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SYMBOLILUETTELO

m massa [kg]

M moolimassa [kg/mol]

n moolimäärä [mol]

ilmakerroin [-]

O2 jäännöshappi pitoisuus [-]

O2,tarve hapentarve [-]

x kosteus [kg/kg]

qi polttoaineen tehollinen lämpöarvo [kJ/kg]

h entalpia [kJ/kg]

T lämpötila [°C]

qm massavirta [kg/s]

qv tilavuusvirta [m3/s]

tiheys [kg/m3]

w nopeus [m/s]

dynaaminen viskositeetti [kg/ms]

lämmönjohtavuus [W/mK]

c ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]

Re Reynoldsin luku [-]

dh hydraulinen halkaisija [m]

Pr Prandlin luku [-]

Nu Nusseltin luku [-]

A pinta-ala [m2]

U piiri [m]

a paksuus [m]

b leveys [m]

hl levynpaksuus [m]

s seinämäpaksuus [m]

konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K]

φ lämmönsiirtoteho [W]
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d levyjen väli [m]

e levynotsa leveys [m]

k kokonaislämmönsiirtokerroin [W/m2K]

Rf likaantumiskerroin [m2K/W]

ALAINDEKSIT

ka kuiva-aine

pa polttoaine

sk savukaasu

CO2 hiilidioksidi

H2O vesi

N2 typpi

st stökiömetrinen

SO2 rikkidioksidi

t taulukko

ad adiabaattinen

ilma ilma

ilma25 25 asteinen ilma

p vakiopaine

va virtausaukko

1 ennen lämmönsiirrintä

2 lämmönsiirtimen jälkeen
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1 JOHDANTO

Stirling-moottoria on yleisesti käytetty maakaasu poltolla mutta projekteja saada Stirling-

moottori toimimaan biopolttoaineilla on käynnissä. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla

on Bio-Stirling projekti ollut vireillä vuodesta 2004 lähtien. Bio-Stirling laitteisto on

tarkoitettu tyydyttämään pienten ja keskisuurien kiinteistöjen lämmön- ja sähköntarvetta

käyttäen sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja polttoaineena biopolttoainetta. Pääkohteita

ovat maatilat, pienteollisuus, kasvihuoneet ja muut kiinteistöt jotka eivät ole kaukolämmön

piirissä. Stirling-moottori tuottaa sähköä lämmöstä mutta sitä on normaalisti käytetty

maakaasupoltolla, joten biopolttoaineella toimivasta Stirling-moottorista on tietoa

saatavissa rajoitetusti. Stirling-moottorilla on melko hyvä hyötysuhde ja se soveltuu

monille polttoaineille. Tämä tekee siitä mielenkiintoisen vaihtoehdon biopolttoaineella

käytettävälle sähkön ja lämmön yhteistuotantotekniikalle. Laitteisto on kuitenkin vielä

kehitysvaiheessa ja ei ole ihan vielä valmis markkinoille vietäväksi.

Tämän työn tavoitteena on selvittää koelaitteiston lämmönsiirtimen suoritusarvoja

erilaisilla käyntiolosuhteilla ja mahdollista likaantumista. Myös pyritään selvittämään

Stirling-kierron lämpöhäviöt sekä eristeiden ja putkipituuksien vaikutusta lämpöhäviöön.

Aluksi käydään läpi tarkemmin mihin tarkoitukseen laitteisto on kehitetty ja kuvaillaan

laitteiston osat tarkemmin. Seuraavaksi lasketaan savukaasun koostumus käytettäessä

haketta polttoaineena ja polton ilmakerroin. Lopuksi lasketaan lämmönsiirtimen

suoritusarvoja esimerkiksi otettujen arvojen perusteella, katsotaan Stirling-kierron

lämpöhäviöitä tarkemmin ja perehdytään likaantumiseen ensin teoreettisesti ja lopuksi

tarkastellaan lämmönsiirtimestä otettuja kuvia.
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2 LAITTEISTON KÄYTTÖTARKOITUS

Monien asiantuntijoiden mukaan öljyn tuotantohuippu tullaan saavuttamaan lähivuosina,

joidenkin mielestä on jopa jo saavutettu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että öljyn hinta

tulee nousemaan entisestään ja on lisännyt kiinnostusta vaihtoehtoisista tavoista tuottaa

energiaa. Tällä hetkellä suurimman kiinnostuksen kohteena ovat biopolttoaineet. Etenkin

Suomessa, jossa asukkaiden lukumäärään suhteutettuna biopolttoaineiden saatavuus on

hyvää, biopolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on kannattavaa. Mutta koska moni

suomalainen lämmittää asuntonsa vielä öljypolttimella, vuonna 2006 14 % suomalaisista,

öljyn hinnan vääjäämätön kallistuminen pakottaa ihmiset miettimään vaihtoehtoja

öljylämmitykselle. Ei vain öljyn hinnan jatkuva nouseminen mutta myös kokoajan kasvava

huoli ympäristöstä ja kokoajan tiukkenevat päästörajoitukset saavat ihmiset ajattelemaan

enemmän biopolttoaineilla tuotettavaa energiaa. EU:n valtionpäämiehet sitoutuivat vuoden

2007 maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa kunnianhimoisiin tavoitteisiin

kasvihuonekaasujen leikkaamisessa sekä uusiutuvien energialähteiden edistämisessä.

Tähän tavoitteeseen kuuluu vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuuden

nostaminen noin kolminkertaiseksi 20 %:iin sekä vähentämään kasvihuonekaasujen

päästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta. Vaikka asuinsektori ei kuulu tällä hetkellä

päästökaupan piiriin, asuinsektorin päästöjä vähentämällä saataisiin kokonaispäästöjä myös

vähennettyä. Öljyn ja muiden raaka-aineiden kallistumisesta sekä päästöoikeuksien

kallistumisesta johtuva sähkön hinnan jatkuva nouseminen saa myös kuluttajan miettimään

tapoja säästää kuluissa. Tämä avaa mahdollisuuden tuoda markkinoille itsenäisiä,

biopolttoaineilla toimivia sähkön ja lämmön yhteistuotantotekniikoita. /7/ /21/

Suomen yleisin lämmitysmuoto on kaukolämmitys, vuonna 2006 48,3 % suomalaisista

käytti kaukolämpöä lämmitykseen. Kaukolämmitys on sitä edullisempaa mitä tiheämmin

rakennettu alue on ja mitä isompia rakennukset ovat. Mutta toisin kuin sähkön, lämmön

kuljettaminen pitkiä matkoja ei tule kannattavaksi. Tämän takia vain runsas 6 %

omakotitaloista käyttää lämmitykseen kaukolämpöä. Tämä johtuu osaksi

kaukolämmitysverkkojen keskittymisestä tiheille asutusalueille. Pientalojen yleisin

lämmitysmuoto on sähkö 50 %, seuraavaksi yleisin on öljy 25 %. Tiheillä asutusalueilla
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kaukovesilämmön tuottaminen isossa voimalaitoksessa tulee kannattavaksi mutta harva

asutusalueilla kaukolämmön kuljettaminen pitkiä matkoja ei tule enää kannattavaksi.

Energiatehokas ratkaisu on tuottaa lämpöä siellä missä sitä tarvitaan. Tällaista

loppukäyttäjää lähellä toimivia pieniä laitoksia jotka on tarkoitettu omakotitalon, maatilan,

pienteollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön ja lämmön tarpeisiin kutsutaan

mikrovoimaloiksi ja viimeaikoina hajautettu energiantuotanto on alkanut saamaan

enemmän kannatusta. Yhtenä tekijänä suosion kasvuun on juuri sähkön valmistuksen

tuominen lähelle loppukäyttäjää ja näin tehden loppukäyttäjästä omavaraisemman. Haja-

asutus alueella, etenkin ukkosmyrskyn aikana, voi olla sähkönjakelun kanssa olla

ongelmia. Jos sähköä voidaan tehdä itse, sähkönjakelun ongelmat pienenevät. Ja jos myös

lämpöä tarvitaan, voidaan ottaa käyttöön yhteistuotanto tekniikoita korkean hyötysuhteen

saavuttamiseksi. /2/ /8/ /21/ /24/

Mikrovoimalan investointikustannusten jälkeen ainoat kustannukset ovat polttoaine- ja

huoltokustannukset. Koska suomessa on paljon metsiä ja metsäteollisuutta,

biopolttoaineista ovat puu- ja hakepolttoaineet varteenotettava vaihtoehto polttoaineeksi.

Huoltokustannuksiin eniten vaikuttava tekijä on laitteen huoltoväli. Stirling-moottori

huoltoväli on tavallista polttomoottoria pidempi ja näin huoltokustannukset ovat

pienemmät. Pitkän huoltovälin ja teoreettisesti korkean hyötysuhteen takia Stirling-

moottorin käyttöä mikrovoimala prosessissa on herättänyt mielenkiintoa. Stirling-

moottorin huonona puolena on sen harvinaisuuden vuoksi korkeahko hinta mutta jos

moottorista saadaan kehitettyä markkinoilla menestyvä malli, niin kasvavien

tuotantomäärien seurauksena myös hinta laskee. /2/ /8/

Suomessa on suuria sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia paljon käytössä, 30 %

Suomessa tuotettavasta sähköstä ja 75 % kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotannolla,

mutta pieniä yksityisessä käytössä olevia sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia ei

oikeastaan ole, kun taas esimerkiksi Japanissa on yli 50 000 mikro laitteistoa käytössä.

Tämä johtuu osaltaan suurien kaukolämpölaitosten yleisyydestä ja kaukolämpöverkon

laajuudesta mutta kaukolämpöverkon ulkopuolella olevia kiinteistöjä on myös paljon, noin

puolet suomalaisista, ja kallistuva öljy, maakaasu ja sähkö saavat kaukolämpöverkon
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ulkopuolella yritteliäimmät kokeilemaan uusia ratkaisuja ja itse tuotettu sähkö ja lämpö voi

olla kannattava sijoitus.  Jos sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, voidaan harkita

mahdollisuutta siirtyä energiayrittäjäksi ja myydä sähköä verkkoon kun sitä tuotetaan yli

omien tarpeiden ja ostaa sitä verkosta kun sitä tarvitaan. /8/ /20/

2.1 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon englanninkielinen nimi on CHP (Combined Heat and

Power) ja se on myös yleisessä käytössä. Yhteistuotanto tarkoittaa käytettävän sähkön ja

lämmön tuotantoa yhdessä prosessissa. Perinteisessä yhteistuotannossa turbiinissa

lauhtuvaa höyryä käytetään lämmittämiseen, esimerkiksi kaukolämmitykseen, sen sijaan

että se toimitettaisiin lämmitysveden mukana ympäristöön. Teollisessa yhteistuotanto

laitoksessa höyry voidaan ottaa korkeammassa paineessa turbiinista ja käyttää

prosessilämpönä. Polttoaineenkulutusta voidaan laskea jopa noin 25-35 %

yhteistuotannolla verrattuna erillistuotantoprosessiin. Ja näin CO2 päästöt tuotettua

energiaa kohti laskevat ja kokonaishyötysuhde lisääntyy. /20/

Yhteistuotannossa voidaan käyttää monenlaisia polttoaineita. Maakaasua, hiiltä, kevyitä

polttoöljyjä, dieseliä, kiinteitä ja kaasumaisia biomassoja sekä jätepolttoaineita on kaikkia

käytetty yhteistuotannossa. Nykyään kaikkein yleisimmässä käytössä ovat maakaasulla

toimivat prosessit. Yhteistuotanto laitokset jotka käyttävät biomassaa polttoaineena ovat

usein Rankine höyrykierrolla toimivia leijukerroskattiloita tai arinakattiloita. Näiden

prosessien lisäksi tulevaisuudessa mikro luokan (alle 500 kW) prosessilla toimivilla

mikrovoimala prosesseilla on potentiaalia yleistyä. /20/
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3 BIO-STIRLING-LAITTEISTON KUVAUS

Bio-Stirlingin toimintaperiaate on yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto prosessi, jossa

polttoaineena käytetään biopolttoainetta. Koelaitteistossa polttoaineena käytetään haketta

mutta myös muita kiinteitä biopolttoaineita voidaan käyttää. Yhdistetyssä sähkön ja

lämmöntuotossa päästään paljon korkeampaan hyötysuhteeseen kuin erillisessä sähkön tai

lämmöntuotossa ja näin samasta määrästä polttoainetta saadaan enemmän energiaa talteen.

Laitteistoon kuuluvia laitteita ovat hakesäiliö, polttokammio, lämmönsiirrin, Stirling-

moottori ja vesikattila. Kuvassa 1 on esitelty prosessikierto. Stirlingin ilmakierto on

suljettu kiertopiiri mutta se on häviöiden pienentämiseksi tarkoitus muuttaa avoimeksi

kierroksi, jossa ilma menee Stirlingin jälkeen polttokammioon.

Kuva 1. Prosessikierto /11/

Prosessin kierto tapahtuu seuraavasti. Hakesäilöstä hake kuljetetaan polttokammioon

ruuvilla, jossa se poltetaan arinapoltolla. Arinapoltossa osa palamisilmasta (primääri-ilma)
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tuodaan polttoainekerroksen alta ja poltettaessa vapautuvien palavien kaasujen loppuun

palaminen saadaan aikaan sekundääri-ilmalla, joka tuodaan polttokammioon

polttoainekerroksen yläpuolelle. Sekundääri-ilmaa esilämmitetään ennen polttokammioon

tuomista. Poltossa vapautuvat savukaasut lähtevät lämmönsiirtimelle jossa lämmitetään

Stirling-moottorille menevää ilmaa, Stirling-moottorin ilmakierto on suljettu kierto. Itse

Stirling-moottorissa prosessikaasuna on paineistettu helium, jota lämmitetään

lämmönsiirtimeltä tulevalla kuumalla ilmalla. Stirling-moottori tuottaa sähköä, jota

käytetään talouksien sähkön tarpeen tyydyttämiseen. Savukaasut jatkavat

lämmönsiirtimeltä vesikattilaan, jossa jäljellä olevalla savukaasujen lämmöllä lämmitetään

vettä. Lämmitettyä vettä käytetään talouksien käyttövetenä. Lämmönsiirrin voidaan myös

ohittaa avaamalla pelti. Tällöin tuotetaan pelkästään lämpöä. Vesikattilalta savukaasut

johdetaan savuputken kautta ulos. Prosessin keskeisimmät laitteet polttokammio,

lämmönsiirrin ja vesikattila juuri ennen lämmönsiirtimen asennusta on esitetty kuvassa 2.

Kuvassa näkyvien laitteiden lisäksi keskeisiin laitteisiin kuuluu Stirling-moottori.

Kuva 2. Vesikattila, lämmönsiirrin ja polttokammio /27/
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Kuvasta voidaan nähdä kuinka savukaasun on tarkoitus kiertää ylös polttokammiosta

(kuvassa oikealla) lämmönsiirtimen kautta (kuvassa keskellä) alas vesikattilaan (kuvassa

vasemmalla).

3.1 Hakesäiliö ja hake

Hakesäiliö on polttoaineen säilytyspaikka ja prosessin aloituspiste. Sen koolla on

merkitystä polttoaineen lisäysvälien suunnittelussa. Koelaitteiston hakesäiliön mitat on

esitelty taulukossa 1.

Taulukko 1. Hakesäiliön dimensiot

Korkeus 1,4 m

Leveys 1,89 m

Syvyys 1,92 m

Tilavuus 5,080 m3

Hakesäiliön kuva ulkoapäin on esitelty kuvassa 3 ja haketta polttokammioon kuljettava

ruuvi on esitelty lähemmin kuvassa 4.
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Kuva 3. Hakesäiliö ulkoapäin.

Kuvasta on nähtävissä myös laitteiston ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmän ja hakesäilön

on toimittanut Keuruun energia.
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Kuva 4. Ruuvi

Kuvasta voidaan nähdä myös millaista haketta koelaitteistossa poltetaan. Polttohake on

hakkurilla kokopuusta, rangoista, metsätähteestä tai muusta puuaineksesta tehtyä

polttoainetta. Kokopuuhake valmistetaan karsimattomasta puusta ja rankahake karsituista

rangoista. Hakkuutähteestä eli latvoista, oksista ja raivauspuusta tehdään

hakkuutähdehaketta ja kannoista kantohaketta tai kantomursketta. Sahahake on sahauksen

sivutuotteena valmistettua haketta. Haketta käytetään rakennusten lämmityskattiloissa,

lämpölaitoksilla ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla. Polttoteknisesti ajatellen

kosteus on polttohakkeen tärkein laatuominaisuus. Kun kosteus tunnetaan, merkittävin

epävarmuustekijä on tiiviys, joka vaihtelee, sillä se riippuu haketuksen, murskauksen ja

kuljetuksen teknisistä ratkaisuista. Hakepalan keskimääräinen tavoitepituus on tavallisesti

30-40 mm. Hakkeen tiiviys osoittaa kiintotilavuuden ja irtotilavuuden suhteen eli sen,

kuinka paljon kiintokuutioita tulee yhdestä irtokuutista. Joitakin erilaisia hakkeiden

ominaisuuksia on esitelty taulukossa 2. /22/
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Taulukko 2. Erilaisten hakkeiden ominaisuuksia /19/

Ominaisuus Metsätähde-

hake

Kokopuu-

hake

Ranka-

hake

Kanto-

hake

Puutähde-

hake

Saha-

hake

Kosteus %

Kaatotuoreena
50 – 60 45-55 40-55 30-50 10-50 45-60

Tehollinen

lämpöarvo

kuiva-aineessa

MJ/kg

18,5 – 20 18,5-20 18,5-20 18,5-20 18,5-20 18,5-20

Tehollinen

lämpöarvo

saapumistilassa

MJ/kg

6-9 7-10 7-11 8-13 6-15 6-10

Irtotiheys

saapumistilassa

kg/i-m3

250 – 400 250-350 250-350 200-300 150-300
250-

350

Energiatiheys

MWh/i-m3 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-1,0 0,7-0,9 0,7-0,9

Tuhkapitoisuus

kuiva-aineessa

%

1-3 1-2 0,5-2 1-3 0,4-1 0,5-2

Vetypitoisuus

kuiva-aineessa

%

6-6,2 5,4-6 5,4-6 5,4-6 5,4-6,4 5,4-6,4

Rikkipitoisuus

kuiva-aineessa

%

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Typpipitoisuus

kuiva-aineessa

%

0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5
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Taulukosta voidaan havaita että hakkeen tuhkapitoisuus kuiva-aineessa vaihtelee välillä

0,4-3 % ja kaikkien hakelaatujen rikkipitoisuus on pieni, alle 0,05 %. Taulukossa 3 on

esitelty tarkemmin eri puulajien alkuainekoostumuksia.

Taulukko 3. Eri puulajien alkuainekoostumus /22/

Puupolttoainelaji Alkuainekoostumus, p- % kuiva-aineessa

C H N O S Cl

Kokopuuhake, mänty 51,8 6,1 0,3 41,19 0,01 0,0042

Metsätähdehake 51,3 6,1 0,4 40,85 0,02 0,0076

Havupuuhake 0,02-0,045

Lehtipuuhake 0,02-0,09

Sahanpuru, mänty, kuoreton 51 5,99 0,08 42,82 0 <0,0050

Paju 49,7 6,1 0,4 42,59 0,03-0,05 0,0037

Männyn kuori 1 52,5 5,7 0,4 39,65 0,03 0,0085

Männyn kuori 2 54,5 5,9 0,3 37,7

Kuusen kuori 1 49,9 5,9 0,4 41,43 0,03 0,0279

Kuusen kuori 2 50,6 5,9 0,5 40,2

Koivun kuori 56,6 6,8 0,8 34,2

3.2 Polttokammio

Polttokammio toimii arinapoltolla, joka on vanhin kiinteille polttoaineille tarkoitettu,

etenkin höyrykattiloissa käytettävä polttotapa. Arinapoltosta on kehitetty monenlaisia

eritehoisia ja erityyppisten polttoaineiden polttoon soveltuvia arinaratkaisuja. Hyvin

toimivia arinaratkaisuja on useimmille kiinteille polttoaineille, kuten hiilelle, turpeelle,

puulle ja puujätteelle. Arinat jaetaan kiinteisiin ja mekaanisiin eli liikkuviin arinoihin.

Kiinteä arina, kuten taso-, viisto- ja porrasarina sopii pienitehoisiin kattiloihin. Bio-Stirling

laitteessa käytetään kiinteää viistoarinaa. Kuva polttokammion sisältä on esitetty kuvassa

5. /14/
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Kuva 5. Polttokammio

Sijoittamalla arina 30-50°:n kulmaan vaakatasossa saadaan polttoaine kulkemaan arinalla

painovoiman vaikutuksesta. Kallistuskulma riippuu polttoaineesta ja sen juoksevuudesta.

Arinaraudat on muotoiltu siten, että niiden väliin jäävistä raoista palamisilma virtaa

polttoaineseokseen. Arinaraudat ovat vaihdettavia ja niitä joudutaan uusimaan kulumisen

vuoksi muutaman vuoden välein. /14/

Arinan tuottamaa tehoa ja samalla arinalle syötettävän polttoaineen määrää voivat rajoittaa

joko syttymisnopeus tai palamaan syttyneen polttoaineen palamisnopeus. Kosteiden

kotimaisten polttoaineiden arinatehoa rajoittaa yleensä syttymisnopeus. Jotta polttoaine

syttyy palamaan, se on ensin lämmitettävä syttymislämpötilaan. Lämmittämisen aikana

polttoaine myös kuivuu, joten polttoaineen syttymislämpötilaan lämmittämiseen kuluttaa

energiaa. Yleensä, rakenteesta riippuen, polttoaineeseen lämpöä siirtyy kuumasta

tulipesästä säteilemällä, 50-70 %, palavasta kuumasta polttoainekerroksesta, esilämmitetyn
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palamisilman mukana, 10-20 % ja erityisesti viistoarinoilla palamisessa syntyvien

savukaasujen mukana, 30 %. /14/

Kosteus on huomattavan merkittävä tekijä arinan mitoituksessa erityisesti biopolttoaineilla.

Suurin osa arinapinnasta tai tulipesätilasta on varattava tämän kosteuden kuivattamiseen.

Myös palamistuloksen kannalta on edullista, että tämän kosteuden poistumiseen tarvittava

aika olisi mahdollisimman lyhyt, sillä kuivuminen laskee tulipesän keskimääräistä

lämpötilaa. Kosteuden poistumista voidaan nopeuttaa pienentämällä palakokoa eli

kasvattamalla haihtumispintaa ja käyttämällä kuivaamiseen esilämmitettyä tai

lämmittämätöntä palamisilmaa. Myös tulipesägeometrian oikealla valinnalla voidaan

lyhentää kuivumisaikaa. /19/

Pyrolyysivaihe tuottaa inerttien kaasujen lisäksi palamiskelpoisia kaasuja ja neste faasissa

olevia terva-aineita, jotka palavat hyvin liekissä, mikäli tarpeeksi happea on läsnä.

Pyrolyysi alkaa endotermisenä reaktiona ja muuttuu lämpötilan noustessa eksotermiseksi.

Pyrolyysivaiheen merkitystä kokonaisprosessin kannalta kuvaa polttoaineen haihtuvien

aineiden määrä, eli se osuus kuiva-aineen lämpösisällöstä, joka haihtuu pääasiassa

pyrolyysivaiheen aikana. Haihtuvien aineiden määrä on voimalaitoshiilellä luokkaa 30 %

ja biopolttoaineilla luokkaa 70 %. Puulla haihtuvien aineiden määrä on luokkaa 80-90 %.

Tästä syystä se on pitkäliekkinen polttoaine ja vaatii suuren palotilan. /19/ /22/

Pyrolyysivaiheen jälkeen polttoaineessa on jäljellä kiinteässä olomuodossa oleva hiili, joka

palaa pinnaltaan ilman liekkiä, kun lämpötila on riittävä ja tarpeeksi happea on saatavilla.

Tämä palamisvaihe on tyypillisesti hidas ja vaatii suhteessa selvästi enemmän arinapintaa

kuin pyrolyysivaihe. Jäännöshiilen palamisaikaan voidaan vaikuttaa jonkin verran

polttoaineen palakokoa pienentämällä. Sen sijaan reaktioiden kiihdyttäminen lämpötilaa

nostamalla, esim. palamisilman esilämmitys, saattaa käytännössä johtaa tuhkan

sulamiseen, mikä aiheuttaa kestävyysongelmia. Arinapoltolle on ominaista, että suurin osa

polttoaineen sisältämästä tuhkasta poistuu ns. tulipesätuhkana, eikä savukaasun mukana.

/19/
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Bio-Stirling laitteiston polttokammion on suunnitellut ja rakentanut Keuruun Energia.

Polttokammion tiedot on esitelty taulukossa 4.

Taulukko 4. Polttokammion tiedot

Leveys 0,7 m

Syvyys 0,6 m

Korkeus 0,8 m

Teho 300 kW

3.3 Stirling-moottori

Stirling-moottori on kaasun lämpötilaeron avulla toimiva kuumailma moottori, eli

palaminen tapahtuu muualla ja vain kuumailma johdetaan moottorille. Stirling-moottorissa

on suljettu kaasukierto. Prosessikaasuna on Helium joka on ilmaan verrattuna tuottaa

enemmän tehoa. Stirling-moottori on hyvin vanha keksintö, jonka Robert Stirling keksi jo

ennen polttomoottoria, vuonna 1816. Periaatteessa Stirling-moottori voi saavuttaa

suuremman hyötysuhteen kuin mikään muu lämpömoottori mutta käytännössä Stirling-

moottori ei prosessikaasun epätäydellisyyden, materiaaleista johtuvista rajoituksista ja

kehitystyön vähyyden vuoksi ole saavuttanut vielä kovin hyvää hyötysuhdetta. /1/

3.3.1 Stirling-moottorin toimintaperiaate

Stirling-moottori toimii prosessikaasun lämpötilaerojen avulla ja voi toimia jopa hyvin

pienellä lämpötilaerolla, mutta tällöin saatava teho on laitteen kokoon nähden hyvin pieni.

Käytännössä Stirling-moottorissa tarvitaan yli 1000 °C lämpötilaa, että saadaan suuri

sähköteho. Maakaasu poltolla tosin suurin lämpötila on rajoitettu 950 °C. Bio-Stirlingissä

Heliumia lämmitetään lämmönsiirtimessä lämmitetyn ilman avulla ja jäähdytetään

jäähdytysveden avulla. Mitä suurempi lämpötilaero on, sitä suurempi on tuotettu

mekaaninen työ ja saatu hyötysuhde. /1/ /4/ /5/
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Kun kaasua lämmitetään, kaasu laajenee ja paine kasvaa jolloin kuumanpuolen mäntä

liikkuu. Tämä vaihe on nimeltään työvaihe eli Stirling-prosessissa tuotettu työ saadaan

tässä vaiheessa. Mäntä liikkuu ääriasentoonsa ja laajentuminen jatkuu kylmäpuolella, jossa

kaasua jäähdytetään. Vauhtipyörän momentin ansiosta kuumanpuolen mäntä alkaa liikkua

takaisinpäin ja työntää lisää kaasua kylmäpuolelle, jossa se liikuttaa kylmäpuolen mäntää

ja jäähtyy. Kaasun jäähtyessä paine putoaa. Kylmäpuolen mäntä liikkuu ääriasentoonsa ja

vauhtipyörän momentin ansiosta alkaa liikkua takaisinpäin ja puristaa kaasua työntäen sitä

kuumalle puolelle. Koska kaasu on jäähtynyt ja paine on pienentynyt, tämä vie vähemmän

energiaa kuin kuumanpuolen paisunta tuottaa ja tämä erotus saadaan hyötykäyttöön.

Kuumapuolelle siirtyessään kaasu lämpenee ja työvaihe alkaa alusta. Jos Stirling-

moottorissa on regeneraattori sillä otetaan ensin lämpö talteen kuuman kaasun liikkuessa

kuumalta puolelta kylmälle puolelle ja taas lämmitetään kylmä kaasu kun se palaa kylmältä

puolelta kuumalle puolelle. Regeneraattori lisää Stirling-moottorin hyötysuhdetta, koska

pienemmällä lämmöllä voidaan kaasu lämmittää suurempaan lämpötilaan. Vauhtipyörä on

yhdistetty kampiakseliin, joka pyörittää tässä tapauksessa sähkögeneraattoria.

Sähkögeneraattori tuottaa sähköä. Kuvassa 6 on esitetty ideaalinen Stirling-kierto ja

katkoviivalla todellinen Stirling-kierto. /1/ /4/
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Kuva 6. Stirling-kierto /2/

Ideaalinen Stirling-kierto koostuu seuraavista ala prosesseista (Kuva 6). /2/

• 1-2 kaasu puristetaan suurempaan paineeseen vakio lämpötilassa

• 2-3 kaasu lämmitetään suurempaan lämpötilaan vakio tilavuudessa

• 3-4 kaasu laajenee vakio lämpötilassa

• 4-1 kaasu jäähdytettään pienempään lämpötilaan vakio tilavuudessa

3.3.2 Maakaasu Stirling-moottori

Taulukossa 5 on esitetty maakaasu poltolla olevan Stirling-moottorin tärkeimmät tiedot.
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Taulukko 5. Maakaasu Stirling-moottorin tärkeimmät tiedot /4/

Kapasiteetti 160 cm3

Iskunpituus 44 mm

Sylinterin halkaisija 68 mm

Prosessikaasun maksimi keskimääräinen paine 150 bar

Maksimi prosessikaasun lämpötila 740 °C

Pyörimisnopeus 1500 rpm

Suurin sähköteho 9 kW

Sähköhyötysuhde 22-24%

Yleensä kiertokaasu lämmitetään maakaasulla tai vastaavalla fossiilisella polttoaineella

mutta Bio-Stirling laitteessa se lämmitetään biopolttoaineella. Kuvassa 7 on esitetty

maakaasu Stirling-moottorin läpileikkaus ja nimetty tärkeimmät osat. /1/ /5/

Kuva 7. Stirling-moottorin läpileikkaus /6/



22

3.3.3 Modifioitu Stirling-moottori

Bio-Stirling laitteistossa käytetään kaksi sylinteristä saksalaisvalmisteista SOLO Stirling

161 moottoria, joka on modifioitu toimimaan ilman maakaasupolttoa. Kuvassa 7 esitellystä

moottorista lämmönvaihdinta on muutettu niin että sitä voidaan lämmittää

lämmönsiirtimeltä tulevalla ilmalla. Modifioitu Stirling-moottori on esitetty ulkoapäin

kuvassa 8 ja paikalleen asennettuna kuvassa 9.

Kuva 8. Modifioitu Stirling-moottori

Kuvassa nähdään Stirlingin modifioitu Flox® poltin, generaattori, heliumsäiliö ja

jäähdytysnesteen paisumis-säiliö.
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Kuva 9. Paikalleen asennettu Stirling-moottori  /27/

3.4 Lämmönsiirrin

Lämmönsiirtimen tehtävä on siirtää lämpöenergiaa aineesta toiseen. Lämmönsiirtimiä on

monia erilaisia tyyppejä. Niitä luokitellaan mm. lämmönsiirto tapansa mukaan konvektio-

ja säteilylämmönsiirtimiin, rakenteensa mukaan putki- ja levylämmönsiirtimiin, aineiden

virtauksen mukaan myötä-, vasta- ja ristivirtalämmönsiirtimiin sekä virtaavien aineiden

mukaan neste-neste, neste-kaasu ja kaasu-kaasu lämmönsiirtimiin.

Säteilylämmönsiirtimien pääasiallinen lämmönsiirtotapa on säteily. Koska lämpöenergia

siirtyy niihin pääosin liekeistä säteilemällä, ne sijoitetaan suoraan polttokammioon tai
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höyrykattiloissa riippumaan tulipesän katosta. Korkeassa lämpötilassa säteily on hallitseva

lämmönsiirron muoto mutta lämpötilan laskiessa konvektion osuus lämmönsiirrosta nousee

ja siitä tulee hallitseva lämmönsiirto muoto. Konvektioksi kutsutaan lämpövirtausta

liikkuvasta nestemäisestä tai kaasumaisesta aineesta kiinteään pintaan ja päinvastoin.

Konvektiolämmönsiirtimet sijoitetaan polttokammion jälkeen, niin että se on suojassa

liekkien säteilyltä. Konvektiolämmönsiirtimet ovat säteilylämmönsiirtimiä yleisempi

lämmönsiirrin ratkaisu.

Putkilämmönsiirtimissä lämmitettävä aine virtaa putkien sisällä, kun taas

levylämmönsiirtimissä lämmitettävä aine virtaa levyjen sisällä. Putket soveltuvat

paremmin nesteille ja levyt paremmin kaasuille.

Vastavirtalämmönsiirtimessä aineet virtaavat vastakkaisiin suuntiin.

Myötävirtalämmönsiirtimessä molemmat aineet virtaavat samaan suuntaan ja

ristivirtalämmönsiirtimessä aineet virtaavat kohtisuoraan toisiaan vastaan.

Myötävirtalämmönsiirtimessä suurin lämpötilaero on virtaavien aineiden

sisääntulokohdassa. Lämmitettävää aineitta ei voida lämmittää lämmittävän aineen

poistumislämpötilaa kuumemmaksi. Vastavirtalämmönsiirtimessä tämä on sen sijaan

mahdollista. Ristivirtalämmönsiirtimet ovat rakenteeltaan hiukan monimutkaisempia mutta

käytännössä lämmönsiirtimet ovat usein juuri ristivirtalämmönsiirtimiä.

Konvektiolämmönsiirtimissä kokonaislämmönsiirtokertoimen ehkä ratkaisevin yksittäinen

tekijä on virtaavien aineiden ominaisuudet. Kokonaislämmönsiirtokerroin voi muuttua

paljonkin riippuen mitkä ovat virtaavat aineet. Erilaisten lämmönsiirtimien tyypillisiä

kokonaislämmönsiirtokertoimia on esitelty taulukossa 6. /14/ /16/
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Taulukko 6. Tyypillisiä kokonaislämmönsiirtokertoimia /16/ /17/

Aine-Aine [W/m2 °C]

Vesi-Vesi 850–1700

Rivoitettu, Vesi-Ilma 25–55

Höyry-Vesi 1000–6000

Vesi-Öljy 110–350

Höyry-Kevyt polttoöljy 170–340

Höyry-Raskas polttoöljy 56–170

Höyry-Bensiini 280–1140

Rivoitettu, Höyry-Ilma 28–280

Ammoniakki-Vesi 850–1400

Alkoholi-Vesi 255–680

Kaasu-Kaasu 10–40

3.4.1 Bio-Stirlingin lämmönsiirrin

Kuten viitteessä /9/ todetaan, kun Stirling-moottorin lämmittämiseen käytetään

biopolttoainetta maakaasun sijaan, normaalin lämmönsiirtimen teho ei enää riitä vaan

joudutaan kehittämään uusi tehokkaampi lämmönsiirrin. Bio-Stirling laitetta varten on

suunniteltu uusi lämmönsiirrin, joka on hieman tavallista monimutkaisempi. Bio-Stirling

laitteen lämmönsiirtimenä toimii konvektiolämmönsiirrin, jolla lämpöenergiaa siirretään

savukaasuista ilmaan eli se on kaasu-kaasu lämmönsiirrin. Kuten kuvista selviää,

lämmönsiirtimen rakenne on tavallista lämmönsiirrintä monimutkaisempi.

Lämmönsiirtimessä savukaasuilla on neljä läpivientiä ja ilmalla on yhteensä kahdeksan

läpivientiä. Monien läpivientien ansiosta lämmönsiirtotehon pitäisi periaatteessa olla

yksinkertaisempia lämmönsiirtimiä suurempi. Kuvassa 10 on esitetty lämmönsiirtimen

suunnittelu piirros ja ilmakierto on piirretty kuvaan nuolilla. Kylmä ilma on kuvattu

sinisellä nuolella ja kuuma ilma on kuvattu punaisella nuolella. Kuvassa 11 on esitetty

savukaasukierto. /9/
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Kuva 10. Lämmönsiirtimen ilmakierto /26/
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Kuva 11. Savukaasukierto /26/

Kuvasta nähdään että ilma tekee lämmönsiirtimessä monta mutkaa, yhteensä kahdeksan

läpivientiä. Myös savukaasuilla on neljä läpivientiä. Lämmönsiirrin onkin samalla aikaa

vastavirta ja ristivirta lämmönsiirrin. Ilma kiertää koteloksi hitsattujen levyjen sisäpuolella

ja levyjen ulkopuolella virtaa savukaasu. Näitä koteloita kutsutaan paketeiksi. Kuvasta 10

nähtiin kuinka ilma kiertää lämmönsiirtimessä ja kuvassa 11 kuinka savukaasu kiertää

lämmönsiirtimessä Näistä voi olla vaikea hahmottaa kuinka ilman kierto paketin sisällä

tapahtuu. Kuvassa 12 paketin sisällä tapahtuva ilma ja savukaasu kierto on esitelty

lähemmin. Kuvassa on paketin läpileikkaus ja siihen on nuolilla piirretty ilma- ja

savukaasukierto paketin sisällä. Siniset nuolet kuvaavat kylmempää ainetta ja punaiset

nuolet kuvaavat lämpimämpää ainetta.
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Kuva 12. Paketin läpileikkaus /26/

Kuvasta nähdään että levyjen sisään on tehty kohoumia ohjaamaan ilman virtausta

paremmin. Savukaasu virtaa vain kerran paketin läpi ja sen virtaus käännetään vasta

paketin jälkeen, kuten kuvasta 11 voitiin havaita.

 Kuvista 13 ja 14 on esitetty miten lämmönsiirrin on kasattu kokoon.



29

Kuva 13. Lämmönsiirtimen sisärakenne /27/

Kuten nähdään, paketit laitetaan metallilevyjen väliin ja levyt puristetaan yhteen pulteilla

(Kuva 14).
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Kuva 12. Valmis lämmönsiirrin /27/

Kuvasta voidaan nähdä kuinka lämmönsiirrin on puristettu kasaan pulteilla.

Taulukossa 7 on esitetty lämmönsiirtimen mittoja sekä lämmönsiirtopinta-aloja.
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Taulukko 7. Lämmönsiirtimen mitat

Levyjä paketissa 8 kpl

Levyjen mitat

• Leveys (Otsaleveys)

• Korkeus

• Paksuus

o Seinämäpaksuus

0.456 m

0.452 m

0.012 m

0.002 m

Levyjen väli 0.013 m

Paketteja yhteensä 4 kpl

Paketin mitat

• Leveys

• Korkeus

• Paksuus

0.506 m

0.462 m

0.246 m

Koko lämmönsiirtimen mitat

• Leveys

• Korkeus

• Syvyys

1.533 m

0.841 m

0.886 m

Lämmönsiirto pinta-ala yhteensä

• Ilma

• Savukaasu

11.52 m2

13.19 m2

3.5 Vesikattila

Vesikattilassa lämmitetään vettä lämmönsiirtimeltä tulevilla savukaasuilla.

Lämmönsiirtimen jälkeen savukaasun lämpötila on noin 480 °C. Savukaasut voidaan

johtaa myös suoraan polttokammiosta vesikattilaan. Tällöin savukaasun lämpötila on noin

1300 °C. Vesikattilana käytetään Laatukattila Oy:n valmistamaa 100 kW:n LAKA PS 100

kattilaa. Taulukossa 8 on esitetty vesikattilan perustiedot.
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Taulukko 8. Vesikattilan perustiedot

Suurin sallittu käyttöpaine 2 bar

Korkein sallittu sisällön lämpötila 110 °C

Teho 100 kW

Tilavuus 370 L

Koepaine 4 bar

LAKA PS-stokerikattilat on suunniteltu lämmittämiseen kiinteillä polttoaineilla käyttäen

ulkopuolista poltinta. Laitteessa ei siis ole omaa poltinta. Kattilassa on pystysuorat

kiinteillä lämmönsiirtorivoilla varustetut konvektiopinnat, joten lentotuhka laskeutuu

konvektio-osan alla olevaan tuhkatilaan eikä heikennä lämmöntalteenottoa. Kattilat

asennetaan normaalisti betonisen jalustan päälle jolloin saadaan suuri tuhkatila. Kattila

voidaan asentaa teräsrakenteisen jalustan päälle, kuten Bio-Stirling koelaitteiston

vesikattilalle on tehty. /15/

3.6 Laitteiston ongelmakohdat

Yleensä Stirling-moottori toimii maakaasulla ja tällä hetkellä markkinoilla olevat koneet

on suunniteltu käytettäväksi maakaasulla ja polttoöljyllä. Maakaasulla toimivassa Stirling-

moottorissa lämmitetään suoraan prosessikaasua mutta koska nyt poltettavana aineena on

biopolttoaine, likaantuminen muodostuu ongelmaksi ja Stirling-moottorin prosessikaasua

ei voida lämmittää suoraan. Tämän takia Bio-Stirlingissä on erillinen lämmönsiirrin ja yksi

ylimääräinen ilmakierto. Mutta biopolttoaineiden tuhkan suuren alkalimetalli pitoisuuden

vuoksi likaantumisongelma saattaa kohdistua myös lämmönsiirtimeen ja lämmönsiirtimen

likaantumisen tutkiminen on yksi tämän työn selvityskohteista.

Koska Stirling-moottorin vaatiman suuren lämpötilan takia polttolämpötila joudutaan

pitämään korkeana, saattaa tuhkan sulaminen ja jähmettyminen muodostaa

lämmönsiirtopinnoille erityisen ongelman. Lämmönsiirtimen monimutkainen rakenne

myös edesauttaa mahdollista lämpöpintojen likaantumista. Ja nykyisessä kokoonpanossa ei
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lämmönsiirtimen puhdistus onnistu helposti. Koska tuhkan sulaminen ja jähmettyminen

lämmönsiirtopinnoille on monimutkainen prosessi, sitä käsitellään omassa kappaleessaan

myöhemmin. /5/

Kuten jo edellä mainittiin biopolttoaineilla korkea polttolämpötila saa aikaan tuhkan

sulamista. Mutta miksi polttolämpötila pitää olla niin korkea? Stirling-moottorin sähkön

tuoton takia. Kuten aikaisemmin tuli jo esille, mitä suurempi lämpötilaero sitä suurempi on

saatava teho. Koska jäähdytysveden lämpötilan laskeminen ei ole helposti tehtävissä,

Stirling-moottorille tuotavan lämmön nostaminen on ainut vaihtoehto. Stirling-moottorille

tulevan ilman lämpötilan pitää olla käytännössä yli 1000 °C ennen kuin se alkaa tuottaa

sähköä enemmän kuin laitteen kulutus on. Lisäksi ylimääräisen ilmakierron takia

lämpöhäviöt putkistoissa kasvavat ja Stirling-moottorille saapuva lämpö on pienentynyt

merkittävästi. Lämpöhäviöistä johtuen joudutaan polttolämpötilaa nostamaan, joka johtaa

edellä mainittuihin tuhkan sulamisongelmiin. Mutta ehkä jopa likaantumista suuremman

ongelman muodostaa korkeasta polttolämpötilasta johtuva metallin taipuminen ja

eristeiden lämmöneristyskyvyn heikentyminen. Lämpöhäviöitä käsitellään myöhemmin

lisää. /5/

Näiden lisäksi Stirling-moottorille menevän kuuman ilman kierrättämiseen käytettävän

puhaltimen tehontarve on suuri, noin 1 kW. Kun puhaltimella kierrätetään korkea

lämpötilaista ilmaa, kasvaa tehontarve lämpötilan funktiona. Stirling-moottorin suurin

sähköteho on noin 9 kW ja tästä puhaltimen tehontarve on noin 1 kW. Tämä on merkittävä

häviö. Ja jos lämmönsiirrin likaantuu merkittävästi, myös savukaasupuhaltimen tehontarve

nousee.
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4 SAVUKAASUN KOOSTUMUS JA ADIABAATTINEN

PALAMISLÄMPÖTILA

Palamistarkasteluissa tavallinen polttoaine sisältää yleensä vain viittä alkuainetta, joiden

määrillä ja reaktioilla on merkitystä palamislaskuissa: hiiltä, vetyä, happea, typpeä ja

rikkiä. Tarkastelemalla näiden reaktioita erikseen pystytään laskemaan täydellisessä

palamisessa tarvittava happi- tai ilmamäärä sekä syntyvä savukaasumäärä ja sen

koostumus. Palamislaskuissa käytetään seuraavia palamisreaktioita:

( ) 2222 N77,3CO3,77NOC +→++

( ) 22222 N89,1OHN77,3O
2
1H +→+⋅+

( ) 2222 N77,3SON77,3OS +→++

Palamislaskujen kannalta tärkeät hakkeen alkuainekoostumuksen massa- ja prosenttiosuus

on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. 1kg polttoaineen ainemäärät ja prosentti osuudet kuiva-aineesta (kosteus

kokoainemäärästä)

Aine m [g/kgpa] % [kuiva-aineesta]

Vettä 300,2 30 (kokoainemäärästä)

Kuivaa pa:ta 699,8 100

Tuhkaa 2,8 0,4

Palavaa pa:ta 697 99,6

C 354,1 50,6

O2 296 42,3

H2 43,4 6,2

S 0 0

N2 3,5 0,5
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Polttoaineen sisältämä happi (O2) osallistuu palamisreaktioihin vähentäen osaltaan

palamisessa tarvittavaa happimäärää. Polttoaineen sisältämät inerttikaasut, typpi ja

vesihöyry, siirtyvät reagoimattomina savukaasuihin. Polttoaineen tuhka ei reagoi

palamisessa. Stökiömetriset palamislaskut on esitelty taulukossa 10. /19/

Taulukko 10. Stökiömetriset palamislaskut

Hapentarve Savukaasu (mol/kgpa)

m

g/kg,ka

m

g/kg,pa

M

g/mol

n

mol
O2 CO2 H2O  N2r SO2 O2

C 506,0 354,1 12,0 29,5 29,5 29,5

H2 62,0 43,4 2,0 21,5 10,8 21,5

O2 423,0 296,0 32,0 9,3 -9,3

S 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0

N2 5,0 3,5 28,0 0,1 0,1

H2O 429,0 300,2 18,0 16,7 16,7

Tuhka 4,0 2,8

Yht. 1429,0 1000,0
Stökiömetrinen

poltto
31,0 29,5 38,2 0,1 0,0 0,0

Ilmakerroin, , saadaan laskettua käänteisesti savukaasulaskujen perusteella, kun tiedetään

savukaasujen happipitoisuus ja stökiömetrisen palamisen savukaasukoostumus ja

hapentarve. Ilmakerroin saadaan yhtälöllä 1, kun tiedetään jäännöshappi märistä

savukaasuista.
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( )
1

77.36078.177.4
77.36078.177.4

,2,2,2,2,2,2,2

,2,,,2,2

2

22222 +
⋅−⋅⋅−⋅⋅⋅⋅−

+⋅+++⋅⋅⋅⋅+⋅
=

tarvesktarvesktarveOHsktarve

SOtarvestNstOHtarveOHCOsk

OOOOOxOO
nOnnOxnO

λ    (1)

missä  O2,,sk = märkien savukaasujen jäännöshappi pitoisuus [-]

nCO2,sk = savukaasujen hiilidioksidin moolimäärä [mol]

xH2O,ilma = ilman kosteus [kg/kg]

O2,tarve,st = stökiömetrinen hapentarve [-]

nH2O,st,sk =  savukaasujen stökiömetrinen veden moolimäärä [mol]

nN2,st,sk = savukaasujen stökiömetrinen typen moolimäärä [mol]

nSO2,sk = savukaasujen rikkidioksidin moolimäärä [mol]

Jäännöshappi saadaan ohjainlaitteen tallentamista arvoista, jotka on esitetty käyränä

kuvassa 15. Käyrään on sisällytetty 23.4 – 9.5.2008 välisellä ajalla tehdyt mittaukset.

0
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8

10

12

14

Aika

% Sk happi

Kuva 15. Savukaasun happi-prosentin vaihtelu

Happiprosentti vaihtelee 6 – 12%:n välillä ja on keskimäärin 9,3%. Keskimääräisellä

happiprosentilla ilmakertoimeksi saadaan 2,01, 6%:lla  1,5 ja 12%:lla 2,7. Lasketaan

savukaasun koostumus keskimääräisellä 2,01 ilmakertoimella. Aineiden stökiömetriset

23.4 9.5
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moolimäärät saadaan taulukosta 9. Ongelmia laskuihin aiheuttaa ilman vaihteleva

vesihöyrypitoisuus, käytetään nyt ilman kosteudelle arvoa 0,0070 massasta. Taulukossa 11

on esitetty savukaasun koostumus prosenttiosuuksina koko koostumuksesta ja massana

polttoaine kiloa kohti ilmakertoimella 2,01 ja ilman kosteudella 0,0070.

Taulukko 11. Savukaasun koostumus ilmakertoimella 2,01

Määrät  Ilma  CO2 H2O N2 SO2 O2 Sk. yht.
Ilma Ni = 300,5 29,5 41,5 235,0 0,0 31,3 337,3

% 8,74 12,31 69,67 0,00 9,28 100,00
% kuivista 9,97 79,45 0,00 10,58 100,00

kg/kg,pa 8,70 1,30 0,75 6,62 0,00 1,00 9,66
m3/kg,pa 6,734 0,661 0,931 5,266 0,000 0,702 7,559

Ilmakertoimen laskenta savukaasun happiprosenteilla 6, 9.3 ja 12 on esitetty

esimerkkilaskuissa liitteessä I.

Kun savukaasun koostumus kilogrammaa polttoainetta kohti on saatu selville, voidaan

adiabaattinen palamislämpötila saada selville iteroimalla yhtälöstä (2), jos tiedetään

polttoaineen tehollinen lämpöarvo.

)(/ adtpaski Thmq ⋅= (2)

missä qi = polttoaineen tehollinen lämpöarvo [kJ/kgpa]

msk/pa = savukaasun massa/polttoaine kg [kg/kgpa]

ht = taulukko-entalpia [kJ/kg]

Tad = adiabaattinen lämpötila [°C]

Polttoaineen tehollinen lämpöarvo saadaan kuvasta 16, kun tiedetään hakkeen kosteus.
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Kuva 16. Hakkuutähdehakkeen tehollisen lämpöarvon riippuvuus kosteudesta /22/

Käytetään nyt hakkeelle kosteutta 30%, jolloin teholliseksi lämpöarvoksi tulee 13 MJ/kg.

Savukaasun taulukko-entalpia muodostuu savukaasun osakaasujen taulukko-entalpioiden

summasta. Iterointi tapahtuu arvaamalla adiabaattinen lämpötila, jolla oikean puolen

arvoksi saadaan sama luku kuin vasemman puolen polttoaineen tehollinen lämpöarvo.

Iteroinnin excel-taulukkot kolmella eri ilmakertoimella on esitetty esimerkkilaskuissa

liitteessä I. Saadut tulokset on esitetty taulukossa 12.

Taulukko 12. Savukaasujen happi, ilmakerroin ja adiabaattinen lämpötila

Savukaasujen O2 [%] Ilmakerroin  [-] Tad [°C]

6 1,5 1408

9,3 2,01 1143

12 2,7 915
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5 LÄMMÖNSIIRTIMEN SUORITUSARVOT PUHTAANA

Lämmönsiirtimen nykyisen mallin tarkkoja suoritusarvoja ei tiedetä, puhtaana tai

likaantuneena. Tämän vuoksi lasketaan savukaasupuolen ja ilmapuolen

konvektiolämmönsiirtokertoimien, kokonaislämmönsiirtokertoimen ja savukaasupuolen ja

ilmapuolen lämmönsiirtotehojen arvot mittauksista saatujen tulosten perusteella. Lasketaan

aluksi lämmönsiirtimen arvot puhtaana. Esimerkkinä laskuissa käytettään seitsemää

erilaista mittaustulosta nämä on esitelty taulukossa 13. Ensimmäisessä ja toisessa

sarakkeessa olevat sekä viidennessä ja kuudennessa sarakkeessa olevat alkuarvot ovat

saman päivän mittauksista mutta loput mittaukset ovat eri päivinä tehtyjä. Ensimmäisissä

17.4 suoritetuissa mittauksissa lämpötilan mittaus ei ollut yhtä kattavaa kuin myöhemmissä

mittauksissa ja tämän takia niihin pitää suhtautua tietyin varauksin. Esimerkiksi

savukaasun lämmönsiirtimelle sisääntulo- sekä poistumislämpötilat mitattiin vain

lämmönsiirtimen pinnalta ja näin ollen todellinen lämpötila on varmasti suurempi kuin

mitattu lämpötila. Mutta ensimmäisissä mittauksissa mitatut arvot ovat kuitenkin oleellisia

puhtaan lämmönsiirtimen suoritusarvojen selvittämisessä, vaikka tulokset eivät täysin

luotettavia olisikaan. Muissa mittauksissa savukaasun sisääntulolämpötila on otettu

ohjainlaitteelta mutta poistumislämpötila on edelleen mitattu lämmönsiirtimen pinnalta.

Lämmönsiirtimen likaantumista käsittelevässä kappaleessa on myös esitelty kaikista

mittaustuloksista saatu kokonaislämmönsiirtokertoimen käyrä, jossa myös savukaasun

poistumislämpötilat on otettu ohjainlaitteelta.

Mittauksissa mitattiin savukaasun lämpötilaa lämmönsiirtimen pinnalta kuudesta eri

kohteesta ja Stirling-kierron lämpötilaa neljästä eri kohteesta, näitä olivat ilman lämpötila

lämmönsiirtimeltä lähtiessä, Stirlingille saapuessa, Stirlingiltä lähtiessä ja

lämmönsiirtimelle saapuessa. Lisäksi savukaasun lämpötila tallentui ohjauspaneelille

kahdesta erillisestä pisteestä. Ohjauspaneelille tallentui myös polttokammion lämpötila.

Ilman tilavuusvirtaa ei mitattu mittausten yhteydessä vaan erillisessä mittauksessa 25 °C

lämpötilassa.
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Taulukko 13. Puhtaan lämmönsiirtimen mitatut suoritusarvot eri ajoparametreilla

Mittauspäivä 17.4 17.4 23.4 24.4 24.4 8.5 9.5

Tulipesän

lämpötila

- 1000°C 1119°C 1060 °C 1100°C 1083°C 1232°C

 Ilman

tilavuusvirta

(25°C)

0,065 m3/s

Savukaasun

lämpötila

• Sisään

• Ulos

608°C

228°C

814°C

477°C

 965°C

667°C

905 °C

580 °C

911 °C

625 °C

808 °C

508 °C

1001°C

670 °C

Ilman

lämpötila

• Sisään

• Ulos

460°C

684°C

510°C

777°C

551 °C

965 °C

505 °C

901 °C

538 °C

915 °C

431 °C

805 °C

626 °C

1000 °C

5.1 Konvektiolämmönsiirtokertoimen määritys ilmapuolelle

Ilman tilavuusvirta on mitattu 25 °C lämpötilassa ja se voidaan muuttaa keskilämpötilaan

olettamalla että massavirta ei muutu. Ilman massavirta 25 °C lämpötilassa lasketaan

yhtälöllä 3. Kun ilman lämpötila on 25 °C tiheys on 1.17 kg/m3. Koska ilmanvirtausta ei

mitattu oletetaan että ilman tilavuusvirta on kaikissa mittauksissa sama.
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2525,, ilmailmavilmam qq ρ⋅= (3)

missä  qm,ilma = ilman massavirta [kg/s]

qv,ilma20 = ilman tilavuusvirta 25 °C [m3/s]

ilma20 = ilman tiheys 25 °C [kg/m3]

Jotta lämmönsiirtokertoimien arvoja ja lämmönsiirtotehoja voidaan laskea, pitää tietää

savukaasun ja ilman ominaisuudet. Taulukossa 14 on esitelty ilman arvoja

lämmönsiirtimen keskilämpötilassa. Arvot on saatu Techwaren Excel @Air lisäohjelmalla

kun tiedetään keskilämpötila ja massavirta. Savukaasun massavirtaa ei saatu mitattua joten

sitä ei vielä tiedetä. Lasketaan ensin ilmapuolen arvot.

Taulukko 14. Ilman ominaisuudet

°C  qm [kg/s]  [kg/m3] qv [m3/s] w[m/s]  [kg/ms] [W/mK] cp[J/kgK]

17.4 0,0761 0,412 0,185 15,0 3,829E-5 0,06 1109

17.4 0,0761 0,380 0,200 16,3 4,026E-5 0,0638 1125

23.4 0,0761 0,338 0,225 18,3 4,322E-5 0,0697 1147

24.4 0,0761 0,357 0,213 17,3 4,183E-5 0,0668 1137

24.4 0,0761 0,348 0,218 17,8 4,243E-5 0,0681 1141

8.5 0,0761 0,391 0,195 15,8 3,957E-5 0,0624 1119

9.5 0,0761 0,321 0,237 19,3 4,456E-5 0,0725 1157

Lämmönsiirtokertoimen määrittämiseksi pitää laskea Reynoldsin luku, Prantlin luku ja

Nusseltin luku. Reynoldsin luku saadaan yhtälöllä 4, Prantlin luku yhtälöllä 5 ja Nusseltin

luku yhtälöllä 6.
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µ
ρ hdw ⋅⋅

=Re (4)

missä w = nopeus [m/s]

 = tiheys [kg/m3]

dh = hydraulinen halkaisija [m]

 = viskositeetti [kg/ms]

λ
µ⋅

= pc
Pr (5)

missä  cp = ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]

 = lämmönjohtavuus [W/mK]

3
1

2
1

PrRe664,0 ⋅⋅=Nu (6)

Hydraulinen halkaisija ilmapuolella saadaan yhtälöllä 6.

vailma

vailma
ilmah U

A
d

,

,
,

4 ⋅
= (7)

jossa  Ailma,va = ilman virtausaukon pinta-ala [m2]

Uilma,va = ilman virtausaukon piiri [m]

Ilman virtausaukon pinta-ala saadaan yhtälöllä 8 ja ilman virtausaukon piiri saadaan

yhtälöllä 9.
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ilmailmavailma baA ⋅=, (8)

jossa  ailma = ilman virtausaukon paksuus [m]

bilma = ilman virtausaukon leveys [m]

ilmailmavailma baU ⋅+⋅= 22, (9)

Ilman virtausaukon paksuus saadaan yhtälöllä 10 ja virtausaukon leveys on 190 mm.

sha sklilma ⋅−= 2, (10)

jossa  hl,sk = levynpaksuus savukaasupuolella [m]

s = seinämäpaksuus [m]

Levynpaksuus ja seinämäpaksuus ovat lämmönsiirtimestä mitattavia arvoja ja ne on

esitelty taulukossa 7. Saadut Reynoldsin luvut, Prantlin luvut ja Nusseltin luvut on esitelty

ilmalle taulukossa 15.

Taulukko 15. Ilman arvoja

Päivä Re Pr Nu

17.4 2717 0,707 30,833
17.4 2358 0,710 28,765
23.4 2197 0,711 27,778
24.4 2269 0,711 28,223
24.4 2237 0,711 28,030
8.5 2399 0,709 29,000
9.5 2130 0,711 27,352

Sisäpuolinen konvektiolämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöllä 11. /2/ /16/
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ilma

ilma
ilma a

Nu λ
α

⋅
= (11)

Nusseltin (Nu) luku on esitelty ilmalle taulukossa 15. Ilman lämmönjohtavuus saadaan

Techwaren Excel @Air lisäohjelman avulla ja se on esitelty taulukossa 14.

5.2 Lämmönsiirtotehon määritys ja savukaasun massavirta

Lämmönsiirtimen teho ilmapuolella saadaan yhtälöstä 12.

( )ilmailmailmapilmamilmai TTcq ,1,2,,, −⋅⋅=φ (12)

jossa  qm = massavirta [kg/s]

T1 = lämpötila ennen lämmönsiirrintä [°C]

T2 = lämpötila lämmönsiirtimen jälkeen [°C]

Puutteellisten mittausten takia savukaasun massavirtaa ei tiedetä. Savukaasun massavirta

saadaan kuitenkin laskettua olettamalla että savukaasupuolen ja ilmapuolen

lämmönsiirtoteho on yhtä suuri. Savukaasun massavirta saadaan siis yhtälöllä 13.

( )skskskp

sk
skm TTc

q
,2,1,

. −⋅
=

φ
(13)

5.3 Konvektiolämmönsiirtokertoimen määritys savukaasupuolelle ja

kokonaislämmönsiirtokerroin

Nyt kun savukaasun massavirta on saatu selvitettyä, voidaan laskea savukaasupuolen

konvektiolämmönsiirtokerroin ja kokonaislämmönsiirtokerroin. Aloitetaan laskeminen

selvittämällä savukaasun ominaisuudet lämmönsiirtimen keskilämpötilassa. Savukaasun
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ominaisuudet saadaan Techwaren Excel @Gas ohjelmalla kun tiedetään savukaasun

keskilämpötila ja savukaasun koostumus. Savukaasun koostumukselle käytetään

ilmakertoimella 2.01 käytettyjä arvoja. Savukaasun ominaisuudet ovat esitetty taulukossa

16.

Taulukko 16. Savukaasun ominaisuudet

°C  qm [kg/s]  [kg/m3] qv [m3/s] w[m/s]  [kg/ms] [W/mK] cp[J/kgK]

17.4 0,0369 0,433 0,085 1,8 2,836E-5 0,0490 1349
17.4 0,0476 0,326 0,146 3,0 3,438E-5 0,0617 1426
23.4 0,0821 0,275 0,299 6,2 3,842E-5 0,0704 1477
24.4 0,0724 0,295 0,246 5,1 3,672E-5 0,0667 1456
24.4 0,0782 0,288 0,272 5,7 3,732E-5 0,0680 1463
8.5 0,0742 0,322 0,231 4,8 3,469E-5 0,0623 1430
9.5 0,0671 0,270 0,248 5,2 3,887E-5 0,0713 1482

Lasketaan Reynoldsin, Prandlin ja Nusseltin luvut savukaasupuolelle. Käytetään samoja

yhtälöitä, yhtälöt 4, 5 ja 6, kuin ilmapuolelle mutta savukaasun hydraulinen halkaisija

lasketaan yhtälöllä 14.

vask

vask
skh U

A
d

,

,
,

4 ⋅
= (14)

jossa  Ask,va = savukaasujen virtausaukon pinta-ala [m2]

Usk,va = savukaasujen virtausaukon piiri [m]

Savukaasujen virtausaukon pinta-ala saadaan yhtälöllä 15 ja savukaasujen virtausaukon

piiri saadaan yhtälöllä 16.
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skskvask edA ⋅=, (15)

jossa  dsk = levyjen väli [m]

esk = levynotsa leveys [m]

skskvask edU ⋅+⋅= 22, (16)

Levyjen väli ja levynotsa leveys ovat lämmönsiirtimestä mitattavia arvoja ja ne on esitelty

taulukossa 7. Saadut Reynoldsin luvut, Prantlin luvut ja Nusseltin luvut on esitelty

savukaasulle taulukossa 17.

Taulukko 17. Savukaasun arvoja

Päivä Re Pr Nu

17.4 685 0,780 15,997
17.4 729 0,795 16,608
23.4 1125 0,806 20,726
24.4 1038 0,801 19,868
24.4 1104 0,803 20,506
8.5 1126 0,796 20,649
9.5 909 0,808 18,646

Ulkopuolinen konvektiolämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöllä 17.

skh

sk
sk d

Nu

,

λ
α

⋅
= (17)

Nusseltin (Nu) luku on esitelty savukaasulle taulukossa 17. Savukaasun lämmönjohtavuus

saadaan Techwaren Excel @Gas lisäohjelman avulla ja se on esitelty taulukossa 16.
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Kokonaislämmönsiirtokerroin kertoo kuinka hyvin lämpö siirtyy aineesta toiseen

lämmönsiirtimessä ja sen käänteisluku on lämpövastus. Kokonaislämmönsiirtokerrointa

käytetään lämmönsiirtimen hyvyyden määrittämiseen. Kokonaislämmönsiirtokerroin

riippuu hyvin pitkälti lämmönsiirtimessä virtaavien aineiden ominaisuuksista, nopeuksista

ja lämmönsiirtimen rakenteesta. Kaasu-kaasu lämmönsiirtimen

kokonaislämmönsiirtokertoimen arvo on tyypillisesti väliltä 6–35 W/m2K.

Kokonaislämmönsiirtokertoimen määrittäminen on tärkeä mutta usein kaikkein epävarmin

osa lämmönsiirtimen analyysiä. Yritetään määrittää kokonaislämmönsiirtokerroin

mahdollisimman monella käyntiolosuhteella ja mahdollisten lasku- ja mittausvirheiden

eliminoimiseksi verrataan niitä lopuksi toisiinsa. Laskuissa käytetään lämpötilana

lämmönsiirtimessä vallitsevaa keskilämpötilaa. Savukaasupuolella käytetään savukaasun

keskilämpötilaa ja ilmapuolella ilman keskilämpötilaa. Kokonaislämmönsiirtokerroin

saadaan yhtälöllä 18.

ilmask

k

αα
11

1

+
= (18)

5.4 Tulokset

Esimerkkilaskut 23.4 mitatuilla arvoilla on esitetty liitteessä I ja saadut tulokset on esitelty

taulukossa 18.
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Taulukko 18. Lämmönsiirtimen lasketut suoritusarvot erilaisilla ajoparametreilla

17.4 17.4 23.4 24.4 24.4 8.5 9.5

Konvektiolämmönsiirtokerroin

• Ilma [W/m2K]

• Savukaasu [W/m2K]

231.2

31,0

229.4

40,5

242,0

57,7

235.7

52,4

238.6

55,1

226.2

50,8

247.9

52,5

Kokonaislämmönsiirtokerroin

[W/m2K]

27,3 34,4 46,6 42,9 44,8 41,5 43,4

Lämmönsiirto teho [kW] 18,9 22,9 36,1 34,3 32,7 31,8 32,9

Lämpötilojen vertailun helpottamiseksi ne on esitetty kuvassa 17.
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Kuva 17. Lämmönsiirtimen lämpötilat

Käyrä kokonaislämmönsiirtokertoimesta on esitelty kuvassa 18.

17.4 17.4 23.4 24.4 24.4 8.5 9.5
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Kuva 18. Lämmönsiirtimen kokonaislämmönsiirtokerroin
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6 LÄMPÖHÄVIÖT

Lämpöhäviöt ovat merkittävässä roolissa kun yritetään saada Bio-Stirling laitteistoa

toimimaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Erityisesti Stirling puolen lämpöhäviöt

laskevat hyötysuhdetta merkittävästi. Lasketaan ensin lämpöhäviöt teoreettisesti ja

verrataan niitä mittauksista saatuihin lämpötiloihin mahdollisten vuotojen selvittämiseksi,

jos mitatut lämpötilat ovat merkittävästi pienemmät kuin teoreettisesti laskettu lämpöhäviö

antaisi olettaa, voidaan vuodon todennäköisyyttä pitää korkeana. Koska Stirling-moottoria

on suunniteltu siirtää lähemmäs lämmönsiirrintä ja näin pienentää mahdollisten

lämpöhäviöiden vaikutusta, lasketaan teoreettiset lämpöhäviöt myös lyhyemmillä putkilla

ja verrataan niitä pitempien putkien lämpöhäviöön. Arvioidaan myös tarvittavaa

eristepaksuutta olettaen että putket olisivat lyhyet, sisällön lämpötila olisi 850 °C ja suurin

sallittu pinnan lämpötila olisi 70 °C. Laskuissa käytetään Paroc TOP Versio 2008

ohjelmaa. Oletetaan että mittaus hetkellä eristeenä käytetään PAROC Section AluCoat 100

mm ja PAROC Wired Mat 100 mm yhdistelmää sekä pintamateriaalina Alumiinia.

Kuvassa 19 nähdään eristeet lähempää.
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Kuva 19. Stirling kierron eristeet.

Taulukossa 19 on esitetty alkuarvoja lämpöhäviön laskemista varten. Esimerkiksi otetaan

samat seitsemän mittausta joita käytettiin lämmönsiirtimen suoritusarvojen

määrittämisessä. Ottamalla arvoja monista eri mittauksista yritetään määrittää eristeiden

lämmöneristys kyvyn mahdollisia muutoksia, koska Stirling-moottorille lähtevän ilman

lämpötila on jopa 1000 °C. Näin korkeasta lämpötilasta voi erityisesti eristeen mekaaninen

lujuus heikentyä. /25/
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Taulukko 19. Lämpöhäviön laskemisen alkuarvot

Ympäristön

lämpötila
20 °C

Putki

ulkohalkaisija
89 mm

Sisällön lämpötila

lämmönvaihtimelta
684°C 777°C 965°C 901°C 915°C 805°C 1000°C

Sisällön lämpötila

Stirlingiltä
460°C 510°C 540°C 436°C 490°C 480°C 542°C

Sisällön

ominaislämpö-

kapasiteetti

1109

J/kgK

1125

J/kgK

1147

J/kgK

1137

J/kgK

1141

J/kgK

1119

J/kgK

1157

J/kgK

Massavirta 0,0761 kg/s

Putken pituus

lämmönvaihtimelta

• Pitkä

• Lyhyt

3 m

1 m

Putken pituus

Stirlingiltä

• Pitkä

• Lyhyt

7 m

1 m

Vuorivillamattojen suurin suositeltu käyttö lämpötila on 750 °C ja koska nyt ilman

lämpötila on voi olla jopa 1000 °C, eristeenä suositellaan käytettäväksi keraamisen 50 mm

maton ja 120 mm vuorivillamaton yhdistelmää ja pintamateriaalina kuumasinkittyä terästä.

Tällä yhdistelmällä saavutetaan 70 °C pintalämpötila sisällön lämpötilan ollessa 850 °C ja

putken ulkohalkaisijan ollessa 89 mm. /25/
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6.1 Tulokset

Paroc TOP Versio 2008 ohjelmalla saadut tulokset lämmönsiirtimeltä Stirlingille on

esitetty taulukossa 20.

Taulukko 20. Tulokset lämmönsiirtimeltä Stirlingille

Lämpöhäviö 264,9

W/m

352,3

W/m

583,1

W/m

495,9

W/m

514,2

W/m

381,9

W/m

634,7

W/m

Ulkopinnan

lämpötila

64,4°C 78,3°C 113,2°C 100,3°C 103,1°C 83,0°C 120,7°C

Sisällön

loppulämpötila

674°C 764°C 944°C 883°C 897°C 791°C 978°C

Mitattu

loppulämpötila

684°C 777°C 818°C 760°C 791°C 740°C 872°C

Loppulämpötila

lyhyillä putkilla

681°C 773°C 958°C 895°C 909°C 800°C 993°C

Ulkopinnan lämpötila, sisällön loppulämpötila ja loppulämpötila lyhyillä putkilla on Paroc

TOP Versio 2008 ohjelmalla saatuja tuloksia. Mitattu loppulämpötila on käytännössä

mitattu lämpötila.

Mittauspisteiden puutteellisuuden takia ensimmäisissä mittauksissa saadut sisällön

loppulämpötilat eivät varmasti ole todellisia lämpötiloja mutta lämpöhäviöiden kehityksen

seuraamisen vuoksi on tärkeää yrittää ottaa selvää lämpöhäviöistä ensimmäisissä

mittauksissa. Myös havaitaan että suurimmassa osassa tapauksia mitattu lämpötila on

paljon teoreettista lämpötilaa pienempi. Tämä voisi olla seurausta vuodosta

lämmönsiirtimessä tai eristeet ovat menettäneet lämmöneristys kykyään korkeasta

lämpötilasta johtuen. Stirlingiltä takaisin lämmönsiirtimelle saadut tulokset on esitetty

taulukossa 21.



54

Taulukko 21. Tulokset Stirlingiltä lämmönsiirtimelle

Lämpöhäviö 116.1

W/m

142.4

W/m

159.9

W/m

104.8

W/m

131.4

W/m

126.2

W/m

161.1

W/m

Ulkopinnan

lämpötila

39.9°C 44.3°C 47.2°C 38.0°C 42.5°C 41.6°C 47.4°C

Sisällön

loppulämpötila

450°C 498°C 527°C 427°C 479°C 469°C 529°C

Mitattu

loppulämpötila

460°C 510°C 551°C 505°C 538°C 431°C 623°C

Loppulämpötila

lyhyillä putkilla

459°C 508°C 538°C 435°C 488°C 478°C 540°C

Kuten voidaan havaita laskettu loppulämpötila ja mitattu loppulämpötila ovat täysin

erilaisia. Kaikissa tapauksissa, paitsi yhdessä, mitattu loppulämpötila on itse asiassa

suurempi kuin lähtevä lämpötila. Tämä voidaan selittää sillä että ilmapuhallin sijaitsee

Stirlingiltä tulevalta ja lämmönsiirtimelle menevällä putkella ja lämmittää ilmaa ennen

kuin se saapuu lämmönsiirtimellä sijaitsevalle lämpöanturille. Tästä johtuen Stirlingiltä

lämmönsiirtimelle menevän putken lämpöhäviöitä ei ole järkevää tarkastella

syvällisemmin. Keskitytään lämmönsiirtimeltä tulevan ja Stirlingille menevän ilman

lämpötilaeron tarkasteluun. Kuvassa 20 on kuvattu käyrä kaikkien mittauksien

lämmönvaihtimen ja Stirling-moottorin välisestä lämpötilaerosta. Pisteet ovat

kronologisessa järjestyksessä.



55

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Aika

Lä
m

pö
til

ae
ro

 [C
]

Lämpötilaero

Kuva 20. Lämmönsiirtimen lähdön ja Stirlingin menon välisen lämpötilaeron kehitys.

Kuvasta voidaan havaita että aluksi lämpötilaero on ollut jopa negatiivinen mutta sen

jälkeen nousee jopa yli 150 °C. Yli 250 °C lämpötilaero voidaan jättää mittausvirheenä

huomioimatta. Alun negatiivinen lämpötilaero on selitettävissä mittausantureiden

asettelulla. Lämmönvaihtimelta lähtevä lämpötila mitattiin ensimmäisissä mittauksissa

lämmönsiirtimen pinnalta. Mutta vaikka lämpötila mitattiinkin lämmönsiirtimen pinnalta,

lämpötila on ero merkittävästi pienempi kuin myöhemmin. Selityksenä tälle voidaan pitää

eristeiden lämmöneristämiskyvyn heikkenemistä johtuen liian korkeista lämpötiloista

tavalliselle villaeristeelle sekä lämmönsiirtimen vuodosta johtuvaa lämpövirran

karkaamista. Eristeitä purettaessa eristevilla oli muuttunut kovaksi ja murenevaksi, joka

osaltaan tukee eristeiden lämmöneristyskyvyn heikkenemisteoriaa.

17.4 9.523.4 24.4 8.5
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7 LÄMMÖNSIIRTIMEN LIKAANTUMINEN

Lämmönsiirtimen likaantumisella tarkoitetaan materiaalin kerääntymistä

lämmönsiirtopinnoille. Lämpöpintojen likaantuminen on monimutkainen prosessi, jossa

tuhkan sulamisella on suuri merkitys. Tässä kappaleessa käsitellään ensin teoreettisesti

tuhkan muodostumista ja sen tarttumista lämpöpinnoille sekä tuhkan alkuainekoostumusta

puupolttoaineilla. Tämän jälkeen käsitellään lyhyesti teoreettisesti puupolttoaineiden

tuhkansulamiskäyttäytymistä. Ja lopuksi käsitellään likaantumiskertoimen määritystä sekä

tutkitaan lähemmin puretusta lämmönsiirtimestä otettuja kuvia.

7.1 Tuhkan muodostuminen ja tarttuminen lämmönsiirtopinnoille

Kuten aikaisemmin jo tuli esille biopolttoaineita käytettäessä lämpöpintojen likaantuminen

nousee ongelmaksi. Tuhkan muodostuminen on sarja fysikaaliskemiallisia tapahtumia,

jotka vaihtelevat polttoaineesta ja polttotekniikasta riippuen. Tuhkan likaantumis- ja

kuonaantumiskäyttäytymisessä merkitystä on havaittu alkalimetalli- (natrium, kalium),

kloori- ja rikkipitoisuudella. Nämä ovat erityisesti merkittäviä käytettäessä bio- ja

kierrätyspolttoaineita. Tuhka koostuu polttoaineessa olevista mineraaleista ja mineraalien

sulamislämpötila on tärkein likaantumiseen vaikuttava tekijä. Puun tuhka sisältää lähinnä

alkali ja maa-alkalimetalleja ja 100 % puun tuhkasta muodostuu sen orgaanisessa osassa.

Kun lämpötila nousee tietyn pisteen yli alkavat tuhkan mineraalit sulamaan ja tarttua

pintoihin kiinni. Tämä sula tuhka tartuttuaan kiinni johonkin pintaan jähmettyy ja ajan

mittaa sitä kertyy yhä enemmän. Tämä kertyminen lämmönsiirtopinnoille luonnollisesti

heikentää lämmönsiirtoa ja myös lämmönsiirtoteho laskee. /12/ /19/

Biopolttoaineita käytettäessä polttolämpötila tulisikin pitää mahdollisimman alhaisena.

Stirling-moottori tarvitsee kuitenkin käytännössä yli 1000 °C alkaakseen tuottamaan

enemmän sähköä kuin prosessi kuluttaa. Normaalisti Stirling-moottoria lämmitetään

suoraan savukaasuilla kun käytössä on vähemmän likaava polttoaine kuten maakaasu

mutta koska nyt Stirling-moottoria ei suoraan lämmitetä savukaasuilla häviöt kasvavat ja
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Stirling-moottorille menevän ilman yli 1000 °C:n lämpötilan saavuttamiseksi joudutaan

polttolämpötilaa nostamaan. Puuhakkeen sulamislämpötila on noin 1150 °C ja jotta

Stirling-moottorille menevän ilman lämpötila saadaan nostettua lähelle 1000 °C, joudutaan

haketta polttamaan jatkuvasti sen sulamislämpötilan tuntumassa. Vaikka polttolämpötilaa

pyritään pitämään sulamislämpötilaa alhaisempana, esiintyy poltossa pientä vaihtelua,

johtuen polttoaineen epähomogeenisyydestä ja massavirran pienistä vaihteluista, ja välillä

lämpötila nousee yli sulamislämpötilan. Etenkin jauhamattomilla biopolttoaineilla

polttoaineen laadun ja massavirran tasaisena pitäminen on vaikeaa. Myös polttoaineen

mineraalikoostumus voi vaikuttaa sulamislämpötilaan alentavasti, ja kun polttolämpötilaa

pidetään normaalin sulamislämpötilan suuruisena johtaa tämä polttoaineen sulamiseen. /2/

/10/ /12/

Pääosa tuhkaa muodostavista aineosista pysyy palavassa hiukkasessa ja muodostaa lopulta

yhden tai muutaman tuhkahiukkasen. Osa kuitenkin karkaa palavasta hiukkasesta

polttoprosessin yhteydessä ja vapautuu savukaasuun. Tämä vapautuminen voi tapahtua

sekä polton pyrolyysivaiheessa että koksin palamisen aikana. Tämän tyyppistä

vapautumista on todettu tapahtuvan hiilen pölypoltossa, mustalipeän poltossa sekä

laboratorio olosuhteissa oljenpoltossa. Polttoprosessin aikana tapahtuva vapautuminen

johtaa alle yhden mikrometrin kokoisiin tuhkahiukkasiin. Toistaiseksi alkali- ja maa-

alkaliyhdisteiden sekä kloorin että rikin, on todettu voivan vapautua tällä tavalla.

Voimakkaasti pelkistävien olosuhteiden on myös oletettu edistävän joidenkin vaikeasti

höyrystyvien yhdisteiden höyrystymistä polttoaine hiukkasesta. Tällaisia yhdisteitä ovat

eräät oksidit kuten piioksidi, kaliumoksidi ja magnesiumoksidi. /19/

Muodostuttuaan tuhkahiukkaset voivat reagoida sekä toistensa, että muodostuneen

savukaasun kanssa. Tässä vaiheessa polttotekniikka erityisesti ympäröivä kaasu ja

lämpötila, vaikuttavat voimakkaasti tuhkan jatkoreaktioihin. Hiilen ja turpeen pölypoltossa

sekä biomassan poltossa alkali ja maa-alkalioksidit esiintyvät pääasiallisesti alle 1 m:n

kokoisissa hiukkasissa, eivätkä yleensä aiheuta ongelmia, mikäli ne eivät reagoi

savukaasun kanssa. Jos savukaasu sisältää rikkidioksidia, tilanne muuttuu. Tällöin
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rikkidioksidi reagoi tuhkan alkali- ja maa-alkalioksidien kanssa kerrostumia aiheuttaviksi

sulfaateiksi. /19/

Likaantumismekanismeja on kahta erilaista tyyppiä kuonaantumista ja likaantumista.

Kuonaantumista tapahtuu tulipesän säteilyalueella. Tällaiset kuonakerrokset ovat yleensä

paksuja ja ulkopinnaltaan usein selvästi sulaneita. Likaantumista taas tapahtuu kattilan

konvektio-osissa, joissa lämpötila kerrostumassa on alhaisempi ja tuhkakerrostuma

suurimmalta osin kiinteässä muodossa. Periaatteessa kerrostuman muodostumiseen

lämpöpinnalle tarvitaan kaksi tärkeää edellytystä, tuhkahiukkasen on saavutettava

lämmönvaihtopinta ja hiukkasen on tartuttava pinnalle. Osittain sulanut tuhkahiukkanen

tarttuu erittäin tehokkaasti putkipinnalle. Tavallisesti näin tarttuvat hiukkaset koostuvat

alkalisilikaateista, alkali- ja maa-alkalisulfaateista, alkaliklorideista tai näiden seoksista.

Myös eri alkalivanadaatit muodostavat sulia jo melko alhaisissa lämpötiloissa (700-800

°C). Vaikka mainittujen aineiden sulamispisteet puhtaina yhdisteinä ylittävätkin monissa

tapauksissa 1000 °C niiden seokset alkavat sulaa joissain tapauksissa jo 500 °C:ssa.

Tällaiset monien aineiden seokset eivät sula äkkinäisesti jossain tietyssä lämpötilassa, vaan

niiden sulaminen tapahtuu vähitellen leveällä lämpötila-alueella, joka monissa tapauksissa

on useita satoja asteita. Tällaisista tuhkakerrostumista puhuttaessa ei siis voida käyttää

termiä sulamispiste, vaan on tarkasteltava lämpötila aluetta, jolla tuhka esiintyy sulan ja

kiinteän aineen seoksena. Taulukossa 22 on esitelty erilaisten puulajien tuhkapitoisuus ja

tuhkan alkuainekoostumuksen viitteellisiä arvoja. /19/
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Taulukko 22. Erilaisten puulajien tuhkapitoisuus ja tuhkan alkuainekoostumuksen viitteellisiä

arvoja. /19/ /22/

Polttoaine Tuhka

%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 CaO MgO Na2O K2O SO3 muu

Koivu 0,3 0,9 3,5 45,8 11,6 8,7 15,1 2,6 11,8

Mänty 0,2 3,5 2,7 41,8 16,1 3,1 15,3 4,5 13,0

Kuusi 0,3 1,0 2,7 36,8 9,8 3,2 29,6 4,3 12,6

Paju 1,7 0,09 0,06 9,9 33,3 5,1 0,2 2,4 48,9

Sahanpuru 0,08 8,3 2,0 1,9 5,2 41,8 11,8 0,7 12,3 1,9 14,1

Eukalyptus 0,4 0,6 0,2 0,3 5,9 35,1 10,4 2,3 13,6 1,9 29,7

Alkuaineista SiO2 ja Al2O3 ovat happoja ja Fe2O3, CaO, MgO, K2O ja Na2O ovat emäksiä.

Taulukosta 22 voidaan havaita että puiden tuhkan alkuainekoostumus on hyvin

emäspitoista.

7.2 Tuhkan sulamiskäyttäytyminen

Ravinnepitoisuus alentaa hakkuutähdehakkeen tuhkan sulamislämpötilaa verrattuna kuoren

ja turpeen tuhkaan. Ravinnepitoisuus on suurimmillaan neulasissa ja lehdissä.

Neulasmassan osuus hakkuutähteistä on hyvin merkittävä. Uudistuskypsässä kuusikossa

elävän latvuksen kuivamassasta neulasten osuus on noin 35 % ja hakkuutähteen

kuivamassasta 30 %. Männyllä vastaavat luvut ovat 23 % ja 20 %. /22/

Tuhkan sulamiskäyttäytymisellä on merkitystä erityisesti sellaisissa polttotekniikoissa,

joissa tuhkan sulaminen voi estää esim. palamisilman kulkeutumista. Myös tuhkan

pehmenemisestä aiheutuvan kattilan likaantumisen estämiseksi on hyödyllistä tuntea

tuhkan sulamiskäyttäytyminen. Sulamiskäyttäytymiseen vaikuttavat tuhkan koostumus,

polttolaitteet ja poltto-olot. Vaikka metsätähdehakkeen pehmenemislämpötila on noin 1175

°C voi puupolttoaineilla sintrautuminen eli tuhkahiukkasten yhteentarttuminen alkaa jo

huomattavasti alhaisemmissa 900-1000 °C lämpötiloissa. Muodonmuutospiste (IT) on eri

lähteiden mukaan 1150-1490 °C, pehmenemispiste (ST) 1180-1525 °C, puolipallopiste
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(HT) 1230-1650 °C ja juoksevuuspiste (FT) 1250-1650 °C. Taulukossa 23 on esitetty

puuntuhkan sulamiskäyttäytymistä. /22/

Taulukko 23. Puuntuhkan sulamiskäyttäytyminen. /22/

Polttoaine Tuhkan sulamiskäyttäytyminen, °C

Hapettava ilmakehä Pelkistävä ilmakehä

IT ST HT FT IT ST HT FT

Kokopuuhake,mänty 1210 1225 1250 1275 1230 1240 1245 1290

Metsätähdehake 1175 1205 1230 1250 1175 1225 1245 1260

Sahanpuru,mänty 1150 1180 1200 1225 1135 1165 1185 1205

Kuori,kuusi 1405 1550 1650 1650 1560 1580 1650 1650

Kuori,mänty 1340 1525 1650 1650 1375 1504 1506 1507

Paju 1490 1580 1570 1580

7.3 Likaantumiskerroin

Likaantumista voidaan kuvata käyttämällä ylimääräistä lämpövastusta, nimeltään

likaantumiskerroin tai likaantumisvastus Rf,. Likaantumiskerroin on pintafilmien

lämmönsiirtoseinämän ja likakerroksen summa. Fossiilisten polttoaineiden kaasupuolen

likaantumiskertoimet vaihtelevat maakaasun 0,000088 m2K/W ja hiilen 0,00881 m2K/W

välillä. Tyypillisiä likaantumiskertoimen arvoja on esitelty taulukossa 24. /18/
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Taulukko 24. Tyypillisiä likaantumiskertoimia /18/

Polttoaine Likaantumiskerroin [m2K/W]

Maakaasu 0,000088–0,00052

Propaani 0,00018–0,00053

Butaani 0,00018–0,00053

Kevyt polttoöljy 0,00035–0,0007

Diesel 0,00053

Raskas polttoöljy 0,00053–0,00123

Hiili 0,00088–0,00881

Likaantumiskertoimen teoreettinen laskeminen ilman mittauksia on käytännössä

mahdotonta ja sen voi parhaiten saada selville tekemällä kokeita testilaitteistolla ja

vertaamalla mittauksia toisiinsa. Likaantumiskertoimen määrittämiseen on kyllä annettu

kokeellisesti määritettyjä käyriä ja se voidaan näiden avulla määrittää melko hyvin mutta

näin määritetyt likaantumiskertoimet ovat loppujen lopuksi vain hyviä arvauksia.

Likaantumisprosessiin kuuluu lämmönsiirtoa, massansiirtoa, momentinsiirtoa, kemikaalien

reaktioita ja fysikaalisia prosesseja. Tämä tekee likaantumisprosessista monimutkaista ja

vaikeaa yleistää. Voidaankin sanoa että jokainen likaantuminen on yksilöllinen ja saadaan

selville ainoastaan kokeellisesti. Koska Bio-Stirling laitteisto on tarkoitettu päivittäiseen

käyttöön, sen tulisi toimia hyvän käytettävyyden saavuttamiseksi pitkiäkin aikoja ilman

laitteen pysäyttämistä vaativaa puhdistusta tai huoltoa. Esimerkiksi biopolttoainekattilaa

puhdistetaan jatkuvasti käytön aikana nuohoamalla sitä automaattisesti. Pitkän aikavälin

likaantumisen määrittämiseen ei ole käytännössä muuta keinoa kuin pitkän aikavälin

mittaukset. Pitkän aikavälin likaantumista voidaan kuitenkin yrittää approksimoida lyhyen

aikavälin mittauksien pohjalta mutta likaantumisen monimutkaisuuden vuoksi vain CFD-

laskennalla voitaisiin päästä lähelle todellisia arvoja /13/

Käytännössä lämpöpintojen likaantuminen näkyy siitä, että likainen lämmönsiirrin

jäähdyttää huonommin savukaasuja ja niiden ulosmenolämpötilat nousevat. Myös

huonontuneen lämmönsiirron takia lämmitettävän ilman ulosmenolämpötila laskee.
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Likaantumiskertoimen määrittämiseen voidaan käyttää näitä tietoja hyväksi ja mitata

lämpötilat ja paineet ennen ja jälkeen lämmönsiirtimen. Koska likaantuminen pahenee ajan

kuluessa, likaantumiskertoimen määrittämiseen tarvittaisiin arvojen mittauksia tasaisin

aikavälein ja niiden vertaamista toisiinsa likaantumisen nopeuden ja etenemisen

määrittämiseksi. Mutta nyt suoritetut mittaukset eivät sijoitu laajalle aikavälille ja näin

ollen likaantumiskerroin ei todennäköisesti kerkiä kasvaa niin paljon että se näkyisi

tuloksissa. Katsotaan aluksi tarkemmin kuinka likaantumiskerroin määritellään.

Likaantumiskertoimen laskemiseen voidaan käyttää yhtälöä 18.

puhdastlikaantunu
f kk

R 11
−= (18)

Likaantumiskerroin on siis kääntäen riippuvainen kokonaislämmönsiirtokertoimesta.

Likaantumistarkastelu voidaankin aloittaa määrittämällä kokonaislämmönsiirtokerroin.

Kokonaislämmönsiirtokerroin laskettiin jo edellä seitsemälle esimerkki mittaukselle mutta

nyt mittausvirheiden eliminoimiseksi käytetään myös savukaasun poistumislämpötilalle

ohjauslaitteella mitattua lämpötilaa, kun aikaisemmin käytettiin manuaalisesti

lämmönsiirtimen pinnalta mitattua arvoa, myös tällä kertaa käytettäviä tuloksia on

enemmän kuin aikaisemmin. Lasketaan aluksi kokonaislämmönsiirtokerroin edellä

esitettyjen yhtälöiden avulla ja esitetään ne käyränä ajan suhteen.

Kokonaislämmönsiirtokertoimen laskemiseen käytettävät lämpötilat ovat esitetty kuvassa

21 ajan suhteen. Mittausten määrästä johtuen ne esitetään vain käyränä.
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Kuva 21. Lämpötilojen kehitys

Käyristä nähdään että ensimmäisiä mittauksia lukuun ottamatta, savukaasun sisääntulo- ja

ilman poistumislämpötilat sekä savukaasun poistumis- ja ilman sisääntulolämpötilat ovat

hyvin lähellä toisiaan. Mutta koska 17.4 suoritetuissa mittauksissa ei ohjainlaitteella

mitattu savukaasun lämpötiloja, voidaankin olettaa että ohjauslaitteen mittaus antaa

lämpötiloista lähempänä totuutta olevan arvon kuin manuaalisesti lämmönsiirtimen

pinnalta mittaus.

Kokonaislämmönsiirtokerroin lasketaan aikaisemmin esitettyjen yhtälöiden perusteella.

Uusilla savukaasun poistumislämpötiloilla saadut kokonaislämmönsiirtokertoimet on

esitetty kuvassa 22. Koska ensimmäisen mittauksen lämpötilat vaihtelivat paljon, niitä ei

sisällytetä kokonaislämmönsiirtokertoimen käyrään.

17.4 9.5
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Kuva 22. Lämmönsiirtimen kokonaislämmönsiirtokertoimen kehitys

Koska viimeisenä suoritettu mittaus antaa kaikkein suurimman k-arvon,

likaantumiskertoimen arvoksi tulisi negatiivinen luku ja näin ollen likaantumiskertoimen

erillinen laskeminen ei ole järkevää. Voidaankin todeta että näin lyhyen ajan mittauksilla ei

likaantumiskerroin merkittävästi kasva. Etenkin kun lämpötiloja ei pyritty pitämään

mittauksissa tasaisina vaan suoritetuilla testeillä haettiin laitteiston suorituskykyä erilaisilla

lämpötiloilla.  /14/ /17/

Vaikka näyttää vahvasti siltä että likaantuminen ei näy tuloksissa näin pienellä aikavälillä,

tutkitaan vielä lämmönsiirtotehon kehitystä kaikissa mittauksissa. Oletetaan taas että ilman

massavirta on 0,0761 kg/s ja että ilmapuolen ja savukaasupuolen lämmönsiirtoteho on yhtä

suuri.  Lämmönsiirtotehon kehitys on kuvattu kuvassa 23. Tähänkään käyrään ei sisällytetä

ensimmäisiä mittauksia.

17.4 9.5
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Kuva 23. Lämmönsiirtimen lämmönsiirtotehon kehitys

Lämmönsiirtoteho näyttää laskevan alun noin 35 kW:sta noin 25 kW:iin mutta nousee

lopussa takaisin melkein 35 kW:iin. Koska lopun mittauksissa on lämpötila saman verran

kuin alun mittauksissa mutta lämmönsiirtoteho on hieman pienempi, voisi tämä johtua

lämmönsiirtimen likaantumisesta. Mahdollisesta vuodosta johtuva lämmönsiirtotehon

laskeminen on myös yksi vaihtoehto.

7.4 Kuvien tarkastelu

Likaantuminen saadaan parhaiten selville purkamalla lämmönsiirrin ja tarkastelemalla

pintojen likaantumista. Seuraavaksi tutkitaan puretusta lämmönsiirtimestä otettuja kuvia

lähemmin. Kuvassa 24 on lämmönsiirtimen savukaasun sisääntulosta ensimmäinen paketti.

17.4 9.5
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Kuva 24. Ensimmäinen paketti

Kuvassa oleva paketti on polttokammiosta katsottaessa ensimmäisenä ja on siis kaikkein

kuumimmassa lämpötilassa. Tämä paketin pitäisi teoriassa olla siis kaikkein likaantunein

lämmönsiirtimen paketeista. Ottaen huomioon erittäin kuuman lämpötilan paketti ei ole

likaantunut merkittävästi. Kuumasta lämpötilasta johtuvaa metallin tummumista on

havaittavissa. Koska tämä paketti on lämmönsiirtimen likaantunein osa, tarkastellaan sitä

hieman tarkemmin kuvassa 25.
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Kuva 25. Ensimmäinen paketti lähempää

Kuvassa nähdään kuinka lämmönsiirtopinnoille on tarttunut kuonaa mutta erittäin

kuumassa lämpötilassa poltetulle biopolttoaineelle tämä on normaalia. Seuraavaksi

katsotaan kuvaa toisesta paketista, kuva 26.
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Kuva 26. Toinen paketti

Toinen paketti on hieman vähemmän likaantunut kuin ensimmäinen mutta tässäkin

paketissa on havaittavissa metallin tummumista eli lämpötila on korkea vielä toisessa

paketissa. Seuraavaksi katsotaan kolmatta pakettia kuvassa 27.
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Kuva 27. Kolmas paketti

Kolmannessa paketissa ei lämpöpinnoilla näy likaantumisen merkkejä käytännössä

ollenkaan. Tämä tarkoittaa että lämpöpinnoille tarttuvat hiukkaset eivät kulkeudu toista

pakettia pidemmälle. Lopuksi tarkastellaan viimeistä eli neljättä pakettia kuvassa 28.
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Kuva 28. Neljäs paketti

Myös neljäs paketti ei näytä likaantumisen merkkejä. Otetut kuvat tukevat laskemalla

saatuja tuloksia siitä että lämmönsiirtimen likaantuminen ei nouse ongelmaksi. Etenkin

kaksi viimeistä pakettia näyttävät hyvinkin puhtaalta kun otetaan huomioon että käytetty

polttoaine on biopolttoainetta.

Lisäksi mainittakoon että korkeasta lämpötilasta johtuen metalli alkoi hilseillä ja tämä

hilseilystä tuleva jäte kerääntyi lämmönsiirtimen alaosaan yhdessä lentotuhkan kanssa.

Lämmönsiirtimen alaosa ei kuitenkaan ole lämmönsiirtopintaa ja voitaisiin helposti

puhdistaa jos se pystyttäisiin avaamaan
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8 TULOSTEN TARKASTELU

Aloitetaan tulosten tarkastelu esimerkkinä otetuista mittauksista. Näiden alkuarvoissa

oleva savukaasun ulostulolämpötila lämmönsiirtimeltä on siis lämmönsiirtimen pinnalta

mitattu arvo. Tämän mittauspisteen käytön vaikutus havaitaan lämpötilojen muutosta

kuvaavasta käyrästä, kuva 17. Ilman sisääntulolämpötila ja savukaasun poistumislämpötila

heittelevät huomattavasti ja aluksi savukaasun lämpötila on jopa paljon pienempi kuin

ilman lämpötila. Kokonaislämmönsiirtokerroin kaasu-kaasu lämmönsiirtimessä useasti

vaihtelee välillä noin 6–35 W/m2K. Esimerkeissä saadut kokonaislämmönsiirtokertoimet

puolestaan ovat väliltä 27–47 W/m2K riippuen mittausolosuhteista.

Kokonaislämmönsiirtokertoimen laskemisessa on tietty epävarmuustekijä, koska

savukaasun massavirtaa ei ole saatu mitattua ja ilman massavirtakin perustuu 25 °C

lämpötilassa tehtyyn kokeeseen ja olettaen että ilman massavirta ei muutu mittausten

aikana, näin ollen tulosten oikeellisuutta voidaan hieman kyseenalaistaa. Myös lämpötilan

mittaus etenkin ensimmäisissä mittauksissa ei ollut niin kattavaa kuin sen olisi toivonut

olevan. Tämä kaikki huomioon ottaenkin esimerkeistä saadut

kokonaislämmönsiirtokertoimet ovat todella hyviä. Hallitseva tekijä on ilman

konvektiolämmönsiirtokerroin, tämä johtuu ilman suuresta tilavuusvirrasta verrattuna

savukaasuun.

Tarkastellaan seuraavaksi lämpötiloja ja kokonaislämmönsiirtokerrointa kun savukaasun

poistumislämpötila otetaan ohjainlaitteen tallentamista arvoista. Kuvasta 21 nähdään että

nyt ilman sisääntulolämpötila ja savukaasun poistumislämpötila ovat hyvin lähellä toisiaan

eivätkä heittele juuri yhtään. Savukaasun poistumislämpötila näyttää kasvavan hieman

savukaasun sisääntulo lämpötilaan verrattuna eli lämmönsiirrin ei enää lopussa jäähdytä

savukaasua niin tehokkaasti kuin aluksi. Näillä alkuarvoilla saadut

kokonaislämmönsiirtokertoimet ovat väliltä 36–41 W/m2K. Tälläkin tavalla lasketut

kokonaislämmönsiirtokertoimet ovat siis todella hyviä jos verrataan keskiverto kaasu-

kaasu lämmönsiirtimeen.
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Likaantuminen ei näin pienellä aikavälillä näytä vaikuttavan tuloksiin yhtään päinvastoin

mitä myöhemmin mittaus on otettu sitä suurempi kokonaislämmönsiirtokerroin näyttää

olevan. Toisaalta savukaasun poistumislämpötila näyttää hieman kasvavan ja

lämmönsiirtoteho pienevän lopussa, joka voisi tarkoittaa lämmönsiirtimen likaantumista.

Tätä ristiriitaisuutta voidaan selittää osaltaan sillä että laskuissa ilman massavirtaa pidetään

vakiona ja jokaisessa mittauksessa muuttumattomana. Todellisuudessa asia ei

varmastikaan ollut näin. Myös lämpötilan kasvaessa kokonaislämmönsiirtokerroin näyttää

kasvavan, jos lämpötila olisi pyritty pitämään kokoajan vakiona, voitaisiin ehkä nähdä

kokonaislämmönsiirtokertoimen pieneneminen. Puretusta lämmönsiirtimestä otetuista

kuvistakin voidaan nähdä että likaantumista ei ole tapahtunut merkittävästi ottaen

huomioon että polttoaineena käytetään haketta ja polttolämpötila on huomattavan korkea.

Voidaankin sanoa että tämän mallisen lämmönsiirtimen likaantuminen ei näytä

muodostuvan ongelmaksi.

Putkistojen lämpöhäviöt näyttävät kasvavan ajan suhteen aluksi, kuva 20, mutta lopussa

lämpötilaero on melkein vakio. Mutta yli 100 °C lämpötila ero noin 3 metrin matkalla on

hyvin paljon. Lämpöhäviö näyttääkin olevan likaantumista suurempi ongelma.

Lämpöhäviöt voivat johtua lämmönsiirtimen vuodosta, eristeiden lämmöneristys kyvyn

heikkenemisestä tai näiden yhdistelmästä. Jos jatkossakin Stirling-moottorille menevän

ilman lämpötila on tarkoitus pitää yli 750 °C, olisi eristeenä hyvä käyttää keraamisen

maton ja eristevillan yhdistelmää, koska tavallisen eristevillan korkein suositeltu

käyttölämpötila on 750 °C ja sintraantumispiste on noin 900 °C. Putkien lyhentäminen

myös vähentäisi lämpöhäviöitä. Teoriassa putkien lyhentäminen kolmesta metristä yhteen

metriin nostaisi loppulämpötilaa noin 1000 °C lähtölämpötilassa noin 15 °C jos

käytettäisiin vanhoja eristeitä ja 16 °C jos käytettäisiin suositeltuja eristeitä. Käytännössä

suositeltujen eristeiden käyttäminen saattaisi nostaa loppulämpötilaa huomattavasti

enemmän johtuen korkean lämpötilan aiheuttamasta villan lämmöneristyskyvyn

heikkenemisestä. /25/
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9. YHTEENVETO

Tässä työssä tutkittiin Bio-Stirling mikrovoimalaa Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston

toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli selvittää laitteistossa käytetyn pelkän

konvektiolämmönsiirtimen kokonaislämmönsiirtokerroin sekä lämmönsiirtoteho erilaisilla

ajoparametreilla. Mittauksista oli tarkoitus selvittää myös lämmönsiirtimen mahdollinen

likaantuminen ajansuhteen, kun käytettävänä polttoaineena oli puuhake. Laskuista

saaduista tuloksista kävi selville että verrattuna normaaliin kaasu-kaasu lämmönsiirtimeen

kokonaislämmönsiirtokerroin on hyvä sekä likaantuminen ei ole merkittävässä roolissa

ainakaan lyhyellä ajanjaksolla. Puretusta lämmönsiirtimestä otetut kuvat myös vahvistivat

laskuista saadut tulokset.

Toinen työssä tutkittu asia oli Stirlingille menevän ja Stirlingiltä tulevan ilmaputken

teoreettisten ja mitattujen lämpöhäviöiden eroja. Lisäksi tutkittiin lämpöhäviöiden

kehitystä jos putkea lyhennettäisiin, myös eristeiden vaihtamisen vaikutusta lämpöhäviöön

tutkittiin. Teoreettiset loppulämpötilat olivat huomattavasti korkeampia kuin mitattu

lämpötilat. Tämä johtuu joko lämmönsiirtimessä sijaitsevasta vuodosta tai eriste villan

lämmöneristys kyvyn heikkenemisestä.

Seuraavaksi lämmönsiirtimenä on tarkoitus kokeilla säteily- ja konvektiolämmönsiirtimen

hybridiä, jonka säteily osa sijoitetaan polttokammioon. Tämä tarkoittaisi että

polttolämpötilaa voitaisiin laskea parantuneen lämmönsiirtokyvyn johdosta ja tuhkan

sulaminen ei olisi enää niin suuri ongelma. Tämän mallisella lämmönsiirtimellä on paljon

potentiaalia mutta sen kehittäminen tulee olemaan vaikeaa. Jos uudella lämmönsiirtimellä

on tarkoitus lämmittää Stirlingille menevä ilma yli 750 °C olisi hyvä pitää putket

mahdollisimman lyhyenä ja käyttää eristeenä keraamisen maton ja eristevillan yhdistelmää.

Koska Stirling tarvitsee noin 1000 °C lämpötilan, on 750 °C ylitys itsestään selvää.

Erinäköisistä ongelmista johtuen en itse henkilökohtaisesti päässyt suorittamaan mittauksia

ja näin en päässyt tutkimaan kaikkia haluamiani asioita. Saamistani mittauksista sain

kuitenkin tutkittua tärkeimpiä asioita, mutta koska kuitenkin todenmukaisten tulosten



74

teoreettinen laskeminen vaati että alkuarvot ovat mahdollisimman lähellä totuutta ja

tarpeeksi kattavat on tulosten todenmukaisuus hieman kyseenalaista. Nyt erityisesti

savukaasun ja ilman massavirran mittaus olisi auttanut saamaan tuloksista vielä

todenmukaisempia. Saamani tulokset ovat siis suuntaa antavia.
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LIITE I: ESIMERKKILASKUT

Ilmakertoimen lasketaan yhtälöllä 1. Ilmakerroin lasketaan ensin savukaasun

happiprosentilla 6.
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Lasketaan ilmakerroin seuraavaksi savukaasun happiprosentilla 9.3.
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Lasketaan ilmakerroin vielä savukaasun happiprosentilla 12.
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Yhtälön 2 perusteella excelillä tehdyt iteraatiot on esitetty taulukoissa L.1, L2 ja L3.

Saadulle ilmakertoimille jokaiselle iteroidaan oma adiabaattinen lämpötila.

Taulukko L1. Adiabaattinen lämpötila ilmakertoimella 1,5

Pa tehollinen lämpöarvo yCO2 yH2O yN2 ySO2 yO2 ht msk/pa

0,17 0,10 0,66 0,00 0,07 7,465 kg/kg,pa
13000 kJ/kg,pa 286 310 1047 0 98 1741 12998 kJ/kg,pa

17 10 66 0 7 100 %
Tad 1408  °C
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Taulukko L2. Adiabaattinen lämpötila ilmakertoimella 2,01

Pa tehollinen lämpöarvo yCO2 yH2O yN2 ySO2 yO2 ht msk/pa

0,13 0,08 0,68 0,00 0,10 9,665 kg/kg,pa
13000 kJ/kg,pa 173 190 860 0 122 1345 12997 kJ/kg,pa

13 8 68 0 10 100 %
Tad 1143  °C

Taulukko L3. Adiabaattinen lämpötila ilmakertoimella 2,7

Pa tehollinen lämpöarvo yCO2 yH2O yN2 ySO2 yO2 ht msk/pa

0,10 0,06 0,70 0,00 0,13 12,640 kg/kg,pa
13000 kJ/kg,pa 102 115 689 0 122 1029 13001 kJ/kg,pa

10 6 70 0 13 100 %
Tad 915  °C

Lämmönsiirtimen suoritusarvojen esimerkkilaskuissa käytetään 23.4 mitattuja alkuarvoja.

Ensin lasketaan ilman massavirta yhtälöllä 3.
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Ilman virtausaukon pinta-ala saadaan yhtälöllä 8.

2
, m00152.0m19.0m008.0 =⋅=⋅= ilmailmavailma baA

Ja virtausaukonpiiri yhtälöllä 9

0.396mm19.02m008.0222, =⋅+⋅=⋅+⋅= ilmailmavailma baU
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Nyt voidaan laskea ilmapuolen hydraulinen halkaisija yhtälöllä 7.
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Reynoldsin luku saadaan yhtälöllä 4.
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Prandlin luku lasketaan yhtälöllä 5.
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Kun tiedetään Reynoldsin luku ja Prandlin luku voidaan laskea Nusseltin luku yhtälöllä

6.

778.27711.02197664.0PrRe664.0 3
1

2
1

3
1

2
1

=⋅⋅=⋅⋅= ilmailmailmaNu

Ilmapuolen konvektiolämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöllä 11.
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Lämmönsiirtoteho ilmapuolella saadaan yhtälöllä 12

( ) ( ) WC
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J
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kgTTcq ilmailmailmapilmamilma 3613755196511470761.0,1,2,, =°−⋅=−⋅⋅=φ
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Koska lämmönsiirtoteho oletetaan ilma- ja savukaasupuolella samaksi, savukaasun

massavirta voidaan laskea yhtälöllä 13
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q
skskskp
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skm 0821.0

6679651477
36137

,2,1,
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°−⋅
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=

φ

Savukaasun virtausaukon pinta-ala saadaan yhtälöllä 15.

2
, 00593.0456.0013.0 mmmedA skskvask =⋅=⋅=

Savukaasun virtausaukon piiri saadaan yhtälöllä 16.

mmmedU skskvask 938.0456.02013.0222, =⋅+⋅=⋅+⋅=

Kun virtausaukon halkaisija ja piiri tiedetään, voidaan savukaasupuolen hydraulinen

halkaisija laskea yhtälöllä 14.
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Savukaasun Reynoldsin luku saadaan samalla yhtälöllä kuin ilmallekin, yhtälöllä 4.
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Prandlin luku savukaasulle saadaan myös samalla yhtälöllä kuin ilmallekin, yhtälöllä 5.
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Kun tiedetään Reynoldsin luku ja Prandlin luku voidaan laskea Nusseltin luku yhtälöllä

6.
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Savukaasupuolen konvektiolämmönsiirtokerroin saadaan yhtälöllä 17.
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Lopuksi kokonaislämmönsiirtokerroin lasketaan yhtälöllä 18.
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