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Leijuttaminen on tärkeä tekniikan sovellus energiantuotannossa. Leijutusreaktorin suunnittelussa ongelmana on kuitenkin oikeiden leijutusnopeuksien käyttäminen halutun tuloksen saamiseksi. Eri korrelaatiot leijutusnopeuksille antavat hyvinkin erilaisia vastauksia, jolloin niitä on vertailtava ja niistä on valittava paras tilanteen mukaan.
Leijuttamista tapahtuu, kun hienojakoisesta aineesta koostuvan kerroksen alapuolelta puhalletaan kaasua sen läpi. Leijutusnopeuden ja leijutettavan aineen perusteella leijutilat
jaetaan eri tyyppeihin ja niitä kuvaavat erilaiset referenssinopeudet. Nopeuksista tärkeimmät ovat minimileijutusnopeus, terminaalinopeus sekä siirtymäaluenopeus. Eri leijutustilat ja -nopeudet sekä aineen koosta ja tiheydestä kertovat tekijät, Geldart-luokat, voidaan
koota yhdeksi diagrammiksi. Diagrammi on dimensiottomien muuttujien ansiosta universaali ja täten hyvin käyttökelpoinen työkalu leijutusnopeuksia ja -tiloja määritettäessä.
Työssä esitetyn teorian pohjalta tehty laskentatyökalu hyödyntää Matlabia ja Exceliä. Se
vertailee eri leijutuskorrelaatioita ja valitsee niistä tilanteen mukaan parhaan. Lisäksi se
havainnollistaa vallitsevaa leijutilaa piirtämällä pisteen Excelissä tehtyyn leijutiladiagrammiin.
Laskentatyökalu näyttää, että korrelaatioiden välillä on suuriakin eroja. Terminaalinopeuteen vaikuttaa suuresti partikkelin muoto, joten sen olettaminen palloksi voi antaa moninkertaisen nopeuden todellisuuteen nähden. Siirtymäaluenopeudelle on eri tuloksia antavia
mittausmenetelmiä, jolloin korrelaatiotkin antavat toisistaan suuresti poikkeavia tuloksia.
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1

JOHDANTO

Leijutustekniikan käyttäminen polttamisessa on muodostunut yhdeksi tärkeimmistä tavoista polttaa kiinteää polttoainetta ympäristöystävällisesti. Leijupoltossa voidaan käyttää useita erilaisia, huonolaatuisiakin polttoaineita pienin päästöin, sillä polttoaine palaa
tehokkaasti ja päästöjen käsittely on suhteellisen helppoa. Kattilan mitoituksessa ongelmaksi kuitenkin usein muodostuu oikeanlaisten leijutusnopeuksien käyttäminen leijutuspartikkeleille.
Leijutustekniikassa on olemassa useita erilaisia empiirisesti määritettyjä korrelaatioita,
eli tutkimusdatan pohjalta tehtyjä sovitteita, eri leijutusnopeuksien laskemiseksi. Eri korrelaatiot kuitenkin antavat samalle partikkelille eri arvoja, koska esimerkiksi koejärjestelyt ovat olleet korrelaatioita määritettäessä erilaisia. Tämän vuoksi syntyy tarve vertailla
yhtälöitä keskenään ja valita niistä sopivin tilanteesta riippuen.
Tällä kandidaatintyöllä on kaksi tavoitetta. Yhtenä tavoitteena on luoda selkeä teoriapaketti leijutustekniikasta ja siinä käytetyistä nopeuskorrelaatioista. Toisena tavoitteena on
luoda teoriapakettiin nojaava laskentatyökalu, joka vertailee leijutusnopeuksien korrelaatioita ja visualisoi eri leijutustilat diagrammin muodossa.
Kandidaatintyö koostuu kahdesta osasta: teoriakatsauksesta ja laskentatyökalusta. Teoriakatsauksen alussa käydään läpi tärkeimmät leijutustilat, minkä jälkeen lukija tutustutetaan leijutuspartikkelien Geldart-luokitteluun. Tämän jälkeen esitellään leijutusnopeuskorrelaatioita minimileijutus-, terminaali- ja siirtymäaluenopeuksille ja lopuksi tutustutaan kaikki nämä aihealueet yhdistävään virtausaluediagrammiin.
Työn toinen osa koostuu laskentatyökalusta, joka on tehty työn teoriakatsauksen pohjalta.
Työkalulla vertaillaan eri leijutusnopeuskorrelaatioiden antamia tuloksia ja piirretään ne
diagrammiin, jossa on esitetty eri leijukerroksien alueita ja Geldart-luokat. Korrelaatioiden vertailu suoritetaan laskemalla tulokset Matlab-ohjelmalla ja piirtämällä tulokset
virtausaluediagrammiin Excel-ohjelmalla.
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2

LEIJUTTAMINEN

Leijuttaminen on energiateollisuudessa paljon käytetty tekniikka, jossa hienojakoisesta
aineesta koostuvaa kerrosta leijutetaan puhaltamalla sen läpi ilmaa. Leijutettavaa kiintoainekerrosta kutsutaan kirjallisuudessa usein myös pediksi. Leijuttamisella on lukuisia
sovelluskohteita, kuten partikkelien kuivaus tai päällystys. Kuitenkin leijutustekniikan
tärkein sovellus energiatekniikan kannalta on leijupoltto, joka on perinteiseen arinapolttoon verrattuna ylivertainen.
Leijupedit voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin muun muassa partikkelien koon ja tiheyden
sekä kerroksen läpi puhalletun ilman nopeuden mukaan. Tässä kandidaatintyössä käydään läpi kiinteä peti, leijupeti minimileijutusnopeudella, kuplaleijupeti, turbulentti leijupeti sekä pneumaattinen kuljettuminen. Jokaiselle leijutilalle on eri sovellusmahdollisuuksia, mutta leijupoltossa kupliva leijupeti ja turbulentti leijupeti ovat tärkeimpiä.

2.1

Leijupoltto

Leijupoltossa käytetään kahta kattilatyyppiä: kerrosleijukattilaa ja kiertoleijukattilaa.
Kerrosleijukattila perustuu kuplaleijukerrokseen, jossa peti kuplii ja partikkelit pysyvät
leijukerroksessa. Kerrosleijukattila on suosittu muun muassa siksi, että se on halpa ja
käytetty polttoaine saa olla hyvinkin märkää (Raiko et al. 2002, 491). Parempi ja laajemman polttoainevalikoiman mahdollistama kiertoleijukattila puolestaan pohjautuu turbulenttiin leijukerrokseen ja nopeaan leijuttamiseen, joissa partikkelit tempautuvat helposti
ilman mukaan ja kiertävät systeemissä. Kiertoleijukattilalla on kerrosleijukattilaan verrattuna korkeampi palamishyötysuhde ja alhaisemmat päästöt (Raiko et al. 2002, 490).
Kuvassa 2.1 nähdään kiertoleijukattilan tulipesän rakenne. Kiertoleijukattilaan tarvitaan
sykloni erottamaan kiintoaine savukaasuista ja mekanismi palauttamaan se takaisin tulipesään, jotta pedin kiintoainemäärä ei vähene liikaa (Raiko et al. 2002, 490). Kerrosleijukattilassa tulipesän rakenne on muuten samankaltainen, mutta syklonia ei ole, sillä vain
pieni osa partikkeleista karkaa pedistä.
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Kuva 2.1. Kiertoleijukattilan tulipesä (Raiko et al. 2002, 740).

Kattiloissa käytettävä petimateriaali koostuu hiekasta, tuhkasta sekä petiin syötetystä
polttoaineesta. Polttoaine syötetään hienojakoisena aineksena leijupetiin joko pedin yläpuolelta tai kiertoleijukattilan tapauksessa myös palautetun kiertoaineen mukana. Leijukerroksella on suuri lämpökapasiteetti, joten siihen syötetty polttoaine kuivuu tehokkaasti
ja lämpenee syttymislämpötilaan nopeasti. Etenkin kerrosleijukattilaan voi syöttää hyvinkin kosteita ja erilaatuisia polttoaineita, sillä pedin lämpökapasiteetti tasoittaa lämpötilaheilahtelut tehokkaasti. (Huhtinen et al. 2000, 157–160.)
Leijukerroksen syntyessä pienistä partikkeleista koostuva kerros saa nestemäisiä ominaisuuksia ja kerroksen partikkelit sekoittuvat hyvin. Kun leijukerros sytytetään palamaan,
sekoittuminen parantaa palamista merkittävästi, jolloin muun muassa palamattoman polttoaineen määrä jää hyvin vähäiseksi ja huonolaatuisiakin polttoaineita voidaan polttaa
hyvällä hyötysuhteella (Raiko et al. 2002, 490). Sekoittuminen myös merkitsee lähes isotermisiä palamisolosuhteita, jolloin suuria lämpötilagradientteja ei esiinny (Yang 2003,
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309). Ekologisuutta edistää se, että alhaisen palamislämpötilan vuoksi NOX-päästöt jäävät vähäisiksi ja rikinpuhdistus voidaan toteuttaa edullisesti syöttämällä kalkkia tulipesään (Huhtinen et al. 2000, 153; Raiko et al. 2002, 490).

2.2

Leijupedit

Leijupedit voidaan käyttäytymisensä perusteella jakaa eri tyyppeihin. Leijutuskaasun nopeuden kasvaessa esimerkiksi hiekasta koostuva kiinteä peti alkaa ensin leijua, sitten kiehuvan veden lailla kuplia. Nopeuden yhä kasvaessa selkeästi erotettava pinta häviää pedistä sen muuttuessa turbulentiksi, jonka jälkeen selkeä peti häviää partikkelien tempautuessa kaasun mukana pois.

2.2.1

Kiinteä peti

Kun kiintoainekerrokseen puhalletun kaasun nopeus on tarpeeksi pieni, sen aiheuttama
ylöspäin suuntautunut kitkavoima partikkeleissa ei riitä kumoamaan niiden painoa. Tällöin kaasuvirtaus kulkee partikkelien lomitse ja kerros pysyy kasassa sekä suhteellisen
muuttumattomana. (Kunii & Levenspiel 1991, 1.) Tällaista kerrosta kutsutaan kiinteäksi
pediksi.
Kiinteän kerroksen koostuessa partikkeleista, joilla on suuri kokojakauma eli PSD (engl.
particle size distribution), pienemmät hiukkaset kulkeutuvat helposti suurempien hiukkasten välissä oleviin rakosiin. Tällöin, nopeuden ollessa sopiva, pienet hiukkaset siirtyvät leijutilaan suurten hiukkasten pysyessä paikallaan. Tällaista tilannetta kutsutaan osittaiseksi leijuttumiseksi. (Kunii & Levenspiel 1991, 72.)

2.2.2

Leijupeti minimileijutusnopeudella

Kasvatettaessa riittävästi kiinteän pedin läpi kulkevan kaasun nopeutta, pedin rakenne
muuttuu. Kaasun nopeuden saavuttaessa pedin minimileijutusnopeuden, ilmavirran aiheuttama ylöspäin suuntautunut kitkavoima partikkeleissa kumoaa niiden painon ja peti
alkaa leijumaan. (Kunii & Levenspiel 1991, 1.) Toisin sanoen kiintoainekerroksesta tulee
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ikään kuin nestemäinen, jolloin partikkelit voivat helposti vaihtaa paikkaansa pedissä.
Partikkeleista muodostuvaa kerrosta, joka on juuri ja juuri leijutilassa, kutsutaan leijupediksi minimileijutusnopeudella.
Kiinteän kerroksen muuttumista leijuvaksi voidaan kuvata myös paine-erolla kerroksen
yli. Painehäviö kasvaa lineaarisesti kaasun nopeuden kasvaessa kiinteän kerroksen alueella. Minimileijutila syntyy, kun kerroksen paino on yhtä suuri kuin sen muodostama
painehäviö (Raiko et al. 2002, 496). Tätä vastaa painehäviön tasaantuminen vakioarvoon.
Ilmiö näkyy kuvassa 2.2.

Kuva 2.2. Painehäviö leijutusnopeuden funktiona (Grace et al. 1997, 219).

2.2.3

Kupliva leijukerros

Kaasun nopeuden ylittäessä minimileijutusnopeuden, leijupedissä alkaa esiintyä kaasukuplia (Kunii & Levenspiel 1991, 1–2). Kohtalaisen suurilla partikkeleilla kuplinta alkaa
välittömästi minimileijutusnopeuden ylityttyä, mutta kevyillä ja pienillä partikkeleilla
kuplinta alkaa vasta monta kertaa minimileijutusnopeutta suuremmilla kaasun nopeuksilla (Kunii & Levenspiel 1991, 73). Kuplivassa tilassa leijukerroksen pinta on vielä erotettavissa ja kiintoainepitoisuus tippuu jyrkästi kattilan korkeuden funktiona pedin pinnan
jälkeen (Raiko et al. 2002, 492–493).
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Tällaisen kuplivan leijukerroksen käyttäytymisen kuvaamisessa käytetään usein kaksifaasimallia. Kaksifaasimallin periaate on, että kaasuvirtaus kulkee leijupedin läpi kahtena osavirtauksena, kuplina ja virtauksena hiukkasfaasissa. Leijutuskaasu pitää mallin
mukaan hiukkasfaasin minimileijutustilassa ja ylijäämäkaasu kulkee kerroksen läpi kuplina. (Raiko et al. 2002, 500.)

2.2.4

Turbulentti leijupeti

Kerrokseen tuodun leijutuskaasun nopeuden saavuttaessa siirtymäaluenopeuden, ilmavirran partikkeleihin kohdistama voima on paljon suurempi kuin niiden paino ja partikkelit
nousevat voimakkaasti ylöspäin. Tällöin yhtenäistä petiä ei enää ole, sillä selvää ylärajapintaa ei ole havaittavissa, ja puhutaan turbulentista pedistä (Raiko et al. 2002, 491). Turbulentissa pedissä ei esiinny kuplia, vaan kiintoaineen tihentymiä ja harventumia. Kuva
2.3 havainnollistaa ilmiötä. Siinä turbulentti peti näkyy vasemmalla ja nopean leijuttamisen tilanne oikealla.

Kuva 2.3. Turbulentti peti ja nopea leijuttaminen (Grace et al. 1997, 7).
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Kiintoainetihentymät muodostuvat suurimmaksi osaksi seinien läheisyyteen, jättäen reaktorin keskustan tiheydeltään pienemmäksi. Painovoima vetää seinien läheisyydessä
olevia tihentymiä alas kaasun nostaessa keskiosan partikkeleita ylös. Näin reaktorissa
syntyy sisäinen kierto, jonka johdosta aineen sekoittuminen on hyvin voimakasta. (Raiko
et al. 2002, 505.)
Turbulentti peti on yleensä minimivaatimus kiertoleijukattiloille. Turbulentin pedin yhteydessä kiintoaineen kuljettuminen pois kattilasta on jo niin merkittävää, että systeemi
aineen palauttamiseksi kattilaan, toisin sanoen sykloni, on välttämätön (Kunii & Levenspiel 1991, 3). Yleisin leijutustila kiertoleijukattiloissa on kuitenkin nopea leijuttaminen
(Grace et al. 1997, 4).
Turbulentti peti ja nopean leijuttamisen alue ovat melko lähellä toisiaan. Niiden ero on
kuitenkin se, että nopeassa leijuttamisessa kaasun nopeus on niin suuri, että se riittää tempaisemaan mukaansa kaikki partikkelit reaktorista. Tällöin yhtenäinen peti häviää ja sykloni partikkelien palauttamiseen on reaktorin toiminnan kannalta välttämätön.

2.2.5

Pneumaattinen kuljettuminen

Pneumaattista kuljettumista tapahtuu, kun partikkelien koko ja määrä ovat hyvin pieniä
ja ilmavirran nopeus vastaavasti hyvin suuri. Ilman massavirran ollessa tyypillisesti noin
20 kertaa suurempi kuin partikkelien massavirta, voidaan olettaa, ettei partikkelien välillä
ole vuorovaikutusta. Tällöin partikkelit nousevat ainoastaan ylöspäin ja kiintoainepitoisuus on reaktorin korkeuden funktiona lähes vakio. (Kunii & Levenspiel 1991, 85.)
Pneumaattista kuljetusta tapahtuu varsinkin kiertoleijupedeissä reaktorin keskiosissa, kun
ilmavirta kaappaa mukaansa yksittäisiä partikkeleita, mutta ainoastaan pneumaattiseen
kuljetukseen perustuvia systeemeitä on myös olemassa. Tällaisissa systeemeissä syötetään hitaasti hienojakoisia partikkeleita esimerkiksi putkeen, jossa kaasu virtaa nopeasti.
Systeemissä ilmavirta tempaisee partikkelit nopeasti mukaansa ja niitä on tarpeeksi harvassa, jotta virtaus pysyy pneumaattisena. (Kunii & Levenspiel 1991, 84; Yang 2003, 59).
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3

PARTIKKELIEN GELDART-LUOKITTELU

Leijutuspartikkeleille voidaan mieltää neljä kategoriaa, joihin ne voidaan luokitella. Luokat A, B, C ja D määräytyvät hiukkasten keskimääräisen koon sekä hiukkasten ja leijutuskaasun tiheyseron perusteella. Karkeasti jaoteltuna hyvin pienet ja kevyet partikkelit
kuuluvat luokkaan C ja puolestaan isot partikkelit, joilla on suuri tiheys kuuluvat luokkaan D. D-luokan partikkelit soveltuvat huonosti leijuttamiseen, C-luokan partikkeleilla
leijuttaminen on hyvin haastavaa, ja näiden välillä olevat A- ja B- luokan partikkelit soveltuvat siihen parhaiten. (Raiko et al. 2002, 494–495.) Kuva 3.1 esittää Geldartin leijutiladiagrammin, jossa eri Geldart-luokat ovat esitetty hiukkaskoon sekä hiukkasten ja kaasun tiheyseron avulla.

Kuva 3.1. Geldartin leijutiladiagrammi (Raiko et al. 2002, 493).

3.1

C-luokka

Geldartin C partikkelit ovat hyvin hienojakoista jauhetta, esimerkiksi jauhoa tai talkkia.
Geldartin C partikkeleista koostuvan pedin leijuttaminen on erittäin haastavaa, sillä partikkelien väliset voimat, kuten sähköiset voimat, ovat suurempia kuin kaasuvirtauksesta

14
aiheutuvat voimat. (Raiko et al. 2002, 494.) Partikkelit ovat tällöin herkkiä takertumaan
toisiinsa, mikä vaikeuttaa leijuttamista. Yritettäessä leijuttaa Geldartin C partikkeleista
muodostuvaa petiä, leijutuskaasu muodostaa helposti petiin kanavia, joiden kautta se kulkee. Tällöin leijutusta ei tapahdu. (Kunii & Levenspiel 1991, 75–78.)
Pedin leijuttaminen on siis lähes mahdotonta, ellei kaasuvirtauksen nopeus ole hyvin
suuri. Partikkeleita voi kuitenkin hyödyntää viemällä niitä petiin, joka koostuu samasta,
mutta suurempikokoisesta materiaalista, mielellään Geldartin B partikkeleista. Tällöin
Geldartin C partikkelit käyttäytyvät pedissä ikään kuin voiteluaineena ja leijutus onnistuu
hyvin. (Kunii & Levenspiel 1991, 78.)

3.2

A-luokka

A-luokkaan Geldart-luokittelussa kuuluvat pienikokoiset partikkelit, joiden tiheys on alhainen, karkeasti pienempi kuin 1400 kg/m3. Leijutilan saavuttaminen tällaisilla partikkeleilla on helppoa. Kiertoleijukattiloissa käytetään juuri helpon leijuttamisen vuoksi
usein Geldartin A partikkeleita.
Erityistä A-luokan partikkeleille on, että kasvatettaessa kaasun nopeutta minimileijutusnopeudesta, peti ei ala heti kuplia, vaan laajenee ensin huomattavasti. Vasta kun leijutusnopeus on monta kertaa minimileijutusnopeutta suurempi, saavutetaan minimikuplimisnopeus, ja kuplia alkaa esiintyä leijupedissä. (Raiko et al. 2002, 494.) Kuva 3.2. esittää
ilmiötä.
Geldartin A-luokan partikkeleilla kuplinta on helposti hallittavaa. Kuplat nousevat pedissä nopeammin kuin leijutuskaasu ja noustessaan ne jakaantuvat ja yhdistyvät toisiinsa.
Kuplilla on maksimikoko, joka on yleensä alle 10 cm. Täten pienissä ja korkeissakaan
reaktoreissa ei yleensä ole vaaraa, että kupla kasvaa yhtä suureksi kuin reaktorin halkaisija, jolloin leijuttaminen vaikeutuu. Kiintoainepartikkelit myös sekoittuvat hyvin, vaikka
kuplia olisikin vain vähän, varsinkin suurissa leijupedeissä. (Kunii & Levenspiel 1991,
77–78)
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Kuva 3.2. Kiintoainekerroksen laajeneminen sekä paine-ero sen yli ilmavirran nopeuden
funktiona. Lf viittaa pedin keskimääräiseen korkeuteen ja Lm kiintopedin korkeuteen. (Kunii &
Levenspiel 1991, 73.)

3.3

B-luokka

Geldartin B-luokan partikkelit ovat hiekkamaista materiaalia, joiden keskimääräinen halkaisija on 40…500 μm ja tiheys 1400…4000 kg/m3. B-luokan partikkeleilla leijutus onnistuu myös erinomaisesti. Toisin kuin A-luokan partikkeleilla, kuplinta alkaa välittömästi minimileijutusnopeuden ylittymisen jälkeen, jolloin 𝑢mb ≈ 𝑢mf . (Kunii &
Levenspiel 1991, 77–79.)
B-luokan partikkeleilla kuplinta on voimakasta, mikä parantaa kiintoaineen sekoittumista. Kuplat ovat arinalla muodostuessaan pieniä, mutta noustessaan ne yhdistyvät toisiinsa ja kasvavat. Kuplien koko ei riipu partikkelikoosta ja ne ovat luonnnostaan suurempia kuin Geldartin A leijupedeissä. Täten kapeissa ja korkeissa reaktoreissa voi olla
vaarana, että kuplien koko kasvaa yhtä suureksi kuin reaktorin halkaisija. Tämä ilmiö
vaikeuttaa leijutusta sekä kaasun ja partikkelien välisiä reaktioita merkittävästi. (Kunii &
Levenspiel 1991, 79.)
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3.4

D-luokka

Suuret ja/tai tiheät partikkelit kuuluvat Geldartin D-luokkaan ja niitä on haastavaa leijuttaa. Leijuttamiseen tarvittava kaasun nopeus on huomattavan suuri. Tällöin myös ilman
massavirta on suuri, usein paljon suurempi kuin kemikaaliset ja fysikaaliset reaktiot vaatisivat. Isoja, syviä kiintoainekerroksia leijutettaessa ilmenee suuria, räjähtäviä kuplia ja
leijutuskaasun jakautuessa epätasaisesti partikkelien suihkumaista käytöstä. (Kunii &
Levenspiel 1991, 77–79.) Geldartin D partikkelien kerroksen suihkumainen käytös näkyy
kuvassa 3.3. Kuvassa keskellä on suihkumainen virtaus, joka vie partikkeleita mukanaan,
suihkuten niitä pedin reunoille. Tällöin partikkeleista muodostuu rengasmainen alue.

Kuva 3.3. Suihkumainen käytös Geldartin D partikkeleilla (Yang 2003, 549).

Geldartin D partikkeleita leijutettaessa kuplat nousevat pedissä hitaammin kuin leijutuskaasu ja noustessaan ne yhdistyvät ja kasvavat suuriksi. Kapeissa pedeissä kuplien halkaisija saattaakin kasvaa helposti yhtä suureksi kuin leijutustilan poikkileikkauksen halkaisija. Tällöin leijutuksesta tulee sykkivää ja vaikeasti hallittavaa. (Kunii & Levenspiel
1991, 79; Raiko et al. 2002, 494.)
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4

LEIJUTUSNOPEUSKORRELAATIOT

Leijutustekniikkaa koskevassa kirjallisuudessa on monia erilaisia korrelaatioita leijutusnopeuksille. Ongelmana on kuitenkin se, että eri korrelaatiot antavat samalle partikkelille
eri arvoja. Tämä selittyy esimerkiksi sillä, että korrelaatiot ovat kokeellisesti muodostettuja ja eri korrelaatioita määritettäessä koeolosuhteet ovat olleet toisistaan poikkeavia.
Tässä luvussa esitetään korrelaatioita minimileijutus-, terminaali- ja siirtymäaluenopeuksille. Minimikuplimisnopeuteen ei paneuduta, koska sille löytyvät korrelaatiot ovat
monimutkaisia sekä hyvin harvassa. Lisäksi työn laajuus kasvaisi liian suureksi.

4.1

Minimileijutusnopeus

Minimileijutusnopeus 𝑢mf on pienin nopeus, jolla kiintoainekerroksen leijuttaminen onnistuu. Se on myös tärkein arvo leijutilan mitoituksessa ja siksi sille löytyykin kirjallisuudesta runsaasti korrelaatioita (Kunii & Levenspiel 1991, 70). Myös tässä työssä minimileijutusnopeuteen on paneuduttu eniten.

4.1.1

Korrelaatio Ergunin yhtälöä käyttäen

Korrelaatio minimileijutusnopeudelle voidaan johtaa esittämällä ensin yhtälö kiinteän
kerroksen kitkapainehäviölle ∆𝑝fr leijutuskaasun virratessa sen läpi. Ergun on johtanut
kitkapainehäviölle yhtälön (Raiko et al. 2002, 496)
∆𝑝fr
𝐻

missä

= 150

(1−𝜀)2
𝜀3

𝜇g 𝑢
(𝜙𝑑p

)2

+ 1,75

(1−𝜀) 𝜌g 𝑢2
𝜀3

(4.1)

𝜙𝑑p

𝐻

leijukerroksen korkeus

[m]

𝜀

kaasun tilavuusosuus kerroksessa

[-]

𝜇g

kaasun dynaaminen viskositeetti

[Ns/m2]

𝜙

partikkelin pyöreys

[-]

u

kaasun nopeus

[m/s]

𝑑p

partikkelin halkaisija

[m]
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𝜌g

[kg/m3]

kaasun tiheys

Yhtälössä (4.1) esiintyy termi 𝜙 eli partikkelin pyöreys. Teoriassa partikkeleita käsitellään yleensä pallomaisina, joita ne käytännössä hyvin harvoin kuitenkaan ovat. Korrelaatioita laskettaessa tarvitaan siis usein partikkelin pyöreyden kertova termi, joka muodostuu partikkelin tilavuuksisen pallon pinta-alan suhteesta partikkelin pinta-alaan. Partikkelin pyöreys saa siis arvoja väliltä 0…1, arvon 1 kuvatessa täydellistä palloa.
Yhtälön (4.1) oikean puolen termeistä ensimmäinen sisältää viskoosi- ja toinen hitausvoimien vaikutuksen. Minimileijutustila syntyy, kun kitkapainehäviö kerroksen yli on yhtä
suuri kuin leijukerroksen paino. Leijukerroksen paino voidaan esittää hydrostaattisena
paineena ∆𝑝b (Raiko et al. 2002, 496)
∆𝑝b
𝐻mf

missä

= (1 − 𝜀mf )(𝜌s − 𝜌g )𝑔

g

(4.2)
[m/s2]

maan putoamiskiihtyvyys

Asettamalla yhtälöt (4.1) ja (4.2) yhtä suuriksi, saadaan johdettua
150

(1−𝜀mf )2 𝜇g 𝑢mf
3
𝜀mf

(𝜙𝑑p

+ 1,75
)2

150(1−𝜀mf ) 𝑑p 𝑢mf 𝜌g
3 𝜙2
𝜀mf

𝜇g

150(1−𝜀mf )
3 𝜙2
𝜀mf

missä

Remf =

mf 𝜙

1,75
mf 𝜙

𝜇g

3
𝜀mf

2 𝑢2 𝜌 2
1,75 𝑑p
mf g

+ 𝜀3

Remf + 𝜀3

𝑑p 𝑢mf 𝜌g

2

(1−𝜀mf ) 𝜌g 𝑢mf

𝜇g2

𝜙𝑑p

=

3 𝜌 (𝜌 −𝜌 )𝑔
𝑑p
g s
g

Re2mf = Ar

ja Ar =

= (1 − 𝜀mf )(𝜌s − 𝜌g )𝑔

𝜇g2

(4.3)

3 𝜌 (𝜌 −𝜌 )𝑔
𝑑p
g s
g

𝜇g2

Taulukkoon 4.1 on listattu kaasun tilavuusosuuksia karkealle ja hioutuneelle hiekalle.
Koska Ergunin yhtälön pohjalta muodostettu korrelaatio on tarkin, voidaan taulukkoarvoja käyttää epätarkempien korrelaatioiden vertailussa. Taulukosta voidaan myös huomata, että halkaisijan ollessa pieni kaasun tilavuusosuus on suuri. Pienistä partikkeleista
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koostuva peti siis laajenee enemmän siirtyessään leijutustilaan kuin suurista partikkeleista
koostuva.
Taulukko 4.1. Kaasun tilavuusosuuksia minimileijutustilassa (Kunii & Levenspiel 1991, 69).

Halkaisija 𝑑p [mm]

4.1.2

0,02

0,7

0,10

0,20

0,30

0,40

Karkea hiekka, 𝜙 = 0,67

0,60

0,59

0,58

0,54

0,50

0,49

Hioutunut hiekka, 𝜙 = 0,86

0,56

0,52

0,48

0,44

0,42

-

Wenin ja Yun korrelaatio

Yhtälössä (4.3) on käytännön ongelma, sillä partikkelin pyöreys 𝜙 ja kaasun tilavuusosuus 𝜀mf eivät usein ole saatavissa ja ovat hankalampia määrittää kuin esimerkiksi partikkelin halkaisija ja tiheys sekä kaasun ominaisuudet (Delebarre 2004, 588). Pyöreyden
ja kaasun tilavuusosuuden sisältävät termit voidaan korvata muuttujilla 𝐾1 ja 𝐾2 , jolloin
yhtälö (4.3) voidaan ilmaista muodossa (Kunii & Levenspiel 1991, 70)
𝐾1 Re2mf + 𝐾2 Remf = Ar
missä

1,75

𝐾1 = 𝜀3

mf 𝜙

ja 𝐾2 =

(4.4)

150(1−𝜀mf )
3 𝜙2
𝜀mf

Wen ja Yu huomasivat ensimmäisinä, että 𝐾1 ja 𝐾2 pysyivät lähes vakioina erilaisille
partikkeleille Reynoldsin luvun ollessa välillä 0,001…4000 (Ibid). Tämä kattaa käytännössä Geldartin A, B ja D alueet kokonaisuudessaan. Wen ja Yu muodostivat korrelaatiot
𝐾1 :lle ja 𝐾2 :lle 284 kirjallisuudesta löytyneen datapisteen avulla (Delebarre 2004, 590).
Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan yhtälöstä (4.4) ratkaistua Reynoldsin luku
minimileijutusnopeudella. Reynoldsin luvulle saadaan tällöin yhtälö
2

𝐾

1

𝐾

Remf = √(2𝐾2 ) + 𝐾 Ar − 2𝐾2
1

1

1

Yleisemmin yhtälö (4.5) nähdään muodossa

(4.5)
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Remf = √𝐶12 + 𝐶2 Ar − 𝐶1

(4.6)

Wen ja Yu ovat määrittäneet yhtälön (4.4) pohjalta korrelaatiot
𝐾1

1

= 𝜀3
1,75

mf 𝜙

𝐾2
150

=

= 14

(1−𝜀mf )
3 𝜙2
𝜀mf

= 11

(4.7)

(4.8)

Ratkaisemalla yhtälöistä (4.7) ja (4.8) termit 𝐾1 ja 𝐾2 , saadaan yhtälön (4.6) termeille 𝐶1
ja 𝐶2 arvot 33,7 ja 0,0408. Lopullinen korrelaatio saadaan siis muotoon
Remf = √33,72 + 0,0408Ar − 33,7

(4.9)

Dhodapkarin et al. (2012, 46) mukaan Wenin ja Yun korrelaatio on tarkimmillaan Geldartin A ja B partikkeleilla. Kunii ja Levenspiel (1991, 70) puolestaan suosittelevat Wenin ja Yun korrelaatiota hienojakoisille, eli halkaisijaltaan alle 100 µm oleville partikkeleille. Chitester et al. (1984, 256) sen sijaan osoittivat tutkimuksessaan, että Wenin ja Yun
korrelaatio ei sovellu pienille eikä suurille hiukkasille. Lähteiden perusteella voidaan korrelaation olettaa olevan tarkimmillaan Geldartin B partikkeleilla.
Monet tutkijat ovat Wenin ja Yun jälkeen julkaisseet eri arvoja 𝐶1 :lle ja 𝐶2 :lle omien
tutkimustensa pohjalta. Chitester et al. (1984, 255–256) keräsivät kahdeksasta lähteestä
ja mittasivat itse datapisteitä minimileijutusnopeudelle. Datapisteet kattavat 11 eri leijutusmateriaalia, joiden partikkelikoot ovat väliltä 61…688 µm leijutustilan paineen ollessa
väliltä 0…6895 kPa. Chitester et al. vaihtoivat datan perusteella Wenin ja Yun korrelaation vakioita ja muodostivat korrelaation (Chitester et al. 1984, 256)
Remf = √28,72 + 0,0494Ar − 28,7

(4.10)

Dhodapkarin et al. (2012, 46) mukaan Chitesterin et al. korrelaatiota tulee käyttää Geldartin D partikkeleille. Myös Kuniin ja Levenspielin (1991, 70) mielestä korrelaatio on
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toimiva suurikokoisille partikkeleille. Chitesterin et al. korrelaatio on hyvä kuvaamaan
minimileijutusnopeutta myös ilmanpainetta suuremmissa paineissa.
John Grace esitti vuonna 1986 korrelaation, jossa hän muutti yhtälön (4.9) termiä 𝐶1 vastaavaa arvoa. Korrelaatio on muotoa (Yang 2003, 63)
Remf = √27,22 + 0,0408Ar − 27,2

(4.11)

Gracen mukaan termin 𝐶1 vaihtaminen arvoon 27,2 tekee minimileijutusnopeuden sovitteesta paremman hienojakoisille partikkeleille (Ibid).

4.1.3

Parannettu Wenin ja Yun korrelaatio

Professori Arnaud Delebarre totesi julkaisussaan Chemical Engineering Research and
Design -lehteen (2004, 588–590), että tapa, jolla Wen ja Yu määrittelivät termit 𝐶1 ja 𝐶2
oli kyseenalainen. Delebarre sanoo, että Wenin ja Yun yrittäessä yksinkertaistaa minimileijutusnopeuden yhtälöä, he sovittivat samaan dataan kaksi eri korrelaatiota, joissa oli
samat muuttujat, mikä on ”tieteellisesti väärin”. Nämä kaksi datasovitetta nähdään kuvassa 4.1

Kuva 4.1. Wenin ja Yun sovittamat kaksi korrelaatiota kirjallisuudesta saatuihin datapisteisiin
(Delebarre 2004, 588).
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Delebarre (2004, 589–590) tarjoaakin kompromissin yhtälöiden (4.3) ja (4.4) välillä. Yhtälöitä (4.7) ja (4.8), jotka ovat myös kuvassa 4.1, voi käyttää, jos eliminoidaan ainoastaan joko pyöreys 𝜙 tai kaasun tilavuusosuus 𝜀mf . Koska yhtälön (4.7) keskihajonta on
67 % yhtälön (4.8) keskihajonnan ollessa 95 %, Delebarre valitsi yhtälön (4.7), josta hän
ratkaisi pyöreyden 𝜙, sijoittaen sen Ergunin yhtälöstä muodostettuun korrelaatioon.
1

𝜙 = 14𝜀3

(4.13)

mf

Yhtälö (4.13) sijoitetaan yhtälöön (4.3), jolloin saadaan
1,75
3
𝜀mf

1
14𝜀3
mf

Re2mf +

150(1−𝜀mf )
3 (
𝜀mf

1
)
14𝜀3
mf

2

Remf = Ar

3
24,5Re2mf + 29 400𝜀mf
(1 − 𝜀mf )Remf = Ar

(4.14)

Yhtälö (4.14) on Delebarren (2004, 590) mukaan tarkempi kuin Wenin ja Yun korrelaatio. Wenin ja Yun korrelaatiolla on 34 %:n keskihajonta, joka on määritetty 284 datapisteen avulla. Parannetulla Wenin ja Yun korrelaatiolla puolestaan on vain 12 %:n keskihajonta, joka on määritetty 85 datapisteen avulla. Laskentatyökalu kuitenkin näyttää, että
yhtälö antaa yleensä pienempiä vastauksia kuin kaikki muut korrelaatiot.

4.2

Terminaalinopeus

Terminaalinopeus 𝑢t tarkoittaa partikkelin vapaata putoamisnopeutta. Leijutuskaasun
saavuttaessa partikkelien terminaalinopeuden, partikkelit alkavat irrota pedistä, jolloin
osa palaa takaisin petiin ja osa leijutuskaasun mukana pois. Suuremmilla nopeuksilla tarvitaan systeemi, joka palauttaa partikkelit takaisin petiin jatkuvuustilan aikaansaamiseksi.
(Kunii & Levenspiel 1991, 80.) Terminaalinopeus yksittäiselle partikkelille voidaan määrittää partikkeliin vaikuttavista voimista, yhtälöllä
𝐺 = 𝐹N + 𝐹D
missä

𝐺

(4.15)
partikkelin paino

[N]
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𝐹N

partikkeliin vaikuttava nostevoima

[N]

𝐹D

ilmanvastusvoima

[N]

Newtonin II lain ja Buckinghamin pii-teoreeman nojalla yhtälöstä (4.15) saadaan pallolle
𝜋
6

missä

𝜋

1

𝜋

𝑑p3 𝜌s 𝑔 = 6 𝑑p3 𝜌g 𝑔 + 𝐶D 2 𝜌g 𝑢t2 4 𝑑p2

𝐶D

(4.16)

vastuskerroin

[-]

Sieventämällä yhtälöä (4.16) ja ratkaisemalla siitä terminaalinopeus, saadaan yhtälö
4𝑑p (𝜌s −𝜌g )𝑔

𝑢t = (

3𝜌g 𝐶D

1/2

)

(4.17)

Pallon vastuskerroin yhtälössä (4.17) on Reynoldsin luvun funktio ja voidaan ilmaista
yhtälöllä (Wang & Fan 2013, 56)
𝑎

𝐶D = Re𝑏,

(4.18)

missä vakiot a ja b saavat eri Reynoldsin luvun alueilla arvoja taulukon 4.2 mukaisesti
Taulukko 4.2. Yhtälön (4.18) vakiot eri Reynoldsin luvun alueilla (Wang & Fan 2013, 56).

Reynoldsin alue

Alue

a

b

Re < 2

Stokesin alue

24

1

2 < Re < 500

Allenin alue

18,5

0,6

500 < Re < 2 ∙ 105

Newtonin alue

0,44

0

Terminaalinopeus voidaan esittää myös yksinkertaisemmassa muodossa määrittämällä
ensin kaksi dimensiotonta yhtälöä: dimensioton partikkelikoko ja nopeus
𝑑p∗ = 𝑑p (

𝜌g (𝜌s −𝜌g )𝑔
𝜇2

𝑢∗ = 𝑢 (𝜇(𝜌

𝜌g2

s −𝜌g

1/3

)

1/3

)
)𝑔

= Ar1/3
Rep

= Ar1/3

(4.19)

(4.20)
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Turton ja Clark muodostivat dimensiottoman terminaalinopeuden dimensiottoman partikkelikoon funktiona. Korrelaatio on muotoa (Haider & Levenspiel 1989, 67)

𝑢t∗

= ((

0,824

18

∗)
(𝑑p

2

)

+(

0,321
∗
𝑑p

0,412

)

−1,214

)

(4.21)

Terminaalinopeus määritetään yhtälöiden (4.19) – (4.21) avulla ratkaisemalla ensin dimensioton partikkelikoko yhtälöstä (4.19) ja sijoittamalla se yhtälöön (4.21). Tämän jälkeen ratkaistaan nopeus 𝑢 yhtälöstä (4.20), joka on nyt terminaalinopeus.
Kirjallisuudesta löytyy lukuisia korrelaatioita pallon vastuskertoimelle 𝐶D Reynoldsin luvun funktiona. Koska vastuskertoimeen vaikuttaa hyvin suuresti partikkelin muoto, muodostaa sen olettaminen palloksi suuren virhelähteen. Virhe on sitä huomattavampaa, mitä
kauempana partikkelin muoto on pallosta. Terminaalinopeutta määritettäessä ei-pallomaisille partikkeleille onkin siis ensiarvoisen tärkeää saada partikkelin muodosta kertova
termi, pallomaisuus, mukaan korrelaatioon.

4.2.1

Haiderin ja Levenspielin korrelaatio

Haider ja Levenspiel ratkaisivat pallomaisuuteen liittyvän ongelman esittämällä yleispätevän korrelaation vastuskertoimelle 𝐶D , jossa pallomaisuus on otettu huomioon (Haider
& Levenspiel 1989, 66)
24

0,0964+0,5565𝜙

𝐶D = Re [1 + 8,1716𝑒 −4,0655𝜙 Rep
p

73,69𝑒 −5,0748𝜙 Rep

+ Re

p +5,378𝑒

6,2122𝜙

,

𝜙 ≥ 0,67

]
(4.22)

Yhtälö (4.22) on yksinkertaistus samassa julkaisussa esitetystä paljon monimutkaisemmasta korrelaatiosta. Tähän työhön valittiin kahdesta yhtälöstä yksinkertaisempi, koska
ero yhtälöiden virheiden suuruudessa ei ole kovinkaan suuri.
Haiderin ja Levenspielin korrelaatio on paljon käytetty, sillä se antaa melko tarkkoja vastauksia olematta kuitenkaan liian monimutkainen. Tarkempiin korrelaatioihin tarvitaan
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usein enemmän pyöreydestä kertovia termejä, jotka ovat harvoin saatavilla. Haiderin ja
Levespielin korrelaatio toimii myös Reynoldsin luvuilla alle 260 000, mikä kattaa käytännössä kaikki partikkelikoot leijutustekniikassa. Haittapuolena on, että korrelaatio on
määritetty isotrooppisille kappaleille, joiden leijutusominaisuudet ovat siis asennosta riippumatta samat. Tällöin virhe kasvaa kappaleen ollessa epäsäännöllisempi.

4.2.2

Chienin korrelaatio

Sze-Foo Chien on esittänyt yksinkertaisemman korrelaation vastuskertoimelle, jossa pallomaisuus on otettu huomioon. Korrelaatio on muotoa (Krueger et al. 2015, 169)
30

67,289

𝐶D = Re + 𝑒 5,030𝜙 ,
p

0,2 < 𝜙 ≤ 1

(4.23)

Krueger et al. (2015, 167) vertailivat julkaisussaan kuutta pyöreyden huomioon ottavaa
korrelaatiota ja tulivat tulokseen, että Chienin korrelaatio on paras sylinterin ja kuution
muotoisille kappaleille. Chienin korrelaation rajoituksena on, että se toimii ainoastaan
Reynoldsin luvuilla alle 5000. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin jo hyvin suuria partikkeleita, joten korrelaation käytettävyys ei juurikaan kärsi. Korrelaatio toimii myös paljon laajemmalla pallomaisuuden alueella kuin Haiderin ja Levenspielin korrelaatio, mikä
tekee siitä hyvin käyttökelpoisen.

4.3

Siirtymäaluenopeus

Siirtymäaluenopeus 𝑢c tarkoittaa leijutuskaasun nopeutta, jolla leijupeti muuttuu kuplivasta turbulentiksi. Kun leijutuskaasun nopeutta kasvatetaan kuplaleijupedin alueella,
painevaihtelut pedissä kasvavat kuplien saavuttaessa maksimikokoansa. Siirtymäaluenopeus onkin oikeastaan nopeus, jolla painevaihtelun keskihajonta saavuttaa maksimiarvonsa. Saavutettuaan maksimin painevaihtelu laskee ja lopulta tasaantuu suurien kuplien
hajotessa ja muodostaessa turbulentille pedille tyypillisiä kiintoaineen harventumia. Tätä
vastaa nopeus 𝑢k , joka on jo monta kertaa suurempi kuin terminaalinopeus. (Kunii &
Levenspiel 1991, 84; Bi & Grace 1995a, 261.) Ilmiö näkyy kuvassa 4.2.
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Monissa lähteissä on kuitenkin argumentoitu, että nopeutta 𝑢k ei ole oikeasti olemassa.
Painevaihteluiden tasaantuminen ilmenee ainoastaan paine-eromittarilla saadussa datassa, mutta ei absoluuttisen paineen mittarilla saadussa (Yang 2003, 59–60). Tämän takia
tässä työssä on keskitytty ainoastaan nopeuteen 𝑢c .

Kuva 4.2. Siirtymäaluenopeus ja paineenvaihteluiden tasaantumista vastaava nopeus (Bi et al.
2000, 4792).

4.3.1

Bin ja Gracen korrelaatio

Bi ja Grace (1995a, 269) muodostivat julkaisussaan The Chemical Engineering Journal
-lehteen paine-eron vaihtelun ja absoluuttisen paineenvaihtelun mittausdatan pohjalta
kaksi korrelaatiota siirtymäaluenopeudelle. Tähän työhön on valittu korrelaatio, joka on
muodostettu paine-eron vaihtelun datan pohjalta, sillä se on laajemmin käytetty. Korrelaatio on muotoa
Rec = 1,24 ∙ Ar 0,45 ,

2 < Ar < 108

(4.24)

Kuvassa 4.3 on Bin ja Gracen korrelaatiot siirtymäaluenopeudelle. Yhtälö (4.24) on kuvassa ylempänä ja se on muodostettu 11 lähteestä kerätyn mittausdatan pohjalta. Kuvasta
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voidaan havaita, että absoluuttisen paineenvaihtelun ja paine-eron vaihtelun mittausdatan
pohjalta muodostetut korrelaatiot ovat lähes yhdensuuntaiset. Siirtymäaluenopeudelle
saadaan myös yleisesti suurempia arvoja mitattaessa kahden pisteen välistä paine-eroa
kuin absoluuttista painetta. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa eri korrelaatioiden
luotettavuutta.

Kuva 4.3. Bin ja Gracen korrelaatiot Rec :lle sovitettuna absoluuttisen paineen ja paine-eron mittareilla mitatun uc:n kirjallisuusdataan (Bi & Grace 1995a, 267).

4.3.2

Leen ja Kimin korrelaatio

Lee ja Kim muodostivat kirjallisuudessa esiintyvien ja omien tutkimusten tuloksena saatujen paine-eron muutoksen datapisteiden perusteella korrelaation (Lee & Kim 1988,
520)
Rec = 0,700 ∙ Ar 0,485
Kuvassa 4.4 on vertailtu sovitteella laskettuja tuloksia mittaustuloksiin.

(4.25)
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Kuva 4.4. Leen ja Kimin korrelaation ja 20 lähteestä kerätyn mittausdatan vertailu Reynoldsin
luvulle (Lee & Kim 1988, 520).

Rim ja Lee (2016, 49) tutkivat julkaisussaan Powder Technology -lehteen kuutta eri korrelaatiota siirtymäaluenopeudelle ja tulivat tulokseen, että Leen ja Kimin korrelaatio on
paras leijupedille, jossa on pieni partikkelien kokojakauma eli PSD.

4.3.3

Cain et al. korrelaatio

Siirtymäaluenopeuteen vaikuttaa suuresti kattilan halkaisija ja lämpötila. Cain et al. korrelaatiossa ovat kyseiset parametrit otettu hyvin huomioon ja koska se ei ole liian monimutkainen, on se valittu tähän työhön. Korrelaatio on muotoa (Cai et al. 1989, 41–42)
𝑢c
(𝑔𝑑p )

missä

0,5

=(

𝜇g20
𝜇g

0,2

)

0,211

[( 𝐷0,27 +

1

𝜌s −𝜌g
0,00242 0,27 𝜌g20
𝐷
) ( 𝜌 ) ( 𝜌 ) (𝑑 )]
𝐷 1,27
g
g
p

0,27

𝜇g20

kaasun viskositeetti 20 °C:ssa

[Ns/m2]

𝐷

leijutustilan halkaisija

[m]

𝜌g20

kaasun tiheys 20 °C:ssa

[kg/m3]

(4.26)
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Yhtälössä oleva leijutilan halkaisija tarkoittaa sylinterimäisen leijutilan halkaisijaa. Yhtälö ei siis toimi yhtä hyvin leijutilan poikkileikkauksen ollessa esimerkiksi neliön muotoinen. Lisäksi yhtälö muodostettiin datapisteistä, jotka olivat mitattu halkaisijaltaan 15
cm ja 28,4 cm olevissa koereaktoreissa. Korrelaatio on siis käyttökelpoinen pienien koereaktorien mitoittamiseen, mutta sitä ei tule käyttää suuren mittakaavan reaktoreiden siirtymäaluenopeuksien määrittämiseen.
Bi ja Grace (1995a, 269–270) vertasivat julkaisussaan The Chemical Engineering Journal
-lehteen kahdeksaa eri korrelaatiota siirtymäaluenopeudelle. He tulivat tulokseen, että
Cain et al. korrelaatio antaa parhaat tulokset absoluuttisen painevaihtelun mittausdatalle
ja hyviä tuloksia myös paine-eron vaihtelun mittausdatalle. Rim ja Lee (2016, 49) julkaisussaan Powder Technology -lehteen tulivat puolestaan kuutta eri korrelaatiota vertailemalla tulokseen, että Cain et al. korrelaatio toimii parhaiten partikkeleille, joilla on suuri
PSD.
Rim ja Lee (2016, 49–50) huomasivat myös, että lisättäessä leijupetiin hienojakoisia partikkeleita siirtymäaluenopeus pieneni. Lisäksi keskimääräisen partikkelikoon pysyessä
samana, siirtymäaluenopeuden arvo kasvoi PSD:n kasvaessa. Tämä implikoi, että edellä
esitetyissä yhtälöissä on epävarmuutta, koska niissä ei ole otettu partikkelien kokojakaumaa huomioon.
Epävarmuutta lisää myös etenkin se, että siirtymäaluenopeuden määrittäminen ei ole yksikäsitteistä. Absoluuttisen painevaihtelun mittausdatan pohjalta saadut arvot ovat luonnostaan matalampia kuin kahden pisteen välisen paine-eron vaihtelun pohjalta saadut. Ei
ole kuitenkaan tiedossa, kumpi on lähempänä totuutta. Siirtymäaluenopeuden määrittäminen silmämääräisesti on myös virhealtista, sillä se antaa paljon pienempiä tuloksia kuin
kumpikaan edellä mainituista menetelmistä. Nopeuden ympärillä on siis paljon epävarmuutta ja korrelaatioiden antamat tulokset voivat poiketa toisistaan suurestikin. Siirtymäaluenopeutta määrittäessä on siis hyvä käyttää useampaa korrelaatiota ja valita nopeus
saatujen tuloksien väliltä.
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5

LEIJUTILADIAGRAMMIT

Usein halutaan tietää, millä leijutusalueella partikkeli on annetulla kaasun virtausnopeudella. Erilaisia diagrammeja, joissa käytetään esimerkiksi Reynoldsin lukua ja vastuskerrointa asian selvittämiseksi, on tehty lukuisia ja niillä on omat käyttökohteensa. Tässä luvussa keskitytään kuitenkin vain yhdenlaiseen diagrammiin ja se käsitellään huolellisesti.

5.1

Yleinen leijutiladiagrammi

Kaiketi yleispätevin leijutiladiagrammi leijutustekniikassa on John Gracen (1986, 357)
kehittämä ja Kuniin ja Levenspielin (1991, 89) parantelema kuvan 5.1 mukainen diagrammi. Siinä vaaka-akselilla on yhtälön (4.19) mukainen dimensioton halkaisija ja pystyakselilla yhtälön (4.20) mukainen dimensioton kaasun nopeus. Kuvassa näkyvät minimileijutus-, terminaali- ja siirtymäaluenopeuden käyrät, kuplivan ja kiertoleijupedin alueet sekä Geldartin A-D alueet.

Kuva 5.1. Leijutiladiagrammi (Kunii & Levenspiel, 1991 89).
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Kuvassa 5.2 on yksinkertaistetumpi leijutiladiagrammi, jossa on esitetty Geldartin A-D
alueet, kuplivan leijupedin alue sekä minimileiju-, terminaali-, siirtymäalue-, ja kriittinen
nopeus. Kuvaan 5.1 verrattuna huomataan, että minimileijutusnopeutta on lähestytty eri
tavalla. Kuvassa 5.1 minimileijutusnopeudelle on käytetty useaa korrelaatiota ja annettu
nopeudelle ala- ja yläraja, kun taas kuvassa 5.2 on käytetty vain yhtä, selkeyttäen dia∗
grammia. Lisäksi kuvaan 5.2 on erikseen merkitty dimensioton kriittinen nopeus 𝑢se
, joka

merkitsee kiertoleijureaktorien alueen alkamista.

Kuva 5.2. Yksinkertaistettu leijutiladiagrammi (Bi & Grace 1995b, 1231).

Tässä kandidaatintyössä piirretään Matlabin ja Excelin avulla kuvan 5.2 kaltainen leijutiladiagrammi. Tätä varten on perehdyttävä John Gracen (1986, 357) julkaisuun, jossa
hän esitteli ensimmäisen kuvien 5.1 ja 5.2 mukaisen leijutiladiagrammin. Julkaisusta luetaan, mitä oletuksia diagrammissa on käytetty ja poimitaan Geldartin A–D alueiden rajat.
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Bin ja Gracen (1995b, 1230) artikkelista luetaan, mitä korrelaatioita diagrammissa käytetään.

5.2

Leijutiladiagrammin käsittely

Leijutiladiagrammi on muodostettu dimensiottomilla muuttujilla, joten kaasun tai partikkelien aineominaisuudet eivät vaikuta sen ulkoasuun. Ulkoasuun vaikuttava leijupedin
halkaisija on jätetty huomiotta, sillä diagrammista on haluttu yleispätevä, ei vain yhdenlaista kattilaa kuvaava (Grace 1986, 357). Yksinkertaistuksena eri leijutusnopeudet ovat
piirretty diagrammiin korrelaatioilla, joissa partikkelin pyöreyttä tai kaasun tilavuusosuutta pedissä ei ole otettu huomioon.

5.2.1

Leijutusnopeudet

Minimileijutusnopeudelle käytetään Gracen korrelaatiota eli yhtälöä (4.11). Siirtymäaluenopeudelle käytetään Bin ja Gracen korrelaatiota eli yhtälöä (4.24). Grace (1982,
355) on muodostanut terminaalinopeuden käyrän käyttäen neljää eri yhtälöä. Piirtämisen
helpottamiseksi on kuitenkin parempi, jos saman käyrän saa muodostettua yhdellä yhtälöllä. Haider ja Levenspiel (1989, 69) vertasivat neljää korrelaatiota dimensiottomalle
terminaalinopeudelle, ja tulivat tulokseen, että Turtonin ja Clarkin korrelaatio on tarkin
pallolle. Yhtälöä (4.21) käyttämällä terminaalinopeudelle saadaan tarkkoja arvoja vain
yhtä yhtälöä käyttämällä ja diagrammin piirtämisessä käytetään siis sitä.
Kasvatettaessa tarpeeksi leijutuskaasun nopeutta turbulentilla alueella, saavutetaan nopeus, jolla kaasu kykenee kuljettamaan kaikki partikkelit mukanaan pois leijutustilasta.
Viimeistään tällä nopeudella tarvitaan sykloni palauttamaan kiintoaine takaisin leijutustilaan, eli käytännössä kriittinen nopeus merkitsee kiertoleijupetien alueen alkamista. Bi
et al. (1995, 159) määrittivät kriittiselle nopeudelle seuraavan korrelaation, jota käytetään
myös diagrammin piirtämisessä
Rese = 1,53 ∙ Ar 0,50,

2 < Ar < 4 ∙ 106

(5.1)
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Leijutiladiagrammia käsittelevissä kirjoissa ja artikkeleissa ei ole mainittu, mitä korrelaatiota tai dataa käyttämällä kuplivan pedin alaraja eli minimikuplimisnopeus on piirretty
diagrammiin. Nopeus näkyy kuvissa 5.1 ja 5.2 kuitenkin suorana, joten sen voi piirtää
katsomalla silmämääräisesti kuvasta 5.2 suoran alku- ja loppupisteet.

5.2.2

Geldartin luokkien rajat

Geldartin A ja C väliseen rajaan vaikuttaa suuresti partikkelien väliset voimat, kuten sähköiset ja magneettiset voimat, jotka riippuvat lukuisista muuttujista. Tällaisia muuttujia
ovat esimerkiksi partikkelin sähkönjohtavuus, kovuus ja pinnan karheus. (Grace 1986,
358–359.) Käyttäen Moleruksen esittämiä ehtoja Grace (Ibid) muodosti seuraavan rajan
Geldartin A ja C partikkelien välille käyttäen ilman viskositeettia ja tiheyttä 298 kelvinissä ja 101,3 kilopascalissa
(𝑑p∗ )

CA

≈ 0,68 … 1,1

(5.3)

Gracen alkuperäisessä diagrammissa molemmat yhtälön (5.3) raja-arvot on merkitty diagrammiin. Kuitenkin, kuten kuvista 5.1 ja 5.2 voi nähdä, myös vain toista rajaa on käytetty.
Tämän kandidaatintyön työkalussa piirretään arvoa 1,1 vastaava raja, sillä yhtä rajaa käyttämällä diagrammi on selkeämpi ja suurempaa arvoa vastaavalla rajalla ollaan todennäköisemmin lähempänä Geldartin A -luokkaa.
Geldartin A ja B välinen raja on selkeämpi kuin C:n ja A:n välinen. Rajan voi nähdä
kuvasta 5.3. Kuvassa on vaaka-akselilla dimensioton partikkelikoko ja pystyakselilla partikkelin ja kaasun tiheyseron suhde kaasun tiheyteen. Yksinkertaistuksena Grace (1986,
359) valitsi rajan alueelta, jossa pystyakseli on välillä 1000…2000, koska alue on tyypillinen monille pienhiukkasmateriaaleille 298 kelvinissä ja 101,3 kilopascalissa. Rajaksi
saadaan tällöin (Ibid)
(𝑑p∗ )

AB

≈5

(5.4)
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Kuva 5.3. Geldartin A ja B välinen raja (Grace 1986, 360).

Geldartin B ja D välinen raja on eri luokkien välisistä rajoista ainoa, johon vaikuttaa vain
partikkelien hydrodynaamiset ominaisuudet. Rajaa luokkien välille ei ole kuitenkaan
helppo vetää, sillä ei ole selvää ehtoa, joka erottaisi ne toisistaan. (Ibid.) Grace (1986,
361) kuitenkin keksi vertailla partikkeleihin vaikuttavia hitaus- ja viskooseja voimia yhtälöllä (4.4). Asettamalla voimat yhtä suuriksi sijoittamalla Reynoldsin luvun paikalle vakion hän sai Geldartin B ja D väliseksi rajaksi
(𝑑p∗ )

BD

≈ 53

(5.5)

Gracen muodostamat rajat Geldartin luokkien välille eivät ole tarkkoja tai yksiselitteisiä
ja niistä ollaan monessa muussa lähteessä eri mieltä. Gracen muodostamat rajat ovat kuitenkin muodostuneet vakioksi leijutiladiagrammeissa ja siitä syystä ne valitaan rajoiksi
myös tämän kandidaatintyön työkalussa. Gracen muodostamat rajat ovat myös siksi hyviä, että ne toimivat vaihtelevillakin paineen ja lämpötilan arvoilla ja muillakin kaasuilla
kuin vain ilmalla (Yang 2003, 55).
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6

TYÖKALU

Osana tätä kandidaatintyötä tehtävä työkalu on toteutettu käyttämällä sekä Matlabia että
Exceliä. Matlab on valittu työkaluun tekemään tarvittavat laskut ja korrelaatioiden vertailut. Excel on puolestaan valittu tulosten visualisointiin, sillä ohjelma on siinä ylivertainen Matlabiin verrattuna. Työkalu antaa annetulle partikkelille referenssinopeudet valitsemalla tilanteen mukaan sopivimman tässä työssä esitetyn korrelaation. Lisäksi annettaessa myös leijutusnopeus työkalu merkitsee leijutiladiagrammiin vallitsevan leijutilan.
Työkalun Matlab-tiedoston ensimmäiseen soluun on koottu kaikki arvot, jotka käyttäjän
on syötettävä. Tämä käsittää partikkelien ominaisuudet, kaasun ominaisuudet ja toisarvoisia muuttujia, kuten kaasun tilavuusosuus minimileijutilassa ja leijutilan halkaisija.
Soluun syötetään myös haluttu leijutuskaasun nopeus, jonka avulla leijutiladiagrammiin
piirretään nopeutta ja aineominaisuuksia vastaava, leijutilan kertova, piste.
Kaasun oletetaan olevan yhden barin paineessa ja muodostuvan vain hiilidioksidista, typestä, hapesta sekä vesihöyrystä. Kaasumolekyylien osuudet syötetään mooleina. Tämän
jälkeen työkalu laskee kaasujen massaosuudet ja määrittää kaasun tiheyden ja viskositeetin annetussa lämpötilassa interpoloimalla 50 K:n välein annettuja taulukkoarvoja.
Taulukkoarvot ovat otettu National Institute of Standards and Technologyn verkkosivuilta. Taulukkoarvot päättyivät 1100 kelviniin, joten tätä suuremmat lämpötilat käsitellään tiheyden osalta ideaalikaasuoletuksella. Viskositeetti puolestaan lasketaan 1100
kelvinin ylittyessä yhtälöllä (Wolf 2004, 118)
𝜇g = 5,55556 ∙ 10−15 𝑇 3 − 2,04475 ∙ 10−11 𝑇 2 +
4,79114 ∙ 10−8 𝑇 + 1,57354 ∙ 10−5 𝑇 3

(6.1)

Yhtälö (6.1) pätee välillä 700…1250 °C, joten työkalu on toimiva välillä 973…1523 K.
Seuraavaksi Matlab-tiedostossa vertaillaan korrelaatioita minimileijutusnopeudelle. Jos
käyttäjä antaa sekä partikkelin pyöreyden että tilavuusosuuden minimileijutilassa, työ-
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kalu valitsee Ergunin yhtälön pohjalta muodostetun korrelaation, koska se on tarkin. Partikkelin pyöreyden puuttuessa tyydytään parannettuun Wenin ja Yun korrelaatioon ja jos
myös tilavuusosuus minimileijutilassa puuttuu, valitaan dimensiottoman partikkelikoon
perusteella Wenin ja Yun korrelaation mukainen yhtälö. Sama periaate toistuu valittaessa
korrelaatiota terminaali- ja siirtymäaluenopeuksille. Saadut tulokset viedään Matlab-tiedoston lopussa Exceliin.
Exceliin on piirretty erillisen Matlab-tiedoston avulla valmiiksi leijutiladiagrammi, johon
piirretään annettujen arvojen mukainen piste. Piste kertoo suoraan vallitsevan leijutusalueen. Leijudiagrammi näkyy kuvassa 6.1.

Kuva 6.1. Excelissä piirretty leijutiladiagrammi.
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Käytetyt korrelaatiot referenssinopeuksien laskemiseksi ovat myös Excel-tiedostossa.
Vertailun vuoksi tiedostoon on myös merkitty, mitä tuloksia muilla korrelaatioilla saa.
Tämä näkyy kuvassa 6.2. Erityisen huomionarvoista ovat siirtymäaluenopeudet, jotka
poikkeavat toisistaan muun muassa eri mittaustapojen johdosta. Terminaalinopeus pallooletusta käytettäessä voi olla monta kertaa kahden muun korrelaation antamaa vastausta
suurempi, kun partikkeli on epäsäännöllinen ja suuri, esimerkiksi millimetrin kokoinen.

Kuva 6.2. Matlabista Exceliin tulostuvat tiedot käytetyistä korrelaatioista ja niiden arvot.
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7

YHTEENVETO

Tämän työn kirjallisuusosassa tarkasteltiin korrelaatioita leijupetien eri referenssinopeuksille. Korrelaatioita vertailtiin ja eri tekijöiden vaikutuksia niihin pohdittiin. Työssä käytiin läpi myös leijutiladiagrammi ja sen ulkomuotoon vaikuttavia tekijöitä.
Kirjallisuusosassa esitetyn teorian pohjalta luotiin Matlabilla ja Excelillä työkalu. Työkalulla on mahdollista etsiä eri tilanteisiin sopivin korrelaatio minimileijutus-, terminaalija siirtymäaluenopeuksille ja myös vertailla tuloksia muiden korrelaatioiden antamiin arvoihin. Työkalu piirtää myös määritettyä tilannetta vastaavan pisteen leijutiladiagrammiin.
Työn tavoitteet saavutettiin. Kirjallisuusosassa luotiin kattava teoriapaketti leijutukseen
ja leijupetien referenssinopeuksiin liittyen. Luodulla työkalulla saatiin korrelaatioiden
vertailusta nopeaa sekä vaivatonta ja vallitsevan leijutilan saa helposti selville leijutiladiagrammista. Luotu työkalu saatiin siis toimimaan halutusti, joten sitä voidaan käyttää
jatkotutkimuksissa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi tarkastella leijureaktoriin
kulkevaa massavirtaa ja palamisreaktioon tarvittavan ilman määrää. Työkaluun voitaisiin
silloin lisätä ominaisuus, joka laskee esimerkiksi leijutustilaan tulevan ilman minimimassavirran, jotta polttoaineen tehokas palaminen turvataan. Tällöin voitaisiin myös ottaa
sekundääri-ilman syötön vaikutus huomioon esimerkiksi leijutuskorrelaatioissa.
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