 

metaanin, palamisilman hapen, vesihöyryn, argonin ja typen, mahdollisesti aikaisemmin 

syntyneiden palokaasujen hiilidioksidin, rikkidioksidin ja vesihöyryn sekä biopolttoaineen 

sisältämän vetykaasun massavirrat. Muuttuja burningpercent kertoo kuinka suuri osa 

palavista virroista, hiilestä, rikistä, metaanista ja vetykaasusta reagoi hapen kanssa 

palamisyksikössä. Poistuvat massavirrat lasketaan yhtälön 82 avulla. 
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�̇�ulos = (1 − 𝐵𝑃)�̇�sisään     (82) 

missä 𝐵𝑃 burningpercent –muuttuja   - 

 �̇� hiilen, rikin, metaanin tai vetykaasun massavirta kg/s 

 

Sisään tulevan hapen kuluttavat palamisreaktiot palavien komponenttien kanssa. Poistuvan 

hapen massavirta saadaan vähentämällä sisään tulevasta hapen massavirrasta kunkin 

palavan aineen kuluttama happi yhtälön 83 mukaisesti. 

 

�̇�O2,ulos  

= �̇�O2,sisään − 𝐵𝑃 (
𝑀O2

𝑀C
�̇�C,sisään +

𝑀O2

𝑀S
�̇�S,sisään +

𝑀O2

𝑀CH4

�̇�CH4,sisään +
𝑀O2

𝑀H2

�̇�H2,sisään) (83) 

missä 𝑀 moolimassa    kg/mol 

 

Savukaasujen massavirrat sen sijaan lisääntyvät, kun niitä syntyy palamisreaktioissa. 

Poistuvien savukaasujen hiilidioksidin, rikkidioksidin ja vesihöyryn massavirrat lasketaan 

lisäämällä sisään tuleviin savukaasujen massavirtoihin reaktioissa syntyvät yhtälöiden 84 – 

86 mukaisesti. Esimerkiksi yhtälössä 84 hiilidioksidikaasua syntyy kiinteän hiilen ja 

metaanin palaessa. 

 

�̇�CO2,ulos = �̇�CO2,sisään + 𝐵𝑃 (
𝑀CO2

𝑀C
�̇�C,sisään +

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝐻4

�̇�CH4,sisään)  (84) 

�̇�SO2,ulos = �̇�SO2,sisään + 𝐵𝑃
𝑀SO2

𝑀S
�̇�S,sisään   (85) 

�̇�H2O,ulos = �̇�H2O,sisään + 𝐵𝑃 (
𝑀H2O

𝑀H2

�̇�H2,sisään +
𝑀H2O

𝑀CH4

�̇�CH4,sisään) (86) 

 

Palamisreaktiot vapauttavat palamisyksikössä energiaa. Hiilen, rikin ja vetykaasun 

palaminen ovat yhtälön 75 kaltaisia muodostumisreaktioita ja niiden reaktioentalpiat 

näkyvät suoraan taulukosta 10 tuotekaasun muodostumisentalpiana. Esimerkiksi hiilen 

reagoidessa hapen kanssa hiilidioksidiksi vapautuu 393,51 kJ/mol energiaa. 

 

Kun kemiallisia reaktioita yhdistetään summaamalla, reaktioentalpioita voidaan myös 

lisätä toisiinsa. Tämä on mahdollista, koska entalpia on tilamuuttuja ja sen muutokset ovat 

reaktion tapahtumistavasta riippumattomia. Kun haluttu kemiallinen reaktio kirjoitetaan 
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muodostumisreaktioiden summana, lähtöaineiden yhdisteiden muodostumisentalpioiden 

etumerkit täytyy kirjoittaa vastakkaisenmerkkisinä. (Smith 2001, s. 128). 

 

Metaanin palamisreaktiossa metaani ensin hajoaa hiileksi ja vetykaasuksi yhtälön 87 

mukaisesti. Reaktioentalpia on positiivinen, eli reaktio sitoo energiaa. 

 

CH4 → C + 2H2 𝐻f298
° = 74,81 kJ/mol   (87) 

 

Sitten hiili ja vetykaasu palavat yhtälöiden 79 ja 81 mukaisesti hiilidioksidiksi ja 

vesihöyryksi. Yhteensä energiaa vapautuu reaktiossa hajoamisessa sitoutuneen ja 

palamisreaktioissa vapautuneen energian summa, mitä esittää yhtälö 88. 

 

Δ𝐻298,CH4
° = −𝐻f298,CH4

° + 𝐻f298,C
° + 2𝐻f298,H2

°   

= (74,81 − 393,51 − 2 ∙ 241,82)
kJ

mol
= −802,34

kJ

mol
   (88) 

missä Δ𝐻298,CH4
°  metaanin muodostumisentalpia  kJ/mol 

 

Palamisyksikössä energiaa vapautuu hiilen, rikin, metaanin ja vetykaasun 

palamisreaktioissa. Energiaa vapautuu teholla, joka riippuu palavien aineiden 

massavirroista ja burningpercent –muuttujasta. Palamisyksikön teho lasketaan yhtälön 89 

avulla. 

 

𝑞  

= 𝐵𝑃(
�̇�C,sisään

𝑀C
𝐻f298,C

° +
�̇�S,sisään

𝑀S
𝐻f298,S

° +
�̇�H2,sisään

𝑀H2

𝐻f298,H2

° +
�̇�CH4,sisään

𝑀CH4

𝐻f298,CH4

° ) (89) 

missä 𝑞 palamisyksikössä vapautuva lämpövirta  kW 

10.3.4 Hiukkaserotin 

Hiukkaserotinyksikkö näkyy kuvassa 29 oikealla ylhäällä. Siihen on kytketty vasemmalta 

ja alhaalta tulevat bed_stream –yhdistimet ja oikealla stream –yhdistin. 

Hiukkaserotinyksikössä lasketaan kiintoainesilmukasta poistuvan savukaasun koostumus. 

Hiukkaserotinyksikkö ei salli kiinteän polttoaineen poistumista kiertoainesilmukasta 

savukaasun mukaan. Sen takia palamisyksiköiden burning_percent –muuttujat on 

asetettavat siten, että kaikki polttoaine loppujen lopuksi palaa. Muuten palamaton 
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polttoaine häviää hiukkaserottimessa. Poistuvan bed_stream –virtauksen 

kiintoainekoostumus lasketaan asettamalla hiilen ja rikin osuudet nolliksi ja petimateriaalin 

100 %:ksi. Kaasun koostumukseksi asetetaan 100 % vetyä ja kaasun massavirraksi 0. 

Koostumuksen valinnalla ei ole laskennan kannalta väliä, kun massavirta on 0. Joku 

koostumus on valittava, jotta virheviestejä ei esiinny laskentaraportissa. Poistuvan stream –

yhdistimen, joka esittää savukaasua, koostumus on täsmälleen sisään tulevan bed_streamin 

kaasun koostumus. Hiukkaserottimen energiatase lasketaan siten, että savukaasu ja 

petimateriaali poistuvat samassa lämpötilassa, kuin tulovirtaus. Poistuvien virtausten 

entalpiat määräytyvät lämpötilan perusteella. 

 

10.3.5 Boilerparameters –globaali 

Lämpökuormien laskemiseksi lämmönsiirrinkomponenteissa on määritettävä kattilan 

dimensiot, sekundääri-ilman syöttötaso ja muita lämmönsiirtoon vaikuttavia koko kattilaa 

kuvaavia muuttujia. Boilerparameters –globaalin muuttujat ja niiden kuvaukset on koottu 

taulukkoon 12. Jotta näitä muuttujia ei tarvitsisi päivittää jokaiseen lämmönsiirtimeen 

erikseen, ne on määritelty boilerparameters nimisessä globaalissa. Jokainen 

lämmönsiirrinkomponentti sen sijaan viittaa boilerparamaters –globaaliin, jolloin 

globaaliin tehdyt muutokset päivittyvät suoraan kaikkiin lämmönsiirrinkomponentteihin. 

Näin kopioimistyötä ja käyttäjän virheiden mahdollisuutta voidaan vähentää. 

Boilerparameters –globaalin sijoittuminen objektihierarkiaan on esitetty kuvassa 30.  

 

Taulukko 12: Boilerparameters -globaalin avulla voi määritellä kattilan ja siellä sijaitsevan kiintoaine-kaasu –suspension 

ominaisuuksia 

Muuttuja Kuvaus Yksikkö 

𝑊 tulipesän leveys m 

𝐷 tulipesän syvyys m 

𝐻 tulipesän korkeus m 

𝜀a suspension aukko-osuus ala-osassa m3/m3 

𝜀d suspension aukko-osuus ylä-osassa m3/m3 

𝐻i sekundääri-ilmatason korkeus m 

𝐻0 aukko-osuuden muutosjyrkkyys m 

𝜌bed petimateriaalin materiaalitiheys m3/kg 
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Kuva 30: Kattilan ominaisuudet määritellään yhdessä globaalissa, johon kaikki lämmönsiirrinkomponentit viittaavat. 

Näin säästytään niiden syöttämiseltä jokaiseen komponenttiin erikseen. 

 

10.3.6 Lämmönsiirrinkomponentit 

Lämmönsiirtokertoimen arvo tulipesän höyrystinpinnoilla lasketaan kappaleessa 9.2 

läpikäydyn yhtälö 59:n avulla. Aukko-osuus ja suspensiotiheys yhtälöön 59 lasketaan 

kappaleessa 10.2 läpikäydyllä tavalla. Lämmönsiirtimiin tulevat energiavirrat ovat kylmä 

vesihöyryvirtaus ja kuuma suspensiovirtaus. Energiataseyhtälöt lämmönsiirtimelle ovat 

yhtälöiden 90 ja 91 mukaiset. 

 

𝑞 = �̇�vesihöyry(ℎvesihöyry,out − ℎvesihöyry,in)   (90) 

missä 𝑞 lämpövirta kuumasta kylmään virtaukseen kW 

𝑞 = �̇�savukaasu(ℎsavukaasu,in − ℎsavukaasu,out)   (91) 

 

Lämpövirta on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon, lämmönsiirtokertoimeen ja 

lämmönsiirtopinta-alaan Newtonin jäähtymislain 92 mukaisesti. Seinämän lämpötilana 

käytetään höyrykattilasuunnittelun periaatteiden mukaisesti 25 ℃ yli kattilapaineen 

kyllästyslämpötilan (Dutta et al. 2002, s. 3). Lämmönsiirtopinta-ala saadaan kertomalla 

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisen tulipesän syvyys lämmönsiirtopinnan 

korkeudella ja samoin leveys korkeudella ja kertomalla saadut pinta-alat kahdella. 
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𝑞 = ℎ𝐴(𝑇s − 𝑇∞)  

missä 𝑇s pinnan lämpötila konvektiivisessa lämmönsiirrossa K 

 𝑇∞ fluidin lämpötila rajakerroksen ulkopuolella K 

(Bergman et al. 2011, s. 115) 

= ℎ2𝐻(𝐷 + 𝑊)(𝑇susp − (𝑇sat(𝑝boiler) + 25 ℃))   (92) 

missä 𝑝boiler kattilapaine    bar 

 

Lämmönsiirrinkomponenteista suurin osa esittävät suorakaiteen muotoista tulipesän 

höyrystinpintaa. Jokaiselle komponentille määritellään oma korkeus. Jokainen 

lämmönsiirrinkomponentti esittää yhtä 1,5D-mallin laskentalohkoa.  Laskennan tarkkuutta 

voidaan parantaa lisäämällä monta lyhyttä lämmönsiirrinkomponenttia yhden korkean 

sijasta. Simulaation perustapauksessa 5 m korkeita lämmönsiirtimiä on kytketty 4 

kappaletta ja 10 m korkeita 2, jolloin kattilan korkeus on 40 m. 

 

Lämmönsiirrinkomponenteilla mallinnetaan myös hiukkaserottimessa tapahtuvaa 

lämmönsiirtoa, ulkoista lämmönsiirrintä ja takavedon tulistin-, syöttöveden esilämmitin- ja 

luvolämmönsiirtimiä. Näiden lämmönsiirtokertoimet määräytyvät käyttäjän valitsemien 

tyypillisten fluidin lämpötilojen perusteella. 

11 SIMULOINTI 

Simuloinnissa määritellään perustilanne, jossa polttoaineina ovat jyrsinturve ja maakaasu. 

Jyrsinturpeen koostumus on taulukon 2 mukainen. Muut simulointitilanteen määrittävät 

muuttujat ovat polttoaineiden massavirrat kiintoainesilmukan palautusmekanismissa 

kulkeva petimateriaalin massavirta ja ilmakerroin. Perustilanteen ja muiden simulaatioiden 

määrittävät parametrit on lueteltu taulukossa 13. 

 

Simulaatiossa 1 polttoaineena käytetään biolietettä, jonka koostumus on taulukon 2 

biolietteen koostumuksen mukainen. Calvo et al. (2013, s. 59) leijupetireaktorissa 

suorittamissa polttokokeissa lietettä ja biomassaa poltettiin 1,5 ilmakertoimella. Tämä 

ilmakerroin on valittu myös simulaatioon. Liitteessä 1 on taulukoituna perustapauksen ja 

kaikkien simulaatioiden tulokset. Simulaation 1 tuloksissa ensinnäkin huomattavaa on 
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matalampi hyötysuhde, kuin perustapauksessa. Tämä johtuu lietteen korkeasta kosteudesta. 

Polttoaineen sisältämä vesi höyrystyy ja poistuu savukaasun mukana taserajan ulkopuolelle 

kuljettaen pois energiaa. Simulaatiossa 1 onkin kaikista korkein savukaasun 

kosteusprosentti 55 % vettä. 

 

Simulaatiossa 2 tutkitaan petimateriaalin ulkoisen kierron suuruuden vaikutusta 

lämmönsiirtoon ja lämpötilajakaumaan tulipesässä. Ulkoisen kierron massavirraksi 

valitaan vain 22 % perustilanteen massavirrasta eli 200 kg/s. Tuloksista huomataan, että 

pieni petimateriaalin määrä pystyy sitomaan vain vähän lämpöä, jolloin lämpötilat 

tulipesässä vaihtelevat voimakkaammin. Perustilanteessa petimateriaalin lämpötilat 

tulipesässä vaihtelevat alueella 852 ℃ − 907 ℃. 22 % pienemmällä petimateriaalin 

kierrolla lämpötilat vaihtelevat alueella 754 ℃ − 1220 ℃. Lisäksi lämmönsiirto on 

voimakkaampaa tulipesän yläosassa ja takavedon tulistimessa, kuin perustilanteessa. 

 

Kolmannessa ja neljännessä simulaatiossa tutkitaan, miten biopolttoaineen massavirran 

asettaminen 30 %:iin perustilanteesta vaikuttaa toiminta-arvoihin. Kolmannessa 

simulaatiossa biomassan massavirta lasketaan 4,5 kg/s ilman maakaasun käyttöä 

lisäpolttoaineena, ja neljännessä käytetään maakaasua 1,5 kg/s massavirralla. Ilman 

maakaasua tulipesän lämpötila tippuu noin 490 ℃:kseen, mikä on huomattavasti 

matalampi kuin esimerkiksi Calvon et al. (2013, s. 59) kokeen 800 ℃ tai Atimtayn et al. 

(2004, s. 863) tulosten kivihiilen ja biomassan yhteispoltosta 860 ℃. Malli olettaa 

takavedon tulistimen jälkeisen savukaasun lämpötilan olevan 600 ℃. Ilman maakaasun 

syöttöä hiukkaserottimesta poistuvan kaasun lämpötila (liitteen 1 virtauksien 

numerointikaaviossa virtauksen 32) on 488 ℃. Tästä johtuen tulistimessa kaasun lämpötila 

nousee ja lämpövirta on negatiivinen. Kirjallisuuteen verrattuna matalista tulipesän 

lämpötiloista johtuen simulaation 3 johtopäätös on, ettei kattila pysty pitämään yllä 

palamista 4,5 kg/s biopolttoaineen massavirralla. 

 

Lopuksi tutkitaan millä maakaasun massavirralla tulipesän lämpötila olisi riittävä. Kuvassa 

89 on esitettynä graafisesti, miten maakaasun määrä vaikuttaa tulipesän lämpötilaan. 

Lämpötilajakauma pysyy suurella kiintoainemäärällä niin pienellä vaihtelualueella, että 

simulaatiossa seurataan vain suspensiovirtauksen lämpötilaa tulipesän ulostulossa. 
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Tuloksista huomataan, että lämpötila nousee lineaarisesti massavirtaa nostettaessa, ja että 

riittävä maakaasun massavirta on noin 2,7 kg/s tyypillisen tulipesän lämpötilan 

saavuttamiseksi. 

 

 

Kuva 31: Maakasun massavirran vaikutus tulipesän lämpötilaan osakuormatilanteessa 

 

Taulukko 13: Erilaisia simulaatioita määritellään neljä ja niitä verrataan perustilaanteeseen 

Muuttuja Symboli Perustilanne Simulaatio 

1 

Simulaatio 

2 

Simulaatio 

3/4 

Biopolttoaineen 

koostumus 

[
 
 
 
 
 

𝑥C

𝑥H2

𝑥S

𝑥N2

𝑥O2

𝑥H2O]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
29,17
3,2
0,09
1,54
17,5
48,5 ]

 
 
 
 
 

  

 

[
 
 
 
 
 
8,55
0,79
0,22
0,24
5,2
85,0]

 
 
 
 
 

  

 

[
 
 
 
 
 
29,17
3,2
0,09
1,54
17,5
48,5 ]

 
 
 
 
 

  

 

[
 
 
 
 
 
29,17
3,2
0,09
1,54
17,5
48,5 ]

 
 
 
 
 

 

Polttoaineiden 

massavirrat 

[
𝑞m,bio

𝑞m,gas
] 

[
15

kg

s

1
kg

s

] [
40

kg

s

3
kg

s

] [
15

kg

s

1
kg

s

] [
4,5

kg

s

0/1,5
kg

s

] 

Petimateriaalin 

massavirta palautus-

mekanismissa 

𝑞m,bed 
900

kg

s
 900

kg

s
 200

kg

s
 900

kg

s
 

Ilmakerroin 𝜆 1,2 1,5 1,2 1,2 
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ulostulossa [℃] 

Maakaasun massavirta [kg/s] 

Tulipesän ulostulolämpötila maakaasu 

lisäpolttoaineena 
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12 YHTEENVETO 

Kiertoleijupetiteknologian avulla saavutetaan energiantuotannossa muihin polttotapoihin 

verrattuna merkittäviä etuja. Etujen saavuttamisen hintana on monimutkaisempi rakenne ja 

erityisosat, joita ei löydy muista polttoratkaisuista. Leijutusmateriaalin kierron 

aikaansaamiseksi ja sen vaikutuksien ymmärtämiseksi on tehty runsaasti tutkimusta ja 

käytetty paljon resursseja. Kierron ansiosta polttoaine kuitenkin palaa täydellisesti, 

polttoaineen puhtaus ei ole välttämätöntä sekä päästöjenhallinta tulipesässä on 

yksinkertaista ja tehokasta toteuttaa. Kiertoleijupetihöyrykattilassa lämmönsiirtimiä voi 

olla sijoitettuna perinteisempiin höyrykattiloihin verrattuna eksoottisiin paikkoihin. 

Lämmönsiirtopintoja voi olla hiukkaserottimessa tai palautusmekanismissa 

leijutusmateriaalin seassa. 

 

Biomassaa polttoaineena käyttävän kiertoleijupetikattilan matemaattisessa mallissa 

tärkeimmät saavutukset ovat palamismallin ja petimateriaalin kierron yksityiskohdat. 

Kattilaan voidaan syöttää useaa polttoainetta eri koostumuksilla ja sen palamisesta syntyvä 

lämpö voi siirtyä usealla eri korkeudella yksiulotteisen kattilan savukaasuun. Petimateriaali 

siirtyy yhtenä suurena virtauksena tulipesän keskustaa pitkin ulostuloon. Virtauksesta 

erkanee sivuvirtauksia, jotka siirtyvät seinämiä pitkin takaisin tulipesän pohjalle. Tätä 

mallia on esitetty monissa tieteellisissä artikkeleissa. Tässä työssä siitä tehdään 

konkreettinen esimerkki. Simulointien tulokset eri lähtöarvoilla ovat tyypillisiä 

kiertoleijupetikattiloille, mutta luotettavuuden varmistamiseksi ja mallin jatkokehittämisen 

kannalta olisi erittäin tärkeää kokeilla sitä todellisen kattilan parametreilla. Malliin voi 

esimerkiksi syöttää höyrykattilan tulipesän dimensiot, petimateriaalin määrän ja 

polttoaineen ominaisuudet. Monista kaupallisista ja tutkimuskäytössä olevista 

höyrykattiloista on saatavilla nämä tiedot sekä lämpöpinnoilla siirtyvät lämpömäärät. 

Mallin validointi olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. 
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LIITE 1: SIMULAATIOIDEN TULOKSET 

Virtauksien ja lämmönsiirtimien numerointi 

 

 



 

Lämmönsiirrinten numeroinnin selitykset: 

Numero Selitys 

1 Tulipesän muurattu alaosa 

2 Höyrystinseinä 

3 Höyrystinseinä 

4 Höyrystinseinä 

5 Upotettu höyrystinputkipaketti 

6 Höyrystinseinä 

7 Upotettu höyrystinputkipaketti 

8 Höyrystinseinä 

9 Upotettu höyrystinputkipaketti 

10 Hiukkaserottimen höyrystinpinta 

11 Ulkoisen lämmönsiirtimen höyrystinpinta 

12 Ulkoisen lämmönsiirtimen tulistinpinta 

13 Takavedon tulistin 

14 Takavedon syöttöveden esilämmitin 

15 Takavedon palamisilman esilämmitin 

 

  



 

Perustilanne: 

 

 

  

YHDISTIN MASSGAS MASSBED AR CH4 CO2 H2 H2O N2 O2 SO2 BED C S h t

kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kJ/kg C

1 0 9000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9000,00 0 0 866,24 866,24

2 10,61 9004,39 0 0 0 0,48 7,28 0,23 2,63 0 9000,00 4,38 0,01 864,82 863,42

3 101,07 9004,39 1,20 0 0 0,48 7,85 68,11 23,43 0 9000,00 4,38 0,01 860,33 858,24

4 102,07 9004,39 1,20 1,00 0 0,48 7,85 68,11 23,43 0 9000,00 4,38 0,01 860,24 857,91

5 106,46 9000,00 1,20 0,00 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 9000,00 0 0 887,87 885,47

23 0 4500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4500,00 0 0 885,47 885,47

6 106,46 4500,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 4500,00 0 0 890,22 885,47

24 0 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 900,00 0 0 885,47 885,47

7 106,46 3600,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 3600,00 0 0 891,37 885,47

25 0 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 612,00 0 0 885,47 885,47

8 106,46 2988,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 2988,00 0 0 892,53 885,47

26 0 448,20 0 0 0 0 0 0 0 0 448,20 0 0 885,47 885,47

9 106,46 2539,80 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 2539,80 0 0 893,73 885,47

27 0 253,98 0 0 0 0 0 0 0 0 253,98 0 0 885,47 885,47

10 106,46 2285,82 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 2285,82 0 0 894,61 885,47

28 106,46 900,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 900,00 0 0 907,19 885,47

TULIPESÄ

kW %

11 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885,47 885,47 9 1816,801 1,7

12 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865,19 865,19 8 26292,13 24,8

13 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868,33 868,33 7 1754,59 1,7

14 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851,77 851,77 6 25397,95 24,0

15 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859,00 859,00 5 1752,839 1,7

16 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852,08 852,08 4 12694,54 12,0

17 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859,65 859,65 3 14053,63 13,3

18 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854,45 854,45

19 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862,20 862,20 2 22000,01 20,8

20 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856,09 856,09

21 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872,41 872,41 1 182,6449 0,2

22 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872,39 872,39

PALAUTUSKIERTO

29 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885,47 885,47 10 22019,62

30 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,00 861,00 11 15395,54

31 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,90 810,90 12 29699,97

32 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 1090,802 885,47 TAKAVETO

33 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 712,5863 600 13 40265,49

34 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 585,8011 500 14 13497,78

35 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 248,2843 220 15 35932,63

% % % % % % % %

1,129644 0 17,65 0 13,548 63,98 3,667 0,03 HEAT INPUT IN BURNING 251628

kW %

TULIPESÄ 46,7 HYÖDYKSI SAATU LÄMPÖ

HIUKKASEROTIN 9,7 226824 kW

PALAUTUSMEKANISMI 19,9 TUOTU LÄMPÖ

TULISTIN 17,8 253256 kW

SYÖTTÖVEDEN ESILÄMMITIN 6,0 HYÖTYSUHDE

PALAMISILMAN ESILÄMMITIN 0,896

YHTEENSÄ

LÄM

MÖN

SIIRRI

N

262756

105945

22020

45096

40265

13498

35933



 

Bioliete: 

 

 

  

YHDISTIN MASSGAS MASSBED AR CH4 CO2 H2 H2O N2 O2 SO2 BED C S h t

kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kJ/kg C

1 0 9000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9000,00 0 0 913,21 913,21

2 36,49 9003,51 0 0 0 0,32 34,00 0,10 2,08 0 9000,00 3,42 0,09 909,23 905,02

3 151,32 9003,51 1,53 0 0 0,32 34,73 86,26 28,48 0 9000,00 3,42 0,09 904,51 899,39

4 154,32 9003,51 1,53 3,00 0 0,32 34,73 86,26 28,48 0 9000,00 3,42 0,09 904,23 898,35

5 157,83 9000,00 1,53 0,00 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 9000,00 0 0 937,14 930,95

23 0 4500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4500,00 0 0 930,95 930,95

6 157,83 4500,00 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 4500,00 0 0 943,12 930,95

24 0 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 900,00 0 0 930,95 930,95

7 157,83 3600,00 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 3600,00 0 0 946,04 930,95

25 0 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 612,00 0 0 930,95 930,95

8 157,83 2988,00 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 2988,00 0 0 948,98 930,95

26 0 448,20 0 0 0 0 0 0 0 0 448,20 0 0 930,95 930,95

9 157,83 2539,80 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 2539,80 0 0 951,97 930,95

27 0 253,98 0 0 0 0 0 0 0 0 253,98 0 0 930,95 930,95

10 157,83 2285,82 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 2285,82 0 0 954,16 930,95

28 157,83 900,00 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 900,00 0 0 984,56 930,95

TULIPESÄ

kW %

11 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930,95 930,95 9 2001,903 1,7

12 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908,61 908,61 8 28952,13 24,8

13 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912,07 912,07 7 1931,815 1,7

14 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893,85 893,85 6 27945,63 24,0

15 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901,82 901,82 5 1929,452 1,7

16 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894,20 894,20 4 13964,8 12,0

17 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902,53 902,53 3 15461,27 13,3

18 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896,81 896,81

19 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,34 905,34 2 24206,55 20,8

20 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898,62 898,62

21 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916,58 916,58 1 198,0373 0,2

22 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916,56 916,56

PALAUTUSKIERTO

29 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930,95 930,95 10 23799,3

30 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904,51 904,51 11 17130,93

31 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883,09 883,09 12 2147,216

32 157,83 0 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 0 0 0 1290,235 930,95 TAKAVETO

33 157,83 0 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 0 0 0 795,4265 600 13 78093,82

34 157,83 0 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 0 0 0 653,6666 500 14 22373,44

35 157,83 0 1,53 0 20,79 0 44,33 86,26 4,75 0,18 0 0 0 277,1023 220 15 59431,74

% % % % % % % %

0,967236 0 13,17 0 28,087 54,65 3,008 0,11 HEAT INPUT IN BURNING 301432,8

kW %

TULIPESÄ 44,8 HYÖDYKSI SAATU LÄMPÖ

HIUKKASEROTIN 9,1 260136 kW

PALAUTUSMEKANISMI 7,4 TUOTU LÄMPÖ

TULISTIN 30,0 303870 kW

SYÖTTÖVEDEN ESILÄMMITIN 8,6 HYÖTYSUHDE

PALAMISILMAN ESILÄMMITIN 0,856

YHTEENSÄ

LÄM

MÖN

SIIRRI

N

319568

116592

23799

19278

78094

22373

59432



 

Pieni ulkoinen virtaus: 

 

 

  

YHDISTIN MASSGAS MASSBED AR CH4 CO2 H2 H2O N2 O2 SO2 BED C S h t

kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kJ/kg C

1 0 1000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1000,00 0 0 931,82 931,82

2 10,61 1004,39 0 0 0 0,48 7,28 0,23 2,63 0 1000,00 4,38 0,01 918,27 905,12

3 101,07 1004,39 1,20 0 0 0,48 7,85 68,11 23,43 0 1000,00 4,38 0,01 876,87 859,60

4 102,07 1004,39 1,20 1,00 0 0,48 7,85 68,11 23,43 0 1000,00 4,38 0,01 876,11 856,95

5 106,46 1000,00 1,20 0,00 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 1000,00 0 0 1103,52 1076,69

23 0 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00 0 0 1076,69 1076,69

6 106,46 500,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 500,00 0 0 1125,65 1076,69

24 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 0 1076,69 1076,69

7 106,46 400,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 400,00 0 0 1135,31 1076,69

25 0 68,00 0 0 0 0 0 0 0 0 68,00 0 0 1076,69 1076,69

8 106,46 332,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 332,00 0 0 1144,40 1076,69

26 0 49,80 0 0 0 0 0 0 0 0 49,80 0 0 1076,69 1076,69

9 106,46 282,20 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 282,20 0 0 1153,08 1076,69

27 0 28,22 0 0 0 0 0 0 0 0 28,22 0 0 1076,69 1076,69

10 106,46 253,98 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 253,98 0 0 1159,06 1076,69

28 106,46 100,00 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 100,00 0 0 1220,50 1076,69

TULIPESÄ

kW %

11 0 153,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076,69 1076,69 9 2200,103 2,1

12 0 153,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855,89 855,89 8 31797,85 30,2

13 0 182,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,09 890,09 7 1601,131 1,5

14 0 182,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754,03 754,03 6 23190,07 22,0

15 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823,29 823,29 5 1513,604 1,4

16 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769,47 769,47 4 10972,04 10,4

17 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839,11 839,11 3 12785 12,1

18 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796,49 796,49

19 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866,54 866,54 2 21041,52 20,0

20 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813,94 813,94

21 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959,91 959,91 1 213,1022 0,2

22 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959,67 959,67

PALAUTUSKIERTO

29 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076,69 1076,69 10 25131,44

30 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825,37 825,37 11 12914,37

31 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681,11 681,11 12 1511,671

32 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 1355,576 1076,7 TAKAVETO

33 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 712,5864 600 13 68453,76

34 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 585,8011 500 14 13497,78

35 106,46 0 1,20 0 18,79 0 14,42 68,11 3,90 0,03 0 0 0 248,2843 220 15 35932,62

% % % % % % % %

1,129644 0 17,65 0 13,548 63,98 3,667 0,03 HEAT INPUT IN BURNING 251627,9

kW %

TULIPESÄ 46,4 HYÖDYKSI SAATU LÄMPÖ

HIUKKASEROTIN 11,1 226823 kW

PALAUTUSMEKANISMI 6,4 TUOTU LÄMPÖ

TULISTIN 30,2 253256 kW

SYÖTTÖVEDEN ESILÄMMITIN 6,0 HYÖTYSUHDE

PALAMISILMAN ESILÄMMITIN 0,896

YHTEENSÄ

LÄM

MÖN

SIIRRI

N

262756

105314

25131

14426

68454

13498

35933



 

Osakuorma ilman maakaasua: 

 

 

  

YHDISTIN MASSGAS MASSBED AR CH4 CO2 H2 H2O N2 O2 SO2 BED C S h t

kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kJ/kg C

1 0 9000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9000,00 0 0 482,31 482,31

2 3,18 9001,32 0 0 0 0,14 2,18 0,07 0,79 0 9000,00 1,31 0,00 482,08 481,86

3 24,06 9001,32 0,28 0 0 0,14 2,32 15,73 5,59 0 9000,00 1,31 0,00 481,95 481,69

4 24,06 9001,32 0,28 0,00 0 0,14 2,32 15,73 5,59 0 9000,00 1,31 0,00 481,95 481,69

5 25,38 9000,00 0,28 0,00 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 9000,00 0 0 488,65 488,41

23 0 4500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4500,00 0 0 488,41 488,41

6 25,38 4500,00 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 4500,00 0 0 488,89 488,41

24 0 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 900,00 0 0 488,41 488,41

7 25,38 3600,00 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 3600,00 0 0 489,01 488,41

25 0 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 612,00 0 0 488,41 488,41

8 25,38 2988,00 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 2988,00 0 0 489,13 488,41

26 0 448,20 0 0 0 0 0 0 0 0 448,20 0 0 488,41 488,41

9 25,38 2539,80 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 2539,80 0 0 489,26 488,41

27 0 253,98 0 0 0 0 0 0 0 0 253,98 0 0 488,41 488,41

10 25,38 2285,82 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 2285,82 0 0 489,35 488,41

28 25,38 900,00 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 900,00 0 0 490,76 488,41

TULIPESÄ

kW %

11 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488,41 488,41 9 399,8568 1,7

12 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483,92 483,92 8 5827,493 24,7

13 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484,61 484,61 7 389,3825 1,6

14 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,91 480,91 6 5675,351 24,0

15 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482,52 482,52 5 389,8897 1,6

16 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,97 480,97 4 2843,395 12,0

17 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482,66 482,66 3 3144,939 13,3

18 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481,49 481,49

19 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483,22 483,22 2 4916,986 20,8

20 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481,86 481,86

21 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,50 485,50 1 47,90176 0,2

22 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,49 485,49

PALAUTUSKIERTO

29 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488,41 488,41 10 6482,48

30 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481,21 481,21 11 4340,533

31 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,69 453,69 12 20421,33

32 25,38 0 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 0 0 0 574,1005 488,41 TAKAVETO

33 25,38 0 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 0 0 0 716,2587 600 13 -3607,41

34 25,38 0 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 0 0 0 588,6767 500 14 3237,525

35 25,38 0 0,28 0 4,81 0 3,61 15,73 0,93 0,01 0 0 0 249,2532 220 15 8613,217

% % % % % % % %

1,093691 0 18,97 0 14,234 62 3,67 0,03 HEAT INPUT IN BURNING 60450,88

kW %

TULIPESÄ 43,4 HYÖDYKSI SAATU LÄMPÖ

HIUKKASEROTIN 11,9 54510 kW

PALAUTUSMEKANISMI 45,4 TUOTU LÄMPÖ

TULISTIN -6,6 60835 kW

SYÖTTÖVEDEN ESILÄMMITIN 5,9 HYÖTYSUHDE

PALAMISILMAN ESILÄMMITIN 0,896

YHTEENSÄ

LÄM

MÖN

SIIRRI

N

63123

23635

6482

24762

-3607

3238

8613



 

Osakuorma maakaasun syötöllä: 

 

 

 

YHDISTIN MASSGAS MASSBED AR CH4 CO2 H2 H2O N2 O2 SO2 BED C S h t

kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s kJ/kg C

1 0 9000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9000,00 0 0 641,66 641,66

2 3,18 9001,32 0 0 0 0,14 2,18 0,07 0,79 0 9000,00 1,31 0,00 641,35 641,05

3 55,37 9001,32 0,69 0 0 0,14 2,52 39,23 12,79 0 9000,00 1,31 0,00 639,88 639,37

4 56,87 9001,32 0,69 1,50 0 0,14 2,52 39,23 12,79 0 9000,00 1,31 0,00 639,78 639,03

5 58,19 9000,00 0,69 0,00 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 9000,00 0 0 654,76 653,98

23 0 4500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4500,00 0 0 653,98 653,98

6 58,19 4500,00 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 4500,00 0 0 655,53 653,98

24 0 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 900,00 0 0 653,98 653,98

7 58,19 3600,00 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 3600,00 0 0 655,91 653,98

25 0 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 612,00 0 0 653,98 653,98

8 58,19 2988,00 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 2988,00 0 0 656,29 653,98

26 0 448,20 0 0 0 0 0 0 0 0 448,20 0 0 653,98 653,98

9 58,19 2539,80 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 2539,80 0 0 656,69 653,98

27 0 253,98 0 0 0 0 0 0 0 0 253,98 0 0 653,98 653,98

10 58,19 2285,82 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 2285,82 0 0 656,99 653,98

28 58,19 900,00 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 900,00 0 0 661,34 653,98

TULIPESÄ

kW %

11 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653,98 653,98 9 944,0023 1,7

12 0 1385,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643,40 643,40 8 13712,5 24,7

13 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645,04 645,04 7 915,776 1,7

14 0 1639,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636,37 636,37 6 13304,63 24,0

15 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640,15 640,15 5 916,0232 1,7

16 0 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636,52 636,52 4 6658,467 12,0

17 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640,48 640,48 3 7367,649 13,3

18 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,75 637,75

19 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641,81 641,81 2 11525,64 20,8

20 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638,61 638,61

21 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647,15 647,15 1 104,1716 0,2

22 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647,13 647,13

PALAUTUSKIERTO

29 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653,98 653,98 10 12961,32

30 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639,58 639,58 11 8796,443

31 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592,38 592,38 12 33679,83

32 58,19 0 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 0 0 0 775,1715 653,98 TAKAVETO

33 58,19 0 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 0 0 0 706,2165 600 13 4012,39

34 58,19 0 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 0 0 0 580,8152 500 14 7296,916

35 58,19 0 0,69 0 8,94 0 7,19 39,23 2,13 0,01 0 0 0 246,6079 220 15 19447,02

% % % % % % % %

1,192362 0 15,36 0 12,352 67,42 3,663 0,01 HEAT INPUT IN BURNING 135638,4

kW %

TULIPESÄ 45,4 HYÖDYKSI SAATU LÄMPÖ

HIUKKASEROTIN 10,6 122196 kW

PALAUTUSMEKANISMI 34,8 TUOTU LÄMPÖ

TULISTIN 3,3 136545 kW

SYÖTTÖVEDEN ESILÄMMITIN 6,0 HYÖTYSUHDE

PALAMISILMAN ESILÄMMITIN 0,895

YHTEENSÄ

LÄM

MÖN

SIIRRI

N

141643

55449

12961

42476

4012

7297

19447


