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Symboliluettelo
A

suodatuspinta-ala

m2

c

kuivan kakun massa / suodoksen tilavuus

kg/m3

c

epäpuhtauden pitoisuus ulostulevassa nesteessä

mol/dm3

c0

epäpuhtauden pitoisuus alkutilanteessa

mol/dm3

cL

nesteen lämpökapasiteetti

kJ/kg K

cs

kiintoaineen lämpökapasiteetti

kJ/kg K

cW

epäpuhtauden pitoisuus pesuliuoksessa

mol/dm3

h

ominaisentalpia

kJ/kg

Δhv

höyrystymisentalpia

kJ/kg K

K

suodinkakun läpäisevyys

m2

L

suodinkakun paksuus

m

m st

höyryn massavirta

kg/s

N

kokoonpuristuvuustekijä

-

pke

kapillaaripaine

Pa

Δp

paine-ero kakun yli

Pa

Δp 0

skaalauspaine-ero

Pa

Q

pesunesteen tilavuusvirta

m3/s

R

suodinkankaan vastus

1/m

rc

kakun vastus

1/m2

rhuok

huokosen säde

m

S

kakun saturaatio

-

t

aika

s

ts

vakiopainesuodatuksen alkamisajankohta

s

Tf(p)

kakun loppulämpötila

K

Ti

kakun alkulämpötila

K

umax

fluidin maksiminopeus

m/s

U0

nesteen nopeus kakun huokosissa

m/s

V

suodoksen tilavuus

m3

Vs

suodoksen tilavuus vakiopainesuodatuksen

⋅

alkamishetkellä

m3
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W
WR

pesunesteen tilavuuden suhde suodinkakun
huokostilavuuteen

-

pesusuhde

-

Kreikkalaiset symbolit

α av

keskimääräinen kakun ominaisvastus

α av , 0

kakun keskimääräinen ominaisvastus, kun paine-ero

m/kgka

kakun yli on ∆p0

m/kgka

ε

huokoisuus

-

ε av

keskimääräinen huokoisuus

-

η

fluidin viskositeetti

Pas

μ

suodoksen viskositeetti

Pas

μf

pesunesteen viskositeetti

Pas

μW

emänesteen viskositeetti

Pas

ρf

emänesteen tiheys

kg/m3

ρL

nesteen tiheys

kg/m3

ρs

kiintoaineen tiheys

kg/m3

ρw

pesunesteen tiheys

kg/m3
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1

Johdanto

Suodatusta käytetään nesteen ja kiintoaineen erottamiseen. Neste ja kiinteä aine
erotetaan toisistaan suodatinväliaineen avulla. Yleisimmin suodatinväliaineena
käytetään suodatinkangasta. Suodatuksen jälkeen talteen otetaan yleensä joko
neste tai kiintoaine, joissain tapauksissa sekä neste että kiintoaine.
Suodatuksessa liete johdetaan suodinväliaineen läpi ylipaineen, alipaineen,
painovoiman tai keskipakovoiman avulla. Suodinkammiossa kiintoaineesta
muodostuu kakku väliaineen pinnalle kun neste virtaa kiintoainekerroksen ja
suodatinväliaineen läpi. Usein kakun läpi johdetaan erillinen pesuneste
kiintoainekerroksen puhdistamiseksi. Suodinkakkuun jää aina jonkun verran
nestettä suodatuksen ja pesun jälkeen, joten se on kuivattava. Perinteisesti kakku
kuivataan johtamalla ilmavirta kakun läpi ja/tai puristamalla kakkua mekaanisesti.
Tähän perinteiseen suodatusprosessiin liittyy kuitenkin ongelma: se joudutaan
suorittamaan useammassa vaiheessa. Tästä aiheutuu ongelmia mm. laitteiston
monimutkaisuuden takia. Usein monivaiheinen prosessi on myös aikaa vievä.
Viimeaikoina on alettu tutkia voisiko kakun pesun ja kuivauksen yhdistää
käyttämällä höyryä, joka sekä pesisi kakun että kuivaisi sen termisesti.
Tämä on houkutteleva vaihtoehto siksi, että yhdistämällä kaksi prosessia voidaan
mahdollisesti saavuttaa ajallisia ja taloudellisia säästöjä. Höyryn käyttö ei ole
kuitenkaan ongelmatonta. Höyryn kuumuudesta johtuen se ei sovellu kaikkien
kiintoainetyyppien käsittelyyn. Korkea lämpötila voi aiheuttaa myös laitteistolle
tiettyjä vaatimuksia. Höyryn tuottaminen on energiaa kuluttavaa, joten sen
tuottaminen on yksi uusi kustannustekijä verrattuna perinteisiin pesu- ja
kuivausprosesseihin. Tässä työssä on tarkoitus tutkia, miten hyvin höyry soveltuu
erityyppisten kiintoaineiden pesuun ja kuivaukseen ja onko se taloudellisesti
järkevä vaihtoehto.
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Teoriaosa
2

Kiintoaine-neste-erotus

Kiintoaineen ja nesteen erotus toisistaan on yksi tärkeimmistä teollisista
yksikköprosesseista. Sitä voidaan käyttää erottamaan kiintoainetta suspensiosta tai
puhdistamaan nestettä ja ottamaan sitä talteen. [1,2] Tässä työssä keskitytään
kuitenkin

erotusprosessiin,

jonka

tarkoituksena

on

lähinnä

kiintoaineen

talteenotto.

2.1 Suodatus
Suodatus on erotusprosessi, jossa kahden eri faasin muodostama seos johdetaan
huokoisen väliaineen lävitse. Suodatustapoja on pääasiassa neljää erilaista:
kakkusuodatusta,

rakeissuodatusta,

ristivirtaussuodatusta

ja

siivilöintiä.

Kakkusuodatus on tavoista yleisin. Siinä suodatus tapahtuu joko alipaineen,
ylipaineen tai keskipakovoiman vaikutuksesta. [3]
Rakeissuodatus on kiintoaineen ja nesteen erottamista toisistaan esimerkiksi
hiekkapedin avulla. Tällöin liete syötetään siis hiekkapedin läpi ylhäältä alaspäin
ja nesteen sisältämät kiintoainepartikkelit kerääntyvät hiekkapedin sisään.
Ristivirtaussuodatuksessa suspensio johdetaan väliaineen pinnan suuntaisesti,
jonka johdosta kiintoainekakun kasvaminen väliaineen pinnalla hidastuu. Sitä
käytetään yleisesti membraanisuodatuksessa, jonka tavoitteena on yleensä tuottaa
puhdasta suodosta. Siivilöintiä puolestaan käytetään esimerkiksi silloin kun
suspensiossa on suuria kiintoainepartikkeleja. Tämän työn suodatustyyppinä
toimii

kakkusuodatus,

joten

sen

ominaisuuksiin

perehdytään

paremmin

myöhemmin. [4,5]
Suodatustekniikat jaetaan kolmeen eri ryhmään. Ne voidaan jakaa mekanismin
mukaan, ajavan voiman mukaan ja prosessin mukaan. Suodatuksessa ajavana
voimana toimii paine-ero väliaineen yli. Tämän perusteella suodattimia voidaan
jakaa sentrifugeihin, paine-, painovoima- ja vakuumisuodattimiin. [1,4]
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2.2 Painesuodatus
Kakkusuodatuksessa suspensio johdetaan suodinkankaan läpi [1]. Nesteen
virratessa kankaan läpi, muodostuu kankaan pinnalle kiintoainekerros eli
suodinkakku. Suodatuksen edistyessä suodinkakku kasvaa koko ajan, jolloin myös
virtauksen vastus kasvaa [4]. Näitä ilmiöitä käsitellään myöhemmin.
Painesuodatus on yksi kakkusuodatuksen tyypeistä, muita ovat keskipakovoimaja vakuumisuodatus. Painesuodatus on käytetyin suodatustyyppi ja sitä käytetään
yleensä lietteille, joiden kiintoainepitoisuus on 1 % tai sitä suurempi.
Kakkusuodatuksen periaate on esitetty kuvassa 1. [4,5,6]

Kuva 1

Kakkusuodatuksen periaate. [4, s.172]

Kiintoaine-nesteseos johdetaan suljettuun suodinkammioon pääasiassa ylipaineen
avulla.

Painesuodatuksen

varsinaisena

väliaineena

toimii

suodinkangas.

Suodatuksen edetessä suodinkakku kasvaa ja alkaa myös toimia väliaineena.
Painesuodatuksessa suodos johdetaan väliaineen läpi. Tällöin kiintoaine jää
kankaan pinnalle ja puhtaampi suodos virtaa kakun ja kankaan läpi. [4,5,6]
Suodatinväliaine aiheuttaa aluksi yksin suodatusvastusta. Suodatusvastus kasvaa
suodatuksen edetessä. Pienet partikkelit tunkeutuvat suodatinväliaineen huokosiin,
jolloin se alkaa tukkeutua. Kankaan huokosia suuremmat tai yhtä suuret
partikkelit jäävät kankaan pinnalle. Myös kankaan huokosia pienemmät
partikkelit jäävät kankaan pinnalle, jos pitoisuus lietteessä on riittävän korkea.
Tällöin suodatinväliaineen pinnalle muodostuu suodattavana materiaalina
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tulevalle

lietteelle

toimiva

suodinkakku.

Suodatus

tapahtuu

yleensä

vakiopaineessa, mutta kakun aiheuttama painehäviö kasvaa suodatuksen edetessä.
Suodinkakun kasvu ja sen paksuuntuminen aiheuttaa siis suodatusvastuksen
suurenemista, jolloin kankaan läpi virtaavan suodoksen tilavuusvirta pienenee.
Tilavuusvirran väheneminen esimerkiksi vakiopaineessa tapahtuu ajan suhteen
johtuen kankaan ja kakun vastuksesta. [4,5,6]
Suodinkankaana toimii yleensä huopamainen kudos, kuiduista valmistettu kangas
tai verkkomainen viira. Yleisin väliaine on kudottu kangas. [1,4] Suodatustulosta
voidaan joskus parantaa myös apuaineiden avulla, esimerkiksi jos lietteen
kiintoaine on hienojakoista ja suodinkakun muodostuminen tästä johtuen vaikeaa.
[7,8] Kuvassa 2 on esitetty eräitä suodinkangastyyppejä.

Kuva 2

Yleisimmät suodinkankaiden kudontasidokset. [1]

2.3 Vakiopainesuodatuksen perusyhtälöitä
Yleisin ja yksinkertaisin tapa saada suodatuksesta tietoa on vakiopainesuodatus.
Siinä suodatus toteutuu vakiopaine-erolla, jolloin suodoksen tilavuusvirta vähenee
suodatuksen edistyessä. Svarovsky esittää suodatuksen perusyhtälön (1) muodossa
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dt
V
μR
= α av μc 2 +
dV
A Δp AΔp

jossa

(1)

t

aika

V

suodoksen tilavuus

α av

keskimääräinen kakun ominaisvastus

μ

suodoksen viskositeetti

c

suodatusvaiheen lopussa kuivan kakun massa per
suodoksen tilavuus

A

suodatuspinta-ala

Δp

paine-ero kakun yli

R

suodinkankaan vastus

Yhtälö (1) on integroitu olettaen, että c, α av ja R ovat vakioita

α μc
μR
t
= av2 V +
V 2 A Δp
AΔp

Termiä

(2)

t
ei yleensä lasketa, vaan se mitataan kokeellisesti. Termit α av ja R
V

lasketaan kuvaajan kertoimista yhtälön (2) avulla. Kuvaaja on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3

Yhtälöstä (2) muodostettu kuvaaja vakiopainesuodatuksesta. [4, s.178]
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Kuvan 3 avulla voidaan muodostaa yhtälö (3)

t
= aV + b
V

(3)

Jossa kulmakerroin a ja y-akselin leikkauspiste b voidaan määritellä yhtälöiden
(4) ja (5) mukaan seuraavasti

a=

b=

α av μc

(4)

2 A 2 Δp

μR

(5)

AΔp

Yleensä edellä esitetyt parametrit eivät ole vakioita, koska paine-ero todellisissa
suodatuksissa ei nouse hetkessä vakioarvoon, vaan siihen kuluu vähän aikaa.
Svarovskyn [4] mukaan paineen nostosta aiheutunut epälineaarisuus voidaan
ohittaa, kun oletetaan paine-eron kakun yli olevan vakio vakiopainesuodatuksen
alkamisajankohdan jälkeen. Yhtälö (1) on tällöin integroitu yhtälön (6) muotoon

α μc
t − ts
μR
= av2 (V + Vs ) +
V − Vs 2 A Δp
AΔp
jossa

(6)

ts

vakiopainesuodatuksen alkamisajankohta

Vs

suodostilavuus vakiopainesuodatuksen alkamishetkellä

Suodinkakut

voivat

olla

Kokoonpuristuvuuden
käyttäytymistä.
ominaisvastuksen

kokoonpuristumattomia

avulla

pystytään

Kokoonpuristuville
avulla

kokoonpuristumattoman

tai

tutkimaan

kakuille

voidaan

kokoonpuristuvuustekijä

suodinkakun

kokoonpuristuvia.
kiintoainekerroksen
määrittää

kakun

N.

Täysin

kokoonpuristuvuustekijä

Kokoonpuristuvuustekijä voi saada korkeintaan arvoksi yksi.

on

nolla.
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Kokoonpuristumattomilla kakuilla huokoisuus ja ominaisvastus ovat vakioita.
Kokoonpuristumattomilla kakuilla kakun ominaisvastus α on yhtä suuri kuin
keskimääräinen

kakun

kiintoainekerros

ominaisvastus

muuttuu

kokoonpuristuvuustekijä

N

αav.

Kokoonpuristuvilla

suodatuksen
on

0-1.

edetessä,

Kokoonpuristuvilla

kakuilla

jolloin

sen

kakuilla

kakun

ominaisvastus α laskee suodinkankaalta kakun yläpintaan mentäessä, jolloin
voidaan laskea myös keskimääräinen kakun ominaisvastus αav. Huokoisuus
puolestaan kasvaa kokoonpuristuvilla kakuilla suodinkankaalta kakun yläpintaan
mentäessä.

α av

jossa

⎛ Δp
= α av ,0 ⎜⎜
⎝ Δp0

α av , 0

⎞
⎟⎟
⎠

N

(7)

kakun keskimääräinen ominaisvastus, kun paine-ero
kakun yli on ∆p0

Δp 0

skaalauspaine-ero

N

kokoonpuristuvuustekijä

2.4 Jälkikäsittelymenetelmät
Suodinkakun

jälkikäsittelymenetelmiä

Jälkikäsittelymenetelmillä

pystytään

ovat

pesu,

yleisesti

puristus

alentamaan

ja

kuivaus.

suodinkakun

kosteuspitoisuutta ja parantamaan sen puhtautta. [1,2]
Puristus tarkoittaa suodinkakun kokoonpainamista mekaanisesti, jolloin kakusta
poistui vesi. Sillä voidaan siis pienentää niin kakun huokoisuutta kuin
loppukosteuttakin. Puristus voidaan suorittaa joko suodatuksen tai pesun jälkeen.
Suodinkakun kuivausta ja pesua esitellään seuraavaksi tarkemmin. [4,5]

2.4.1 Suodinkakun kuivaus
Suodinkakun kuivauksen tarkoituksena on saada mahdollisimman kuiva kakku
aikaiseksi. Kakussa oleva neste voidaan poistaa joko mekaanisessa puristuksessa
tai hydrodynaamisesti ilmakuivauksessa. Ilmakuivauksessa ilmaa puhalletaan
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kakun läpi ja se on kuivausmenetelmistä yleisin. Siinä suodinkakussa oleva neste
syrjäytetään ilmalla tai mahdollisesti jollain muulla kuivauskaasulla. [7]
Suodatus voidaan toteuttaa myös vakuumisuodatuksen avulla, jossa ilmakuivaus
on erillinen prosessivaihe suodatusprosessissa. Vakuumisuodatus päättyy siihen
pisteeseen, kun suodinkakun kylläisyys on 100 %, jonka jälkeen ilmakuivaus
tapahtuu imemällä ilmaa kakun läpi.
Kokoonpuristuvilla kakuilla käytetään kuivaamiseen mekaanista puristusta.
Tällöin siis kakun nestepitoisuutta vähennetään puristamalla sitä. Puristus voidaan
toteuttaa esimerkiksi telojen tai levyjen avulla. Mekaanisessa puristuksessa kakun
rakenne muuttuu, mutta siinä ei saada poistettua nestettä kakkujen huokosista.
Puristuksella pienennetään kakkujen huokostilavuutta, jolloin nesteen määrä
kakussa vähenee huokosten kuitenkin pysyessä täynnä. Tämän jälkeen kakku
saadaan vielä kuivemmaksi esimerkiksi ilmakuivauksen avulla. [4,5]
Ilmakuivauksessa ilma ei aluksi läpäise kakkua. Siitä tulee ulos nestettä, jonka
ilma on kakussa syrjäyttänyt. Neste pysyy kakun huokosissa kapillaarivoimien
vaikutuksesta. Ilmanpaineen on oltava ilmakuivauksessa riittävän suuri, jotta
kapillaarivoima pystyttäisiin kumoamaan ja saamaan näin kuivempaa kakkua
aikaiseksi. Ilmakuivauksessa on kaksi vaihetta, syrjäytys ja puhallus. Niitä
esitellään paremmin kuvassa 4. [4,5,7]
Puhalluksessa ilman kulutus voi olla suuri, vaikka nesteen poistuminen kakusta
olisikin hidasta. Kuivauksen loppuvaiheessa on syytä tarkkailla kakun
käyttäytymistä. Esimerkiksi kokoonpuristuvat kakut voivat halkeilla ja pesuneste
virtaa tällöin ainoastaan halkeamien läpi, jolloin pesutulos heikkenee. Tämä
voidaan välttää mm. johtamalla kakkuun varovasti pesunestettä ja estää kakun
liiallinen kuivuminen. Kakun halkeiluun vaikuttavia tekijöitä on useita, joista
tärkeimmät ovat kakun kutistumiskyky ja kapillaarivoimat. [1,4,7]
Yksi työn pääkohteista on höyrykuivaus, joka on yksi kuivaustavoista. Siitä
kerrotaan syvällisemmin kappaleessa 3. Yleisesti höyrykuivauksessa pystytään
höyryn avulla muodostamaan alhaisempi viskositeetti, jonka avulla saadaan
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kuivempi kakku aikaiseksi. Kun pesussa käytetään helpommin höyrystyvää tai
pienemmän viskositeetin omaavaa nestettä, pystytään kuivausta helpottamaan. [9]
Kuvassa 4 on esitetty syrjäytyskuivauskäyrä, jossa kakkua kuivataan ilmalla eri
ajan hetkillä.

Kuva 4

Kakun kuivattaminen ilmapuhalluksella ja nesteen poistuminen kakusta, kun
siihen kohdistetaan riittävä ilmanpaine. [9, s.28]

Nestettä poistetaan kakusta kolmessa eri vaiheessa:
1) Syrjäytysvaiheessa nestettä poistuu suuremmista kapillaareista, vaikkei
ilma ole vielä läpäissyt kakkua. Syrjäytysvaihe loppuu ilman läpäistessä
kakun.
2) Puhallusvaiheessa

nestettä

poistuu

pienemmistä

huokosista

ilman

läpäistessä kakkua suurempien huokosten lävitse. Puhallusvaihe loppuu.
3) Kuivausvaiheessa nestettä saadaan poistettua vain höyrystämällä, mikä
johtaa suureen energiankulutukseen [9].
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2.4.2 Suodinkakun pesu
Suodinkakun pesulla parannetaan kiintoaineen ja suodoksen erotusastetta, kun
kakun läpi johdetaan pesunestettä. Sitä tarvitaan, kun halutaan kakussa oleva
kiintoaine tai suodos mahdollisimman puhtaana. [4,5,6]
Pesua tarvitaan siis kalliin suodoksen erottamiseen halvasta kiintoaineesta tai
kiintoaineen puhdistukseen epäpuhtauksista. Pesumenetelmiä on kolme eri
tyyppiä: vastavirtapesu, uudelleenlietto ja syrjäytyspesu. Pesuaika on yleensä
jatkuvatoimisissa painesuodattimissa rajoitettua, mikä vaikuttaa pesutulokseen.
Panostoimisissa suodattimissa puolestaan pesua voidaan jatkaa niin kauan kunnes
suodos on tarpeeksi puhdasta. [7,9]
Vastavirtapesua käytetään mm. hiekkasuodattimien puhdistuksessa, kun pesuneste
johdetaan vastavirtaan ja näin saadaan hiekkasuodattimeen jäänyt ylimääräinen
kiintoaine huuhdeltua hiekkapedistä pois. Uudelleenliettoa puolestaan käytetään,
kun syrjäytyspesua ei ole mahdollista tai kannattavaa käyttää mm. johtuen kakun
halkeilusta. [4,5,7]
Samalla paine-erolla pesunopeus ja suodatusnopeus suodatuksen loppuvaiheessa
eivät paljoakaan eroa toisistaan edellyttäen pesunesteen sekoittumista suodokseen.
Tämä edellyttää kuitenkin niissä samantyyppisiä fysikaalisia ominaisuuksia.
Pesunopeus on kuitenkin jonkin verran suurempi kuin suodatusnopeus
suodatuksen loppuvaiheessa, jos suodoksella on pesunestettä korkeampi
viskositeetti. [8,9] Oikean pesunesteen valinnalla pystytään ehkäisemään
kanavoitumista ja vaikuttamaan pesun tehokkuuteen. Wakeman (8) on esittänyt
stabiilisuuskriteerin pesu- ja emänesteen välille [5]:
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(μ
jossa

W

−μf

)U

0

K

> (ρ W − ρ f )g

(8)

μW

emänesteen viskositeetti

μf

pesunesteen viskositeetti

K

suodinkakun läpäisevyys

ρW

pesunesteen tiheys

ρf

emänesteen tiheys

U0

nesteen nopeus kakun huokosissa

Yhtälön (8) mukaan voidaan pesunesteen valintakriteereinä pitää nestettä, jolla on
alhainen tiheys ja korkea viskositeetti emänesteeseen verrattuna. Stabiilisuusehtoa
yritetään usein noudattaa muuntamalla emänesteen ominaisuuksia esimerkiksi
lämpötilan nostamisella. Sillä voidaan vaikuttaa mm. nesteen viskositeettiin,
koska useimpien yleisesti suodatuksessa käytettyjen nesteiden viskositeetti
pienenee lämpötilan kasvaessa.
Kanavoituminen

vaikuttaa

pesutulokseen

negatiivisesti.

Kanavoituminen

tarkoittaa, että pesuneste virtaa vain tiettyä reittiä pitkin suodinkakussa. [4,5]
Tämä lisää pesunesteen kulutusta ja heikentää pesutulosta. Kanavoitumista
voidaan vähentää valitsemalla pesuneste siten, että sen viskositeetti ja tiheys
suhteessa suodokseen ovat oikeanlaiset. [7,8,9]
Kakun syrjäytyspesu tapahtuu yleisesti neljässä eri vaiheessa. 1. Suodinkammioon
syötetään nestettä. 2. Suodos syrjäytetään pesunesteellä, jolloin suodos on
kokonaisuudessaan

emänestettä.

3.

Kakku

läpäistään

pesunesteellä.

4.

Pesunesteen läpäistessä kakun, alkaa sen huokosista poistua suodosta diffuusiolla
ja sekoittumalla. [1] Käytetyin pesumenetelmä on siis syrjäytyspesu eli pesu
suodattimessa. Tällöin pesuneste virtaa kakun läpi ja syrjäyttää kakussa olevan
emäliuoksen. Syrjäytyspesussa on kolme jaksoa, joita tarkastellaan kuvassa 5.
[5,7]
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Yleensä

suodinkakun

pesu

suoritetaan

vakiopaineella,

josta

seuraa

vakiovirtausnopeus niissä tapauksissa, kun kakun rakenne ei muutu pesun aikana.
Tällöin voidaan kokeellisesti määrittää pesukäyrä, joka ilmoittaa kakussa olevan
suodoksen määrän ajan tai pesusuhteen funktiona. Kuvasta 5 voidaan nähdä
syrjäytyspesun pesukäyrä Wakemanin mukaan. [4,5]

Kuva 5

Suodinkakun syrjäytyspesua esittävä pesukäyrä. Se esittää kakkuun jääneen
emänesteen osuuden riippuvuutta pesunesteen määrästä, jota pesussa on käytetty.
[4, s.285]

Kuvassa 5:

c

epäpuhtauden pitoisuus ulostulevassa nesteessä

cW

epäpuhtauden pitoisuus pesuliuoksessa

c0

epäpuhtauden pitoisuus alkutilanteessa

Kuvasta 5 voidaan nähdä, että syrjäytyspesussa on kolme vaihetta. [4,5]
i)

Syrjäytysvaiheessa

alkuperäinen

emäliuos

syrjäytetään

kakun

suurimmista huokosista. Pesuneste läpäisee kakun ja emäliuos
syrjäytyy

huokosista

täydellisen

tulppavirtauksen

vuoksi.

Tulppavirtaus on virtausta, jossa ei tapahdu sekoittumista. Ulostulevan
nesteen konsentraatio on sama emänesteellä.
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ii)

Välivaiheessa ulostulevan pesunesteen konsentraatio hitaasti laskee.
Tällöin syrjäytymistä tapahtuu kakun pienemmissä huokosissa.
Aineensiirtomekanismi

kontrolloi

pesunopeutta

suuremmissa

huokosissa.
iii)

Aineensiirtovaiheessa pesu lopetetaan. Hiukkasten väleissä ja niiden
sisäisissä huokosissa olevat epäpuhtaudet liukenevat pesunesteeseen
yleisesti diffuusion avulla. Pesunesteen konsentraatio suodinkakusta
laskee ajan funktiona saavuttaen lopulta syötetyn pesunesteen
konsentraation. Pesu lopetetaan kuitenkin selvästi ennen tätä [5].

Pesun tehokkuutta suodinkakussa voidaan määrittää monella tavalla. Pesun
tehokkuutta voidaan mitata mm. kakkuun jääneen suodoksen prosenttiosuutena,
joka saadaan poistettua kakun huokostilavuutta vastaavalla määrällä pesunestettä.
Pesusuhde määritellään Wakemanin [5, s.56] mukaan (9) seuraavasti:

WR =

jossa

W
S

(9)

WR

pesusuhde

W

pesunesteen

tilavuuden

suhde

suodinkakun

huokostilavuuteen

S

kakun saturaatio pesun alussa

Pesunesteen tilavuuden suhde suodinkakun huokostilavuuteen saadaan yhtälöstä
(10)

W=
jossa

Qt
ε av AL

(10)

Q

pesunesteen tilavuusvirta

t

aika

ε av

keskimääräinen huokoisuus

A

suodatuspinta-ala

L

suodinkakun paksuus
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Kakun saturaatio määritellään yhtälöstä (11)

S=

nesteen tilavuus kakussa
kakun huokostilavuus

(11)

Ideaalipesulla tarkoitetaan tilannetta, jossa pesuneste korvaa täydellisesti
kylläiseen kakkuun jääneen emänesteen. Samanaikaisesti pesuneste läpäisee
kaikki huokoset ja pesusuhde saa näin arvoksi 1. Todellinen pesu poikkeaa
ideaalitapauksesta, koska suuremmissa huokosissa virtaus on nopeampaa kuin
pienemmissä.
Kuvassa 6 on esitetty, kuinka pesunesteen virtausnopeus vaikuttaa kakun
epäpuhtauksien määrään. [10]

Kuva 6

Pesunesteen virtausnopeuksien vaikutus kakun epäpuhtauksien konsentraatioon c*
eri pesusuhteilla W. [10]
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3

Höyryn käyttö suodinkakun pesussa ja kuivauksessa

3.1 Yleistä höyrypainesuodatuksesta
Höyryn käyttäminen on ollut yleistä jo pitkään prosessiteollisuudessa, mm.
erilaisissa lämmitys- ja sterilisointiprosesseissa. Sen käyttöä suodatuksessa ei ole
kuitenkaan tutkittu kuin vasta viime aikoina. Nykyisin on kaksi tapaa käyttää
höyryä apuna suodatuksessa. Näistä edullisempi on muuttaa perinteinen
painesuodatin höyrysuodattimeksi. Tässä ongelmaksi muodostuu kuitenkin
höyryn syöttö, tiivisteet ja höyryhupun optimointi. Parempi versio on erityisesti
käyttötarkoitukseensa rakennettu höyrysuodatin, jossa on automaattisesti ohjattu
höyryn syöttö. [11]
Höyrypainesuodatuksen ideana on lyhyesti sanottuna johtaa höyryä paineistetussa
suodattimessa suoraan kylläiseen suodinkakkuun. Prosessi voidaan jakaa kolmeen
päävaiheeseen:

kakun

muodostamiseen,

mekaaniseen

syrjäytykseen

ja

kuivaukseen. Näistä kakun muodostaminen ei eroa olennaisesti perinteisestä
painesuodatuksesta ja se on esitetty luvussa 2. [11,12]
Mekaanisen

syrjäytyksen

vaiheessa

kakku

altistuu

välittömästi

höyryn

olosuhteille. Kakun yläpuolella ei saa olla yhtään ilmaa, koska ilma sekoittuu
höyryyn ja voi tällöin kulkeutua huokosiin. Koska suodinkakun ylä- ja alapuolen
välillä vallitsee paine-ero, höyry kulkee kakun lävitse tässä mekaanisen
kuivauksen ensimmäisessä vaiheessa. [11,12]
Höyry kohtaa kakun kylmän pinnan ja nesteytyy, kunnes tämä pinta lämpenee
lauhteen eli veden kiehumispisteeseen. Höyry kulkeutuu paine-eron ajamana
kakun pieniin huokosiin. Höyryn edetessä se työntää nestettä pois huokosista.
Välitön tiivistyminen alkaa. Tästä johtuen höyryä kuluu ja lauhtunut vesi
muodostaa kerroksen emäliuoksen ja höyryn väliin. Ne osat, jotka höyry on jo
läpäissyt, ovat lämmenneet lauhteen kiehumispisteeseen. Oletettavasti höyry ja
jäljellä oleva neste ovat tässä vaiheessa termodynaamisessa tasapainossa. Lopulta
neste virtaa pois suodinkakusta. Se on pysynyt kylmänä, koska lämmönsiirto
tiivistyneestä kerroksesta emäliuokseen on suhteellisen hidasta verrattuna siihen
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aikaan joka kuluu mekaaniseen syrjäytykseen. Mekaanisen syrjäytyksen vaihe
päättyy, kun höyry pääsee suodinkakkukerroksen läpi. [11,13]
Höyryn tiivistyminen aiheuttaa niin sanotun lauhderintaman. Tämä rintama
kulkee huokosten läpi. Samanaikainen siirtymä useimmissa huokosissa johtaa
huomattavasti vähentyneeseen nestepitoisuuteen kakussa sillä hetkellä kun höyry
läpäisee kakun. [11]
Kun höyry on läpäissyt kakun, alkaa terminen kuivaus. Tämä riippuu
käytettävästä kaasusta, joka voi olla höyryä, kylläistä höyryä, tulistettua höyryä tai
mitä tahansa muuta kaasua. Höyryllä tarkoitetaan yleisesti kaasufaasissa olevaa
vettä. Kylläinen höyry tarkoittaa sitä, että höyry on paineensa mukaisessa
tiivistymislämpötilassa, eli jos lämpötila laskee, alkaa höyry tiivistyä. Tulistettu
höyry on kuumempaa, kuin sen lauhtumislämpötila, joten sen lämpötila voi laskea
ilman, että höyry alkaisi tiivistyä. [11,14]
Jos käytetään höyryä tai tulistettua höyryä, kuivaus tapahtuu yhden komponentin
systeemissä. Kuivaukseen tarvittava energia tulee höyryvirran mukana. Höyryn
läpäisykyky ja tulistetun höyryn osuus määrää kuivausasteen. Kuivausta voidaan
jatkaa kunnes aletaan olla lähellä suodatettavan aineen sulamispistettä. [11]

3.2 Mekaaninen syrjäytys
3.2.1 Mekaanisen syrjäytyksen eteneminen
Höyrypainesuodatuksen ratkaiseva ero perinteiseen painesuodatukseen on se,
miten kakussa olevan nesteen mekaaninen syrjäytys tapahtuu. [11]
Höyryn tiivistyminen selittää ns. lauhderintaman muodostumisen. Höyry
tunkeutuu suodinkakkuun ja tiivistyy jatkuvasti edetessään huokosissa. Tämä
höyryn kulutus aiheuttaa nopean höyryvirran kakun pinnalta tiivistysrintamaan
yhdessä voimakkaan höyryn tilavuuden vähenemisen kanssa. Tasapainotilan
vuoksi tiivistynyt höyry pyritään korvaamaan uudella höyryllä, jota kakun
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pinnalla on. Rintamaan tullut höyry aiheuttaa sen, että rintamassa oleva paine
nousee paikallisesti ja tästä johtuen rintaman nopeus alkaa kiihtyä. [11,12,13]
Monet asiat vaikuttavat siihen seikkaan, pysyykö nesteen ja kaasun faasiraja
vakaana vai ei. Pintajännitys, fluidien viskositeetit ja tiheydet ovat pääasiallisia
mekaanisia vaikutuksia. Rintamaa voidaan pitää vakaana, jos pienet muutokset
sen muodossa ovat yhtenäisiä. Rintama on sen sijaan epävakaa, jos pienet
muutokset sen muodossa kasvavat. Pintajännityksellä on vakauttava vaikutus
johtuen siitä, että sillä on taipumusta minimoida pinta-alaa. Jos höyry työntää
nestettä eteenpäin, höyryllä on myös vakauttava vaikutus, koska höyryn tiheys on
pienempi kuin nesteellä. Viskositeetilla ja molempien virtojen painehäviöillä on
sen sijaan epävakauttava vaikutus. Kuitenkin höyryn kondensoituminen
rintamassa johtaa fluidin kovempaan nopeuteen, lisäten höyryvirran painehäviötä.
Korkeampi fluidin nopeus tasapainottaa fluidien erilaisia viskositeeteista johtuvia
epävakauksia. [11]
Erisuuruisten kapillaarien malli selittää sitä mikroskooppista vaikutusta, joka
stabiloi

tasaisen

kokoonpuristuvuusrintaman.

Yleisesti

oletetaan,

että

suuremmassa huokosessa, jossa on alhaisempi kapillaaripaine, emäliuoksen
virtausnopeus kiihtyy, joten kylmää pintaa altistuu enemmän höyrylle. Tässä
suuremmassa pinnassa höyryä tiivistyy enemmän. Kun höyryn tilavuus pienenee
tiivistymisen seurauksena, myös paikallinen paine pienenee. Tästä johtuen nesteen
nopeus tässä huokosessa pienenee. Sen lisäksi höyry virtaa rintamaan ja
vastavuoroisesti painehäviö kasvaa, jotta paine rintamassa tasapainottuisi. Muissa
huokosissa höyryä kuluu vähemmän ja paikallinen paine on suurempi. Rintaman
stabiilisuus voidaan nähdä dynaamisena tasapainona, jossa suurissa huokosissa
rintama etenee ensin ja pienet seuraavat perässä. Paikallinen paine-ero pienenee
sitä nopeammin, mitä nopeammin rintama etenee kapillaarissa. Kondensaatti
täyttää kapillaarit uudelleen. Suurin osa tiivistyneestä vedestä syntyy suurissa
kapillaareissa, jotta nopeus niissä ei pääsisi kasvamaan liikaa. Kuvassa 7 on
havainnollistettu syrjäytysrintaman stabiilisuutta. [11,13]
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Kuva 7

Syrjäytysrintama. Kuvassa on sekä pieni että iso huokonen. Valkoinen väri kuvaa
höyryä, harmaa kondensoitunutta höyryä ja musta emäliuosta. Pienemmässä
huokosessa vaikuttaa paine-ero 1 ja isossa 2. [11]

Paine-ero huokosessa voidaan laskea yhtälöstä [13]:

Δp = −η ⋅ u max ⋅
jossa

4⋅ L
2
rhuok

Δp

paine-ero

η

fluidin viskositeetti

umax

fluidin maksiminopeus

L

kakun paksuus

rhuok

huokosen säde

(12)

Peukerin ja Stahlin [11] mukaan tasaisesta syrjäytysrintamasta johtuva parannettu
kuivaus johtaa lopulta alhaisempaan kosteuteen. Kakussa jäljellä olevien
nestesiltojen tilavuus pienenee. Syrjäytysrintama kohtaa pienet kapillaarit ja neste
pakotetaan kuivumaan. Kuvassa 8 on esitetty ilmakuivauksen ja höyrykuivauksen
avulla saavutettuja kakkujen kosteuspitoisuuksia.
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Kuva 8

Kuivauksen
vertailua
perinteisen
korkeapainesuodatuksen
ja
höyrypainesuodatuksen välillä. Kylläisyyspitoisuus (saturation) tarkoittaa nesteen
tilavuuden ja kakun huokosten tilavuuden suhdetta. Ore tarkoittaa
malmihiukkasia, joita on suodatettu 4 barin paineessa ja glass lasipalloja, joita on
suodatettu 3 barin paineessa.[11]

Höyrypainesuodatusta on verrattu usein perinteiseen korkeapainesuodatukseen.
Kuitenkin höyryä käyttämällä voidaan kuivausta parantaa selvästi.[11,12] Jos
kyllästyspitoisuus määritetään nesteen tilavuuden ja huokosten tilavuuksien
suhteena, noin 100 s kuivauksen jälkeen näiden kahden suodatustavan välillä on
havaittavissa 0,1 yksikön ero kylläisyyspitoisuudessa.[11]
Aika, joka kuluu höyryltä kakun läpäisemiseen, voidaan laskea yhtälöllä

⎛

t hl =

Jossa

η ⋅ ⎜⎜ L + 2 ⋅
⎝

RM
rc

⎞
⎟⎟ L ⋅ rc
⎠

2(Δp − p ke )

RM

suodinkankaan vastus

rc

kakun vastus

pke

kapillaaripaine

(13)
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3.2.2 Ilman vaikutus

Ympäröivä ilma voi sekoittua höyryyn tuotantomittakaavan laitteissa jos tiivisteet
eivät

toimi

kunnolla.

Tällaisen

kondensoitumattoman

kaasun

läsnäolo

suodinkakun yläpuolella voi vaikuttaa merkittävästi syrjäytysrintamaan. Ilman
sekoittuessa höyryyn sitä kulkeutuu automaattisesti myös suodinkakkuun. Höyry
tiivistyy kylmälle pinnalle, mutta ilma kerääntyy rintamaan. Mitä enemmän
kaasu-höyryseosta rintamaan virtaa, sitä suuremmaksi kasvaa ilmakerros. Lopulta
ilma alkaa tunkeutua rintamasta huokosiin. Stabilisaatio-vaikutukset alkavat
häiriintyä. Ilmakerros emäliuoksen ja tiivistyvän höyryn välillä toimii perinteisen
painesuodatuksen tavoin. Höyry tunkeutuu huokosiin, jossa neste on jo haihtunut
suurista kapillaareista. Tästä johtuen höyry ei voi enää vaikuttaa pieniin
kapillaareihin ja nestesiltoihin eikä kosteutta poistu tällöin niin paljon kuin olisi
mahdollista. [11]
Yksi pääongelma ilman sekoittuessa höyryyn on se, että tiivistynyt höyry ei ole
enää kontaktissa syrjäytysrintaman kanssa. Tämän takia kondensoitunut neste
joudutaan poistamaan perinteisemmillä kuivausmenetelmillä, jotka ovat hitaampia
ja vähemmän tehokkaita. Näin ollen tasaisesta syrjäytysrintamasta saatu hyöty on
vähentynyt

emänesteen

ja

tiivistyneen

nesteen

väliin

muodostuneen

ilmakerroksen takia. Kuvassa 9 on havainnollistettu ilmakerroksen muodostumista
kapillaarissa. [11]

Kuva 9

Ilmakerroksen muodostuminen ja sen vaikutukset suodinkakun huokosessa.[11]
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3.3 Kuivaus höyryllä tai tulistetulla höyryllä
3.3.1 Yleistä höyryllä kuivauksesta

Kun höyry on tunkeutunut suodinkakun läpi, on vuorossa kuivaaminen joka
voidaan tehdä esimerkiksi ilmalla, höyryllä tai tulistetulla höyryllä. Tässä osiossa
keskitytään kuitenkin vain höyryyn ja tulistettuun höyryyn, sillä ilmakuivauksesta
on jo saatavilla paljon hyvää teoreettista tietoa.
Kuivaus alkaa siis kun höyry on läpäissyt suodinkakun. Yleensä ei oteta
huomioon sitä, että kuivausta saattaa esiintyä jo rintamassa syrjäytyksen aikana.
On oletettu että tulistetun höyryn lämpösisältö aiheuttaa nesteen höyrystymistä
joka edelleen tuo lisää entalpiaa kuivaukseen. Huokoisen systeemin läpi virtaavan
höyryn paine putoaa. Tätä voidaan pitää höyryvirran hillitsemisenä. Kyllästetyn
höyryn entalpia on korkeampi kakun yläpuolella kuin sen alapuolella. Tämä ero
siirtyy kakkuun ja käytetään edelleen haihduttamiseen samanaikaisesti kun
edetään huokoisen kerroksen läpi. [11]
Olosuhteet ovat suunnilleen samat, kuin jos kakkua kuivattaisiin ilmalla. Kakun
lämpötila vastaa veden kiehumispistettä paikallisessa paineessa. Höyryn käyttö
huokoisessa systeemissä, joka on täynnä vettä, määritetään yhä yhden
komponentin systeemiksi. Lämpötila pysyy kiehumispisteessä niin kauan kuin
nestettä on jäljellä. [11]
3.3.2 Oletukset mallinnusta varten

Huokoisen systeemin oletetaan ensinnäkin olevan rakenteeltaan isotrooppinen eli
havaintosuunnasta riippumaton. Partikkelikoko on pieni verrattuna kakun
korkeuteen. Kakussa oleva neste on jakautunut tasaisesti. Oletetaan myös ettei
kakun kosteuspitoisuus sillä hetkellä, kun höyry on läpäissyt kakun vaikuta
läpäisevyyteen. Huokoisen systeemin lämpökapasiteetti on kiinteän ja nesteen
lämpökapasiteettien summa. [11]
Lämmönsiirtokertoimen laskeminen märässä huokoisessa systeemissä ei ole
tarpeen. Kosteuden lämpötila määräytyy neste-höyrytasapainokäyrän mukaisesti.
Lämmönsiirtoa kuivasta osasta huokoiseen osaan ei ole mallissa huomioitu. [11]
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Lämmönsiirron kinetiikkaa voidaan pitää analogisena ilmakuivaukseen nähden.
Pienet partikkelikoot ja hidas fluidin nopeus johtavat korkeisiin NTU-lukuihin
(number of transfer units), eli partikkeleita on paljon ja fluidi virtaa niiden ohi
hitaasti, joten lämmönsiirtoyksiköitä on paljon. Höyry nousee nesteen pinnasta ja
kulkeutuu konvektiivisista mekanismeista johtuen päähöyryvirtaan. [11]

3.3.3 Läpikuivausmalli

Tämä malli mahdollistaa höyrystymisasteen suoran laskemisen huokoisessa
systeemissä. Huokoista

systeemiä

tarkastellaan

ainoastaan

aksiaalisessa

suunnassa. Systeemissä on adiabaattisia seinämiä, joten ulkoista lämmönsiirtoa ei
tarvitse ottaa huomioon. Differentiaaliosuuksien massa- ja energiatasapainot
määräävät

massan

ja

energian

vaihtelevuuden.

Määritellään

kaksi

eri

tasapainoaluetta. Yksi sisältää kiinteät partikkelit ja nesteen, toinen sisältää
höyryvirran ja huokosissa olevan höyryn. [11]
Yhden komponentin systeemien massatasapaino yhdistää höyrystyneen nesteen
massan ja partikkelien nestemäärän muutoksen. Edelleen, tämä höyrystyneen
massan vaihtelu tasapainotetaan muuttamalla höyryvirtaa ja keräämällä höyryä
kaasutilaan. [11]
Energiatasapaino osoittaa, että entalpian muutos märissä kiintoainepartikkeleissa
johtuu höyrystyneen nesteen entalpiavuosta ja höyryvirran lämpövuosta. Tämä
tasapaino voidaan edelleen yksinkertaistaa: oletetaan, että lämpötila ei muutu
ennen kuin partikkelit ovat täysin kuivia. Näin ollen höyrystyminen johtuu
ainoastaan höyryvirran mukanaan tuomasta lämpövuosta. Kun partikkelit ovat
kuivia, ei lämpötila ole enää vakio, vaan se nousee höyryvirran lämpövuon
vaikutuksesta. [11]
Entalpian muutos höyryvirrassa johtuu lämpötilan ja höyryvirran määrän
muutoksesta. Tämä muutos kytkeytyy höyrystyneen nesteen entalpiavuohon ja
lämpövuohon, joka on siirtynyt märkiin kiintoainepartikkeleihin. Oletuksena tosin
on, että höyryvuon entalpia on yhtä suuri kuin höyryvirran entalpian muutos,

26

johtuen sen määrän muutoksesta. Oletetaan myös että entalpiaa ei akkumuloidu
kaasutilaan. [11]
Energia- ja massataseet voidaan yhdistää eliminoimalla lämpövuo. Kuivan alueen
lämpötilakenttä voidaan myös laskea. [11]
Määräävät yhtälöt ovat epälineaarisia differentiaaliyhtälöitä. Ne voidaan ratkaista
käyttämällä yksinkertaisia äärellisiä differentiaalilaskutoimituksia. Huokoinen
systeemi jaetaan pieniin paloihin ja jokaisessa palassa määritetään kyllästymisaste
ja lämpötila. [11]
Höyryvirran olosuhteet antavat raja-arvot huokoisen systeemin ylävirran
puoleiseen osaan. Muita raja-arvoja ei ole tarpeen kuvata. Alavirran puoleisessa
osassa entalpiaa siirtyy ainoastaan virtaussuuntaan. [11]
Paineen pudotuksen oletetaan olevan suunnilleen lineaarista. Lämpötilan välitön
jakaantuminen huokoisessa systeemissä saadaan faasitasapainosta. Tässä mallissa
lämpötilan välitön jakaantuminen on muuttumaton ja sitä pidetään laskuissa
vakiona. Alkuarvo kyllästymisasteelle, joka määritellään nesteen tilavuuden ja
huokosten tilavuuksien suhteena, on homogeeninen koko suodatinkakun alueella
ja määrät ovat 0 ja 0,5 välissä. Yleensä aika-askeleeksi valitaan 0,1 s ja kakun
paksuussuunnassa askel on noin 1/15 kakun paksuudesta. [11]

3.3.4 Mallinnuksen tulokset

Lämpötila- ja kyllästymiskenttä lasketaan. Tutkimustulokset ovat osoittaneet että
hienojakoisissa aineissa höyryvirta on hidasta, joten kuivauksesta tulee aikaa
kuluttavaa. Peuker ja Stahl [11] ovat huomanneet kokeissaan, että kuivausvaihe
alkaa jo mekaanisen syrjäytyksen loppuvaiheessa. Tulistetun höyryn virta
tunkeutuu huokoiseen kerrokseen matkalla syrjäytysrintamaan. Lämpösisältö
siirtyy kakkuun ensimmäisessä märässä kerroksessa. Tämä kerros on tavallisesti
syrjäytysrintaman

yläpuolella.

Kuvassa

10

on

esitetty

kokeellisia

lämpötilaprofiileja kakussa ja kuvassa 11 mallilla laskettuja lämpötilaprofiileja.
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Kuva 10

Kokeellisia huokoisen systeemin lämpötilaprofiileja eri kohdissa kakkua, kun
kuivattiin lasipalloja 1 barin paineessa.[11]

Lasketussa lämpötilamallissa puolestaan oletetaan, että kuivaus alkaa välittömästi
mekaanisen syrjäytyksen loputtua. Lämpötila nousee heti kun kerros on täysin
kuiva. Kun kokeiden tuloksia ja mallien mukaan laskettuja tuloksia on vertailtu,
on huomattu, että lämpötilan nousu kakussa on molemmissa samansuuntaista.
Kuivausrintaman

vauhti

on

molemmissa

tapauksissa

sama.

Piirretyt

lämpötilakäyrät ovat samanmuotoisia, kuten voidaan nähdä vertaamalla kuvia 10
ja 11. Voidaan siis olettaa että malli kuvaa oikeaa prosessia kunnolla. [11]

Kuva 11

Mallilla laskettuja huokoisen systeemin lämpötilaprofiileja eri kohdissa kakkua,
kun kuivattiin lasipalloja 1 barin paineessa.[11]
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Lämpötilaprofiileista päätellen voidaan vahvistaa, että paineen putoaminen
määrää kakun lämpötilan. Tämä on voimassa, kunnes kuivausrintama kulkeutuu
kakkuun. Lämmönjohtumisen laiminlyöminen aksiaalisessa suunnassa aiheuttaa
sen, että lämpötilan nousu kuivausrintaman yläpuolella on jyrkkä. [11]
Yksi huomattava ilmiö läpikuivauksessa on höyryvirran hillintä (curbing). Tämä
aiheuttaa myös kuivumista huokoisessa kerroksessa. Hillinnästä johtuva kuivaus
ei ole niin voimakasta, kuin tulistuksesta johtuva kuivaus, mutta on liian suuri,
jotta se voitaisiin jättää huomioimatta. Tällä hetkellä tätä vaikutusta on
mahdotonta mitatta laboratorioskaalassa. Voidaan siis vain olettaa, että hillinnästä
johtuvaa kuivumista tapahtuu. [11]
Kylläisellä höyryllä kuivaaminen voidaan kuvata kokonaan tämän hillinnän
avulla. Tämä johtaa lopulta kuivaukseen alavirran puoleisella alueella
suodatinkakussa höyryvirtaa vastaan. Tämä johtuu höyry-nestetasapainon
kaltevuudesta. Paineen putoaminen vaikuttaa höyryvirran mukanaan tuomaan
entalpiaan. Mitä jyrkempi tasapainokäyrän kaltevuus on, sitä enemmän entalpiaa
siirtyy. Entalpia aiheuttaa ja lisää kuivausta. [11]
Teknisestä näkökulmasta katsottuna höyryllä kuivaus ei ole kovinkaan
suositeltavaa. Sekä tulistettu höyry että kylläinen höyry kulkevat suodatuskakun
läpi ja kuljettavat lämpöä huokoiseen kerrokseen. Höyryvirta menee lopulta kakun
läpi ja etenee alapuoliseen putkistosysteemiin, useita sekunteja ennen kuin kylmä
suodos on valunut tämän putkiston läpi. Höyry kondensoituu näiden putkien
pintaan. Jatkuvatoimisten suodattimien perinteinen rakenne estää höyryvirran
kierrättämisen. Höyry käytetään täysin kuivauksen aikana ja suurin osa siitä
energiasta, jota on tarvittu sen tuottamiseen, ei käytetä itse kuivaukseen. [11]

3.4 Kakun pesu höyryllä

Kakun pesu höyrypainesuodatuksessa tapahtuu sillä nesteellä, joka tiivistyy
huokosten pinnoille ennen kuin saavutetaan veden kiehumispiste, jolloin
kondensoitunut höyry höyrystyy uudelleen. Pesu tapahtuu tästä johtuen
ensimmäisessä vaiheessa emänesteen syrjäytyksen yhteydessä. Höyryä tiivistyy
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jatkuvasti lisää ja tämän tiivistyneen nesteen määrä syrjäytysrintaman yläpuolella
lisääntyy. Mitä enemmän syrjäytys etenee, sitä enemmän tiivistynyttä höyryä
yhdistyy emänesteeseen. [11, 12]
Mekaanisen syrjäytyksen aikana huokosessa korvaava ja tiivistyvä neste
muodostaa nestesiltoja. Kondensaatti korvaa poistunutta emänestettä vastaavan
tilavuuden kahden partikkelin välillä. Tässä tapauksessa jäännöskosteus koostuu
lauhteesta emänesteen sijaan. Tätä nesteen korvautumista voidaan pitää
optimaalisena pesumuotona. [11]
Toinen asia mihin höyryllä pesu vaikuttaa, on jäljellä olevan nesteen
laimeneminen

lauhdekerroksen

läpäistessä

huokoisen

systeemin.

Tämän

välimatkan aikana muodostuu nestesiltoja, jotka pysyvät kakussa mekaanisen
syrjäytyksen jälkeenkin. Siihen asti kun hydraulinen yhteys on olemassa näillä
alueilla,

pesunesteen

oletetaan

tunkeutuvan

sivukanaviin.

Se

laimentaa

paikallisesti emänestettä ja saa aikaan pesuvaikutuksen. [11]
Pesu estyy, jos faasiraja emänesteen ja pesuliuoksen välillä on epästabiili.
Epästabiilisuus johtaa näiden kahden nesteen konvektiiviseen sekoittumiseen ja
tämä vähentää pesunesteen puhtautta. [11]
Pesun ongelmana voidaan pitää sitä, että pesuneste ehtii olla huokosissa liian
vähän aikaa. Tämä aiheuttaa sen, että neste on vain vähän aikaa kontaktissa
kiinteän aineen kanssa ja epäpuhtauksien diffuusio pesunesteeseen on vähäistä.
[11, 12]
Lisäksi

on

mainittava

mekaanisesta

syrjäytyksestä

johtuva

vähentynyt

jäännöskosteus. Mitä enemmän nestettä poistetaan, sitä vähemmän kakussa on
epäpuhtauksia. Kuivaus ei itsessään paranna pesutulosta, koska neste poistuu
höyrynä. Suurimmat epäpuhtaudet, suolat, liukenevat emänesteeseen koska ne
eivät voi poistua höyryn mukana. [11]. Kuvassa 12 on esitetty lauhdehöyryn
pesutehokkuuksia eri paineissa. Kuvassa 13 on puolestaan esitelty kokeellisia
tuloksia NaCl-partikkelien puhtauksista höyry- ja ilmakuivauksella.
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Kuva 12

Lauhdehöyryn pesutehokkuus. [12]

Höyrypesua voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä pesunestettä kakkuun ennen
höyryn lisäämistä. Tällöin pesuneste itsessään puhdistaa kakkua ennen
höyrykuivauksen aloittamista ja lauhtuva höyry puhdistaa kakkua vielä lisää.
Pesunesteen käyttöä ei kuitenkaan ole otettu huomioon esimerkiksi kuvissa 12 ja
13, koska se ei liity varsinaisesti höyrypesuun. [11]

Kuva 13

Kokeellisia tuloksia NaCl-partikkelien pesusta, kun lietteessä on ollut
epäpuhtauksina kalsium-ioneja. [11]
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4 Taloudellisuus
Höyrypainesuodatuksella ja tavallisella painesuodatuksella on eroavaisuuksia
erityisesti käyttökustannuksissa, sillä kuivaukseen käytettävä höyry maksaa
suhteellisen paljon. Laitekustannukset eivät sen sijaan juurikaan eroa saman
kapasiteetin painesuodattimista.[15]
Energia, joka tarvitaan partikkelien ja jäännöskosteuden lämmittämiseen paineen
mukaiseen kiehumispisteeseen, voidaan laskea. Ensimmäiseksi voidaan olettaa,
ettei suodoksen lämpötila muutu sen poistuessa suodinkakusta. Tällöin
energiatasapaino on yksinkertainen. Aluksi kakku on tietyssä alkulämpötilassa.
Kakun lopullinen lämpötila määräytyy lämpötilaprofiilin mukaan. Tarvittavan
höyryn määrä voidaan laskea yhtälöstä (14). [11]

⋅

m st =
jossa

⋅

[(1 − ε )ρ s c s + ε ⋅ S ⋅ ρ L c L ]h ⋅ A(T f ( p) − Ti )
Δhv

m st

höyryn massavirta

ε

huokoisuus

ρs

kiintoaineen tiheys

cs

kiintoaineen lämpökapasiteetti

S

kylläisyys

ρL

nesteen tiheys

cL

nesteen lämpökapasiteetti

h

ominaisentalpia

A

pinta-ala

Tf(p)

kakun loppulämpötila

Ti

kakun alkulämpötila

Δhv

höyrystymisentalpia

(14)

Tarvittavan höyryn määrä riippuu kiinteiden partikkelien lämpökapasiteeteista,
huokoisen systeemin rakenteesta ja kakun kylläisyyspitoisuudesta mekaanisen
syrjäytyksen jälkeen. Keskimääräinen arvio optimaaliselle höyryn kulutukselle on
suunnilleen välillä 50–80 kghöyryä/ 1000 kgkiintoainetta.[11]
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Kylläisen höyryn kustannuksiksi on arvioitu 10 €/1000 kg ja paineistetun ilman
kustannuksiksi noin 4 snt/m3 [15]. Kustannuksia arvioidessaan Peuker ja Stahl
[15] ovat käyttäneet esimerkkiaineena Dorkasilia, joka on erästä kaliumpitoista
maasälpää. Kuvassa 14 on esitetty kustannuksia ominaishöyrynkulutusta kohden,
kun Dorkasil on kuivattu täysin 0 %:n kosteuspitoisuuteen.

Kuva 14

Höyryn käytön kustannuksia eri paineissa, kun on kuivattu Dorkasilia 0 prosentin
jäännöskosteuspitoisuuteen.[15]

5 GCC
GCC (engl. grounded calcium carbonate) on jauhettua kalsiumkarbonaattia.
CaCO3 on yksi käytetyimmistä mineraaleista teollisuudessa. GCC toimii tässä
työssä suodatuskokeiden malliaineena.
5.1 Yleistä

Kalsiumkarbonaatin tuotannon mahdollistaa kalkkikivi, joka on syntynyt satojen
tuhansien vuosien aikana seurauksena kallioperän rapautumiselle [16]. GCC:n
valmistus aloitetaan siis louhimalla kalkkiesiintymää. Parhaat esiintymät
useimmille teollisille sovelluksille ovat sellaisia, joilla on korkea puhtaus ja
kirkkaus. Suurin osa kalsiumkarbonaatista louhitaan avolouhoksilla. [17]
Kalsiumkarbonaatilla on monia eri muotoja.

Yleisimmin se tunnetaan joko

valkeanharmaana jauheena tai suurina kirkkaina kiteinä. Näitä molempia
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käytetään lähtöaineena muita kalsiumin suoloja valmistettaessa [18]. CaCO3 on
helposti

käsiteltävää,

mutta

liukenee

varsin

huonosti

veteen

[17].

Kalsiumkarbonaatin sulamispiste on 825 °C (hajoaa n. 800 °C), tiheys 2,8 g/cm3
ja

sitä

käytetään

Kuumennettaessa

pääraaka-aineena

kalsiumkarbonaatti

kalkkimuuttuu

ja

sementtiteollisuudessa.

kalkkikivessä

kalkiksi

eli

kalsiumoksidiksi, jolla on myös monia teollisia sovelluksia [19].
Kalsiumkarbonaatti esiintyy kalkkikiven ainesosana. Kalkkikivi on siis yleinen
kivikerrostuma, joka koostuu pääasiassa kalsiumkarbonaatista ja se on tärkeä
rakennusmateriaali

suurimmassa

osassa

maailmaa

[19].

Jauhettua

kalsiumkarbonaattia GCC valmistetaan louhimalla kalkkikiviesiintymää ja tämän
jälkeen jauhamalla se valmiiksi tuotteeksi [17]. Saostettua kalsiumkarbonaattia
PCC valmistetaan saostamalla liuotettua kalsiumhydroksidia ja hiilidioksidia [17],
mutta kyseiseen valmistustapaan ei tässä työssä syvennytä.
5.2 Käyttö ja ominaisuudet

GCC:tä on vuosia käytetty kitin ainesosana. Kalsiumkarbonaatti on yksi
monikäyttöisimmistä

täyteaineista,

jota

käytetään

esimerkiksi

paperissa,

muoveissa, maalissa, tekstiileissä ja kumissa. Kalsiumkarbonaatin käyttö
valmistusprosesseissa mm. parantaa laatua ja vähentää valmistuskustannuksia.
Valmistustavasta

riippuen

GCC

soveltuu

käytettäväksi

myös

mm.

lääketeollisuudessa. GCC:tä ei pidetä myrkyllisenä aineena. [17, 20]
Kalsiumkarbonaattia käytetään myös maataloudessa. Se soveltuu maaperän
happamuuden säätelyyn, koska se on heikko emäs. Tarkkaan tietyille kasveille
säädelty maan pH parantaa satoa siinä määrin, että kalsiumkarbonaatin käyttö on
kannattavaa. Suomessa pellon pH on noin 5,6, kun sen pitäisi olla 6–6,5.
Kalsiumkarbonaatin lisäämisen jälkeen viljelysmaa saa myös kasvien tarvitsemaa
kalsiumia. Kalsiumkarbonaatti on turvallinen vaihtoehto, koska se ei sisällä
haitallisia sivuaineita. [16]
Kalsiumkarbonaatti tekee teollisuuslaitoksista myös ympäristöystävällisempiä,
koska

sitä

voidaan

hyödyntää

esimerkiksi

jätteen

käsittelyssä

[20].

Kalsiumkarbonaatti esiintyy kalkkina ja kalkkikivenä, joka on kovempi muoto
karbonaatille. Kalsiumkarbonaatin tiheä muoto on marmori, joka antaa
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kalsiumkarbonaatille näkyvän kiillon. Marmori on usein värjäytynyt, mikä
aiheutuu useimmiten rautaioneista. Kalsiitti ja aragoniitti ovat kaksi yleisintä
muotoa

puhtaalle

kalsiumkarbonaatille.

Kaikki

nämä

karbonaatit

ovat

fossiilisoituneita, merellisestä elämästä jäljelle jääneitä. [18]

Kalsiitti, aragoniitti ja vateriitti ovat kalsiumkarbonaatin on kolme kidemuotoa.
Kalsiitti

on

termodynaamisesti

vakaa.

Aragoniitti

muuttuu

kalsiitiksi

kuumennettaessa sitä kuivalla ilmalla noin 400 ºC:ssa. Vateriittia on havaittu
kokeellisissa olosuhteissa valmistettaessa PCC:tä, mutta se muuttuu kalsiitiksi ja
aragoniitiksi normaaleissa olosuhteissa. Kaupalliset, luonnollisista lähteistä
peräisin olevat asteet kalsiumkarbonaatille ovat kalsiitti, aragoniitti ja kerrostunut
kalkki. [17]
Suodatuskokeiden malliaineena käytettävän GCC:n kidemuoto on kalsiitti. GCC:n
tyypillisiä muotoja ja partikkelikokoja paperin täyteaineena on esitelty kuvassa
15.

Kuva 15

Paperin täyteaineena käytettävän GCC:n tyypillisiä partikkelimuotoja ja – kokoja.
[21]
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5.3 Valmistus

Vuodesta 1945 GCC:n valmistusprosessia on pystytty parantamaan flotaation ja
jauhatusprosessin
hivenmetallien

avulla.
ja

Flotaatiolla

luonnollisesti

tehostetaan

esiintyvien

epäpuhtauksien,

mineraalien

kuten

poistamista.

Jauhatusprosessilla saadaan hienompaa tuotetta aikaiseksi. [17]
Kalkkikivi louhitaan räjäyttämällä sitä avolouhoksessa tai maanalaisessa
kaivoksessa. Tämän jälkeen louhe murskataan, seulotaan ja lajitellaan sivukiveksi,
jauhekiveksi ja uunikiveksi. Sivukivestä valmistetaan mm. sepeliä ja uunikivestä
sammutettua

ja

poltettua

kalkkia.

Jauhekivi

jauhetaan

mikrojauheiksi,

täyteaineeksi tai maatalouskalkiksi. [16]
Jauhekivestä valmistetaan siis suodatuskokeiden malliaineena käytettävää
GCC:tä, kun se jauhetaan kalkkikiven louhinnan, murskauksen, seulonnan ja
lajittelun jälkeen. Tämän jälkeen GCC varastoidaan. Kalsiumkarbonaatin
valmistusprosessia on esitetty kuvassa 16. Kuvassa 16 on esitetty myös kalkin
valmistus, mutta siihen ei tässä työssä syvennytä. GCC:n valmistus alkaa
kalkkikiven louhinnasta ja päättyy jauhetun kalsiumkarbonaatin varastointiin.
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Kuva 16

Kalkin valmistuksen periaatekaavio. [16]
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Kokeellinen osa
6 Työn tarkoitus
Työssä tutkittiin, miten höyry vaikuttaa suodinkakun kosteuspitoisuuteen
kuivaamalla suodinkakkua kylläisellä höyryllä. Lisäksi tehtiin muutama mittaus
kuivaamalla kakkua paineilmalla ja näin saatuja kakun kosteuspitoisuuksia
verrattiin höyryllä saatuihin kosteuspitoisuuksiin. Kokeissa seurattiin myös
suodinkankaan ja puristuskalvon kestävyyttä eri höyryajojen aikana.

7 Koelaitteisto ja mittausten suoritus
7.1 Painesuodatin

Kokeet suoritettiin Larox PF 0.1 H2 – painesuodattimella. Suodattimen pääosat
ovat 100 litran sekoitinsäiliö, erilaiset varo- ja säätölaitteet, sekä suodinkammio.
Kammio on halkaisijaltaan 40 cm ja korkeudeltaan 45 mm. Sen yläosassa on
lämpöä kestävä silikonikalvo ja alaosassa polyesteristä valmistettu suodinkangas,
tyypiltään 71-2209-K3-LI. Suodinkankaan alla oleva tukiritilä on valmistettu
teräksestä, jotta se kestää höyryn käytöstä aiheutuvat lämpötilan vaihtelut.
Kuvassa 17 on esitetty Larox PF 0.1 H2–painesuodatin.

Kuva 17

Larox PF 0.1 H2–painesuodatin.
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7.2 Painesuodattimen toimintaperiaate

Suodattimen
1.

toimintaperiaate

tässä

työssä

oli

seuraava:

Liete pumpattiin tasaisesti kammioon. Tässä kohtaa tapahtui siis
varsinainen suodatus ja sen kesto määräytyi ennalta laaditun
koesuunnitelman mukaan.

2.

Kalvopainepumpulla pumpattiin vettä kammion yläpuoliseen,
kalvolla erotettuun tilaan. Laajentunut kalvo puristi suodinkakkua,
jolloin kakusta poistui nestettä.

3.

Ilmakuivauksessa kammioon johdettiin kuivaa paineilmaa samaa
putkea pitkin kuin liete johdettiin. Tunkeutuessaan kakun huokosiin
ilma syrjäytti kakusta nestettä.

4.

Höyrykuivauksessa menetelmä oli sama kuin kohdassa 3, mutta
ilman sijasta käytettiin kylläistä höyryä.

Kuvassa 18 on esitetty virtauskaavio ilmakuivauksesta ja kuvassa 19
virtauskaavio höyryn avulla tapahtuvasta kuivauksesta.

Kuva 18

Ilmakuivauksella varustetun painesuodattimen virtauskaavio.
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Kuva 19

Höyrykuivauksella varustetun painesuodattimen virtauskaavio.

7.3 Koesuunnitelma ja mittausten suoritus

Lietesäiliöön tehtiin aluksi pitoisuudeltaan 35 m- %:n liete, joka koostui GCC:stä
ja vedestä. Jokaisen lietteen yhteydessä varmistettiin lietteen pitoisuus
mittaamalla sen tiheys. Tiheys vaihteli kokeissa välillä 1,26–1,27 kg/dm3 . Tätä
lietettä pumpattiin vakiopaineella 5 bar suodinkammioon, pumppausaika oli
välillä 120–300 sekuntia. Tämän jälkeen suoritettiin kalvopuristus, jossa paine
vaihteli kokeesta riippuen 8–16 bar.
Ilmakuivauskokeita tehtiin muuttamalla pumppausaikaa, puristuspainetta ja
kuivausaikaa. Pumppauspaine, puristusaika, sekä kuivauspaine pidettiin vakioina.
Taulukossa I on esitetty 1. koesarja, jossa kuivaukseen käytettiin paineilmaa.
Taulukko I
Koe
(-)
ilma 1
ilma 2
ilma 3
ilma 4
ilma 5
ilma 6
ilma 7
ilma 8
ilma 9

Ilmakoesarja.
Pumppaus- Pumppaus- Puristuspaine
aika
paine
(bar)
(s)
(bar)
5
300
16
5
120
8
5
300
16
5
120
16
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
8
5
120
8

Puristusaika
(s)
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Kuivauspaine
(bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Kuivausaika
(s)
180
180
60
180
60
180
120
60
60
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Höyrykokeita tehtiin muuttamalla pumppausaikaa, puristuspainetta ja höyryn
painetta. Höyrykokeissa tehtiin 6 sarjaa, joissa kaikissa suoritettiin 5 mittausta.
Samat mittaukset tehtiin aina kahteen kertaan. 2. – 3. (höyry 1–höyry 10) sarjassa
höyryn paineena käytettiin 6 bar, 4. – 5. (höyry 11–höyry 20) sarjassa 3 bar ja 6.–
7. (höyry 21–höyry 30) koesarjassa 9 bar. Aika, joka höyryltä kului kakun
läpäisyyn, mitattiin manuaalisesti jokaisessa kokeessa. Höyrykokeessa 31 höyryn
johtamista suodattimelle jatkettiin 5 minuuttia sen jälkeen kun höyry oli läpäissyt
kakun. Muuten kokeen 31 olosuhteet vastasivat koetta ’höyry 24’. Pumppauspaine
ja puristusaika pidettiin höyrykuivauskokeissa vakioina. Taulukossa II on esitetty
höyrykokeet, jotka tässä työssä suoritettiin.
Taulukko II

Höyrykuivauskokeet.
Koe
(-)
höyry 1
höyry 2
höyry 3
höyry 4
höyry 5
höyry 6
höyry 7
höyry 8
höyry 9
höyry 10
höyry 11
höyry 12
höyry 13
höyry 14
höyry 15
höyry 16
höyry 17
höyry 18
höyry 19
höyry 20
höyry 21
höyry 22
höyry 23
höyry 24
höyry 25
höyry 26
höyry 27
höyry 28
höyry 29
höyry 30
höyry 31

Pumppaus- Pumppaus- Puristuspaine
aika
paine
(bar)
(s)
(bar)
5
300
16
5
120
8
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
120
8
5
300
16
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
16
5
120
8
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
16
5
120
8
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
16
5
120
8
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
16
5
120
8
5
120
16
5
300
8
5
210
12
5
300
8

Puristusaika
(s)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Höyryn
paine
(bar)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Elektronisella vaa’alla mitattiin ajon aikana suodoksen massaa, joka nähtiin
tietokoneen näytöltä. Tietokone keräsi ajon aikana tietoja mm. suodatusajasta,
suodoksen määrästä ja kalvopaineesta sekunnin välein. Kuvassa 20 on esitetty
tiedonkeruu ajon aikana.

Kuva 20

Mittaustietojen kerääminen ajon aikana.

Seuraavaksi suodinkammiossa olevaa kakkua kuivattiin joko paineilmalla tai
kylläisellä höyryllä. Paineilmaa käytettäessä kuivauspaine oli 5 bar ja kuivausaika
vaihteli välillä 60–180 sekuntia. Höyrykokeissa käytettiin kuivauspaineina joko 3
bar, 6 bar tai 9 bar, sekä mitattiin aika, joka höyryltä kului kakun läpäisyyn.
Lisäksi viimeisessä kokeessa höyryvirtausta jatkettiin 5 min höyryn läpäistyä
kakun. Höyrylinjaan tiivistyneen veden poisto varmistettiin juoksuttamalla höyryä
hetken aikaa suodattimen ohi viemäriin ennen kuivausta kuvan 21 mukaisesti.
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Kuva 21

Höyryn ohijuoksutusta. Tällä toimenpiteellä vältettiin tiivistyneen veden pääsy
suodinkammioon.

Jokaisen kokeen jälkeen mitattiin kakun massa. Kakun paksuus selvitettiin
mittaamalla paksuus 5 eri kohdasta, joiden keskiarvo laskettiin. Kaikista kakuista
otettiin näyte ja se kuivattiin kuivauskaapissa kosteuspitoisuuden määrittämiseksi.
Kuvassa 22 on esitetty näytteenotto kuivasta suodinkakusta.

Kuva 22

Näytteen ottaminen kuivasta suodinkakusta. Suodinkakun keskikohtaan tehtiin
kuvan mukaisesti viillot vaaka- ja pystysuuntaisesti, jonka jälkeen viiltojen välissä
olevat alueet kerättiin taarattuun mitta-astiaan.
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Jokaisen kokeen jälkeen puhdistettiin suodinkalvo ja vaihdettiin käytetty
suodinkangas puhtaaseen. Suodinkankaana käytettiin tyyppiä 71–2209–K3–LI.
Kuvassa 23 on esitetty puhdas suodinkangas ennen ajoa ja kuvassa 24
puhdistamaton puristuskalvo.

Kuva 23

Suodinkangas 71–2209–K3–LI ennen ajoa.

Kuva 24

Puristuskalvo ajon jälkeen.
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7.4 Höyrynkehitin

Höyrynkehittimenä tässä työssä käytetään Steamrator Oy:n Steam 500 –
höyrynkehitintä. Tämä läpivirtausperiaatteella toimiva höyrynkehitin koostuu
automaattisista säätö- ja varolaitteista. Sen vesitilavuus on pieni tehoon nähden,
mistä johtuen lämpenemisaika on hyvin lyhyt. Taulukossa III on esitetty kyseisen
laitteen teknisiä tietoja ja kuvassa 25 Steam 500 – höyrynkehitin.
Taulukko III

Steam 500 -höyrynkehittimen teknisiä tietoja.

maksimi höyrymäärä

500 kg/h

teho

0,34 MW

suunnittelupaine

16 bar

maksimi höyryn paine

13 bar

käyttöpaine

n. 4–12 bar

maksimi höyryn lämpötila

204 ºC

öljypoltin

KP–38 H, Oilon

polttoaine

kevyt polttoöljy

vesipumppu

kalvopumppu D 10, Wanner Eng.

veden kulutus

maksimi n. 600 l/h
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Kuva 25

Steamrator Oy:n Steam 500–höyrynkehitin.

7.4.1 Höyrynkehittimen toimintaperiaate

Syöttövesisäiliöstä vettä pumpataan tulipesässä olevaan höyrystyskierukkaan, jota
kuumennetaan polttimen liekillä. Vesi kuumenee kierukkaputkessa ja muuttuu
höyryksi, joka kulkeutuu höyrynkuivaimeen, jossa siitä poistetaan jäännöskosteus.
Höyrynkuivaimen yläpäästä kuiva höyry lähtee paineenalentimen kautta
suodattimelle, ja erotettu vesi johdetaan lauhteenpoistimen kautta takaisin
syöttövesisäiliöön.
Kierukasta ulos tulevan höyryn on oltava hieman kosteaa, jotta vältetään kierukan
ylikuumeneminen ja höyryn tulistuminen. Kun kosteus erotetaan kuivaimessa,
vältetään

tällöin

syöttövedessä

olevien

suolojen

kulkeutuminen

höyryjärjestelmään. Suolat johdetaan veden mukana takaisin syöttövesisäiliöön.
Syöttöveden suolapitoisuus pidetään sallituissa rajoissa johtamalla vettä
viemäriin.
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Höyrynkuivaimelta syöttövesisäiliöön palautuvan veden määrä pääasiassa riippuu
kierrosluvusta eli pumpun tuotosta. Kierroslukua säädetään taajuusmuuttajan
avulla automaattisesti sopivaksi niin, että kierukkaan menee tarpeeksi vettä ja
palautuva vesimäärä on pieni.
Säätölaitteina toimivat painekytkimet. Niiden ohjaamina vesipumppu ja poltin
käyvät höyrynkulutuksen mukaan joko osa- tai täysteholla. Suodattimelle
menevän höyryn painetta säädetään paineenalennusventtiilillä. Höyrynpaine
suodattimella on siis aina matalampi kuin höyrynkehittimessä. Kuvassa 26 on
esitetty höyrynkehittimen virtauskaavio.

Kuva 26

Steam 500 –höyrynkehittimen virtauskaavio.

7.4.2 Höyrynkehittimen komponentit

Höyrykierukka on taivutettu ja pitkä teräsputki. Vesi höyrystyy virratessaan
kierukan läpi. Vesi ja savukaasut kulkevat vastavirtaperiaatteella, jolloin
lämmönsiirto on mahdollisimman tehokasta.
Höyry tulee kierukasta hieman kosteana höyrynkuivaimeen, jossa vesi ja höyry
erotetaan toisistaan keskipakoperiaatteella. Vesi poistuu kuivaimen alaosan kautta
lauhteenpoistimeen ja sieltä edelleen syöttövesisäiliöön. Kuivaimen yläpäästä
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johdetaan kuivaa höyryä paineensäätöventtiilin kautta suodattimelle. Kuvassa 27
näkyy höyrynkuivaimen yläosa ja lämpömittari, josta ajon aikana tarkkaillaan
höyryn lämpötilan kehittymistä höyrynkehittimessä. Suodattimelle menevää
höyrynpainetta säädeltiin paineenalennusventtiilin avulla. Suodattimelle menevän
höyryn lämpötila kokeissa oli 134 ºC, 159 ºC ja 175 ºC käytetystä
höyrynpaineesta (3, 6 tai 9 bar) riippuen.

Kuva 27

Höyrynkuivaimen yläosasta tulevan höyryn lämpötila.

Veden- ja höyrynpainemittareiden lukemia seurataan ajon aikana mahdollisten
häiriöiden varalta. Mittareiden lukemien perusteella voidaan päätellä mm.
kattilakiven mahdollinen muodostuminen höyrykierukkaan, jolloin paine-ero
kasvaisi selvästi. Laitteistossa on varoventtiili, joka avautuu höyrynpaineen
ollessa 13 bar. Kuvassa 28 on esitetty laitteen painemittareita, joista tarkkaillaan
mm. höyrynpainetta.
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Kuva 28

Steam 500 –höyrynkehittimen painemittareita.

Vesipumpun moottori on 3-vaiheoikosulkumoottori, jonka käyntiä ohjaa
taajuusmuuttaja. Moottori on varustettu lisätuulettimella, jolla varmistetaan
riittävä jäähdytys.
Paineenrajoitin

on

varolaite,

jolla

höyrynkehitin

lukittuu

häiriötilaan

höyrynpaineen noustessa yli 1,3 MPa:n. Lämpötilarajoitin puolestaan estää
höyrykierukan kuivakäynnin.
Painekytkimet ohjaavat höyrynkehittimen käyntiä automaattisesti höyrynpaineen
vaihtelun mukaisesti. Takaiskuventtiili estää veden virtausta kierukasta takaisin
pumpuille, kun pumput ovat pysähtyneinä. Ohjauskeskuksessa on merkkivaloja,
jotka ilmoittavat käyntitilanteen ja mahdolliset häiriöt. Kuvassa 29 on
höyrynkehittimen ohjauskeskus, josta prosessia ajon aikana tarkkaillaan.
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Kuva 29

Steam 500 –höyrynkehittimen ohjauskeskus.

Vesisäiliön pintaa säädetään sähköisellä pinnansäätimellä. Se ohjaa tuloveden
magneettiventtiiliä auki ja kiinni vesitarpeen mukaan. Alavesirajan alittuessa
höyrynkehitin lukittuu häiriötilaan.

7.4.3 Höyrynkehittimen syöttövesi

Laitteiston syöttövesisäiliö täytetään tavallisella vesijohtovedellä. Sen on oltava
kirkasta, pehmennettyä, rauta- ja humusvapaata eikä se saa sisältää kiinteitä
aineita. Veden happipitoisuus pidetään alhaisena pitämällä syöttövesisäiliön veden
lämpötila jatkuvasti noin 100 ºC:ssa, jolloin vältetään pistesyöpymät putkistossa.
Erittäin tärkeää on myös riittävä ulospuhallus sekä höyrynkuivaimen että
vesisäiliön pohjaventtiilien kautta, jottei vesi väkevöidy liikaa.

8 Mittaustulokset
Tässä työssä tehtiin suodatuskokeita GCC-lietteellä, käyttäen ilmaa ja höyryä
suodinkakun kuivaukseen. Ilmakuivauskokeita tehtiin 9 (1 sarja) kappaletta ja
höyrykokeita 31 (6 sarjaa).
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8.1 Ilmakuivauskokeet

Ilmakuivauskokeet tehtiin ennen höyrykuivauskokeita. Ilmakuivauskokeiden
tulokset toimivat vertailuarvoina höyrykokeiden tuloksille.
Jokaisesta ajosta kerättiin ajon aikana tietoja kuten kakun ja suodoksen lämpötilaa
suodatuksen eri vaiheissa. Kuvassa 30 nähdään suodatuksen eri vaiheet
ilmakuivauskokeiden 7. ajosta. Lietteen pumppaus alkoi, kun suodoksen massa
alkoi kasvaa hetkellä t = 10 s. Puristusvaihe alkoi, kun pumppauspaine ja
puristuspaine kasvoivat hetkellä t = 240 s. Puristusvaihe loppui hetkellä t = 350 s.
Tämän jälkeen suodinkakkua kuivattiin ilmalla noin 120 sekuntia. Suodoksen
lämpötila pysyi ilmakokeissa vakiona, 22 ºC.

6000

20

Suodoksen massa
Pumppauspaine
Puristuspaine

5000

18
16

Massa ( g )

12
10

3000

8
2000

Paine ( bar )

14

4000

6
4

1000

2
0
0

100

200

300

400

500

0
600

Aika ( s )

Kuva 30

Ilmakuivauskokeiden 7.ajo. Pumppaus alkoi ajanhetkellä 10 sekuntia, jolloin
suodosta alkoi kertyä. Puristusvaihe alkoi, kun puristuspaine ja pumppauspaine
nousivat ajanhetkellä 240 sekuntia. Puristus loppui hetkellä t = 350 s.
Samanaikaisesti aloitettiin ilmakuivaus.

8.2 Höyrykuivauskokeet

Höyrykuivauskokeissa

suodatuksen

vaiheet

olivat

lähes

samat

kuin

ilmakuivauskokeissa, lukuun ottamatta kuivausvaihetta. Höyrykuivauskokeissa
kuivauskaasuna käytettiin kylläistä höyryä. Höyrykuivausjakso alkoi siis
puristusvaiheen jälkeen.
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Kuvassa 31 nähdään 21. höyrykuivauskokeen eri vaiheet. Pumppaus alkoi
hetkellä t = 0 s ja puristusvaihe tapahtui välillä 310–460 sekuntia. Tämän jälkeen
alkoi höyrykuivausjakso.
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Kuva 31

Höyrykuivauskokeiden 21. ajo. Pumppaus alkoi ajanhetkellä 0 sekuntia, jolloin
suodosta alkoi kertyä. Puristusvaihe alkoi, kun puristuspaine nousi ajanhetkellä
310 sekuntia. Puristus loppui hetkellä t = 460 s. Samanaikaisesti aloitettiin
höyrykuivaus 9 bar:n paineella.

Kuvassa 32 on nähtävissä höyrykuivauskokeiden 21. ajosta suodoksen määrän ja
lämpötilan kehittyminen ajan funktiona. Suodoksen lämpötila kohosi 22 ºC:sta
noin 100 ºC:een höyryn tunkeutuessa suodinkakun huokosiin ja lopulta läpäistessä
suodinkakun noin hetkellä 530 s.
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Kuva 32

Höyrykuivauskokeiden 21. ajo. Kuvaajasta nähtiin suodoksen määrä, lämpötila ja
suodatusaika. Suodoksen lämpötila kohosi noin 22 ºC:sta veden
kiehumispisteeseen höyrykuivausjakson aikana. Höyrykuivausjakso alkoi hieman
ennen kuin suodoksen lämpötila alkoi nousta. Höyryn paine oli 9 bar.

Mittaustuloksista koottiin yhteen kaikki vastaavissa olosuhteissa (pumppausaika,
puristuspaine) saadut kosteuspitoisuudet ja verrattiin niitä toisiinsa. Kuvissa 33–
38 on esitetty eri ajoissa muodostuneiden kakkujen kosteuspitoisuuksia,
pumppausajan vaihdellessa 120–300 sekunnin välillä ja puristuspaineen ollessa 8–
16 bar:n välillä. Kuivauskokeiden suodinkakkujen kosteuspitoisuudet on myös
taulukoitu taulukoissa IV-VIII.
Taulukossa IV on esitetty suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kahdeksassa
kuivauskokeessa, joissa pumppausaika oli 300 s ja puristuspaine 16 bar.
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Taulukko IV

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kokeissa, joissa pumppausaika oli 300
sekuntia ja puristuspaine 16 bar.
Kuivauskaasun
Koe
Kosteuspitoisuus
Kuivausaika
paine
(-)
(%)
(bar)
(s)
ilma 1
11,3
5
180
ilma 3
16,0
5
60
höyry 11
9,4
3
464
höyry 16
8,8
3
462
höyry 1
6,7
6
188
höyry 7
9,1
6
204
höyry 21
4,2
9
109
höyry 26
5,2
9
105

Taulukon IV tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 33.

18

Kosteuspitoisuus (%)
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4
2
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ilma 3

höyry 11 höyry 16

höyry 1

höyry 7

höyry 21 höyry 26

Koe (-)

Kuva 33

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia, kun lietettä pumpattiin 5 bar:n
vakiopaineessa suodinkammioon 300 sekunnin ajan ja kakkua puristettiin 16 bar:n
kalvopaineella n. 60 sekunnin ajan.

Taulukossa V on esitetty suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kahdeksassa
kuivauskokeessa, joissa pumppausaika oli 120 s ja puristuspaine 8 bar.

54

Taulukko V

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kokeissa, joissa pumppausaika oli 120
sekuntia ja puristuspaine 8 bar.
Kuivauskaasun
Kuivausaika
Koe
Kosteuspitoisuus
paine
(-)
(%)
(bar)
(s)
ilma 2
14,3
5
180
ilma 9
13,8
5
60
höyry 12
9,1
3
283
höyry 17
7,2
3
312
höyry 2
7,6
6
98
höyry 6
6,7
6
127
höyry 22
5,1
9
57
höyry 27
4,7
9
60

Taulukon V tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 34.
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Kuva 34

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia, kun lietettä pumpattiin 5 bar:n
vakiopaineessa suodinkammioon 120 sekunnin ajan ja kakkua puristettiin 8 bar:n
kalvopaineella n. 60 sekunnin ajan.

Taulukossa VI on esitetty suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kahdeksassa
kuivauskokeessa, joissa pumppausaika oli 120 s ja puristuspaine 16 bar.
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Taulukko VI

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kokeissa, joissa pumppausaika oli 120
sekuntia ja puristuspaine 16 bar.
Kuivauskaasun
Kuivausaika
Koe
Kosteuspitoisuus
paine
(-)
(%)
(bar)
(s)
ilma 4
12,6
5
180
ilma 5
13,1
5
60
höyry 13
9,0
3
415
höyry 18
7,9
3
432
höyry 3
4,6
6
154
höyry 8
6,1
6
151
höyry 23
3,6
9
90
höyry 28
2,9
9
95

Taulukon VI tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 35.
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Kuva 35

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia, kun lietettä pumpattiin 5 bar:n
vakiopaineessa suodinkammioon 120 sekunnin ajan ja kakkua puristettiin 16 bar:n
kalvopaineella n. 60 sekunnin ajan.

Taulukossa VII on esitetty suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia yhdeksässä
kuivauskokeessa, joissa pumppausaika oli 300 s ja puristuspaine 8 bar.
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Taulukko VII

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kokeissa, joissa pumppausaika oli 300
sekuntia ja puristuspaine 8 bar.
Kuivauskaasun
Kuivausaika
Koe
Kosteuspitoisuus
paine
(-)
(%)
(bar)
(s)
ilma 6
13,7
5
180
ilma 8
14,7
5
60
höyry 14
8,8
3
335
höyry 19
6,9
3
460
höyry 4
10,2
6
183
höyry 9
5,4
6
180
höyry 24
5,0
9
86
höyry 29
9,7
9
68
höyry 31
2,7
9
390

Taulukon VII tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 36.
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Kuva 36

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia, kun lietettä pumpattiin 5 bar:n
vakiopaineessa suodinkammioon 300 sekunnin ajan ja kakkua puristettiin 8 bar:n
kalvopaineella n. 60 sekunnin ajan.

Taulukossa VIII on esitetty suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia seitsemässä
kuivauskokeessa, joissa pumppausaika oli 210 s ja puristuspaine 12 bar.
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Taulukko VIII Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia kokeissa, joissa pumppausaika oli 210
sekuntia ja puristuspaine 12 bar.
Kuivauskaasun
Koe
Kosteuspitoisuus
Kuivausaika
paine
(-)
(%)
(bar)
(s)
ilma 7
12,7
5
120
höyry 15
7,9
3
399
höyry 20
7,3
3
465
höyry 5
9,9
6
170
höyry 10
5,0
6
172
höyry 25
4,2
9
92
höyry 30
3,9
9
95

Taulukon VIII tulokset on esitetty graafisesti kuvassa 37.
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Kuva 37

Suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia, kun lietettä pumpattiin 5 bar:n
vakiopaineessa suodinkammioon 210 sekunnin ajan ja kakkua puristettiin 12 bar:n
kalvopaineella n. 60 sekunnin ajan.

Kuvissa 33–37 on esitetty graafisesti suodinkakkujen kosteuspitoisuuksia eri
kokeissa. Kuvista on havaittavissa poikkeamia eri toistokokeiden välillä. Pienet
poikkeamat johtuvat olosuhteiden vaihtelusta kokeiden aikana. Suuremmat
poikkeamat johtuvat todennäköisesti toisen toistokokeen epäonnistumisesta.
Esimerkiksi kokeiden ´höyry 5´ ja ´höyry 10´ välillä havaittava suuri ero
kosteuspitoisuudessa johtuu kakun halkeilusta kokeen ´höyry 5´ aikana. Yleisesti
kosteuspitoisuudet

alenevat

lämpötilan

noustessa.

lisääntyminen aiheuttaa kosteuspitoisuuden alenemista.

Myös

kuivausajan
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Mitatuista tiedoista määritettiin suodatuksen kapasiteetti kullekin ajolle. Kuvassa
38 on esitetty suodinkakun kosteuspitoisuus kapasiteetin funktiona. Kapasiteetti
riippuu kakun massasta, suodatuspinta-alasta ja suodatukseen käytetystä ajasta.
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Kuva 38

Suodatuksen kapasiteetteja ja niitä vastaavia kosteuspitoisuuksia.

Tuloksista saatiin määritettyä höyrynpaineen vaikutus kakun kosteuspitoisuuteen.
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Kuvassa 39 on esitetty kosteuspitoisuus höyrynpaineen funktiona.
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Kuva 39

Höyrynpaineen vaikutus suodinkakun kosteuspitoisuuteen.
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä työssä tutkittiin ilmakuivauksen ja höyrykuivauksen eroja, sekä niiden
vaikutuksia

suodinkakun

suodinkakkuja

kuivattiin

kosteuspitoisuuteen.
paineilmalla.

Ilmakuivauskokeissa

Höyrykuivauskokeissa

puolestaan

käytettiin kuivauskaasuna ilman sijasta kylläistä höyryä. Lisäksi tutkittiin kuinka
suodinkangas ja suodinkalvo kestivät eri höyryajojen aikana.
Työn kirjallisuusosassa käsiteltiin suodatuksen, erityisesti painesuodatuksen
perusasioita. Niihin kuuluivat kakun muodostus, kuivaus ja pesu. Tämän jälkeen
käsiteltiin teoreettisesti höyryn käyttöä painesuodatuksessa varsinkin kuivauksen
ja pesun kannalta. Lisäksi selvitettiin höyryn käytön kustannuksia, sekä tässä
työssä malliaineena toimineen GCC:n valmistusta ja ominaisuuksia.
Kokeellisessa

osassa

pyrittiin

pääasiassa

selvittämään

kakkujen

kosteuspitoisuuksia eri muuttujien arvoilla. Muuttujia olivat höyryn paine,
puristuspaine, sekä pumppausaika. Höyryn pesuvaikutuksien tutkiminen rajattiin
pois kokeellisen osan aihepiiristä.
Kaikissa tehdyissä kokeissa käytettiin noin 35 m-%:n kalsiumkarbonaattivesilietettä. Koesuodatukset tehtiin Larox PF 0.1 H2 –painesuodattimella, johon
kuivausmenetelmästä riippuen syötettiin paineilmaa tai höyryä. Tarvittavia tietoja
kerättiin ylös niin manuaalisesti kuin tietokonetta avuksi käyttäen. Manuaalisesti
kirjattiin ylös kakun massa, paksuus sekä näytteen märkä- ja kuivamassat, joiden
avulla kakun kosteuspitoisuus laskettiin. Tietokone keräsi tietoa mm. suodoksen
määrästä ja lämpötilasta, sekä puristus- ja kuivauspaineesta kullakin ajanhetkellä.
Koesarjoja tehtiin kaikkiaan seitsemän. Ensimmäinen näistä käsitti yhdeksän
koetta, joissa kuivauskaasuna toimi ilma. Jokainen höyrykoesarja käsitti viisi
koetta. Toisessa ja kolmannessa sarjassa höyryn paine oli 6 bar, neljännessä ja
viidennessä 3 bar sekä 9 bar kuudennessa ja seitsemännessä sarjassa. Sarjoja
tehtiin

kaksi

kullakin

paineella,

jotta

Mittaustulokset on esitetty kappaleessa 8.

kokeiden

luotettavuus

paranisi.
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Tuloksista on nähtävissä, että höyryn käyttö alensi kakkujen kosteuspitoisuuksia
selvästi. Tämä on nähtävissä taulukoista IV-VIII. Ilmakuivauskokeissa kakkujen
kosteuspitoisuudet olivat välillä 11,3–16,0 m-%, kun taas höyrykuivauskokeissa
kosteuspitoisuudet olivat välillä 2,9–10,2 m-%. Lisäksi höyrykuivauskokeissa,
joissa kakkujen kosteuspitoisuudet olivat suurempia, havaittiin kakun halkeilua.
Tämä heikensi kuivauksen tehokkuutta. Tällaisia kokeita olivat esimerkiksi höyry
4, höyry 5 ja höyry 29.
Kokeessa 31 testattiin miten suodinkakun kosteuspitoisuus muuttui, kun höyryn
johtamista suodattimeen jatkettiin 5 minuuttia höyryn läpäistyä kakun. Tällöin
kosteuspitoisuudeksi

saatiin

2,7

m-%:a,

joka

oli

kokeissa

saaduista

kosteuspitoisuuksista pienin. Ero ei kuitenkaan ollut merkittävä muihin
höyrytuloksiin nähden, joten tämä terminen kuivaus oli tuskin kannattavaa höyryn
suuren kulutuksen vuoksi.
Kuvasta 38 nähdään millaisia kakun kosteusprosentteja saavutettiin eri
kapasiteeteilla. Kuvasta 38 oli pääteltävissä, että suuremmilla kapasiteeteilla
saavutettiin kuivempia suodinkakkuja. Kapasiteetti riippui mm. suodatukseen
käytetystä ajasta. Etenkin suuremmilla höyryn paineilla kuivausjaksot jäivät
melko lyhyiksi verrattuna ilmakuivausjaksoihin. Tämän vuoksi oli selitettävissä
miksi 9 bar:n höyryllä saavutettiin suurimmat suodatuksen kapasiteetit. Kuvassa
39 on esitetty kuivaukseen käytetyn höyryn paineen vaikutus suodinkakun
kosteuspitoisuuteen. Siitä oli nähtävissä, että höyryn painetta kasvattamalla
päästiin alhaisempiin kosteuspitoisuuksiin. Höyryn painetta nostamalla päästiin
siis yhä suurempiin kapasiteetteihin ja kuivempiin suodinkakkuihin.
Työssä oli rajoitettu määrä suodinkankaita käytössä (2 kpl), joita kierrätettiin.
Kankaan

ominaisuudet

kosteuspitoisuuteen.

vaikuttivat

Kankaiden

suodoksen

pinnalle

alkoi

kirkkauteen,
kerääntyä

sekä

kakun

epäpuhtauksia

ajomäärien kasvaessa. Kankaita ei pystytty enää täysin puhdistamaan ja niiden
ominaisuudet saattoivat muuttua. Suodinkankaat eivät kuitenkaan pilaantuneet
ajoissa täydellisesti, vaan tulokset pysyivät järkevinä. Käytetty suodinkangas K32209-LI kesti hyvin höyrystä aiheutuvan lämpötilan muutokset. Puristuskalvo
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laajentui ajojen aikana silmämääräisesti arvioiden, mutta siitä ei ollut haittaa
kokeissa.
Loppuyhteenvetona voidaan sanoa, että käyttämällä kylläistä höyryä ilman sijasta
suodinkakkujen kuivaamiseen, päästään yhä matalampiin kosteuspitoisuuksiin.
Kuitenkin on otettava huomioon kuivaukseen tarvittavan höyryn määrä, joka
saattaa olla huonosti eristetyssä systeemissä melko suuri. Tämän vuoksi
höyrykuivauksessa on kustannukset huomioitava tarkasti.
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