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Diplomityön tavoitteena on parantaa meesauuniin integroidun kalkinjäähdyttimen 

lämmönsiirtoa. Työssä esitellään sulfaattisellun valmistusprosessi ja meesauunin 

merkitys sulfaattisellutehtailla, sekä erilaisia kalkinjäähdytysratkaisuja meesa- ja 

sementtiuuneissa. Työssä tutkitaan lämmönsiirtoa jäähdyttimen sektoreiden sisällä 

poltetusta kalkista palamisilmaan.  

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Tutkimuksessa tutustutaan alan 

kirjallisuuteen ja julkaisuihin sekä lasketaan lämmönsiirtoa sektorissa 

yksinkertaistettuna. Testilaitteella tutkitaan kalkin liikkumista ja sekoittumista 

jäähdyttimen sektorissa. Testit pohjautuvat kirjallisuudesta löydettäviin havaintoihin 

lämmönsiirron tehostamiseksi. 

Kalkinjäähdyttimen lämmönsiirron tehokkuudella on vaikutusta meesauunin 
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rakennetta lämmönsiirtoa voidaan parantaa nykyisessä jäähdytinmallissa. Testattujen 

rakenteiden avulla kalkin sekoittumista sektorissa saadaan parannettua ja tehostettua 

lämmönsiirtoa kalkista ilmaan. Jatkotutkimuksena testattuja rakenteita kannattaisi testata 

yhdessä ja tutkia niiden yhteisvaikutusta kalkin käyttäytymiseen sektorissa. 
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The main objective of this Master’s thesis is to improve the heat transfer of a lime cooler 

integrated into a lime kiln. This research presents a kraft pulping process, the purpose of 

a lime kiln in a kraft pulp mill and a variation of product cooler solutions for lime kilns 

in pulp and cement industries. In this thesis, the heat transfer inside of the lime cooler’s 

sectors is studied from burnt lime to combustion air. 

This thesis consists of a theoretical and an empirical part. The publications and reports of 

the field are studied and the calculations of the heat transfer in a sector are simplified. 

The sector test equipment is used to study the lime mass transfer and mixing in the sector. 

The tests are based on prior findings in literature on how to improve the heat transfer 

process. 

Effective heat transfer in a lime cooler has an effect on lime kiln fuel consumption. Test 

and calculation results as well as the research findings indicate that modifying the sector 

structure heat transfer can be improved in the current cooler model. The results indicate 

that mixing lime in the cooler with tested structures improve heat transfer from burnt lime 

to combustion air. As further research, the tested structures are suggested to be tested 

together and study their combined effect on the behavior of lime in the sector. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset 

A [m2] pinta-ala 

Bi [-] Biotin luku 

C1 [-] vakio 

cp [kJ/kg] ominaislämpökapasiteetti 

d [m] halkaisija 

Eb [W/m2] mustan kappaleen lähettämän säteilyn voimakkuus 

F [-] näkyvyyskerroin 

G [W/m2] tulevan säteilyn voimakkuus 

h [W/m2K] konvektiivinen lämmönsiirtokerroin 

J [W/m2] radiositeetti 

k [W/mK] lämmönjohtavuus 

L [m] pituus, paksuus 

Lc [m] karakteristinen pituus 

M [-] kerroin 

N [-] lukumäärä 

Nu [-] Nusseltin luku 

P [m] ympärysmitta 

Pr [-] Prandtlin luku 

q [W] lämpövirta 

q”, Q̇ [W/m2] lämpövuo 

ro [m] säde 

Re [-] Reynoldsin luku 

s [m] etäisyys 

t [s] aika 

T [ºC], [K] lämpötila 

u [m/s] nopeus 

x [-] tilakoordinaatti 

Kreikkalaiset 

α [m2/s] 1. terminen diffusiviteetti 

 [-] 2. absortiviteetti: 0-1 
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ε [-] emissiviteetti: 0-1 

η [-] hyötysuhde 

θ [ºC], [K] 1. lämpötilaero 

 [º] 2. polaarikulma 

μ [Ns/m2] viskositeetti 

ξ [-], [rad] ominaisarvo (eigenvalue) 

ρ [kg/m3] tiheys 

σ [W/m2K4] Stefan-Boltzmannin vakio 

Yläindeksit 

* dimensioton 

α konvektio 

ε säteily 

λ johtuminen 

Alaindeksit 

∞ ympäristö 

b pohja 

c poikkileikkaus 

cond johtuminen 

conv konvektio 

f 1. fluidi 

 2. ripa 

i 1. ilma 

 2. alkuperäinen 

3. pinta  

j pinta 

k kalkki 

m keskimääräinen 

rad säteily 

s kontrollitilavuus 

sur pinta 

tot kokonais 
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Lyhenteet 

CaCO3 kalsiumkarbonaatti, meesa 

CaO kalsiumoksidi, poltettu kalkki 

Ca(OH)2 kalsiumhydroksidi 

CO2 hiilidioksidi 

H2S rikkivety 

LCM tasalämpötilamalli (lumped capacitance method) 

Na2CO3 natriumkarbonaatti 

Na2S natriumsulfidi 

NaOH natriumhydroksidi 

NO typpimonoksidi 

NO2 typpidioksidi 

NOx typen oksidit 

SO2 rikkidioksidi 

TRS haisevat rikkiyhdisteet (total reduced sulphur) 

VOC haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volatile organic compound) 
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1 JOHDANTO 

Meesauuni on osa sulfaattisellutehtaan kalkkikiertoa ja päälaite meesanpoltossa. 

Kalkinjäähdyttimellä jäähdytetään meesauunissa regeneroitu poltettu kalkki. 

Kalkinjäähdytin on lämmönsiirrin, jossa poltetun kalkin lämpö pyritään siirtämään 

meesauunissa käytettävään palamisilmaan. Nykyisen kalkinjäähdyttimen 

lämmönsiirrontehokkuus ei ole halututulla tasolla. Kalkinjäähdyttimen lämmönsiirron 

tehokkuudella on suora vaikutus meesauunin polttoaineen kulutukseen.  

1.1 Tutkimusongelma- ja kysymykset 

Nykyisen jäähdyttimen haasteena on kalkin mukana poistuvan hukkalämmön määrä. 

Tutkimuksen pääongelma on, kuinka nykyisellä kalkinjäähdyttimellä saadaan kalkin 

loppulämpötilaa laskettua ja siirrettyä kalkin lämpö palamisilmaan. Jäähdyttimen 

rakennemuutokset ovat pitkälti rajattuja, sillä jäähdyttimen paino tai koko eivät saa 

merkittävästi kasvaa. Ratkaisu tehokkaampaan lämmönsiirtoon pyritään löytämään 

sektoreiden rakennemuutosten avulla sekä tutkimalla lämmönsiirtoa kirjallisuudesta. 

1.2 Tavoitteet 

Diplomityön tavoitteena on parantaa kalkinjäähdyttimen lämmönsiirtoa saaden kalkin 

lämpö siirtymään palamisilmaan. Tutkimuksessa tutustutaan alan kirjallisuuteen ja 

julkaisuihin sekä lasketaan lämmönsiirtoa sektorissa yksinkertaistettuna. Testilaitteella 

tutkitaan kalkin liikkumista ja sekoittumista jäähdyttimen sektorissa. Testit pohjautuvat 

kirjallisuudesta löydettäviin havaintoihin lämmönsiirron tehostamiseksi. 

Lämpöhäviöiden vähentyessä meesauunin polttoaineen kulutusta ja tämän seurauksena 

polttoainekustannuksia sekä päästöjä voidaan saada pienennettyä. 

1.3 Rajaukset 

Mahdolliset jäähdyttimen rakennemuutokset rajoittuvat sektoreihin. Lämmönsiirtoa 

tarkastellaan sektoreissa sekä uunin ja jäähdyttimen sisävaipan sekä jäähdyttimen 

ulkovaipan ja säteilysuojan välissä. Ilma lämpenee sektoreissa, jäähdyttimen ja huuvan 

välissä sekä jäähdyttimen ja uunin ulkovaipan välissä. Lämpölaajenemisia ei tässä työssä 

tarkastella. Joissain jäähdyttimissä ongelmana on jäähdyttimen tukkeutuminen, mutta sitä 

ei pyritä ratkaisemaan tässä diplomityössä.  
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1.4 Työn rakenne 

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Työn alussa on teoreettinen osuus, 

joka pohjautuu julkaistuun kirjallisuuteen. Luvussa kaksi esitellään sulfaattisellun 

valmistusprosessi. Luvuissa kolme ja neljä  perehdytään meesauunin rooliin 

sulfaattisellunvalmistuksessa sekä erilaisiin kalkinjäähdytinratkaisuihin. 

Kalkinjäähdyttimen lämmönsiirtoa tarkastellaan luvussa viisi. Lisäksi tutkitaan 

laskennan avulla kalkkipedin jäähtymiseen vaikuttavia muuttujia. Luvut kuusi ja 

seitsemän käsittävät tutkimuksen kokeellisen osan. Sektorin testilaitteella tutkitaan kalkin 

liikkumista ja sekoittumista jäähdyttimen sektorissa. Kalkin sekoittumista ja kalkkipedin 

pinta-alan muutosta voidaan arvioida silmämääräisesti, kun eri siipiasentojen ja 

sekoittimien avulla saadaan kalkki sekoittumaan paremmin. Teorian ja testien avulla 

pyritään löytämään lämmönsiirtokyvyltään tehokkaampi sektorirakenne.  
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2 SULFAATTISELLUN VALMISTUSPROSESSI 

Sulfaattisellunkeitto on yleisin käytössä oleva massan valmistuksen muoto. Sellua 

käytetään perinteisesti paperin ja kartongin raaka-aineena. Etuina sulfaattikeitossa ovat 

massan vahva laatu, kaikkien puulajien sopiminen raaka-aineiksi sekä tehokas ja 

taloudellinen kemikaalien talteenotto. Sellunkeiton pääraaka-aineita ovat puu ja vesi, 

joiden lisäksi tarvitaan keittokemikaaleja. Sulfaattisellunprosessissa syntyy sivutuotteita, 

joita ovat muun muassa lämpö, tärpätti, mäntyöljy ja sähkö. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 

31) Energiaomavaraisina tehtaina sulfaattisellutehtaat tuottavat itse käyttämänsä höyryn 

ja sähkön. Sähköä ja höyryä syntyy yleensä yli oman tarpeen. Useimmilla 

sulfaattisellutehtailla ainoa ulkopuolista ja useimmiten fossiilista polttoainetta käyttävä 

komponentti on meesauuni. Uudet modernit sellutehtaat ovat kuitenkin lähempänä 

biojalostamoita kuin perinteisiä sellutehtaita. Moderneilla sellutehtailla tuotetaan sellun 

lisäksi useita eri biotuotteita hiilineutraalisti. (KnowPulp 2015) Kuvassa 2.1 on esitetty 

sellunvalmistusprosessin periaate.  

 

Kuva 2.1. Sulfaattiselluprosessi (mukaillen Pöyry 2015, 39). 
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Sulfaattisellun valmistusprosessi jaetaan kuitulinjaan ja lipeälinjaan. Kuvassa 2.1 

kuitulinja on merkitty oranssilla viivalla ja lipeälinja sinisellä viivalla. Kuitulinja käsittää 

sellun valmistusprosessin ja se koostuu kuorimosta, keittämöstä, pesemöstä, lajittelusta, 

valkaisusta ja kuivauskoneesta. 

Lipeälinjalla tapahtuu kemikaalien kierrätys ja tehtaan energiantuotanto. Lipeälinja eli 

talteenotto koostuu haihduttamosta, soodakattilasta, turbiinista, kaustisoinnista ja 

meesauunista. Lipeälinja koostuu vielä erikseen kemikaalikierrosta ja kalkkikierrosta. 

Talteenoton tehtävänä ovat keittimestä saatavan laihamustalipeän talteenotto ja sen 

palauttaminen takaisin keittimeen valkolipeänä. (KnowPulp 2015) 

Tehtaalla käytettävät prosessivedet otetaan läheisestä vesistöstä, jota varten tehtaalla on 

vedenkäsittelylaitos. Vesistöstä pumpattava vesi puhdistetaan ennen prosessiin 

syöttämistä. Myös vesistöön palautettava vesi puhdistetaan. Soodakattilan lisäksi 

energiaa voidaan tuottaa tehdasalueella olevalla kuori- ja apukattiloilla. (KnowPulp 2015) 

2.1 Kuitulinja 

Sellun valmistusprosessi alkaa kuorimolta. Tehtaalle saapunut puu kuoritaan 

kuorimarummussa. Puusta erotellaan kuori, kivet, hiekka ja metallit. Kuorittu puu 

haketetaan mahdollisimman tasalaatuiseksi hakkeeksi, jonka jälkeen se varastoidaan 

hakekasoille. Hakekasoista hake ohjataan keittimeen. Raaka-aineena hakkeen lisäksi tai 

sen sijasta voidaan käyttää sahojen tai vaneritehtaiden sivutuotteina syntynyttä purua tai 

lastuja. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 32–36) 

Sulfaattisellukeitto toteutetaan joko eräkeittona tai jatkuvatoimisena keittona. 

Keittotavalla on huomattavan suuri merkitys energiankulutukseen. Keiton tehtävänä on 

kuituja sitovan ligniinin poistaminen. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 37, 93) Keittimeen 

syötetään puuhaketta, vettä ja keittokemikaaleja. Keittimen korkean paineen ja 

lämpötilan avulla puun sisältämä selluloosa ja ligniini saadaan erkanemaan toisistaan. 

Keittoliuosta kutsutaan valkolipeäksi ja sen keittokemikaalit ovat natriumhydroksidi 

(NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). (Raiko et al. 2002, 522) Keittimessä valkolipeä 

muuttuu mustalipeäksi, kun ligniini ja muita puuaineksia sekoittuu keittoliuokseen. 

Keitossa syntyy ruskeaa massaa, josta sellua valmistetaan. Massa pestään keiton jälkeen, 

jotta massa ja mustalipeä saadaan erotettua toisistaan. Pesty massa johdetaan lajitteluun 
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ja laihamustalipeä haihduttamolle. Lajittelussa massasta erotetaan hyväksytty jae ja 

hylätty jae eli rejekti. Pesun jälkeen massaan on jäänyt ligniiniä, joka poistetaan hapen ja 

alkalin avulla happidelignifioinnissa. Onnistunut happidelignifiointivaihe vähentää 

valkaisukemikaalien tarvetta. Valkaisun tarkoituksena on lisätä sellun vaaleutta, joka 

nostaa sellun jalostusarvoa ja hintaa. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 46–56, 94, 98; 

KnowPulp 2015)  

Valkaistu massa siirretään integroidulla tehtaalla paperitehtaalle. Integroimattomalla 

sellutehtaalla massa kuivataan ja paalataan. Märkä massa syötetään perälaatikkoon ja 

sieltä kuivauskoneen viiraosalle. Massan kuiva-ainepitoisuus saadaan nostettua 45–55 

prosenttiin mekaanisesti puristamalla puristinosalla. Kuivauskaapissa massa kuivataan 

lämmön avulla. Kuivatun massan kuiva-ainepitoisuus on noin 90 prosenttia.  Kuivattu 

sellu leikataan arkeiksi ja paalataan. (KnowPulp 2015) 

2.2 Kemikaalikierto 

Lipeälinja koostuu kemikaali- ja kalkkikierrosta. Keitossa tarvittavat keittokemikaalit 

otetaan talteen lipeälinjalla ja palautetaan sieltä takaisin keittoon. Tehtaan 

voimalaitoksella tuotetaan energiaa eli sähköä ja höyryä. Kemikaalikierto tehtaalla 

pyritään pitämään mahdollisimman suljettuna eli kemikaalit pyritään kierrättämään 

tehokkaasti. Sooda- eli viherlipeäsakka on suurin yksittäinen prosessista poistettava jae. 

Myös tuhkaa poistetaan prosessista. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 57; KnowPulp 2015) 

Sellutehtaan lipeä- ja kalkkikierto on esitetty kuvassa 2.2. Kuva ilmentää hyvin 

kemikaalikierron olevan suljettu. Lipeäkierron tehtävänä on keittokemikaalien kierrätys. 

Keittämöltä talteen otettua lipeää kutsutaan laihamustalipeäksi. Haihduttamon jälkeinen 

vahvistettu lipeä on nimeltään vahvamustalipeää eli polttolipeää, joka poltetaan 

soodakattilassa. Soodakattilasta lähtevä lipeä on nimeltään viherlipeää ja kaustisoinnin 

jälkeinen keitossa käytettävä lipeä valkolipeää. 
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Kuva 2.2. Sellutehtaan lipeä- ja kalkkikierto (mukaillen KnowPulp 2015). 

Keittämöltä saapuvan laihamustalipeän kuiva-ainepitoisuus on noin 15 prosenttia, joka 

haihduttamolla vahvistetaan noin 60–85 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen (Raiko et al. 

2002, 522–533). Vahvistettu mustalipeä sisältää suurimmaksi osaksi ligniiniä, joka on 

soodakattilan pääpolttoaine. Vedenpoiston lisäksi haihduttamon tehtäviä ovat metanolin, 

tärpätin ja suovan erotus (Vakkilainen & Kivistö 2010, 58–60). 

Soodakattilalla on kolme tehtävää: 

1. Keittokemikaalien talteenotto mustalipeästä. 

2. Prosessissa syntyvän palamislämmön talteenotto. 

3. Tehtaalla syntyvien hajukaasujen hävittäminen polttamalla. 

Haihduttamolla vahvistettu mustalipeä ruiskutetaan soodakattilaan, jossa se palaa. 

(Vakkilainen & Kivistö 2010, 60) Palamisen seurauksena mustalipeän sisältämä natrium 

ja rikki eroavat mustalipeästä, jolloin muodostuu lämpöenergiaa. Keittokemikaaleina 

käytettävät natrium- ja rikkiyhdisteet otetaan talteen soodakattilan pohjalta sulan 

muodossa. (Raiko et al. 2002, 540) Sula liuotetaan laihavalkolipeään, jolloin muodostuu 

viherlipeää (Vakkilainen & Kivistö 2010, 60). Viherlipeä johdetaan kaustistamolle. 
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Lämpö otetaan talteen soodakattilan kattilaveteen, jolloin vesi höyrystyy. (KnowPulp 

2015) Moderneilla sellutehtailla soodakattilassa tuotetun höyryn lämpötila on 480–

515 C ja paine 80–110 bar (Vakkilainen & Kivistö 2010, 61). Turbiinin väliotoista 

saadaan eri painetasoista höyryä käytettäväksi tehtaan prosesseissa. Ylijäämähöyryllä 

tuotetaan sähköä. Sähköä tuotetaan yli sellutehtaan oman tarpeen. (KnowPulp 2015) 

2.3 Kalkkikierto 

Kaustisointi on osa sekä kemikaali- että kalkkikiertoa. Kaustisoinnin tehtävänä on 

muuttaa viherlipeä kalkin avulla keitossa käytettäväksi valkolipeäksi (Vakkilainen & 

Kivistö 2010, 62). Kuvassa 2.3 on esitetty kalkkikierto eli valkolipeälaitos. 

 

Kuva 2.3.  Valkolipeälaitos (KnowPulp 2015). 

Soodakattilalta tullut viherlipeä suodatetaan ja erotettu sakka pestään. Pesusuodoksia 

käytetään muiden kaustistamon suodosten kanssa laihavalkolipeänä sulan liuotukseen. 

Suodatettuun viherlipeään sekoitetaan poltettua kalkkia eli kalsiumoksidia (CaO). 

Tarvittaessa poltetun kalkin lisäksi viherlipeään lisätään ostokalkkia. Kalkin 

sekoittamista viherlipeään kutsutaan kalkin sammutukseksi, jolloin muodostuu 

kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2). Reaktio on eksoterminen eli siinä vapautuu lämpöä. 

(Vakkilainen & Kivistö 2010, 62; KnowPulp 2015) 
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Muodostunut kalsiumhydroksidi alkaa välittömästi reagoida viherlipeän sisältämän 

natriumkarbonaatin (Na2CO3) kanssa kaustisointisäiliöissä. Reaktiossa muodostuu 

natriumhydroksidia ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3) eli meesaa. Reaktio on 

endoterminen eli reaktioon tarvitaan lämpöä. Lämpö saadaan kalkin sammutuksesta, 

jonka vuoksi ulkopuolista lämmitystä ei yleensä tarvita. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 

62; KnowPulp 2015) 

Kaustisointireaktio tapahtuu sarjaan kytketyissä kaustisointiastioissa 2–3 tunnin aikana 

(KnowPulp 2015). Meesasuotimella erotellaan meesa ja valkolipeä toisistaan. Valkolipeä 

johdetaan varastosäiliön kautta keittämölle. Erotettu meesa pestään, kuivataan ja 

syötetään meesauuniin. Meesauunissa meesa poltetaan kalsiumoksidiksi. Poltettu kalkki 

ohjataan kalkkisiiloon ja se on valmista uudelleenkäytettäväksi valkolipeän 

valmistukseen. (Vakkilainen & Kivistö 2010, 63) 
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3 MEESAUUNI 

Meesanpoltto on osa kemikaalikiertoa sulfaattisellutehtailla. Meesauuni (kuva 3.1) on 

tiilillä ja massauksella vuorattu pituusakselinsa ympäri pyörivä sylinteriputki. Uunin 

pyörimisnopeus on tyypillisesti 0,5–1,5 kierrosta minuutissa. Meesauunissa meesa 

poltetaan 1 100 ºC lämpötilassa. Meesa liikkuu uunin kallistuskulman vuoksi hitaasti 

kohti polttopäätä. Meesauunin tehtävänä on regeneroida meesan kalsiumkarbonaatti 

poltetuksi kalkiksi eli kalsiumoksidiksi. Kalkkijakeet ovat suoraan kosketuksissa 

savukaasujen kanssa uunissa. (Seppälä 2004, 167) 

 

Kuva 3.1. Meesauuni on pituusakselinsa ympäri pyörivä pitkä sylinteriputki (Andritz 2018). 

Ensimmäiset meesauunit otettiin käyttöön 1920-luvun puolivälissä. Meesauunien 

energiankulutus oli huomattavasti korkeampi kuin nykyaikaisissa meesauuneissa johtuen 

osin uuniin syötettävän meesan matalammasta kuiva-aineipitoisuudesta. (Kesti et al. 

1987, 1) Nykyäänkin käytössä olevien rumpu-uunien rinnalla oli aluksi ahjo-tyyppisiä 

uuneja (eng. open hearth kiln). Ahjo-tyyppisistä uuneista kuitenkin luovuttiin pian. 

(Gullichsen & Fogelholm 1999, 179) 

Nykyaikaiset meesauunit ovat tyypillisesti 100–140 metriä pitkiä ja halkaisijaltaan 4–4,5 

metriä. Suurimmat uunit tuottavat noin 1 000 tonnia poltettua kalkkia päivässä. 

Meesauunien tuotantokapasiteetti on yleisesti ottaen kasvanut vuosikymmenien aikana, 

kuten kuvassa 3.2 näkyy. Kalkkia kierrätetään prosessissa ja tarvittaessa sitä lisätään 
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kiertoon häviöiden vuoksi. Onnistunut meesanpoltto vähentää ostokalkin tarvetta ja näin 

ollen tekee kalkkikierrosta suljetun. (Tikka 2008, 161) 

 

Kuva 3.2. Meesauunin kapasiteetti (tonnia CaO päivässä) uunin käynnistysvuoden funktiona 

(mukaillen Francey et al. 2011, 20). 

Ennen meesauuniin syöttämistä meesa kuivataan. Kuiva-ainepitoisuus saadaan nostettua 

75–80 prosenttiin meesasuotimella. Erotussyklonissa meesaa kuivataan savukaasuilla. 

Meesan kuiva-ainepitoisuus on kuivauksen jälkeen lähes 100 prosenttia. Savukaasut 

puhdistetaan sähkösuodattimella ja ohjataan tämän jälkeen savupiippuun. Meesa 

syötetään uuniin, jossa regeneroituminen tapahtuu. (Gullichsen & Fogelholm 1999, 181; 

KnowPulp 2015)  

Meesauuni koostuu vyöhykkeistä, jotka on havainnollistettu kuvassa 3.3. 

Kuivausvyöhykkeellä meesan sisältämä vesi haihtuu kokonaan. (Seppälä 2004, 167) 

Joissakin uuneissa kuivausvyöhykkeellä on ketjuja kuivauksen tehostamiseksi (Tikka 

2008, 164). Kuivauksen jälkeen meesa lämpenee reaktiolämpötilaansa. 

Polttovyöhykkeellä meesa alkaa hajota kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi noin 900 ºC 
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lämpötilassa. Lämpötila uunissa on kuitenkin korkeampi, noin 1 100 °C, jotta uunissa 

saavutetaan tarpeeksi suuri hajoamisnopeus. (Seppälä 2004, 167)  

 

Kuva 3.3.  Meesauunin vyöhykkeet (mukaillen Gullichsen & Fogelholm 1999, 183). 

Lämpötilan on oltava riittävän korkea, jotta kalsiumkarbonaatti hajoaa. Osa 

kalsiumkarbonaatista jää yleensä kuitenkin reagoimatta, jonka vuoksi poltettu kalkki voi 

sisältää kalsiumkarbonaattiytimen. Liian pieni kalsiumkarbonaattipitoisuus poltetussa 

kalkissa huonontaa kalkin reaktiivisuutta ja tekee siitä kovaa. (Gullichsen & Fogelholm 

1999, 189) Meesauuni ja sen tärkeimmät oheislaitteet on esitetty kuvassa 3.4. 

 

Kuva 3.4. Meesauuni oheislaitteineen (mukaillen KnowPulp 2015). 

Kalkinjäähdyttimessä poltetun kalkin lämpötilaa pyritään saada putoamaan 

mahdollisimman paljon siirtämällä kalkin sisältämä lämpö uuniin syötettävään 

palamisilmaan. Kuvassa 3.4 oleva jäähdytin on malliltaan sektorijäähdytin. Jäähdytin on 

polttopäädyn ympärillä. Jäähdytetty kalkki siirretään kalkkielevaattorilla kalkkisiiloon, 

jonka jälkeen sitä käytetään jälleen kalkinsammutukseen. (KnowPulp 2015) 
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3.1 Lämpötase 

Tyypillinen meesauunin materiaali- ja lämpötase on esitetty taulukossa 3.1. Esimerkin 

laitos tuottaa 7 000 m3 valkolipeää päivässä, joten meesauuni on mitoitettu vastaamaan 

tätä tuotantoa. Käytetyn polttoaineen eli öljyn tehollinen lämpöarvo on 39,21 MJ/kg. 

(Tikka 2008, 171–172) 

Taulukko 3.1. Meesauunin materiaali- ja lämpötase (Tikka 2008, 172). 

 Massavirta Lämpötila Lämpöenergia 

 [kg/s] [ºC] [kJ/kg] 

SISÄÄN    

Meesa (kuiva) 10,21 60 83,4 

Vesi 3,40 60 139,4 

Ilma 13,42 20 44,2 

Öljy 0,87 120 32,1 

Polttoaineen kulutus   5548 

Höyry 0,09 220 6,0 

Yhteensä   5 854 

ULOS    

Reaktiolämpö   2 766 

Haihtuminen 3,40  1 388 

Savukaasu  181 756 

Reaktiotuote 6,13 350 295 

Lämpöhäviöt   649 

Yhteensä   5 854 

Uuniin syötetty energiamäärä on esimerkin mukaan 5 854 kJ/kg. Lämpöhäviöt ovat 

649 kJ/kg, mikä on liki 12 prosenttia. Mikäli meesan kuiva-ainepitoisuus on matala, 

lämmönkulutus kasvaa. Tämä johtuu siitä, että energiaa joudutaan käyttämään veden 

haihdutukseen meesasta. Syöttöpään happipitoisuutta seuraamalla voidaan tarkastella 

palamisolosuhteita. Liian alhainen happipitoisuus osoittaa palamisen tapahtuvan 

epästokiometrisissa olosuhteissa ja palamisen olevan epätäydellistä. Tämän seurauksena 
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voi muodostua muun muassa häkää ja TRS-yhdisteitä sekä lämmönkulutus kasvaa. Myös 

korkea happipitoisuus savukaasuissa osoittaa lämmönkulutuksen kasvaneen. Tällöin 

palamisilmaa syötetään meesauuniin liikaa, jolloin savukaasut lämpenevät uunissa ja 

aiheuttavat lisääntyneen lämmönkulutuksen. Savukaasujen poistuminen liian kuumina 

uunista kasvattaa lämpöhäviöitä. Lisäksi lämpöhäviöitä tapahtuu uunin vaipan kautta, 

koska uunin vaippa ei ole lämpöeristetty. (Tikka 2008, 172–174) 

3.2 Polttoaineet 

Meesauunin polttoaineena käytetään yleensä maakaasua tai raskasta polttoöljyä 

(Vakkilainen & Kivistö 2010, 63). Myös Franceyn et al. (2011) vuonna 2008 tekemä 

tutkimus 67 meesauunin polttoaineen käytöstä osoittaa maakaasun ja polttoöljyn olevan 

käytetyimpiä pääpolttoaineita meesauuneissa. Tutkimukseen osallistuneiden 

meesauunien pääpolttoaineiden jakauma on esitetty kuvassa 3.5. 

 

Kuva 3.5. Meesauuneissa käytettyjen pääpolttoaineiden jakauma vuonna 2008 tehdyssä 

tutkimuksessa (mukaillen Francey et al. 2011, 22). 

Maakaasu ja polttoöljy soveltuvat meesauunin polttoaineiksi hyvin, koska polttoaineiden 

lämpöarvot ovat korkeita ja koostumukset tasalaatuisia. Vaihtoehtoisia polttoaineita, joita 

meesauunissa voidaan polttaa, ovat muun muassa hajukaasut, petrokoksi, kuoresta 

kaasuttamalla valmistettava tuotekaasu, puupöly, bioöljy, ligniini ja vety (Francey et al. 

2011, 22; Manning & Tran 2015). Vaihtoehtoisten polttoaineiden lämpöarvot eivät ole 
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yleensä yhtä korkeita kuin maakaasulla ja polttoöljyllä. Poltettaessa puuperäisiä 

polttoaineita polttoaineen kosteus, tuhkapitoisuus tai muut puun sisältämät epäpuhtaudet 

(kuten terva) voivat aiheuttaa ongelmia meesauunissa. Eri polttoaineiden polttaminen voi 

vaatia eri palamislämpötilan kuin maakaasun tai polttoöljyn polttaminen. Tämän 

seurauksena uunin lämpötilaprofiili voi muuttua. (Manning & Tran 2015) Taulukkoon 

3.2 on koottu meesauunissa käytettävien polttoaineiden alemmat eli teholliset 

lämpöarvot. 

Taulukko 3.2. Meesauunissa käytettävien polttoaineiden lämpöarvoja (Alakangas et al. 2016, 188; 

Francey & Tran 2012). 

Polttoaine Tehollinen lämpöarvo 

[MJ/kg] 

Maakaasu 50 

Raskas polttoöljy 40 

Mäntyöljy 37 

Metanoli ja tärpätti 19–45 

Petrokoksi 34 

Puu 18–21 

Kuori 18–21 

Ligniini 25 

Tulevaisuudessa biopolttoaineiden käyttö meesauunin polttoaineena voidaan arvioida 

kasvavan. Muun muassa kiristyvä lainsäädäntö fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien 

hiilidioksidipäästöjen osalta kannustaa ja pakottaa sellutehtaita investoimaan 

hiilineutraaleihin polttoaineisiin. (Manning & Tran 2015) Esimerkiksi Suomessa pari 

sellutehdasta on korvannut meesauunin fossiilisen polttoaineen onnistuneesti 

tuotekaasulla. Kuivatun ligniin käyttö meesauunin polttoaineena otettiin käyttöön 

ensimmäisenä Suomessa. Maakaasun ja polttoöljyn hinnan nousu voivat kannustaa 

investoimaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.  
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3.3 Kalkkikierron epäpuhtaudet 

Kalkkikiertoon voi kerääntyä vieraisaineita, joilla on monia negatiivisia vaikutuksia 

prosessissa. Yleisesti ottaen vierasaineet huonontavat kalkin laatua. Seuraksena muun 

muassa meesauunin käyttöhäiriöt voivat lisääntyä. Inerttiosuus kalkissa voi kasvaa, kun 

kalsiumoksidi reagoi vierasaineiden kanssa. Kalkin fysikaaliset ominaisuudet voivat 

muuttua, mikä voidaan havaita raekoon tai -muodon muutoksina, kalkin rakeistumisena 

sekä lisääntyneenä pölyn määränä. Epäpuhtauksia kalkkikiertoon pääsee puuraaka-

aineen ja valkaisukemikaalien mukana. Epäpuhtauksia saadaan poistettua puhdistamalla, 

mutta osa epäpuhtauksien poistamisesta vaatii kalkkikierron avaamisen. Mikäli 

epäpuhtauksia ei poisteta, nämä pysyvät meesauunissa ja kalkkikierrossa inerttinä 

kuormana. (Tran 2008) 

Tasalaatuisen kalkin etuna on muun muassa se, että uunin palamislämpötilaa ei tarvitse 

säätää jatkuvasti. Tärkeää on huomata, että joillakin kalkkilaaduilla palamislämpötilan on 

oltava toisia korkeampi kalsinoitumisen tapahtumiseksi. Liian korkea lämpötila voi 

johtaa kalkkipedin sulamiseen ja uunin polttovyöhykkeen vaurioitumiseen. (Gullichsen 

& Fogelholm 1999, 186-187) 

3.4 Renkaan muodostuminen 

Jokaisessa meesauunissa on kalkin muodostama rengas. Rengas muodostuu, kun kalkki 

alkaa sulaa sopivassa lämpötilassa juuri ennen kalsinoitumista. Meesauunin tasainen 

ajomalli estää renkaan kasvamisen. Mikäli rengas kasvaa, se yleensä hajoaa oman 

painonsa vuoksi. Rengas voi kuitenkin kasvaa niin suureksi, että se pakottaa 

pysäyttämään uunin. (Gullichsen & Fogelholm 1999, 169) Kalkkikierron epäpuhtaudet 

ja vaihtoehtoiset polttoaineet voivat osaltaan vaikuttaa renkaan kasvamiseen. Esimerkiksi 

rikin määrän kasvaminen uunissa lisää riskiä renkaan kasvamiseen. (Manning & Tran 

2015; Francey & Tran 2012) 

Rengas voi muodostua myös meesauunin polttopäähän tai lähelle syöttöpäätä. Meesan 

kosteus, pöly sekä savukaasujen virtaus vaikuttavat näissä tapauksissa renkaan 

muodostumiseen. Renkaan hajoamisella ja suurien kalkkipallojen muodostumisella voi 

olla haittaa uunin toiminnalle. Suuret kalkkijakeet voivat uunin tukkeutumisen lisäksi 
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muun muassa vahingoittaa poltinta. Äkillisesti kasvanut kalkin massavirta jäähdyttimeen 

voi aiheuttaa jäähdyttimen tukkeutumisen. (Gullichsen & Fogelholm 1999, 170) 

3.5 Päästöt ilmaan 

Polttoaineiden palamisen seurauksena muodostuu kaasumaisia päästöjä. Meesauunin 

päästöjä ovat rikkidioksidi (SO2), haisevat rikkiyhdisteet (TRS), typen oksidit (NOx) ja 

pienhiukkaset. Joissain tapauksissa, mikäli palamisilman määrä ei ole riittävä, voi syntyä 

häkää sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Polttoaineen ja kalkin epäpuhtaudet 

sekä palamisolosuhteet vaikuttavat syntyvien päästöjen pitoisuuteen savukaasuissa. 

Päästöille on yleensä asetettu päästörajat, minkä vuoksi niitä seurataan nykyään tarkasti 

ja niiden muodostumista pyritään ehkäisemään. (Tikka 2008, 178–179) Lisäksi 

poltettaessa syntyy hiilidioksidia (CO2). Meesauuni on yleensä integroimattoman 

sellutehtaan ainoa fossiilista polttoainetta käyttävä laite. Tämän vuoksi sellutehtaan 

fossiiliset hiilidioksidipäästöt voivat olla kokonaan peräisin meesauunilta. Poltettaessa 

meesauunissa uusiutuvaa polttoainetta, kuten tuotekaasua tai puupölyä, sellutehdas voi 

olla täysin hiilineutraali. 

Rikkiyhdisteet ovat peräisin polttoaineen tai meesan sisältämästä rikistä. Rikkidioksidia 

muodostuu, kun polttoaine sisältää rikkiä. SO2-pitoisuus kuivissa savukaasuissa on 

yleensä alle 30 ppm, kun polttoaineena käytetään öljyä. Maakaasua poltettaessa pitoisuus 

on alle 10 ppm. Rikkidioksidia poistetaan savukaasuista alkalipesureilla. Uuniin 

syötettävä meesa voi sisältää natriumsulfidia, jonka seurauksena voi syntyä rikkivetyä 

(H2S) sekä muita rikkiyhdisteitä. TRS-päästöjen syntymistä voidaan ehkäistä tehokkaalla 

meesan pesulla. Stokiometriset palamisolosuhteet myös ehkäisevät rikkiyhdisteiden 

muodostumista. (Tikka 2008, 178–79) 

Suurin osa meesauunin NOx-päästöistä on typpimonoksidia (NO). Lisäksi muodostuu 

typpidioksidia (NO2) sekä muita typen oksideja. (Tikka 2008, 178) NOx-päästöjä saadaan 

vähennettyä savukaasuissa palamisilmaa sekä palamislämpötilaa säätelemällä. 

Meesauunin polttimella on merkittävin vaikutus syntyvien NOx-päästöjen 

muodostumiseen. Tyypillisesti savukaasut sisältävät 50–200 ppm typen oksideja. 

Määrään vaikuttaa edellä mainittujen lisäksi polttoaine. (Tikka 2008, 179–180) 
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Savukaasut sisältävät pienhiukkasia, jotka ovat kalkkipölyä sekä alkalia (Tikka 2008, 

178). Tyypillisesti meesauunin savukaasut sisältävät 3–10 prosenttia pölyä suhteutettuna 

uunin tuotantoon (Seppälä 2004, 167). Pienhiukkasia poistetaan savukaasuista 

sähkösuodattimilla ja pesureilla. Sähkösuodattimilla pienhiukkasten määrä saadaan 

tyypillisesti jopa alle 50 mg/m3n savukaasuissa. Pesurilla pienhiukkasten määrä on yli 

150 mg/m3n. (Tikka 2008, 180) 
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4 MEESAUUNIN KALKINJÄÄHDYTIN 

Meesauunista tuleva kalkki on noin 1 000 °C lämpötilassa, joten se on jäähdytettävä 

kalkinjäähdyttimessä. Kuuman kalkin sisältämä lämpöenergia otetaan talteen 

meesauunissa käytettävään palamisilmaan. Jäähdyttimen avulla hukkalämmön määrä 

vähenee, kun kalkin lämpö saadaan talteen. Palamisilma imetään meesauunin läpi 

savukaasupuhaltimien avulla. (KnowPulp 2015) Palamisilman lämpötilan nousu 

vähentää polttoaineen kulutusta. Franceyn et al. (2011, 20) vuonna 2008 tekemä tutkimus 

osoittaa, että lähes 80 prosenttia 67 tutkimukseen osallistuneesta meesauunista omasi 

kalkinjäähdyttimen. 2000-luvulla rakennetuissa meesauuneissa oli kaikissa 

kalkinjäähdytin. Kalkinjäähdyttimien lukumäärä eri vuosikymmenillä rakennetuissa 

meesauuneissa on esitetty kuvassa 4.1.  

 

Kuva 4.1. Kalkinjäähdyttymien lukumäärä eri vuosikymmenillä rakennetuissa meesauuneissa 

(mukaillen Francey et al. 2011, 20). 

Kuten kuvasta 4.1 huomataan kalkinjäähdyttimet ovat yleistyneet meesauuneissa. 1950-

luvulta lähtien rakennetuissa meesauuneissa uunien osuus ilman kalkinjäähdytintä on 

vähentynyt jokaisella vuosikymmenellä. 

Keskimääräinen poltetun kalkin lämpötila on 280 °C ja vaihteluväli eri jäähdyttimien 

välillä on 100–900 °C (Francey et al. 2011, 20). Jäähdytintyypeistä yleisimpiä ovat 
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sektori- ja satelliittijäähdyttimet, mutta myös muita jäähdytinratkaisuja on olemassa. 

Meesa- ja sementtiuunit ovat hyvin samankaltaisia ja siksi seuraavissa luvuissa 

tarkastellaan meesauunin jäähdyttimien lisäksi sementtiuunien jäähdytysratkaisuja. 

4.1 Erilaiset jäähdyttimet 

Suurimmassa osassa meesauuneja on kalkinjäähdytin polttoaineen kulutuksen 

vähentämisen vuoksi. Jäähdyttimiä on erilaisia, joista yleisimmin meesauuneissa 

käytettyjä ovat satelliitti- ja sektorijäähdyttimet (KnowPulp 2015). Jäähdyttimet toimivat 

vastavirtaperiaatteella, jolloin kalkki ja ilma virtaavat vastakkaisiin suuntiin. Osassa 

jäähdytinratkaisuja ilma puhalletaan kalkkipedin läpi. Kalkin luovuttama lämpö siirtyy 

ilmaan. Lämmennyt ilma käytetään palamisilmana meesauunissa. Sementtiuunit ja 

meesauunit vastaavat toisiaan, mutta niiden jäähdytinratkaisuissa on eroja. 

Sementtiuunien kapasiteetti on yleensä meesauunien kapasiteettia suurempi, joten myös 

jäähdyttimiltä vaaditaan parempaa jäähdytystehoa. 

4.1.1 Sektori- ja satelliittijäähdytin 

Yleisin meesauuneissa käytössä oleva jäähdytintyyppi on sektorijäähdytin. 

Sektorijäähdyttimen edeltäjä satelliittijäähdytin on lämmönsiirtoteholtaan ja 

rakenteeltaan hyvin samankaltainen. Merkittävin ero näiden kahden jäähdytintyypin 

välillä on, että satelliittijäähdytin koostuu erillisistä toisistaan irrallaan olevista lieriöistä. 

Sektorijäähdytin on rakenteeltaan kompaktimpi, sillä vierekkäiset sektorit ovat kiinni 

toisissaan. (KnowPulp 2015) Sekä satelliitti- että sektorijäähdytin sijaitsevat meesauunin 

polttopään ympärillä ja pyörivät uunin mukana. Jäähdyttimessä kalkki kulkee 

vastakkaiseen suuntaan kuin uunissa. Tämän vuoksi jäähdyttimissä täytyy olla 

siirtosiivet, jotka siirtävät kalkkia uunin kallistuskulman vuoksi ylämäkeen. (Tikka 2008, 

166) Sektori- ja satelliittijäähdytin on esitetty kuvassa 4.2. 
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Kuva 4.2. Sektori- ja satelliittijäähdyttimien rakennekuva. Kuvassa sektorijäähdytin ylhäällä ja 

satelliittijäähdytin alhaalla. (mukaillen Gullichsen & Fogelholm 1999, 183) 

Merkittävin ero satelliitti- ja sektorijäähdyttimen jäähdytystehon välillä on, että 

satelliittijäähdyttimen putket voivat jäähtyä vapaasti. Jäähdyttimen ulkovaippaa 

jäähdyttävää ilmaa ei johdeta uuniin, jonka vuoksi lämpöhäviöt ovat suurempia kuin 

sektorijäähdyttimellä. Sektorijäähdyttimessä ulkovaippa on paremmin eristetty ja sitä 

jäähdyttävä ilma ohjataan uuniin.  

4.1.2 Arinajäähdytin 

Jäähdytin voi olla tyypiltään kiinteä, jolloin se on uunin jatkeena eikä näin ollen pyöri 

uunin ympärillä. Lämmönsiirto kalkista ilmaan on tehokkainta, kun kalkkijae on joka 

puolelta kosketuksissa ilman kanssa. Jäähdytinmalleja, joissa ilmavirta puhalletaan 

kalkkipedin läpi, kutsutaan kiintopetijäähdyttimiksi (eng. packed bed cooler). 

Arinajäähdyttimiä (eng. grate cooler) on käytetty pitkään sementtiteollisuudessa, mutta 

joillain sellutehtailla ne ovat käytössä meesauunin kalkinjäähdyttiminä. 

Arinajäähdyttimen periaate on esitetty kuvassa 4.3. 
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Kuva 4.3.  Sementtiuunissa käytettävä arinajäähdyttin (Harder 2011).  

Arinajäähdytin on sementtiteollisuudessa yleisimmin käytetty jäähdytin, sillä 

jäähdyttimen kapasiteetti on jopa 10 000 tonnia päivässä. Suuret uunin ympärillä olevat 

jäähdyttimet ovat painavia ja hankaloittavat muun muassa uunin tuentojen suunnittelua. 

Arinajäähdyttimessä jäähdytysilma puhalletaan kalkkipedin läpi samalla, kun kalkki 

liikkuu arinalla aksiaalisuunnassa poispäin uunista. Ilma lämpenee virratessaan 

kalkkijakeiden välistä, jolloin lämmönsiirto on tehokasta kalkista ilmaan. Kalkkijakeiden 

välistä virratessaan ilmavirtaan siirtyy lämmön lisäksi myös pölyä. Lämmennyt ilma 

johdetaan polttimelle. (Buzzi & Sassone 1993)  

4.1.3 Muut jäähdytinratkaisut 

Sektori-, satelliitti- ja arinajäähdyttimet ovat meesauuneissa käytössä olevia 

jäähdytinratkaisuja. Myös muita jäähdytykseen sopivia ratkaisuja on kehitetty, mutta niitä 

ei ole käytössä meesauuneissa. Sementtiteollisuudessa on arinajäähdyttimen lisäksi 

käytetty seuraavaksi esiteltyjä jäähdyttimiä. 

Kuilujäähdytin (eng. shaft cooler, pebble lime cooler) on arinäjäähdyttimen tapaan 

kiinteästi paikallaan pysyvä. Jäähdytin tunnetaan myös nimellä Niems-jäähdytin. Kuten 

arinajäähdyttimessä, kuilujäähdyttimessäkin ilma puhalletaan pedin läpi. 

Kuilujäähdyttimessä jäähdytettävä jae syötetään jäähdyttimeen jäähdyttimen yläosasta. 
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Ilma puhalletaan jäähdyttimen alaosasta. (Metso 2018) Loppulämpötilaan vaikuttaa 

jäähdytinkuilun pituus (Bes et al. 2007). Kuten arinajäähdyttimessä, pedin läpi kulkeva 

ilma saa helposti pölyä mukaansa. Pöly kulkeutuu suoraan uuniin. (Metso 2018) 

Kuilujäähdytin on esitetty kuvassa 4.4. 

 

Kuva 4.4.  Niems-tyyppinen jäähdytin (Metso 2018). 

Rumpujäähdytin (eng. rotary cooler) muistuttaa satelliittijäähdytintä. Rakenteeltaan 

rumpujäähdytin on pitkä sylinteriputki, jossa ilma virtaa vastakkaiseen suuntaan kuin 

jäähdytettävä jae. Koska rumpujäähdytin ei ole uunin ympärillä, kallistuskulmaa varten 

ei tarvitse olla kuljetussiipiä. Rumpujäähdytin on asetettu kulmaan, kuten meesa- tai 

sementtiuuni. Rumpujäähdytimessä käytetään yleensä nostimia. Nostimet pudottavat 

jäähdytettävän jakeen ilmaan, jolloin lämmönsiirto ilmaan paranee. (Buzzi & Sassone 

1993) Pudottaminen ilmaan aiheuttaa pölyämistä. Rumpujäähdytin on esitetty 

kuvassa 4.5. 
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Kuva 4.5. Rumpujäähdytin (Feeco 2018). 

Kuilujäähdytintä muistuttava monitasojäähdytin (eng. multi-stage fluid bed cooler) on 

niin ikään Metson valmistama. Monitasojäähdyttimessä ei muodostu yhtä yhtenäistä 

petiä, vaan jäähtyminen tapahtuu useilla päällekkäisillä tasolevyillä (kuva 4.6). Tasolevyt 

ovat täristäviä, minkä vuoksi peti tippuu jäähdyttimessä tasolta toiselle ja lopulta 

jäähdyttimen pohjalle. Monitasojäähdyttimessä jäähdytyksen lisäksi on kehitetty 

pölynkeräilyä. Pedin läpi puhallettu ilmavirta kerää pölyä mukaansa, mutta ilmavirta 

puhdistetaan ennen uuniin syöttämistä. 

 

Kuva 4.6.  Monitasojäähdyttimen periaatekuva (Metso 2015). 
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4.2 Andritzin kalkinjäähdytin 

Andritzin kalkinjäähdytin on tyypiltään sektorijäähdytin. Jäähdytin sijaitsee meesauunin 

polttopäässä uunin ympärillä (kuva 4.7). Jäähdytin koostuu sisä- ja ulkovaipasta, 

sektoreista sekä jäähdyttimen päätylevyistä. Kalkki kulkee jäähdyttimessä ylämäkeen, 

kohti meesauunin syöttöpäätä. Sektoreissa kalkkia siirretään eteenpäin kuljetussiipien 

avulla sekä sekoitetaan sekoittimilla. Meesauunin vaipan lämpötila on noin 400 °C ja 

jäähdyttimen sisävaipan lämpötila 350–400 °C. Jäähdyttimen päällä on säteilysuoja. 

 

Kuva 4.7.  Kalkinjäähdytin sijaitsee meesauunin polttopäässä (Andritz 2015). 

Jäähdytysilma otetaan sisään jäähdyttimeen kuumasta päästä. Ilma kulkee uunin vaipan 

ja jäähdyttimen sisävaipan sekä jäähdyttimen ulkovaipan ja huuvan välistä jäähdyttimen 

kylmään päähän. Kalkki luovuttaa lämpöä ilmaan, kun ilma virtaa sektoreiden läpi kohti 

kalkin pudotusaluetta. Uuniin ilma imetään ritiläholkkien läpi, jotka estävät liian suurten 

kalkkijakeiden pääsyn jäähdyttimeen. 

Uunista tuleva noin 1 000 °C kalkki puretaan pudotusputkiin asennettujen ritiläholkkien 

läpi jäähdyttimeen. Kalkki putoaa pudotusalueelle. Siirtosiivet siirtävät kalkkia 

ylämäkeen sektoreita kohti. Ennen sektoreita kalkki jäähtyy noin 800 °C lämpötilaan. 

Sektoreissa kalkki jäähtyy luovuttaessaan lämpöä ilmaan sekä jäähdyttimen rakenteisiin. 

Kalkin virtauskaavio jäähdyttimen läpi on esitetty kuvassa 4.8.  
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Kuva 4.8.  Kalkki kulkee jäähdyttimessä päinvastaiseen suuntaan kuin ilma. Jäähdyttimen lopussa 

voidaan erotella hienompi ja isodiametrisempi jae toisistaan. (mukaillen Andritz 2015) 

Sektoreiden lukumäärä riippuu uunin koosta. Suuremmissa uuneissa on enemmän 

sektoreita kuin pienemmissä. Riippuen jäähdyttimen koosta sektoreiden kuljetussiivet 

sijaitsevat eri kohdassa sektoria. Pienissä jäähdyttimissä kuljetussiivet on aseteltu 

ulkovaipalle ja suuremmissa jäähdyttimissä kuljetussiivet ovat väliseinissä. Suuremmat 

jäähdyttimet sisältävät lisäristikkorakenteen, joka tehostaa kalkin jäähtymistä. 

Prosessissa käytetään ilmaa kalkin jäähdyttämisen lisäksi myös uunin vaipan ja 

jäähdyttimen tukirakenteiden jäähdyttämiseen sekä polttoprosessin primääri-ilmana. 

Usea eri lämmönsiirtopinta ja niiden jäähdyttäminen asettavat haasteita, joiden vuoksi 

kalkkia ei saada jäähtymään niin paljoa kuin haluttaisiin. Ongelmaksi joissain 

jäähdyttimissä muodostuu lisäksi jäähdyttimen tukkeutuminen, mikäli kalkkia alkaa 

tarttua kiinni jäähdyttimen rakenteisiin. 
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5 JÄÄHDYTTIMEN LÄMMÖNSIIRTO 

Lämpöä siirtyy konduktiolla eli johtumalla, konvektiolla eli kuljettumalla sekä 

säteilemällä. Jäähdyttimessä lämpöä siirtyy näillä kaikilla kolmella tavalla, kun kuuma 

kalkki luovuttaa lämpöä ilmaan ja teräsrakenteisiin ja teräsrakenteet edelleen ilmaan. 

Kalkin lisäksi osa lämmöstä on peräisin meesauunin vaipasta, kun uunin vaippa luovuttaa 

lämpöä säteilyn ja konvektion vaikutuksesta ilmaan. 

Jäähdyttimen lämmönsiirtoa tulee tarkastella osissa, sillä yhtenä kappaleena tarkastelu 

antaisi hyvin epätarkan lopputuloksen. Jäähdytin jaetaan tarkasteluosiin ilmavirtauksen 

suunnan mukaisesti. Ilmavirta jakautuu virtaamaan huuvan ja jäähdyttimen ulkovaipan 

välistä sekä uunin vaipan ja jäähdyttimen sisävaipan välistä.  

Sektorissa ilmavirta lämpenee samalla kun kalkki jäähtyy. Kalkin lämmönjohtavuus k ja 

ilman konvektiivinen lämmönsiirtokerroin h muuttuvat lämpötilan muuttuessa, joten 

tarkassa laskelmassa nämä on laskettava jokaisessa tarkasteluvyöhykkeessä erikseen. 

Merkitään säteilyä symbolilla 𝜀, konvektiota symbolilla 𝛼 ja johtumista symbolilla 𝜆. 

Kuva 5.1 havainnollistaa sektorin energia- ja lämpötasetta. 

 

Kuva 5.1.  Sektorin tarkasteluvyöhykkeen energia- ja lämpötase. 
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Sektorin tarkasteluvyöhykkeeseen lämpöä siirtyy ainoastaan kalkin mukana. Lämpö 

poistuu tarkasteluvyöhykkeeltä kalkkiin ja ilmaan sitoutuneena sekä johtumalla 

rakenteiden läpi. 

Energia- ja lämpötase uunin vaipan ja sektorin sisävaipan välillä on esitetty kuvassa 5.2. 

Tarkasteluvyöhykkeen sisään tuleva ilma lämpenee meesauunin ja sektorin säteilyn sekä 

konvektion vaikutuksesta. Lisäksi meesauuni säteilee sektorin sisävaippaan. 

 

Kuva 5.2.  Meesauunin vaipan ja sektorin sisävaipan välisen tarkasteluvyöhykkeen energia- ja 

lämpötase. 

Sektorin ulkovaipan ja huuvan välissä lämpöä siirtyy ilmaan ainoastaan sektorin vaipasta 

säteilemällä ja konvektoitumalla. Tarkasteluvyöhyke on esitetty kuvassa 5.3. 

 

Kuva 5.3.  Sektorin ulkovaipan ja huuvan välisen tarkasteluvyöhykkeen energia- ja lämpötase.  
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Koska tässä työssä tutkitaan pääasiassa sektorin lämmönsiirtoa, tarkastellaan seuraavaksi 

sektorin merkittävimpiä lämpövirtoja tarkemmin. Kuvassa 5.4 on havainnollistettu 

lämmönsiirto sektorissa. Johtumalla lämpöä siirtyy jäähdyttimen rakenteiden läpi �̇�𝑆𝑆
𝜆 , 

kalkkipedistä rakenteisiin �̇�𝐾𝑆
𝜆  sekä kalkkijakeesta toiseen kalkkipedissä. Kuuman kalkin 

lämpö siirtyy ilmaan konvektion vaikutuksesta �̇�𝐾𝐼
𝛼 . Kalkki luovuttaa lämpöä myös 

säteilemällä jäähdyttimen rakenteisiin �̇�𝐾𝑆
𝜀  sekä jäähdyttimessä ilmavirran mukana 

kulkevaan pölyyn �̇�𝐾𝑃
𝜀 . Jäähdyttimen rakenteet luovuttavat lämpöä ilmaan konvektiolla 

�̇�𝑆𝐼
𝛼  ja pölyyn säteilemällä �̇�𝑆𝑃

𝜀 . Lämpöä säteilee �̇�𝑆𝑈
𝜀  ja konvektoituu �̇�𝑆𝑈

𝛼  rakenteista 

sektorin ulkopuolelle.  

 

Kuva 5.4.  Sektorissa lämmönsiirtoa tapahtuu kalkista ilmaan, pölyyn ja jäähdyttimen rakenteisiin. 

Myös sektorin rakenteista siirtyy lämpöä ilmaan ja pölyyn. Ilma ja pöly kuljettavat lämmön 

jäähdyttimestä meesauuniin. 

Sektorit ovat vierekkäin, joten lämmönsiirtoa ulkopuolella virtaavaan ilmaan tapahtuu 

sektorin pisimmällä ja lyhyimmällä sivulla. Sektorit ovat toisissaan kiinni, minkä vuoksi 

sivuseinien välillä ei tapahdu merkittävää lämmönsiirtoa. Sektoreiden välinen seinä on 

kuitenkin joissain jäähdyttimissä sektorin kuumimpia kohtia, koska kuuma kalkki on 

molemmin puolin kosketuksissa seinään (Leinonen 2018). Lämpövirta johtumalla on 
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𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

(1) 

jossa 𝐴 lämmönsiirtoa vastaan oleva pinta-ala [m2] 

 𝑑𝑇/𝑑𝑥 lämpötilagradientti [K/m] 

Ilmaan siirtynyt lämpö sektorissa ja sektorin ulkopuolella kuljettuu ilmavirran mukana 

uuniin. Ilmaan siirtynyt lämpövirta saadaan Newtonin jäähtymislain mukaisesti  

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴(𝑇𝑠𝑢𝑟 − 𝑇𝑓) (2) 

jossa 𝑇𝑠𝑢𝑟  pinnan lämpötila [K] 

 𝑇𝑓 fluidin lämpötila [K] 

Kuuma pinta tai kappale säteilee lämpösäteilyä. Säteilylämpövirta saadaan yhtälöllä 

 𝑞𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝐴𝜎(𝑇𝑠𝑢𝑟
4 − 𝑇∞

4)     (3) 

jossa 𝜀 pinnan emissiokerroin     [-] 

 𝜎 Stefanin-Boltzmannin vakio (5.67∙10-8 W/m2K4) [W/m2K4] 

 𝑇∞ ympäristön lämpötila     [K] 

Lämmönsiirtoa voidaan pyrkiä tehostamaan paremmalla kalkin sekoittamisella, 

jäähdytyspinta-alaa tai jäähdytysilman virtausnopeutta kasvattamalla tai viileämpää 

jäähdytysilmaa syöttämällä (Vepsäläinen et al. 2012, 32). Ongelmaksi toisaalta voi 

muodostua kalkin pölyäminen tehokkaamman sekoituksen seurauksena. Tällöin kalkkia 

voi kulkeutua ilmavirran mukana takaisin uuniin. Jäähdytyspinta-alaa on pyritty 

suuremmissa jäähdyttimissä parantamaan jäähdytysristikon avulla, mutta ristikko lisää 

jäähdyttimen painoa. Jäähdytysilman viilentäminen ennen jäähdytintä ei ole 

taloudellisesti järkevä ratkaisu, jonka lisäksi nettohyöty voisi jäädä pieneksi. 

Jäähdytysilman virtausnopeuden kasvattamiseen tarvittaisiin joko pienempi virtauspinta-

ala eli kapeampi sektori tai ilman tilavuusvirran kasvattaminen. Sektoreiden 

kaventaminen lisäisi tukkeutumisriskiä, ja samalla pienentäisi kalkkipinta-alaa. 
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Virtausnopeuden kasvaessa olisi mahdollista, että virtaava ilma imisi enemmän 

kalkkipölyä mukanaan uuniin. Tilavuusvirran kasvattaminen aiheuttaisi ongelmia 

savukaasukanavissa kanavien jäädessä liian pieniksi. Myöskään polttimelle ei voida 

syöttää enempää ilmaa kuin mitä sille on mitoitettu. 

5.1 Johtuminen 

Jäähdyttimessä lämpöä johtuu kalkista jäähdyttimen rakenteisiin, jäähdyttimen 

rakenteiden läpi sekä kalkkipedissä kalkkijakeiden välillä. Lisäksi meesauunin vaipan 

läpi johtuu lämpöä. Koska jäähdyttimen ympärillä on säteilysuoja, huuvan läpi johtuu 

vain vähän lämpöä. Lämpöhäviö huuvasta on pieni verrattuna muihin häviöihin. 

Seuraavaksi käsitellään stationääristä johtumista sekä ajasta riippuvaa epästationääristä 

johtumista. Jäähdyttimen rakenteiden välistä konduktiolämmönsiirtoa käsitellään 

stationäärisenä. Kalkin jäähtymistä tarkasteltaessa lämmönsiirron oletetaan olevan ajasta 

riippuvaa epästationääristä johtumista.  

5.1.1 Stationäärinen johtuminen 

Sektorin seinien läpi siirtynyttä lämpövirtaa voidaan tarkastella 1-dimensionaalisena 

stationäärisenä johtumisena, kun sektori on saavuttanut tasapainotilan. Tarkastelussa 

oletetaan, että lämpövirta kulkee tarkasteltavan pinnan läpi kohtisuoraan x-akselin 

suunnassa eli tarkasteltavalla pinnalla ei ole lämpötilaeroa y-akselin tai z-akselin 

suunnassa sekä lämpövirta pysyy muuttumattomana.  

 𝜕𝑇

𝜕𝑥
≫

𝜕𝑇

𝜕𝑦
,

𝜕𝑇

𝜕𝑥
≫

𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

(4) 

jossa 𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

lämpötilagradientti x-akselin suhteen [K/m] 

 𝜕𝑇

𝜕𝑦
  

lämpötilagradientti y-akselin suhteen [K/m] 

 𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

lämpötilagradientti z-akselin suhteen [K/m] 
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Koska lämmönsiirron ehtona on lämpötilaero tarkasteltavien osien välillä, lämmönsiirtoa 

ei tapahdu merkittävästi eri sektoreiden välillä. Vierekkäisten sektoreiden rakenteet ovat 

likimain samassa lämpötilassa tarkasteltaessa valittua pistettä x-akselilta, sillä niissä 

vallitsee samanlaiset olosuhteet.  

Ilmavirta jäähdyttää sektorin rakenteita. Sektorin alkupäässä sekä kalkki että ilma ovat 

korkeimmassa lämpötilassa. Sektorin ulkopuolella virtaava ilma on tällöin noin 300 °C 

alhaisemmassa lämpötilassa. Tästä aiheutuu lämpövirta sektorin rakenteiden läpi, kun 

sektorin seinä erottaa eri lämpötilassa olevat ilmavirrat toisistaan. Kalkkipeti luovuttaa 

lämpöä sektorin rakenteisiin johtumalla ollessaan kosketuksissa sektorin seinien kanssa. 

Niin sanotuilla puhtailla seinillä eli seinillä, joissa ei ole sekoittimia tai kuljetussiipiä, 

kalkkipeti liukuu. Kulmissa ja muissa kohdissa, joissa kalkkipeti pysyy hetkellisesti 

paikallaan, johtuminen kalkkipedistä sektorin rakenteisiin on tehokkainta.  

Todellisuudessa sektorin rakenteissa tapahtuva johtuminen ei ole täysin 1-

dimensionaalista. Tämä huomataan esimerkiksi silloin, kun sektorin väliseinän 

keskikohdat ovat huomattavasti muuta väliseinää kuumempia. Lämpö johtuu kohti 

väliseinän matalammassa lämpötilassa olevia reunoja.  

5.1.2 Epästationäärinen johtuminen 

Sektorissa kalkki jäähtyy 400–500 °C. Kalkin jäähtyminen on ajasta riippuvaa. 

Lämmönsiirron pedissä voidaan olettaa olevan 1-dimensionaalista. Kalkkipeti ei jäähdy 

tasaisesti kalkin huonon lämmönjohtavuuden vuoksi. Pohjan jäähtymiseen kuluu 

enemmän aikaa kuin pinnan. Kalkin lämpötila pedin tarkastelukorkeudella voidaan laskea 

kalkin ja ilman dimensiottoman lämpötilaeron 𝜃∗avulla 

 
𝜃∗ =

𝑇 − 𝑇∞

𝑇𝑖 − 𝑇∞
 

(5) 

jossa 𝑇 lämpötila pedissä korkeudella x [K] 

 𝑇∞ ilman lämpötila [K] 

 𝑇𝑖 kalkin alkulämpötila [K] 
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Kalkkipeti muodostaa tasaisella alustalla eli sektorin sivulla liukuessaan tasaisen levyn. 

Tällöin sopiva approksimaatio dimensiottomalle lämpötilaerolle on (Incropera et al. 

2011, 300) 

 𝜃∗ = 𝐶1exp (−𝜉2𝐹𝑜)cos (𝜉𝑥∗) (6) 

jossa 𝐶1 kerroin [-] 

 𝜉 ominaisarvo [rad] 

 𝐹𝑜 dimensioton aika (Fourierin luku) [-] 

 𝑥∗ dimensioton tilakoordinaatti (𝑥/𝐿) [-] 

Kerroin 𝐶1 ja ominaisarvo 𝜉 määräytyvät Biotin luvun mukaan. Biotin luku määritetään 

tasolle yhtälöllä 

 
𝐵𝑖 =

ℎ𝐿

𝑘
 

(7) 

jossa 𝐿 kalkkipedin paksuus [m] 

Sopivat kertoimet 𝐶1 ja 𝜉 löytyvät kirjallisuudesta. Esimerkiksi Incropera et al. (2011, 

301) on koonnut kertoimet tasolevylle, äärettömän pitkälle sylinterille sekä pallolle 1-

dimensionaalisissa tapauksissa.  

Biotin luvun lisäksi on määritettävä Fourierin luku. Fourierin luku eli dimensioton aika 

saadaan yhtälöllä 

 
𝐹𝑜 =

𝛼𝑡

𝐿2
 

(8) 

jossa 𝛼 kalkin terminen diffusiviteetti [m2/s] 

 𝑡 jäähtymisaika [s] 

Yhtälöä 8 muokkaamalla voidaan laskea jäähdyttämiseen kuluva aika kalkkipedin 

tarkastelukorkeudella. 



42 

 

5.2 Konvektio 

Konvektio on lämmönsiirtomuoto, joka pitää sisällään sekä johtumista että kuljettumista. 

Konvektio-termiä käytetään, kun tarkoitetaan lämmönsiirtoa, jossa liikkuvaan fluidiin 

siirtyy lämpöä johtumalla ja fluidiin varastoitunut lämpö siirtyy fluidin mukana 

kuljettumalla. (Lampinen & Kotiaho 2015, 7) Jäähdyttimessä sekä kalkki että 

jäähdyttimen rakenteet luovuttavat lämpöä ilmaan konvektiolla. Meesaauuniin siirtyy 

lämpöä ilmavirran mukana. Ilmavirta sisältää pölyä, kuten kuvassa 5.4 osoitettiin. Myös 

pölyn mukana kuljettuu lämpöä. Pölyn määrä voi vaihdella jäähdyttimessä ja 

meesauunissa.  

5.2.1 Rajakerros 

Rajakerroksella tarkoitetaan seinämän läheisyydessä olevaa osaa virtausaineesta, jonka 

nopeutta seinämän ja virtauksen välinen kitka hidastaa (Raiko et al. 2002, 89). Virtaus 

voi olla eri kohdassa kanavaa joko laminaarista tai turbulenttista. 

Konvektiolämmönsiirron tehokkuuteen vaikuttaa, onko virtaus laminaarista vai 

turbulenttista. Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus aiheuttavat erilaisen rajakerroksen 

pinnalle. Sileissä pyöreissä putkissa virtaus kehittyy sisääntuloalueen jälkeen täysin 

kehittyneeksi laminaariseksi tai turbulenttiseksi virtaukseksi. Jäähdyttimen pintoja 

tarkastellaan kuitenkin tasolevyinä. Rajakerroksen kehittyminen tasolevyllä on esitetty 

kuvassa 5.5.  

 

Kuva 5.5. Rajakerroksen kehittyminen tasolevyllä (mukaillen Incropera et al. 2011, 389). 
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Tarkasteltaessa jäähdytintä varsinkin sektoreissa virtauksen luonnetta on haastava 

määrittää, sillä sektoreiden sisältämät siivet ja sekoittimet sekoittavat virtausta. Lisäksi 

sektoreissa virtaava kalkki on lisämuuttuja, joka hankaloittaa todellisen virtaustyypin 

määrittämistä. Muun muassa Nusseltin lukua laskettaessa on tarpeen tietää virtauksen 

luonne, jotta sopiva korrelaatio voidaan valita. Virtaustyypin määrittämiseksi voidaan 

käyttää esimerkiksi CFD-laskentaa.  

Reynoldsin luvun ollessa alle 2 300 virtaus on laminaarista. Kun Reynoldsin luku on yli 

4 000, virtaus on yleensä ehtinyt kehittyä turbulenttiseksi. Väliä 2 300 < 𝑅𝑒 < 4 000 

kutsutaan siirtymäalueeksi, jossa virtaus ei ole enää täysin laminaarista, muttei ole 

myöskään kehittynyt vielä kokonaan turbulenttiseksikaan. 

5.2.2 Pakotettu konvektio 

Koska ilma ei itsestään virtaisi jäähdyttimen osien välillä, konvektio on pakotettua. 

Pakotettu konvektio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen virtaukseen riippuen siitä, virtaako 

fluidi pinnan päällä vai kanavan sisällä. Jäähdyttimen tapauksessa tarkasteltava 

kuljettumalla siirtyvä lämpö on sisäistä virtausta. Ilmavirtaan siirtyy lämpöä, joka 

kuljettuu uuniin.  

Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin on tarpeen laskettaessa konvektion aiheuttamaa 

lämpövirtaa. Lämmönsiirtokerroin on riippuvainen lämmönjohtavuudesta 𝑘, putken 

halkaisijasta 𝑑, fluidin viskositeetista 𝜇, fluidin tiheydestä 𝜌, fluidin virtausnopeudesta 𝑢 

ja ominaislämpökapasiteetista 𝑐𝑝. Tällöin aineominaisuuksien funktioksi saadaan 

 ℎ = 𝑓(𝑘, 𝑑, 𝜇, 𝜌, 𝑢, 𝑐𝑝)  (9) 

Lämmönsiirtokertoimen määrittäminen voi olla hyvin haasteellista dimensioanalyysin 

avulla. Yleensä lämmönsiirtokerroin määritetään kirjallisuudesta löytyvien valmiiden 

korrelaatioyhtälöiden avulla. Usein käytetään apuna dimensiottomia lukuja, jotka ovat 

Nusseltin luku 𝑁𝑢, Reynoldsin luku 𝑅𝑒 ja Prandtlin luku 𝑃𝑟. Prandtlin luku on 

aineominaisuus, joka on suoraan verrannollinen aineen lämpötilan kanssa. Nusseltin ja 

Reynoldsin luvut määritetään sopivien korrelaatioiden avulla ja riippuvat näin ollen myös 

geometrisistä ominaisuuksista. (Lampinen & Kotiaho 2015, 7–9)  
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Reynoldsin luku putkivirtaukselle määritetään yleisesti yhtälöllä 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑢𝑑

𝜇
 

(10) 

Koska jäähdyttimen sektori ei ole pyöreä putki, putken halkaisija 𝑑 korvataan Reynoldsin 

lukua määritettäessä sektorissa karaktiristisella pituudella 𝐿𝑐. 

Dimensiottomana lämpötilana käytetty Nusseltin luku on 

 
𝑁𝑢 =

ℎ𝐿

𝑘
 

(11) 

Pakotetussa virtauksessa konvektiolämmönsiirron määrittäminen on haasteellisempaa 

kuin vapaan konvektion tapauksessa. Tätä varten on esitetty joukko erilaisia korrelaatioita 

mallintamaan konvektiolämmönsiirtoa erilaisissa tapauksissa. Nusseltin luku on 

riippuvainen muun muassa virtauksen luonteesta. Nusseltin luvun korrelaatio on yleisesti 

muotoa 

 𝑁𝑢𝑥 = 𝐶𝑅𝑒𝑥
𝑚Pr𝑛 (12) 

Sopivan korrelaation löytämiseksi on tunnettava Reynoldsin ja Prandtlin luvut sekä 

virtauksen luonne eli onko virtaus laminaarista vai turbulenttista. Myös geometria ja 

fluidin referenssilämpötila vaikuttavat korrelaation valintaan. Lisäksi on tiedettävä, 

määritetäänkö konvektiolämmönsiirto vain paikallisesti vai keskimääräisesti 

virtausalueella. (Vepsäläinen et al. 2012, 85) 

5.2.3 Rivat 

Lämmönsiirtoa voidaan tehostaa lisäämällä jäähdytyspinta-alaa. Rivoilla voidaan 

kasvattaa lämmönsiirtopinta-alaa, mikä tehostaa konvektiolämmönsiirtoa. Rivat ovat 

pienen konvektiokertoimen ja vapaan konvektion tapauksissa tehokkaimpia. Ripojen 

lisääminen lisää myös konduktiolämmönsiirtoa, sillä lämpö johtuu rakenteista ripaan. 

Rivan sisällä johtumalla tapahtuvan lämmönsiirron voidaan olettaa yleensä olevan 

yksiulotteista. Ripojen käyttäminen ei yleensä ole perusteltua, ellei tehokkuus 𝜀𝑓 ≥ 2. 

(Vepsäläinen et al. 2012, 32–33, 35) Ripojen käyttäminen on hyödyllistä tapauksissa, 

joissa konvektiivinen lämmönsiirtokerroin on pieni.  
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Rivan konvektiolämmönsiirto muuttuu rivan lämpötilan mukaan. Rivan pohjan lämpötila 

on korkeampi kuin rivan kärjessä. Rivan luovuttamaa lämpövirtaa laskettaessa on 

tunnettava rivan reunaehto. Rivan reunaehdot ja lämpövuo 𝑞𝑓 on esitetty seuraavassa 

taulukossa 

Taulukko 5.1. Rivan luovuttaman lämmön yhtälö eri reunaehdoilla (Incropera et al. 2011, 161). 

Tapaus Reunaehto 

𝑥 = 𝐿 

Rivan lämpövirta 𝑞𝑓  

A Konvektiolämmönsiirto:  
ℎ𝜃(𝐿) = −𝑘𝑑𝜃/𝑑𝑥|𝑥=𝐿 

𝑀
sinh 𝑚𝐿 + (ℎ/𝑚𝑘)cosh 𝑚𝐿

cosh 𝑚𝐿 + (ℎ/𝑚𝑘)sinh 𝑚𝐿
 

(13) 

B Adiabaattinen: 

𝑑𝜃 / 𝑑𝑥|𝑥=𝐿 = 0 

𝑀 tanh 𝑚𝐿 (14) 

C Määrätty lämpötila: 

𝜃(𝐿) = 𝜃𝐿 
𝑀

cosh 𝑚𝐿 − 𝜃𝐿/𝜃𝑏

sinh 𝑚𝐿
 

(15) 

D Ääretön ripa (𝐿 → ∞): 

𝜃(𝐿) = 0 

𝑀 (16) 

Taulukkossa 5.1 esitetty kerroin 𝑀 on 

 𝑀 = √ℎ𝑃𝑘𝐴𝑐𝜃𝑏 (17) 

jossa 𝑃 rivan ympärysmitta [m] 

 𝐴𝑐  rivan poikkileikkaus pinta-ala [m2] 

 𝜃𝑏  rivan pohjan ja fluidin lämpötilaero [K] 

Kertoimen 𝑚 yhtälö on 

 𝑚 = √ℎ𝑃/𝑘𝐴𝑐 (18) 

Rivan tehokkuus tulee huomioida suunniteltaessa ripojen lisäämistä. Rivan 

lämmönsiirron tehokkuutta verrataan tilanteeseen ilman ripoja. Rivan tehokkuus saadaan 

yhtälöllä 
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 𝜀𝑓 =
𝑞𝑓

ℎ𝐴𝑐,𝑏𝜃𝑏
 

(19) 

jossa 𝐴𝑐,𝑏 rivan pohjan pinta-ala [m2] 

Ripahyötysuhde kuvaa rivan ja vastaavan ideaalisen rivan lämpövirtojen suhdetta. 

Ideaalisessa rivassa ripa on samassa lämpötilassa kuin sen pohja, jolloin rivan 

lämpövastus on nolla. Yksittäisen rivan hyötysuhde on 

 𝜂𝑓 =
𝑞𝑓

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

𝑞𝑓

ℎ𝐴𝑓𝜃𝑏
 

(20) 

jossa 𝐴𝑓 rivan pinta-ala [m2] 

Ripahyötysuhteita eri muotoisille rivoille on mahdollista löytää kirjallisuudesta. Tällöin 

ripahyötysuhteen yhtälöstä voidaan määrittää rivan lämpöteho. Esimerkiksi Incropera et 

al. (2011, 168–169) on esittänyt ripahyötysuhteita eri muotoisille rivoille.  

Ripapinnan kokonaishyötysuhde saadaan ripapinnan luovuttaman kokonaislämpömäärän 

𝑞𝑡𝑜𝑡 yhtälöstä 

 𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑡𝑜𝑡ℎ(𝑁𝐴𝑓 + 𝐴𝑏)𝜃𝑏 (21) 

jossa 𝜂𝑡𝑜𝑡 ripapinnan kokonaishyötysuhde [-] 

 𝑁 ripojen lukumäärä [-] 

 𝐴𝑏  pohjan pinta-ala (poislukien ripojen pohjat) [m2] 

5.3 Säteily 

Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jota kaikki pinnat lähettävät. Mitä 

kuumempi pinta on sitä lyhytaaltoisempaa on lämpösäteily. Toisin kuin konduktio ja 

konvektio, säteilyä voi tapahtua myös tyhjiössä. (Lampinen & Kotiaho 2015, 14) 

Tarkasteltaessa jäähdytintä eniten lämpösäteilyä tulee kuumasta kalkista, meesauunin 

vaipasta sekä jäähdyttimen rakenteiden kuumimmista kohdista. Jäähdyttimen 

lämmönsiirtoa tarkasteltaessa säteilylämmönsiirto on huomioitava erityisesti sektorin 
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alkuosassa, sillä sektoriin tuleva kalkki on noin 800 °C, jolloin lämpösäteily on kaikista 

suurinta. Runsas pöly vaimentaa säteilyä. 

5.3.1 Säteily ympäristöön 

Lämpösäteilyä ympäristöön aiheutuu uunista sekä huuvasta. Huuvan lämpösäteily on 

vähäistä. Lämpösäteily ympäristöön on hukkalämpöä, joka on pois meesauunissa 

käytettävästä lämmöstä. Lämpösäteily suureen ympäristöön saadaan Kirchoffin lain 

mukaisesti yhtälöllä 

 𝑞′′𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝐸𝑏(𝑇𝑠) − 𝛼𝐺 = 𝜀𝜎(𝑇𝑠
4 − 𝑇∞

4) (22) 

jossa 𝐸𝑏(𝑇𝑠) mustan kappaleen säteilyvuo lämpötilassa 𝑇𝑠  [W/m2] 

 𝛼 absortiviteetti (0 ≤ 𝛼 ≤ 1) [-] 

 𝐺 tulevan säteilyn voimakkuus [W/m2] 

Emissiviteetti 𝜀 ja absortiviteetti 𝛼 ovat kokeellisesti määritettäviä. Sekä emissiivisyys 

että absorptiosuhde riippuvat lämpötilasta, aallonpituudesta ja pintaan tulevan tai siitä 

poistuvan säteilyn kulmasta. Myös emissiivisyydelle on aina voimassa 0 ≤ 𝜀 ≤ 1. (Raiko 

et al. 2002, 102) Ainoastaan musta kappale on ideaalinen absorboija ja emittoija. Musta 

kappale absorboi kaiken siihen osuvan säteilyn riippumatta säteilyn aallonpituudesta tai 

suunnasta. Määrätyssä lämpötilassa ja määrätyllä aallonpituudella musta kappale emittoi 

enemmän säteilyä kuin mikään toinen pinta. (Vepsäläinen et al. 2012, 156) 

Todellisuudessa pinnat kuitenkin emittoivat ja absorboivat säteilyä vähemmän kuin 

musta kappale. Tästä johtuen säteilylämmönsiirtoa laskettaessa tarvitaan suhdelukuja 

𝜀 ja 𝛼, jotka kuvastavat säteilyn todellista emittoitumista ja heijastumista kappaleessa. 

5.3.2 Pintojen välinen säteily 

Sektorissa lämpösäteilyä tapahtuu sektorin seinien, kalkkipedin sekä sektorissa virtaavan 

ilman välillä. Ilmavirran mukana kulkevat pölyhiukkaset absorboivat osan 

lämpösäteilystä. Ilma itsessään on lähes täysin lämpösäteilyä läpäisevä kaasu, sillä happi 

ja typpi eivät emittoi tai absorboi lämpösäteilyä (Raiko et al. 2002, 99). 
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Konvektiolämmönsiirto on dominoiva lämmönsiirtomuoto, jolla lämpö saadaan 

siirtymään jäähdyttimestä meesauuniin.  

Sektorissa kahden pinnan eli sektorin seinien tai seinän ja kalkkipedin välistä 

säteilylämmönsiirtoa tarkastellaan harmaina pintoina. Osa pintaan j tulevasta säteilystä 

absorboituu, mutta pinta emittoi osan säteilystä takaisin pintaan i. Tällöin yhtälöä 22 

muokkaamalla saadaan pinnan i lähettämä lämpösäteily pintaan j 

 𝑞𝑖→𝑗 =
𝜀𝑖𝜀𝑗

1 − (1 − 𝜀𝑖)(1 − 𝜀𝑗)
𝐴𝑖𝜎(𝑇𝑖

4 − 𝑇𝑗
4) 

(23) 

Pinnasta i lähtevä säteily ei aina osu kokonaan pintaan j ja päinvastoin. 

Näkyvyyskertoimilla voidaan laskea todellinen pintojen välinen säteily. 

Näkyvyyskerroin määrittää sen osuuden pinnalta i lähteneestä säteilystä, joka kohtaa 

pinnan j. Näkyvyyskerroin määritellään seuraavasti 

 𝐹𝑖𝑗 =
𝑞𝑖→𝑗

𝐴𝑖𝐽𝑖
 

(24) 

jossa 𝐴𝑖 pinnan i pinta-ala [m2] 

 𝐽𝑖  pinnan i radiositeetti [W/m2] 

Kahden pinnan väliset näkyvyyskertoimet voidaan laskea yhtälöillä 

 
𝐹𝑖𝑗 =

1

𝜋𝐴𝑖
∫ ∫

cos 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑗

𝑠𝑖𝑗
2 𝑑𝐴𝑖𝑑𝐴𝑗

 

𝐴𝑗

 

𝐴𝑖

 
(25) 

 

 
𝐹𝑗𝑖 =

1

𝜋𝐴𝑗
∫ ∫

cos 𝜃𝑗 cos 𝜃𝑖

𝑠𝑗𝑖
2 𝑑𝐴𝑗𝑑𝐴𝑖

 

𝐴𝑖

 

𝐴𝑗

 
(26) 

jossa 𝑠 pintojen välinen etäisyys [m] 

 𝜃 säteilyn polaarikulma [] 

Näkyvyyskertoimien välinen riippuvuus on 
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 𝐴𝑖𝐹𝑖𝑗 = 𝐴𝑗𝐹𝑗𝑖 (27) 

Suljetussa systeemissä näkyvyyskertoimien summa on yksi. Säteilyä tarkastellessa 

sektoria voidaan käsitellä suljettuna systeeminä. Näkyvyyskertoimen määrittämiseen 

tarvittavia yhtälöitä on esitetty kirjallisuudessa, muun muassa Incropera et al. (2011, 866–

869) teoksessa. Näkyvyyskertoimeen vaikuttavat pintojen tai kappaleiden muodot, koko 

sekä pintojen tai kappaleiden väliset kulmat. Jäähdyttimessä näkyvyyskertoimet ovat 

hyödyllisiä tarkastellessa kuljetussiipien sekä sekoittimien vaikutusta 

säteilylämmönsiirtoon. 

5.4 Kalkin jäähtyminen ajan kuluessa 

Meesauunista saapunut kalkki jäähtyy ensin pudotusalueella noin 800 °C lämpötilaan 

ennen sektoriin saapumista. Pudotustorvessa kalkkijakeet saavuttavat suuremman 

nopeuden mitä sektorissa ja ilma pääsee todennäköisemmin huuhtelemaan kalkkijaetta 

suuremmalta alueelta, joiden vuoksi kalkki jäähtyy tehokkaasti lyhyessä ajassa. 

Jäähdytysaikaan vaikuttavat jäähdytyspinta-ala, kalkin alkulämpötila sekä ilman 

lämpötila. Sektorissa kalkki muodostaa pedin, joka jäähtyy epätasaisesti. Tämä johtuu 

kalkin huonosta lämmönjohtavuudesta. Jäähtymisaikaa voidaan pyrkiä lyhentämään 

sekoittamalla kalkkia siten, että kuumin kalkki siirretään pedin pinnalle jäähtymään.  

Seuraavaksi tarkastellaan yksittäisen kalkkijakeen sekä koko kalkkipedin jäähtymistä 

ajan kuluessa. Jäähdyttimessä kalkkijakeet eivät todellisuudessa ole missään vaiheessa 

erillään muista jakeista. 

5.4.1 Yksittäisen kalkkijakeen jäähtyminen 

Kalkkijakeiden koko ja muoto vaihtelevat eri meesauunien välillä, mutta 

keskimääräiseksi kalkkijakeen halkaisijaksi voidaan arvioida 20 mm. Pienempiä 

kalkkijakeita voidaan käsitellä tasalämpöisinä palloina, mikäli 𝐵𝑖 ≪ 1 (Vepsäläinen et 

al.  2012, 43). Tasalämpötilamallia (Lumped Capacitance Method, LCM) voidaan käyttää 

epästationääreille lämmönsiirtoprosesseille, joissa lämpötilagradientit kappaleessa ovat 

merkityksettömiä.  
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Tarkastellessa yksittäistä kalkkijaetta voidaan sen olettaa olevan muodoltaan pallo. 

Whitaker on esittänyt korrelaation pallolle 

 
𝑁𝑢𝐷 = 2 + (0.4𝑅𝑒𝐷

1
2 + 0.06𝑅𝑒𝐷

3
4) 𝑃𝑟0.4 (

𝜇

𝜇𝑠
)

1
4
 

(28) 

Yksittäisen kalkkijakeen jäähtymisaika 𝑡 ilmavirrassa saadaan yhtälöllä 

 
𝑡 =

𝐿𝑐𝜌𝑐𝑝

ℎ
𝑙𝑛

𝜃𝑖

𝜃
 

(29) 

jossa 𝜌 kalkin tiheys [kg/m3] 

 𝑐𝑝 kalkin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] 

 𝜃𝑖 lämpötilaero 𝑇𝑖 − 𝑇∞ [K] 

 𝜃 lämpötilaero 𝑇 − 𝑇∞ [K] 

Karakteristinen pituus 𝐿𝑐 määritellään pallolle 

 
𝐿𝑐 =

𝑉

𝐴𝑠
=

𝑟𝑜

3
 

(30) 

jossa 𝑟𝑜 kalkkijakeen säde [m] 

Suuremmat kalkkijakeet, jotka sisältävät usein meesaytimen, ovat hyvin todennäköisesti 

sisältä kuumempia kuin pinnalta. Suurien kalkkijakeiden määrä jäähdyttimessä on 

normaalitilanteessa vähäinen, joten näiden lämpömäärällä ei ole suurta osuutta 

kokonaislämmönsiirrosta. Tasalämpötilamallia voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan 

tapauksessa, jossa Biotin luvun ehto täyttyy. Muussa tapauksessa kalkkijakeen 

jäähtymistä tulee tarkastella samalla periaatteella kuin koko kalkkipedin jäähtymistä. 

5.4.2 Kalkkipedin jäähtyminen 

Kalkkipeti ei ole todellisuudessa homogeeninen tiivis kerros. Kalkkipeti koostuu 

erikokoisista kalkkijakeista, joiden koostumus voi vaihdella riippuen, kuinka hyvin 
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kalsinoituminen uunissa on onnistunut. Tarkastelussa poltetun kalkin voidaan kuitenkin 

olettaa koostuvan pelkästään kalsiumoksidista. 

Kuten edellä on tullut ilmi, kalkkijakeiden jäähtyminen on monimuotoinen tapahtuma. 

Tästä syystä lämmönsiirtoa sektorissa on erittäin hankala mallintaa tarkasti. Todellinen 

kalkkipeti ei jäähdy tasaisesti. Koko kalkkipetiä tarkasteltaessa ei voida käyttää 

tasalämpötilamallia, vaikka yksittäistä kalkkijaetta voitaisiinkin tarkastella näin. 

Tarkastellaan seuraavaksi kalkkipedin jäähtymistä ajan kuluessa siten, että petiä 

jäähdytetään ainoastaan pedin pinnan puolelta 100 °C lämpöisellä ilmalla. Pohja on 

eristetty, jolloin lämmönsiirtoa pohjan kautta ei tarkastella. Todellisen jäähdyttimen 

sektorissa lämpöä siirtyy myös pohjan kautta, sillä sektorin ulkopuolella virtaava ilma 

jäähdyttää metallia ja lämpö siirtyy kalkista metalliin. Kalkkia ei tarkastelussa myöskään 

sekoiteta, vaan lasketaan se aika, kuinka kauan kalkilla kestää jäähtyä haluttuun 

lämpötilaan. Lähtöarvot on esitetty taulukossa 5.2. 
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Taulukko 5.2. Ilman ja kalkin alkuarvot. 

ILMA    

Lämpötila T∞ 100 °C 

Virtausnopeus u 2 m/s 

Tiheys ρ(T∞) 0,938 kg/m3 

Viskositeetti μ 2,18·10-5 Ns/m2 

Prandtlin luku Pr(T∞) 0,695 - 

Karakteristinen pituus Lc 0,187 m 

KALKKI    

Alkulämpötila Ti 800 °C 

Kalkkipedin paksuus L 70 mm 

Terminen diffusiviteetti α 5,10·10-7 m2/s 

Lämmönjohtavuus k 0,282 W/mK 

Selvitetään jäähtymisaika, kun kalkkipedin pohjan lämpötila saavuttaa 350 °C. Aluksi 

selvitetään arvo Reynoldsin luvulle. Sijoittamalla yhtälöön 10 ilman tiheyden, 

virtausnopeuden, sektorin karakteristisen pituuden sekä kalkin viskositeetin Reynoldsin 

luvuksi saadaan 

 

𝑅𝑒 =
0,983

𝑘𝑔
𝑚3 ∙ 2

𝑚
𝑠 ∙ 0,187 𝑚

2,18 ∙ 10−5 𝑁𝑠
𝑚2

= 16 080 

 

Virtaus sektorissa voidaan näin ollen päätellä olevan turbulenttista. Turbulenttisen 

paikallisen virtauksen tapauksessa Nusseltin luvulle voidaan käyttää korrelaatiota 

(Incropera et al. 2011, 485) 
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 𝑁𝑢 = 0,0296𝑅𝑒𝑥
4/5𝑃𝑟1/3 (31) 

Kun Reynoldsin ja Prandtlin luvut sijoitetaan yhtälöön 31, Nusseltin luvuksi saadaan 

 𝑁𝑢 = 0,0296 ∙ 16 0804/5 ∙ 0,6951/3 = 60,776  

Muokkaamalla yhtälöä 11 saadaan ratkaistua konvektiivinen lämmönsiirtokerroin ilmalle 

100 °C lämpötilassa. Sijoittamalla ratkaistu Nusseltin luku sekä kalkin 

lämmönjohtavuuden arvo ja karakteristinen pituus konvektiiviseksi 

lämmönsiirtokertoimeksi saadaan 

 

ℎ =
60,776 ∙ 0,282

𝑊
𝑚𝐾

0,187 𝑚
= 91,59

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Biotin luvun perusteella valitaan sopivat kertoimet: kerroin C1 ja ominaisarvo ξ. Biotin 

luku on yhtälön 7 mukaisesti 

 

𝐵𝑖 =
91,59

𝑊
𝑚2𝐾

∙ 0,07 𝑚

0,282
𝑊

𝑚𝐾

= 22,72 

 

Kerroin C1 ja ominaisarvo ξ saadaan interpoloimalla arvot Incropera et al. (2011, 301) 

esittämästä taulukosta. Kerroin C1 on 1,270 ja ominaisarvo ξ 1,503 rad. 

Dimensiottomaksi lämpötilaeroksi pohjalla saadaan yhtälön 5 mukaan 

 
𝜃𝑏

∗ =
350 °𝐶 − 100 °𝐶

800 °𝐶 − 100 °𝐶
= 0,357 

 

Pedin lämpötila eri korkeuksilla ajanhetkellä t(x) ratkaistaan yhtälöllä 6. Kuvassa 5.6 on 

esitetty kalkkipedin lämpötila eri tarkastelukorkeuksilla, kun pedin pohjalämpötila on 

saavuttanut tavoitteen 350 °C. 
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Kuva 5.6. Kalkkipedin lämpötila pedin eri korkeuksilla, kun pohja on saavuttanut 

tavoitelämpötilan 350 °C. 

Kuvasta 5.6 nähdään, että kalkkipedin pintalämpötila ja pohjalämpötila poikkeavat 

huomattavasti toisistaan. Kalkki pidättää lämpöä, mutta pinta on jäähtynyt lähes 

jäähdytysilman lämpötilaan (100 °C).  

Jäähtymisaika t saadaan ratkaistua Fourierin luvun yhtälöstä 8. Fourierin luku voidaan 

ratkaista muokkaamalla yhtälöä 6 

 
𝐹𝑜 = −

1

1,503
𝑙𝑛 [

0,357

1,270
] = 0,562 

 

Aika, joka kuluu pohjan jäähtymiseen 350 °C lämpötilaan 

 
𝑡 =

0,562 ∙ 0,072

5,10 ∙ 10−7 𝑚2

𝑠  
= 90 min 

 

Kuvassa 5.7 on esitetty kalkkipedin jäähtyminen ajan kuluessa. Kuvaajassa ovat pohjan, 

pinnan ja kalkkipedin keskikohdan lämpötilat eri ajanhetkillä.  
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Kuva 5.7. Kalkkipedin jäähtyminen pohjalla, pinnalla ja pedin puolivälissä ajan kuluessa. 

Kalkkipeti on jäähtynyt täysin eli saavuttanut 100 °C lämpötilan, kun aikaa on kulunut 

645 minuuttia. Tällöin laskelmassa pohjan tarkka lämpötila on 100,1 °C. Tämä on 

kuitenkin riittävä tarkkuus. Kalkin huonon lämmönjohtavuuden vuoksi kalkin 

jäähtyminen ohuenakin petinä (L=70 mm) kestää pitkään. Mikäli kalkkipedin paksuus 

kasvaa, kalkkipeti jäähtyy luonnollisesti hitaammin. Kuvassa 5.8 on esitetty kalkkipedin 

jäähtymisaika, kun pedin paksuutta muutetaan. Lisäksi kuvassa on esitetty pintalämpötila, 

kun pohjalämpötila on saavuttanut 350 °C. 
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Kuva 5.8. Kalkkipedin paksuuden vaikutus jäähtymisaikaan. 

Kalkkipedin paksuudella on huomattavan paljon merkitystä pohjan jäähtymisaikaan. 

Yhden kalkkikerroksen, jossa kalkkijakeiden oletetaan olevan halkaisijaltaan 20 mm, 

jäähtymiseen kuluu aikaa yhdeksän minuuttia. Vastaavasti kalkkipedin kasvaessa 

300 mm korkuiseksi pohjan tavoitelämpötilan saavuttamiseen menee aikaa lähes 26 

tuntia. Pinnan jäähtymisaika ei muutu merkittävästi enää, kun kalkkipedin paksuus on yli 

150 mm. 

Seuraavaksi vertaillaan ilman virtausnopeuden vaikutusta kalkin jäähtymisaikaan. 

Tarkastellaan tilannetta, jossa kalkkipedin korkeus on 70 mm ja pohja jäähdytetään 

350 °C lämpötilaan. Tulokset on esitetty kuvassa 5.9. 
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Kuva 5.9. Virtausnopeuden vaikutus 70 mm korkean kalkkipedin pohjan jäähtymisaikaan. 

Virtausnopeuden muuttaminen ei vaikuta merkitsevästi kalkin jäähtymisaikaan 

kalkkipedin pohjalla. Nopeuden kasvattamisella on enemmän vaikutusta kalkkipedin 

pinnan nopeampaan jäähtymiseen.  

Tarkastellaan myös, kuinka jäähdytysilman lämpötila vaikuttaa kalkkipedin 

jäähtymiseen. Virtausnopeus on tarkastelussa 2 m/s, kalkkipedin paksuus 70 mm ja 

pohjan tavoitelämpötila 350 °C. Jäähtymisaika, pinnan lämpötila sekä pedin pohjan ja 

pinnan välinen lämpötilaero on esitetty kuvassa 5.10. 
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Kuva 5.10. Jäähdytysilman lämpötilan vaikutus kalkkipedin jäähtymisnopeuteen. 

Odotetusti kalkkipedin pohjan jäähtymisaika kasvaa, kun petiä jäähdytetään 

kuumemmalla ilmalla. Todellisessa jäähdyttimessä sektoriin saapuessa jäähdytysilma on 

noin 100 °C, mutta ilma lämpenee sektorin läpi virratessaan. Kuumemmalla 

jäähdytysilmalla jäähdytettäessä pohjan ja pinnan välinen lämpötilaero pienenee. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että merkittävin jäähtymisaikaan vaikuttava tekijä 

on kalkkipedin paksuus. Vastaavasti isodiametriset kappaleet jäähtyvät hitaasti. 

Virtausnopeudella ja jäähdytysilman lämpötilalla on vaikutusta kalkkipedin pinnan 

nopeampaan jäähtymiseen. Kalkkipedin ilmavirtaan luovuttama lämpö voidaan laskea 

yhtälöllä 2. Mikäli jäähdytysilman lämpötilan nousua ei tarvitsisi huomioida lämpövirtaa 

laskettaessa, lämpövirta kalkista ilmaan laskisi lineaarisesti kalkin liikkuessa sektorissa. 

Todellisessa jäähdyttimessä ilman lämpötila nousee kalkin jäähtyessä, minkä 

seurauksena ilman konvektiivinen lämmönsiirtokerroin pienenee. Ilmaan siirtyvän 

lämpövirran laskemiseksi lämmönsiirto sektorissa tulisi laskea iteroiden. 
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6 JÄÄHDYTTIMEN LÄMMÖNSIIRRON KEHITTÄMINEN 

Kalkinjäähdyttimen tärkein tehtävä on saada kalkin lämpöenergia siirtymään 

palamisilmana käytettävään ilmaan. Lämmönsiirtoa voidaan pyrkiä tehostamaan 

paremmalla kalkin sekoittamisella tai jäähdytyspinta-alaa kasvattamalla. Jäähdytyspinta-

alaa on pyritty suuremmissa jäähdyttimissä parantamaan jäähdytysristikon avulla, mutta 

ristikko lisää jäähdyttimen painoa.  

Nykyinen kalkinjäähdytin ei ole lämmönsiirtimenä tarpeeksi tehokas. Lämpöä menee 

hukkaan kuuman kalkin mukana. Parantamalla jäähdyttimen lämmönsiirtotehokkuutta, 

hukkalämmön määrä pienenee. Merkittävä osa lämmönsiirrosta tapahtuu sektorissa, joten 

jäähdyttimen kehittäminen keskittyy lämmönsiirron parantamiseen sektoreissa. 

6.1 Vaihtoehdot sektorin lämmönsiirron parantamiseen 

Nykyisissä kalkinjäähdyttimissä kuljetussiivet on aseteltu kahdella eri tavalla riippuen 

jäähdyttimen koosta. Suuremmissa jäähdyttimissä siivet ovat sektoreiden väliseinissä. 

Pienissä jäähdyttimissä siivet ovat sektorin pisimmällä sivulla eli ulkovaipalla. 

Sektoreiden kuljetussiivet on mitoitettu varsin korkeaksi kalkin kuljettumisen 

takaamiseksi jäähdyttimen täyttöasteesta riippumatta. Tämän vuoksi kalkki jää 

jäähdyttimessä kuljetussiipien väliin ilmavirralta piiloon. Konvektiolämmönsiirto 

kalkista ilmaan on oletettavasti tehotonta sektorien kuljetussiipisivuilla. Varsinkin 

pienissä jäähdyttimissä kannattaisi harkita kuljetussiipien siirtämistä lyhyemmälle 

sivulle, jolloin jäähdytyspinta-alaa saataisiin kasvatettua. Ongelmaksi voi toisaalta 

muodostua ylikaato ja sektorin täyttöasteen kasvaminen, mikäli siipikulmista tulee liian 

jyrkkiä ja siipiä mataloitetaan. Kuljetussiipiä kannattaisi kuitenkin mataloittaa, sillä 

nykyisessä ratkaisussa ne rajoittavat lämmön siirtymistä kalkista ilmaan. 

Kalkin jäähtymistä on pyritty parantamaan kulmarautojen avulla, jotka ovat yhdellä 

sivulla sijaitsevia kolmion mallisia rautoja. Kulmarautojen tehtävänä on sekoittaa 

kalkkia, jolloin samat kalkkijakeet eivät ole koko ajan samalla korkeudella pedissä. 

Lisäksi kulmaraudat pudottavat kalkkia ilmaan, mikä parantaa lämmönsiirtoa. 

Kalkkijaeen pudotessa yksittäisen kalkkijakeen jäähdytyspinta-ala on suurimmillaan. 
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Jäähdytystehoa voidaan yrittää parantaa muuttamalla kulmarautojen kokoa, paikkaa tai 

määrää. Suuremman kulmaraudan ansiosta kalkkijakeet voivat pudota pidemmän matkan, 

mutta tämä voi edesauttaa kalkkijakeiden ja pölyn tempautumista ilmavirran mukaan ja 

takaisin uuniin. Tehokkaampi sekoittaminen lisää pölyämistä. Virtausnopeus on suurin 

sektorin keskellä, joten tämän vuoksi kalkkijakeita ei pidä päästää liian voimakkaaseen 

ilmavirtaukseen. Vaihtoehtoja erilaisille sekoittimille on lukuisia. Sekoitin voi olla 

muodoltaan esimerkiksi latta tai erilaisten lattarautojen yhdistelmä. Monimutkaisten 

rakenteiden huonona puolena voivat olla ahtaat kohdat, joihin kalkki voi jäädä jumiin. 

Kalkin jäähtyminen on sitä tehokkaampaa, mitä suurempi kalkkipinta-ala on. Sektori on 

nelikulmainen kappale ja pyöriessään kalkki pakkautuu kasoiksi nurkkiin ennen kuin 

liukuu tai pyörii kohti seuraavaa nurkkaa. Pyöristämällä tai muutoin muotoilemalla 

kulmia kalkki voidaan saada nopeammin liikkeelle sekä mahdollisesti kalkkipinta-ala 

kasvamaan. Kulmia muotoillessa on kuitenkin huomioitava, etteivät sektorin 

kokonaispinta-ala ja -tilavuus pienene liikaa. 

Pienemmät kalkkijakeet jäähtyvät nopeammin kuin suuret. Koosta riippumatta jakeet 

tulevat yhtä nopeasti jäähdyttimen läpi, sillä kuljetussiivet siirtävät yhtä tehokkaasti sekä 

isompia että pienempiä jakeita. Suuremmat jakeet jäähtyvät hitaammin, jolloin ne ovat 

kuumempia jäähdyttimestä ulostullessaan kuin pienemmät jakeet. Mikäli suurempia 

jakeita halutaan jäähdyttää pidempään, ratkaisuna voivat olla takaisinpäin syöttävät 

kuljetussiivet. Tällöin suuremmat jakeet palautuisivat kierroksen aikana hieman 

taaksepäin, mutta hienompi jae siirtyisi eteenpäin. Taaksepäin syöttävät siivet 

aiheuttaisivat toisaalta sektorin täyttöasteen nousemista, millä on vaikutusta 

jäähtymisnopeuteen. Normaaliajotilanteessa jakeiden kokovaihtelu ei ole kovin 

merkittävää tai suuria jakeita on hyvin vähän. Tämän vuoksi suurempia jakeita ei ole 

mielekästä pyrkiä pitämään jäähdyttimessä pidemmän aikaa.  

6.2 Jäähdyttimen tukkeutumisen ehkäiseminen 

Jäähdytin voi tukkeutua, jos se täyttyy liikaa. Täysin varmaa syytä tukkeutumiselle ei ole, 

mutta jossain vaiheessa kalkkia voi alkaa kerääntyä sektorin tiettyihin kohtiin ja näin 

ollen tukkeutumisriski kasvaa ajan myötä. Tukkeutumisriski on suuri varsinkin sektorin 

alkuosassa, jossa kalkki on kuumimmillaan. Syynä voivat olla esimerkiksi kuuman kalkin 
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sekä metallin fysikaaliset ominaisuudet. Sektorin alkuosa on jäähdyttimen kuumimpia 

kohtia, jonka vuoksi metalli voi muuttaa ominaisuuksiaan siten, että kalkki kiinnittyy 

metalliin herkemmin. Lopulta kalkki ei pääse enää kulkemaan sektorissa.  

Osat, joihin kalkki voi jäädä jumiin, lisäävät tukkeutumisriskiä. Tällaisia osat muun 

muassa sektoreiden nurkat. Muotoilemalla kulmista loivempia kulmalevyjen avulla 

voidaan tukkeutumisriskiä mahdollisesti pienentää. Jäähdytyspinta-alan lisääminen voi 

myös olla ratkaisu tukkeutumisen estämiseksi. Sopivilla jäähdyttimen 

rakennemuutoksilla ja tehokkaammalla lämmönsiirrolla voi olla vaikutusta 

tukkeutumisen ehkäisemiseen. 

6.3 Sektorin testilaitteen testiajot 

Testilaitteena on todellisen kokoinen jäähdyttimen sektorin alkuosa, jonka sisärakennetta 

voidaan muokata testeihin sopivaksi. Sektorin pisimmän sivun pituus on 788 mm, 

vastakkainen sivu 566 mm ja korkeus 559 mm. Lyhyimmän sivun ja väliseinien välinen 

kulma on 101°. Kuvassa 6.1 on esitetty testilaitteen mitat. 

 

Kuva 6.1.   Testilaitteen mitat. 

Testilaite on mitoitettu vastaamaan jäähdyttimen sektoria, jonka uunin kapasiteetti on 

105 tonnia poltettua kalkkia päivässä. Jäähdyttimessä on 16 sektoria. Uunin 

pyörimisnopeus on 1,8 rpm, jolloin yhdellä kierroksella kalkkia siirtyy 2,5 litraa sektoriin. 

Testeissä käytettiin kalkin sijaan kivi-murskeseosta. Kivi-murskeseosta syötettiin 

tilavuudeltaan kalkkia vastaava määrä. Kivi-murskeseoksen tiheydeksi määritettiin 
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1,8 kg/l, joten testilaitteeseen syötettiin seosta 4,5 kg/kierros. Syötettävän jakeen 

läpimenoaika testilaitteessa on noin 11 minuuttia. Testilaitteessa on kuusi kuljetussiipeä. 

6.3.1 Eri korkuiset kuljetussiivet 

Tavoitteena oli havainnoida kalkin liikkumista ja läpimenoaikaa testilaitteessa eri 

korkuisilla kuljetussiivillä. Kuljetussiipien korkeutta madallettiin jokaisessa testissä. 

Testatut kuljetussiipikorkeudet on kerätty taulukkoon 6.1. Kivi-murskeseoksen lisäksi 

kahdessa testissä sektoriin syötettiin isompia metalli- ja puukappaleita. Tarkoituksena oli 

tutkia, riittääkö kuljetuskapasiteetti myös matalammilla siivillä siirtämään suurikokoisia 

kappaleita.  

Taulukko 6.1. Siiven korkeudet testeissä. 

Testin nro Siipien korkeus 

1 120 mm 

2 60 mm 

3 60 mm ja 40 mm 

4 40 mm 

5 40 mm ja 20 mm 

6 20 mm 

Kivi-murskeseos siirtyi jokaisella siipikorkeudella sektorin läpi. Läpimenoajassa ei 

havaittu poikkeavuuksia. Matalammilla siipikorkeuksilla tapahtui takaisinkaatoa siipien 

yli. Tämä havaittiin vertailemalla ensimmäisen ja viimeisen testin täyttöasteita (kuva 6.2).  
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Kuva 6.2. Täyttöaste testissä 6 (oikea kuva) oli silmin nähden suurempi kuin testissä 1 (vasen 

kuva). 

Matalat siivet kuljettivat isotkin kappaleet testilaitteen läpi. Metalli- ja puukappaleiden 

tiheys ja muoto poikkesivat toisistaan merkittävästi. Metallikappaleet olivat muodoltaan 

kuppimaisia ja keräsivät sisäänsä kivi-murskeseosta. Puukappaleet olivat muodoltaan 

kulmikkaita, joka vaikutti huomattavasti kappaleen liikkumiseen testilaitteessa. 

Läpimenoaika kappaleiden välillä vaihteli 3.40 minuutin ja 12 minuutin välillä. 

6.3.2 Jäähdytyspinta-alan kasvattaminen 

Kalkkipinta-alaa pyrittiin kasvattamaan lisäämällä sektorin kahteen kulmaan levyt (kuva 

6.3). Testien tavoitteena oli saada kivi-murskeseos jakautumaan mahdollisimman 

suurelle alueelle sektorissa ja estää sen pakkautumista sektorin kulmiin. Testeissä 

havainnoitiin kiviaineksen liikkumista kulmalevyjen päällä. 
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Kuva 6.3. Kulmalevyjen sijainti. 

Kulmiin asetetut levyt olivat sektorin pituisia. Kuten kuvasta 6.3 nähdään, levyt 

muodostivat sektorin nurkkaan kolmion. Levyt oli asetettu 39° kulmaan, jolloin testissä 

7 levyn muodostaman kolmion hypotenuusa oli 108 mm ja testissä 8 215 mm (taulukko 

6.2). 

Taulukko 6.2. Kulmaan asetetun levyn mitat. 

Testin nro Hypotenuusa Kulma 

7 108 mm 39° 

8 215 mm 39° 

Testissä 7 kulmalevyt peittivät neljänneksen ja testissä 8 puolet sektorin pohjan pinta-

alasta. Peti liikkui molemmissa testeissä koko ajan levyjen päällä, eikä pakkautunut 

kulmiin. Koska kulmien väliin jäi testissä 8 vähemmän tilaa kuin testissä 7, peti pysyi 

tiiviimpänä kulmalevyjen välissä. 

6.3.3 Erilaiset sekoitinratkaisut 

Koska kalkin lämmönjohtavuus on huonoa, tasaisena petinä jäähtyminen on hidasta. 

Pedin pohjalämpötila pysyy pitkään korkeana, kun pedin pintalämpötila on jo 

huomattavasti alhaisempi. Sekoittamalla kalkkipetiä ja vaihtamalla kuumin jae pinnalle 

jäähtymiseen kuluu vähemmän aikaa. Sekoittumista pyrittiin parantamaan erilaisilla 

sekoitinratkaisuilla. 



65 

 

Sekoittimiksi vaihdettiin 10 mm korkeita kolmionmallisia kulmarautoja sekä saman 

korkuisia lattarautoja. Kulmaraudat asetettiin toiselle sektorin sivuseinälle neljään riviin. 

Lattaraudat asetettiin vastakkaiselle sivulle vastaaviin kohtiin. Kuljetussiipisivun 

vaikutusta sekoittumiseen haluttiin arvioida, joten testeissä 9 ja 10 latta- ja 

kulmarautaratkaisuja testattiin molemmilla sivuseinillä. Lisäksi testattiin niin sanottua 

ristikkorakennetta, joka koostui 20 mm korkeista eteenpäin sekä 10 mm korkeista 

taaksepäin syöttävistä siivistä. Osa siivistä päästi 10 mm korkean raon alta hienoimman 

jakeen eteenpäin. Kuljetussiivet vaihdettiin ristikkorakenteeseen. Siipi- ja 

sekoitinratkaisut testeissä 9–11 on koottu taulukkoon 6.3. 

Taulukko 6.3. Testitilanne. 

Testin nro Siiven korkeus Sekoittimet 

9 20 mm 4 riviä kulmarautoja 

4 riviä lattoja 

10 20 mm 4 riviä lattoja 

4 riviä kulmarautoja 

11 kuljetussiipi 20 mm, taaksepäin syöttävä 

siipi 10 mm (rako 10 mm) 

4 riviä lattoja 

4 riviä kulmarautoja 

Kuljetussiivillä ei vaikuttanut olevan eroa sekoittumiseen. Lattarautasekoittimen 

huonona puolena oli lisääntynyt pölyäminen, sillä tasainen latta pidättää hienointa jaetta 

ja kaataa sen sektorin kallistuessa ilmaan. Testeissä 9 ja 10 havaittiin, että 10 mm korkeat, 

sektorin aksiaalisuuntaisesti asetetut sekoittimet eivät sekoita jaetta tehokkaasti. 

Sekoittimena ristikkorakenne oli huomattavasti tehokkaampi, sillä se syötti jaetta sekä 

eteen- että taaksepäin. Tämän lisäksi se sekoitti pedin kerroksia, jolloin kalkkipetiin ei 

pääsisi muodostumaan lämpötilakerroksia.  
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Testit osoittivat, että tasaisella syöttömäärällä ja melko tasalaatuisella kiviseoksella 

sektori siirtää seosta kuljetussiiven korkeudesta riippumatta. Todellisessa sektorissa 

matalat siivet voisivat olla ongelmallisia, mikäli siiven reunaan pääsisi kerääntymään 

kalkkia. Tällöin siivet voisivat peittyä kalkkikerrostuman alle. Mitä korkeampi siipi on 

sitä paremmin se siirtää kalkkikerrostumasta huolimatta. Lisäksi testattiin suurempien 

kappaleiden liikkuminen sektorissa, ja havaittiin myös näiden kulkeutuvan sektorin läpi 

matalallakin siivellä. Kappaleiden muoto sekä tiheys poikkesivat toisistaan huomattavasti 

ja kappaleita testattiin vain kahdessa testissä, joten keskimääräistä läpimenoaikaa on 

vaikea arvioida.  

Madallettaessa kuljetussiipiä sektorin täyttöaste nousi hieman. Tämä huomattiin 

vertaamalla kiviaineksen määrää ensimmäisen ja viimeisen testin välillä testilaitteessa. 

Täyttöasteen kasvaminen johtui takaisinkaadosta siiven yli. Ero ensimmäisellä ja 

viimeisellä testillä ei ole merkittävä, mutta todellisessa jäähdyttimessä kalkin määrän 

lisääntyminen sektorissa hidastaa kalkin jäähtymistä. Tehokkaamman jäähtymisen 

vuoksi siiven ylikaatoa kannattaisi pyrkiä välttämään. Tähän ratkaisuna voisi olla siiven 

muotoilu siten, että se olisi toisesta kulmasta korkeampi kuin toisesta. 

Testilaite on vain 1575 mm pitkä, joten on syytä pohtia, antaako testilaite tarpeeksi 

luotettavaa tietoa kalkin liikkumisesta todellisessa sektorissa. Todellisessa sektorissa 

syöttöaukon sijaan koko syöttöpääty on avoin, jolloin kalkki pääsee liikkumaan myös 

taaksepäin. Toisaalta uunista tuleva kalkki pakottaa jäähdyttimeen tippuneen kalkin 

liikkumaan eteenpäin kohti sektoreita. Testilaitteen purkupää on täysin avonainen, jonka 

vuoksi kivi-murskeseosta tippuu testilaitteesta koko kierroksen ajan. Tämän vuoksi 

testilaitteen täyttöaste on pitkältä matkalta vajaampi kuin testilaitteen alkuosassa.  

7.1 Kalkinjäähdyttimen muutokset 

Teoreettisen tarkastelun ja sektorin testiajojen perusteella jäähdytintä kannattaisi kehittää 

siten, että kalkkipedin pinta-ala pysyisi sektorissa mahdollisimman suurena. Testatut 

kulmaratkaisut vaikuttivat tähän sopivalta ratkaisulta. Ristikkorakenne sekoitti 

kiviainesta tehokkaasti, joten tämän kaltainen rakenne mahdollistaisi kalkin tasaisemman 
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ja nopeamman jäähtymisen. Ristikkorakenteen etuna oli myös se, että se pidätti 

kiviainesta pidempään tasaisena petinä.  

7.2 Jatkotutkimuskohteet 

Sekoittimilla saadaan vaihdettua kalkkipedin pintaan kuumin kalkki, jolloin lämpö siirtyy 

kalkista ilmaan eikä sektorin rakenteisiin. Ristikkorakenne osoittautui tehokkaimmaksi 

sekoittimeksi, joten tämän kaltaista rakennetta sekoittimena kannattaisi tutkia lisää. 

Tärkeintä sekoittamisessa on, että kalkkipedin kuumin pinta saataisiin vaihdettua pedin 

pinnalle. 

Myös kalkkipedin pinta-alan kasvattaminen on oleellista paremman lämmönsiirron 

takaamiseksi. Kalkki luovuttaa lämpöä sektorissa virtaavaan ilmaan, mutta myös sektorin 

ulkopuolella virtaavaan ilmaan jäähdyttimen rakenteiden kautta. Kaikki ilmaan siirtynyt 

lämpö virtaa uuniin. Kalkin jäähdyttämisellä pedin alta ja päältä saattaa kuitenkin olla 

vaikutusta tukkeutumisen ehkäisemiseen. Kalkkipedin jäähdytys kahdelta puolelta 

sektorin kulmissa saattaisi muuttaa jäähdyttimen lämpötilaprofiilia, joten tätä kannattaisi 

tutkia jatkossa.   
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8 YHTEENVETO  

Tämän diplomityön tavoitteena oli parantaa kalkinjäähdyttimen lämmönsiirtoa saaden 

kalkin lämpö siirtymään palamisilmaan. Työssä esiteltiin sulfaattisellun 

valmistusprosessi sekä meesauunin ja kalkinjäähdyttimen tehtävä osana 

sulfaattisellutehdasprosessia. Parannettava jäähdytin oli malliltaan sektorijäähdytin, joka 

on hyvin yleisesti käytössä oleva jäähdytinmalli. Lämmitettyä ilmaa käytetään 

meesauunissa palamisilmana. Kalkinjäähdyttimen tehokkuuden parantaminen vähentää 

hukkalämmön määrää sekä näin ollen polttoaineen kulutusta meesauunissa.  

Tutkimus toteutettiin tutkimalla kalkin ja ilman lämmönsiirtoa jäähdyttimessä. 

Tarkastelualueeksi rajautui lämmönsiirto sektoreissa. Teoreettisen tarkastelun ja 

laskennan perusteella saatiin käsitys siitä, kuinka tehokkaasti lämpö siirtyy kalkista 

ilmaan sektoreissa. Lämmönsiirto jäähdyttimessä ja sektoreissa on monivaiheinen 

tapahtuma, jonka vuoksi laskentaa yksinkertaistettiin. Tulokseksi saatiin, että merkittävin 

kalkin jäähtymisaikaan vaikuttava tekijä on kalkkipedin paksuus. Tähän syynä on kalkin 

huono lämmönjohtavuus.  

Teoreettisen tarkastelun ja laskennan lisäksi tutkimuksessa tehtiin testiajoja sektorin 

testilaitteella. Testilaite oli mitoitettu vastaamaan meesauunia, jonka kapasiteetti on 

105 tonnia poltettua kalkkia päivässä. Testeissä tutkittiin kalkin liikkumista ja 

sekoittumista sektorissa. Testeissä käytettiin kalkin sijasta kivi-murskeseosta, jota 

syötettiin sektoriin kalkin tilavuutta vastaava määrä. Testeissä tutkittiin kuljetussiipien 

korkeuden vaikutusta kuljetuskapasiteettiin, sektorin kulmien loiventamisen vaikutusta 

kalkkipedin pinta-alaan sekä erilaisia kalkkipedin sekoitinratkaisuja.  

Siipikorkeutta madaltamalla pyrittiin parantamaan konvektiolämmönsiirtoa kalkista 

ilmaan. Lämmönsiirto on tehotonta, kun kalkki on korkeiden kuljetussiipien välissä 

ilmavirralta piilossa. Meesauunin kallistuskulman vuoksi kalkki liikkuu sektorissa 

ylämäkeen. Jotta jäähdyttimen täyttöaste ei nousisi liikaa, sektoreissa on oltava 

kuljetussiivet. Kiviaines liikkui sektorin läpi jokaisella testattavalla siipikorkeudella. 

Täyttöasteen sektorissa havaittiin nousevan hieman, kun siipiä madallettiin. 

Sektoreissa on neljä kulmaa, joihin kalkki pakkautuu hetkeksi. Laskenta osoitti, että 

jäähtyminen on hidasta kalkkipedin ollessa paksu. Kalkkipedin pinta-alaa pyrittiin 
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kasvattamaan sekä kalkin pakkautumista kulmiin ehkäisemään asettamalla kulmiin levyt. 

Kalkkipinta-alaa saatiin kasvatettua, jolloin kalkki pysyi ohuena petinä sektorin 

kulmassakin. Toisaalta kalkkipinta-ala pieneni ja kalkkipedin paksuus kasvoi hieman 

sektorin lyhyimmällä sivulla leveämpiä levyjä testattaessa. 

Kalkki jäähtyy hitaiten pedin pohjalta. Sekoittamalla kalkkia pyritään saamaan kuuma 

kalkki pedin pinnalle jäähtymään. Nykyinen jäähdytinratkaisu sisältää kaksi riviä 

kolmionmallisia eli niin sanottuja kulmarautasekoittimia. Testeissä tutkittiin pienempien 

kulmarautojen sekä aksiaalisuunnassa olevien lattojen sekoituskykyä. Sekä kulmarautoja 

että lattoja asetettiin sektorin sivuseinille lomittain neljään riviin. Tutkimus osoitti, että 

latat olivat pieniä kulmarautoja tehokkaampia sekoittimia, sillä kiviaines liukui matalien 

kulmarautojen yli sekoittumatta. Lisäksi tutkimuksessa testattiin niin kutsuttua 

ristikkorakennetta. Ristikkorakenne koostui sekä eteen- että taaksepäin syöttävistä 

siivistä. Kuljetussiivet vaihdettiin testissä ristikkorakenteeseen. Ristikkorakenne oli 

tehokas sekoittaja, joka lisäksi kuljetti kiviainesta eteenpäin ja pidätti sitä petinä 

pidempään. 

Mahdollisimman tehokkaan lämmönsiirron takaamiseksi sektoria olisi kannattavaa 

kehittää siten, että kalkkipinta-ala saataisiin maksimoitua jäähdyttimen joka asennossa. 

Myös kalkkipintaa kannattaa uudistaa jatkuvasti sekoittimilla, jotta kuumin kalkki 

siirtyisi pinnalle luovuttamaan lämpöä ilmaan. Tulevaisuudessa olisi järkevää selvittää 

testattujen rakenteiden yhteisvaikutus kiviaineksen sekä todellisen kalkin liikkumiseen ja 

sekoittumiseen sektorissa. 
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