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Merkinnät 
 

cp   ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

h  ominaisentalpia [kJ/kg] 

hfg  veden höyrystymislämpö [kJ/kg] 

M  moolimassa [kg/mol] 

m  massa [kg] 

n  ainemäärä [mol] 

p  paine [Pa] 

ph  vesihöyryn osapaine [Pa] 

ph´  kylläisen vesihöyryn osapaine [Pa] 

Qi.pa  kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo [kJ/Kg] 

Qpa  polttoaineen tehollinen lämpöarvo [kJ/Kg] 

Q  lämmönsiirtoteho [W] 

Ru  yleinen kaasuvakio [J/molK] 

T  lämpötila [K] 

t  lämpötila [˚C] 

u  kosteussuhde [%] 

V  tilavuus [m3] 

w  vesipitoisuus [%] 

lv  veden höyrystymislämpö [kJ/kg] 

x  ilman absoluuttinen kosteus [%] 

mh  vesihöyryn massa [kg]  

mki  kuivan ilman massa [kg] 

mv  veden massa [kg] 

ρh  vesihöyryn osatiheys [kg/m3] 

ρki  kuivan ilman osatiheys [kg/m3] 

ρtot  kostean ilman kokonaistiheys [kg/m3] 

ptot  kostean ilman kokonaispaine [Pa] 

pki  kuivan ilman osapaine [Pa] 

ph  vesihöyryn osapaine [Pa] 

𝑃ℎ´  kylläisen veden höyrynpaine [Pa] 

𝑃ℎ  vesihöyryn osapaine [Pa] 

hki  kuivan ilman entalpia [kJ/kg] 

hh  vesihöyryn entalpia [kJ/kg] 

cpki                                      kuivan ilman ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

cph  vesihöyryn ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

q  ominaislämmönkulutus [kJ/kgH20] 

mm  märkäpaino [kg] 

mka  kuiva-aineen massa [kg] 

uabs.  absoluuttinen kosteussuhde 

mpv   poistunut veden massa [kg]  

𝑥𝑖𝑛  hallin absoluuttinen kosteus [%]  

𝑥𝑜𝑢𝑡  ulostulevan ilman absoluuttinen kosteus [%] 

∆ṁ𝑣  veden massavirran muutos [kg/s] 

k  korjauskerroin 

∅  lisälämpö [W] 

∅ℎä𝑣  lämpöhäviö [W] 

P  sähköteho [W] 

η  hyötysuhde 

λ  ilmakerroin 
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ρ  tiheys [kg/m3] 

φ  ilman suhteellinen kosteus [%] 

ṁv  veden massavirta [kg/s] 

v̇  tilavuusvirta [m3/s] 

ṁki  kuivan ilman massavirta [kg/s] 

ṁka  kuiva-aineen massavirta [kg/s] 

 

Alaindeksit  

 

h  vesihöyry 

ki  kuiva ilma 

tot  kokonaismäärä 

tm  märkälämpötila 

ka  kuiva-aine 

v  vesi 

halli  halli 

pv  poistunut vesi 

häv  häviöt 

 

 

Yläindeksit 

 

`  kylläinen 
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Lyhenteet 
 

RPM   Kierrosta minuutissa 

PSK  Puun syiden kyllästymispiste 

NOx  Typenoksidit 

CO  Hiilimonoksidi 

SO3  Rikkitrioksidi 

CaCO3  Kalsiumkarbonaatti 

CHP  Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
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1 Johdanto 
 

Metsähakkeen käyttö energia- ja lämpölaitoksissa on noin kahdeksankertaistunut vuo-

desta 2000 vuoteen 2016. Vuonna 2016 metsähakkeen kokonaiskäyttö nousi 0,6 % käy-

tön ollessa 8,1 miljoonaa m3, joka vastaa energiana noin 16,1 TWh. Tämä oli noin 4,3 % 

koko Suomen energian kokonaiskulutuksesta. (Strandström 2017). Metsähake on koti-

mainen sekä uusiutuva polttoaine, joka suosii sen käyttöä energiantuotannossa. Uusiutu-

van energian käyttöä tullaan Suomessa lisäämään ja pitkän aikavälin tavoitteena on hiili-

neutraali energiajärjestelmä, joka pohjautuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Tuo-

tantotukijärjestelmällä varmistetaan metsähakkeen kilpailukyky turpeeseen verrattuna 

sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmän tavoit-

teena on metsähakkeen kannattava hyödyntäminen energian tuotannossa sekä saada kan-

nattamattomat metsähakejakeet kerättyä metsistä hyötykäyttöön. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2017) 

 

Viimeisen 15 vuoden aikana on kehitetty paljon biomassan konversiotekniikoita, joilla 

voidaan hyödyntää biomassaa vieläkin tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. 

Tällä hetkellä suuria ponnisteluja käytetään prosessien kehitykseen liittyen toisen suku-

polven etanolilaitoksiin, jotka käyttävät puuta raakamateriaalina, torrefiointituotteisiin, 

jotka korvaavat hiilen käyttöä sekä erilaisiin kaasutusprosesseihin, jotka tuottavat uusiu-

tuvaa liikenteenpolttoainetta, kuten metanolia, synteettistä dieseliä ja biokaasua. (Sten-

ström 2017). Useimmat näistä tekniikoista vaativat, että biomassan kosteuspitoisuus on 

alle 15 %. Yleisesti biomassan kosteus on noin 40-60 % ja näin ollen kuivaaminen on 

välttämätöntä. Tavanomaisissa polttoprosesseissa kosteuspitoisuus voi olla korkeampi, 

mutta kosteuspitoisuus laskee laitoksen energiatehokkuutta sekä lisää kuljetus- ja varas-

tointikustannuksia. (Holmberg 2013)  

 

Rumpukuivureilla prosessiteollisuudessa usein kuivataan suuria määriä erilaisia materi-

aaleja, joiden partikkelikoko on 10 mm tai suurempi ja jotka eivät ole lämpöherkkiä tai 

aiheuta materiaalin käsittelyongelmia. Rumpukuivureilla kuivattavia materiaaleja ovat 

mm. hiekka, kalkkikivi, kivet ja maaperä, malmit, lannoitteet, metsähake, hiili, rautasul-

faatti, jätevesilietteet. (Yliniemi 1999). Metsähakkeen palakoko on usein hyvin hetero-

geeninen, joten rumpukuivuri sopii hyvin metsähakkeen kuivaukseen.  

 

Kuivumismallit metsähakkeen kuivauksessa antavat hyvin epätarkkoja arvoja, johtuen 

hakkeen palakoon heterogeenisyydestä ja kuivumisolosuhteiden muutoksista. Näin ollen 

kuivumiskokeita tarvitaan, jotta kuivumisaika ja kuivurin koko voidaan määritellä tar-

kasti. Kuivumiskäyrä määritetään hakkeen kosteuspitoisuuden muutoksena ajan funk-

tiona. Useissa tutkimuksissa on tutkittu myös rumpukuivurin tilavuutta kohden määritet-

tyä lämmönsiirtokerrointa. Tilavuutta kohden määritettyä lämmönsiirtokerrointa on kui-

tenkin hyvin vaikea määrittää tarkasti, sillä kuivumisolosuhteet vaihtelevat koko kuivauk-

sen ajan sekä lämmönsiirtoa tapahtuu ilman ja kuivattavan materiaalin, ilman ja seinämän 

sekä materiaalin ja seinämän välillä. 

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia metsähakkeen kuivumista fysikaalisena ilmiönä ko-

keellisesti pienessä laboratoriokokoluokan rumpukuivurissa Aalto-yliopistolla. Kokeiden 

tarkoituksena on kuivumiskäyrien sekä tilavuutta kohden mitattujen lämmönsiirtokertoi-

mien määrittäminen kuivaussysteemille, jossa kuivauskaasuna toimii lämmin ilma. Läm-

mönsiirto kuivauskaasun ja kuivattavan materiaalin välillä tapahtuu suoralla konvektiolla 

sekä epäsuorasti johtumalla rummussa olevien lämpövastusten avulla. Materiaalin sekoit-

tuminen kuivurissa toteutetaan jatkuvatoimisella viidestä lavasta koostuvalla pyörivällä 
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akselilla. Työn tavoitteena on myös saada selville pilot-kuivurin yleinen toiminta erilai-

silla lähtöarvoilla sekä kehitys- ja parannuskohteet.  

 

Tässä työssä käsitellään aluksi metsähakkeen kuivaukseen liittyviä teorioita, kuten kos-

tean ilman termodynamiikka, hakkeen ominaisuuksia, yleinen kuivausteoria, päästöt sekä 

kosteuden määrittäminen. Yleisen teoria osuuden jälkeen on esitelty pilot-rumpukuivurin 

toimintaperiaate, kuivumis- ja kuivumisnopeuskäyrien ja tilavuutta kohden mitattujen 

lämmönsiirtokertoimien määrittäminen sekä koelaitteisto. Lopuksi on esitelty tutkimuk-

sen tuloksena saadut pilot-rumpukuivurin käyttöönotto, parannuskohteet, kuivumis-

käyrät, kuivumisnopeuskäyrät sekä tilavuutta kohden mitatut lämmönsiirtokertoimet. 
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2 Kostean ilman termodynamiikka 
 

Kostea ilma on kuivan ilman ja vesihöyryn seos. Kuiva ilma koostuu siinä olevista kaa-

suista, joita ovat typpi, happi, hiilidioksidi ja jalokaasut. Ilman absoluuttinen kosteus x 

(kgh/kgki) tarkoittaa ilman sisältämän vesihöyryn suhdetta kuivaan ilmaan. (Holmberg 

2017). 

 

𝑥 =
𝑚ℎ

𝑚𝑘𝑖
       (2.1) 

 

ideaalikaasun tilanyhtälön mukaan kuivan ilman ja vesihöyryn osatiheys 𝜌 kosteassa il-

massa voidaan määrittää kaavalla:  

 

𝜌 = 𝑝 
𝑀

𝑅𝑢 𝑇
       (2.2) 

 

jossa p on kuivan ilman tai vesihöyryn osapaine [Pa], M on joko kuivan ilman tai vesi-

höyryn molaarinen massa (Mki = 0.02896 kg/mol ja Mh = 0.01802 kg/mol) ja 𝑅𝑢 on ylei-

nen kaasuvakio (8,314 J/mol K) 

 

Kostean ilman kokonaispaine voidaan laskea kuivan ilman osapaineen sekä vesihöyryn 

osapaineen summana: 

 

𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑝𝑘𝑖 + 𝑝ℎ     (2.3) 

 

vastaavasti kostean ilman tiheys on osatiheyksien summa: 

 

𝜌𝑡𝑜𝑡 = 𝜌𝑘𝑖 + 𝜌ℎ      (2.4) 

 

Kun kuivailma sekä vesihöyry oletetaan ideaalikaasuiksi, pystytään ilman absoluuttinen 

kosteus määrittämään vesihöyryn osapaineen ja kokonaispaineen avulla: 

 

𝑥 = 0,622
𝑃ℎ

𝑃𝑡𝑜𝑡−𝑃ℎ
,     (2.5) 

 

missä vakio 0,622 on vesihöyryn ja kuivan ilman moolimassojen suhde 𝑀ℎ/𝑀𝑘𝑖. 

 

Tietyssä lämpötilassa oleva ilma voi sisältää vain tietyn maksimimäärän vesihöyryä. 

Mikäli ilman sisältämä vesihöyryn määrä ylittää tämän rajan, tiivistyy kosteutta eli ta-

pahtuu lauhtumista. Ilman maksimaalinen vedensitomiskyky määräytyy lämpötilaa vas-

taavan kylläisen veden höyrynpaineen mukaan 𝑃ℎ´(𝑇). (Holmberg 2017) 

 

Kylläisen veden höyrynpaine löytyy yleisistä höyrytaulukoista, mutta se voidaan myös 

laskea likiarvokaavalla eri lämpötiloissa (Holmberg 2017): 

 

𝑃ℎ´(𝑇) = 𝑃0 exp (
11,78 (𝑇−372,79)

𝑇−43,15
),    (2.6) 

 

missä 𝑃0 on 105 Pa ja lämpötila T Kelvin-asteina.  
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Ilman suhteellinen kosteus φ saadaan määritettyä tietyssä lämpötilassa olevan vesi-

höyryn osapaineen 𝑃ℎ(𝑇) ja kyseistä lämpötilaa vastaavan kylläisen vesihöyryn paineen 

𝑃ℎ´(𝑇) avulla. (Holmberg 2017) 

 

𝜑 =  
𝑃ℎ(𝑇)

𝑃ℎ´(𝑇)
      (2.7) 

 

Kostean ilman entalpia on kuivan ilman sekä vesihöyryn entalpioiden summa. 

 

𝐻 = 𝑚𝑘𝑖ℎ𝑘𝑖 + 𝑚ℎℎℎ = 𝑚𝑘𝑖ℎ𝑘𝑖 + 𝑥𝑚𝑘𝑖ℎℎ   (2.8) 

 

Kun yhtälö jaetaan kuivan ilman massalla 𝑚𝑘𝑖, saadaan kostean ilman entalpia kuivaa 

ilma massaa kohden: 

 

ℎ = ℎ𝑘𝑖 + 𝑥ℎℎ [kJ/kg]     (2.9) 

 

Kun entalpioita lasketaan, tulee ensin sopia missä lämpötilassa ja paineessa kyseinen 

entalpian arvo on nolla. Kostean ilman termodynamiikassa kuiva ilma sekä vesihöyry 

käsitellään ideaalikaasuna, joten entalpian arvo on riippuvainen vain lämpötilasta. Vali-

taan kuivan ilman entalpian nollapisteeksi lämpötilassa 0 °C oleva kuiva ilma ja vesi-

höyryn entalpian nollapisteeksi lämpötilassa 0 °C oleva vesi, niin saadaan kostean ilman 

entalpia kuivailmakiloa kohden laskettua kaavalla: 

 

ℎ = 𝐶𝑝𝑘𝑖𝑡 + 𝑥(𝐶𝑝ℎ𝑡 + 2501) [kJ/kg],    (2.10) 

 

missä 𝐶𝑝𝑘𝑖 on kuivan ilman ominaislämpökapasiteetti, 𝐶𝑝ℎ vesihöyryn ominaislämpö-

kapasiteetti, x on ilman absoluuttinen kosteus ja t ilman lämpötila Celsius-asteina. Va-

kio lukuarvo 2501 on veden höyrystymislämpö lämpötilassa 0 °C. (Holmberg 2017) 

 

Kostean ilman termodynamiikassa keskeisiä käsitteitä ovat myös kastepiste ja märkä-

lämpötila, sillä kostean ilman määrittämiseen voidaan käyttää kumpaakin menetelmää. 

Kastepiste on lämpötila, jossa kylläisen veden höyrynpaine on sama kuin ympäristössä 

olevan vesihöyryn osapaine. Kun ympäristön lämpötilaa lasketaan tarpeeksi alas, niin 

alkaa tietyssä lämpötilassa muodostua vesihöyryn kondensoitumista. Tätä pistettä sano-

taan kastelämpötilaksi. (Holmberg 2017) 

 

Märkälämpötila on tasapainolämpötila, johon kostean pinnan lämpötila asettuu haihtu-

essa, kun ohi virtaava ilma on tietyssä lämpötilassa ja kosteudessa. Käytännön haihtu-

mislaskuissa märkälämpötila ilmanpaineessa voidaan määrittää kohtuullisella tarkkuu-

della Mollier-diagrammin avulla ilman kyseistä tilaa vastaavan vakioentalpiasuoran ja 

kyllästymiskäyrän leikkauspisteestä kuten kuvassa 1. Kun tiedetään ilman lämpötila 

sekä absoluuttinen kosteus, niin voidaan mollierin diagrammista lukea märkälämpötila 

kuten kuvassa 1 on esitetty. (Holmberg 2017) 
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Kuva 1 Ilman märkälämpötilan määrittäminen (Holmberg 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 Biopolttoaine 
 

Biopolttoaineiksi yleisesti kutsutaan eloperäisiä, fotosynteesin kautta syntyneitä kasvi-

massoja, jotka tuotetaan polttoaineeksi. Biopolttoaineiden raaka-aineita saadaan metsistä, 

pelloilta ja vesistöistä. Suomessa tärkeimpinä biopolttoaineina käytetään puuta ja tur-

vetta. Puuperäiset biopolttoaineet voidaan jakaa puupitoisiin jäteliemiin sekä kiinteisiin 

puupitoisiin polttoaineisin. Puupitoisia kiinteitä polttoaineita ovat mm. puu, puuhake, 

murske, hakkuujätteet, kannot ja puupelletit ja sahateollisuuden purut sekä lastut. (Holm-

berg et al. 2000) 

 

3.1 Hake ja murske 

 

Polttohake valmistetaan hakkurilla koko puusta, rangoista, hakkuutähteistä sekä puunja-

lostusteollisuuden puutähteistä. Kokopuuhake valmistetaan karsimattomista puista, jotka 

ovat teollisuuden käyttöön kelpaamatonta pienpuuta tai hukkarunkopuuta. Rankahake 

valmistetaan karsituista puun rangoista, jotka ovat yleensä hukkarunkopuuta. Hakkuutäh-

dehaketta tehdään hakkuutähteestä eli yleensä latvoista, oksista ja raivauspuusta ja kan-

noista kantohaketta. Sahan hake on sahauksen sivutuotteena valmistettua haketta. Kan-

not, kierrätyspuu sekä vaneritähteet murskataan murskeeksi. (Alakangas et al. 2016) 

 

Kuvassa 2 näkyy tässä diplomityössä käytetyn metsähakkeen palakoko ja materiaalin 

koostumus. Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, materiaali on hyvin heterogeenistä ja pala-

koko vaihtelee hyvin paljon (10-100 mm). Kuvan 2 metsähake on saatu Espoon kaupun-

gin haketusalueelta. Yleisesti hakkeen kosteuspitoisuus vaihtelee noin 40-60 % välillä. 

 

 
Kuva 2 Metsähakkeen palakoko ja koostumus 

 

Haketta ja mursketta käytetään asuinrakennusten lämmityskattiloissa sekä yhdyskuntien 

ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla. Polttohakkeen tärkein laatuominaisuus on sen 

kosteus. Hakepalan keskimääräinen tavoitepituus on noin 30–40 mm. Murskeen laatu on 

heterogeenisempää verrattuna hakkeeseen ja se sisältää pitkiä tikkuja, jotka ovat usein 

ongelmallisia esimerkiksi kuljettimissa ja pyörivissä kuivureissa. Hakkeen ja murskeen 
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suurin laadun epävarmuustekijä on materiaalin tiiviys, joka vaihtelee riippuen haketuk-

sen, murskauksen ja kuljetuksen teknisestä toteutuksesta. Materiaalin tiiviys kertoo kiin-

totilavuuden ja irtotilavuuden suhteen eli kuinka monta kiintokuutioita saadaan yhdestä 

irtokuutiosta. Tiiviyteen vaikuttavat hakkeen ja murskeen palakoko, palan muoto, puulaji, 

oksat, vuodenaika, kosteus, kuormausmenetelmä ja painuminen. (Alakangas et al. 2016) 

 

Kuvassa 3 on puupolttoaineille tyypillisiä kuiva-aines- ja vesipitoisuuksia. Tuoreen puun 

kosteus on yleensä 40-60 %. Kosteuteen vaikuttaa puun kasvupaikka, puulaji sekä puun 

ikä. Lisäksi kosteuspitoisuuden vaihtelevat puun eri osissa. Polttoaineen hiili ja vety ovat 

palavia aineita. Mitä suurempi hiilen ja vedyn pitoisuus polttoaineessa on, sitä suurempi 

on sen lämpöarvo. Kun taas runsas hapen ja typen määrä alentaa lämpöarvoa. (Alakangas 

et al. 2016) 

 
Kuva 3 Puun koostumus (Alakangas et al. 2016) 

 

Metsähakkeen käyttö energia- ja lämpölaitoksissa on monikertaistunut vuodesta 2000 

vuoteen 2016, joka käy ilmi Metsätehon julkaisusta liittyen metsähakkeen tuotantoketjui-

hin Suomessa vuonna 2016. Vuonna 2016 metsähakkeen kokonaiskäyttö nousi 0,6 % 

verrattuna vuoteen 2015 käytön ollessa 8,1 milj. m3, joka vastaa energiana noin 16,1 

TWh:ia. Tämä oli noin 4,3 % koko Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Kokonais-

käytöstä lämpö- ja voimalaitoksien osuus oli 7,4 milj. m3 (14,8 TWh) ja pientalokiinteis-

töjen osuus 0,7 milj. m3 (1,3 TWh). (Strandström 2017) 

 

Kuvasta 4 voidaan nähdä metsähakkeen energiakäyttö 2000-luvulla sekä tavoitteet vuo-

teen 2020 mennessä. 
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Kuva 4 Metsähakkeen käyttö ja käyttötavoitteet Suomessa (Strandström 2017) 

 

Oheisessa taulukossa 1 on tilastoja Suomessa käytettävistä uusiutuvan energianlähteistä 

ja tulevaisuuden skenaarioita. Taulukosta 1 huomataan, että metsähakkeella on suuri 

osuus uusiutuvan energian kokonaiskäytöstä. 

 
Taulukko 1 Uusiutuvan energian käyttö ja tulevaisuuden skenaariot (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2017) 

 
 

3.2 Kosteus 

 

Biomassan kosteus on suuressa roolissa, kun sitä käytetään polttoaineena. Biopolttoai-

neen energia-arvo laskee huomattavasti puun ollessa kosteaa. Yleisesti puu tulisi polttaa 

mahdollisimman kuivana, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon energiaa. Yleensä 

tuoreen puun kosteus on noin 40-60 %. 

3.2.1 Kosteuden yleinen määritys 

Kostean materiaalin kokonaismassa koostuu kuiva-aineesta sekä vedestä. Yleensä hak-

keen kosteudella tarkoitetaan sen märkäpainosta laskettua vesipitoisuutta w (Holmberg 

2017): 
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𝑤 =
𝑚𝑣

𝑚𝑣+𝑚𝑘𝑎
,     (3.1) 

     

jossa mv on hakkeen vesisisältö ja 𝑚𝑘𝑎 on kuivapaino. 

 

Kosteussuhteella u saadaan selvitettyä hakkeen sisältämän vesipitoisuuden suhdetta kui-

vamassaan. 

 

𝑢 =  
𝑚𝑣

𝑚𝑘.𝑎
      (3.2) 

 

Kosteuden w ja kosteussuhteen u väliselle riippuvuudelle voidaan johtaa kaavat: 

 

𝑤 =
𝑢

1+𝑢
      (3.3) 

 

𝑢 =
𝑤

1−𝑤
      (3.4) 

 

3.2.2 Kosteuden määritys uunikuivatusmenetelmällä 

 

Kiinteille biopolttoaineille voidaan tehdä kosteuden määritys uunikuivausmenetelmällä 

standardin SFS-EN ISO 18134- 2:2015 mukaisesti. On mahdollista käyttää myös muita 

kosteuden määritysmenetelmiä kuten esimerkiksi pikakosteusmittareita. Näyte sekoite-

taan ennen sen käsittelyä ja tämän jälkeen punnitaan vaa’alla, jonka tarkkuus tulee olla 

vähintään 0,1 g. Tyhjä kuivausastia myös punnitaan. Polttoainetta kuivataan lämpötilassa 

(105 ± 2) ºC n. 16-24 tunnin ajan kuvan 5 mukaisessa kuivausuunissa. (Alakangas et. al 

2016) 

 

 

 
Kuva 5 Hakkeen kuivausuuni 

 

Standardin SFS-EN ISO 18134-2:2015 mukaisesti biopolttoaineen kosteusnäytteen on 

oltava vähintään 300 g. Myös palakoko tulee olla korkeintaan 31,5 mm. Näytteen vakio-

paino on saavutettu, kun sen massa ei muutu 60 minuutin sisällä kuin korkeintaan 0,2 p-

%. Näyte punnitaan välittömästi kuivausuunista ottamisen jälkeen. Punnitus tulee tehdä 

nopeasti, jotta kosteutta ei imeytyisi näytteisiin. 
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3.3 Lämpöarvo 

 

Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvo voidaan ilmoittaa joko kalorimetrisenä lämpöar-

vona tai tehollisena lämpöarvona. Kalorimetrinen lämpöarvo on ylempi lämpöarvo, jossa 

aineen sisältämän vedyn palamistuote vesi sekä aineen sisältämä kosteus oletetaan pala-

misen jälkeen nesteeksi. Suomessa lämpöarvo ilmoitetaan yleensä tehollisena lämpöar-

vona eli alempana lämpöarvona, jossa palamisreaktiossa syntyneen veden höyrysty-

misenergia on otettu huomioon. Näin ollen kalometrinen lämpöarvo on nesteen höyrys-

tymiseen vaadittavan energiamäärän verran suurempi. (Alakangas et al. 2016) 

 

Kostean puupolttoaineen tehollinen lämpöarvo kosteata polttoainekiloa kohden voidaan 

laskea kaavalla (Holmberg et al. 2000): 

 

𝑄𝑝.𝑎 = 𝑄𝑖𝑝.𝑎
100−𝑤

100
− 0,02441 ∗ 𝑤,    (3.5) 

 

missä 𝑄𝑖𝑝.𝑎 on kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] ja w polttoaineen kosteus p-

%. 

 

Puupolttoaineiden kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo riippuu hieman polttoaineesta ja 

sen laadusta. Taulukossa 2 on esitetty yleisimpiä biopolttoaineiden tehollisia lämpöarvoja 

kuiva-aineessa sekä saapumistilassa. (Putila & Hilli 2017) 

 
Taulukko 2 Biopolttoaineiden tehollisia lämpöarvoja kuiva-aineessa sekä saapumistilassa (Putila & 

Hilli 2017) 

 
 

3.4 Veden liikkuminen ja sitoutuminen puupolttoaineessa 

 

Puu on hygroskooppinen aine ja se hakeutuu kosteustasapainoon ympäröivän ilman 

kanssa. Puu pystyy sitomaan tai luovuttamaan vettä aina tiettyyn tasapainotilaan asti. Kun 
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puuaineeseen sitoutuneen veden vesihöyryn osapaine on suurempi kuin ympäröivän il-

man, puu luovuttaa vettä vesihöyrynä ilmaan ja vastaavasti, jos veden vesihöyryn osa-

paine on pienempi kuin ilman, puu sitoo vettä. Veden siirtymistä puuaineessa tapahtuu, 

kunnes vesihöyryn osapaine-erot ovat tasoittuneet. Kyseistä ilmiötä voidaan kuvata ku-

van 6 kosteustasapainokäyrän avulla. Kosteustasapaino on riippuvainen ympäristön läm-

pötilasta. (Holmberg et al. 2000) 

 

 
Kuva 6 Puun kosteuspitoisuuden ja ilman suhteellisen kosteuden välinen tasapainokäyrä lämpöti-

lassa 0 ºC ja 30 ºC (Kares & Linna 1983)  

 

Tuoreessa puussa oleva vesi esiintyy kolmessa eri muodossa: soluonteloissa nesteenä ja 

vesihöyrynä sekä soluseinämissä sitoutuneena. Vettä voi myös esiintyä kiinteänä jäänä, 

jos lämpötila on alle veden jäätymispisteen 0 °C. (Holmberg et al. 2000) 

 

Kuivan puun kostuessa, sitoutuu vesi aluksi puuaineksen soluseinämiin tiettyyn maksimi 

kosteuspitoisuuteen asti. Kun soluseinämät eivät pysty sitomaan vettä enempää, alkaa 

vesi esiintyä ns. vapaana vetenä puuaineksen soluonteloissa. Tätä kosteuspitoisuutta kut-

sutaan puun syiden kyllästymispisteeksi (PSK). Puun syiden kyllästymispiste riippuu 

puun lämpötilasta sekä puulajista. Suomalaiselle tuoreelle puulle käytetään tavallisesti 

PSK arvona kosteussuhdetta 28 %. Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, niin lämpötilan nos-

taminen alentaa PSK:ta. (Holmberg et al. 2000) 

 

Puuaineksen kuivumisessa PSK pisteellä on oleellinen merkitys, sillä sen avulla puun 

kokonaiskosteuspitoisuus voidaan jakaa vapaan ja sitoutuneen veden osuuksiin. Näiden 

osuuksien tunteminen on puuaineksen kuivumisen kannalta hyvin olennainen. (Holmberg 

et al. 2000) 

 

Sidotun veden ominaisuuden poikkeavat vapaan veden ominaisuuksista merkittävästi. 

Kuivauksen kannalta merkittävimmät erot ovat, että sidotun veden höyrystämiseen tar-

vittava lämpö on suurempi samassa lämpötilassa kuin vapaan veden höyrystämiseen tar-

vittava lämpö.  Lisäksi sidotun veden höyrynpaine on alhaisempi kuin samassa lämpöti-

lassa olevan vapaan veden höyrynpaine ja se riippuu myös materiaalin kosteudesta. Si-

dotun ja vapaan veden höyrystymislämpöjen erotusta kutsutaan sorptiolämmöksi, joka on 

vetysidoksen muodostumisessa vapautuvan lämmön suuruinen. (Holmberg 2017) 
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4 Kuivaus fysikaalisena ilmiönä 
 

Kuivaus on merkittävässä roolissa useassa teollisuuden prosessissa, kuten energiateolli-

suudessa, ruokateollisuudessa, kemianteollisuudessa, maataloudessa, kaivosteollisuu-

dessa sekä sellu- ja paperiteollisuudessa. Moderni yhteiskunta vaatii yhä parempaa tuot-

teen laatua, turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää käyttöä, korkeampaa tuotta-

vuutta, parempaa energiatehokkuutta sekä jätteiden ja päästöjen vähentämistä. Näihin 

haasteisiin ja tavoitteisiin teollisuuden tulee vastata parhaan mukaan. Kuivatus on yksi 

energiaintensiivisimmistä prosesseista teollisuudessa ja usein kuivurit toimivatkin alhai-

sella lämpöhyötysuhteella, minkä vuoksi on hyvin tärkeää tutkia ja kehittää kuivauspro-

sessia mahdollisimman tehokkaaksi. Kuivumisen mallinnuksen, ohjauksen, mitoituksen 

ja valvonnan kehittämisellä voidaan kuivureista saada tulevaisuudessa entistä energiate-

hokkaampia. (Fagernäs et al. 2010) (Yliniemi 1999) 

 

Kuivauksen päämääränä on veden poistaminen kiinteästä materiaalista lämmön avulla. 

Muita kuivaustapoja on esimerkiksi kosteuden sitominen toiseen aineeseen kuten ilmaan 

tai savukaasuihin, mekaanisesti puristamalla, jäähdyttämällä tai haihduttamalla. Ilmalla 

tai savukaasuilla kuivaaminen on yleisimpiä tapoja kuivata biomassaa kuten metsähaketta 

ja murskaa. Hakkeen sisältämä kosteus on tyypillisesti n. 40-60 % riippuen vuodenajasta, 

säästä, sijainnista, puulajista sekä varastointiajasta. Talvisin kosteuspitoisuudet ovat kor-

keimmillaan johtuen polttoaineen sisältämästä lumesta ja jäästä. Useimmiten hakkeen 

kuivaus perustuu konvektioon, jossa kuivausilma sitoo itseensä puusta haihtuvan kosteu-

den ja kuljettaa sen pois. Toisin sanoen konvektiossa lämpö siirtyy kuivauskaasusta ma-

teriaaliin. Tiettyjä tahmeita ja homogeenisiä materiaaleja kuten lietettä ei voida kuivata 

ainoastaan suoralla kuivauksella konvektion avulla vaan tarvitaan myös epäsuoraa kon-

duktioon perustuvaa kuivausta, jossa lämpö siirretään kuivattavaan materiaalin seinämän 

läpi johtumalla. (Nummelin et al. 2014) (Yliniemi 1999) (Poos 2013) 

 

Yleisesti kosteuden siirtymistä huokoisissa materiaaleissa voidaan mallintaa diffuusio-

teorian tai kapillaariteorian avulla. Kuivumismekanismi riippuu materiaalin rakenteesta, 

kosteuden sitoutumistyypistä, kosteuspitoisuudesta sekä lämpötilasta ja paineesta mate-

riaalin huokosissa. Vaikka kuivumisilmiötä on mallinnettu useilla erilaisilla teorioilla, 

niin niiden käytettävyys ja hyödyntäminen oikeissa teollisuuden ongelmissa on heikko 

johtuen kuivumisilmiön monimutkaisuudesta sekä kokeellisen tutkimusdatan puutteesta. 

 

Kuivausilmiötä kuvataan yleensä kuivumiskäyrillä, jotka kertovat materiaalin kosteuden 

ajan funktiona. Tyypillinen kuivauskäyrä konvektioon perustuvalle kuivaamiselle on esi-

tetty kuvassa 7. (Yliniemi 1999) 
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Kuva 7 Tyypillinen kuivauskäyrä (Yliniemi 1999) 

 

4.1 Kuivausprosessi 

 

Materiaalin kuivuessa sen sisältämä sitoutunut tai sitoutumaton vesi haihtuu ja sitoutuu 

kuivauskaasuun. Materiaalin kuivuessa tapahtuu kaksi prosessia, joita ovat lämmönsiirto 

materiaaliin ulkoisesta aineesta useimmiten ilmasta sekä kosteuden siirtyminen nesteenä 

tai höyrynä kiinteässä aineessa ja höyrynä sen pinnalta. (Holmberg 2017) 

 

Kuivattavat materiaalit voidaan jakaa (Mujumdar 1995):  

 

• ei-hygroskooppisiin huokoisiin materiaaleihin kuten hiekka, rikotut mineraalit, 

polymeeripartikkelit ja keraamit  

• hygroskooppisiin huokoisiin materiaaleihin kuten puu, hake, tekstiilit ja savi 

• kolloidisiin kuten saippua, liima, nylonit ja monet ruoka-aineet, joissa kaikki neste 

on fysikaalisesti sidottu eikä niissä ole huokosia.  

 

Materiaalin kuivumisnopeuteen ja kuivumisaikaan yleisesti vaikuttavat (Holmberg 

2017): 

 

• kuivattavan aineen ominaisuudet 

• palakoko 

• muoto 

• alkukosteus 

• haluttu loppukosteus 

• alkulämpötila 

• fysikaaliset ominaisuudet (tiheys, lämmönjohtavuus, tehollinen diffuusioker-

roin ja permeabiliteetti). 

 

• kuivauskaasun ominaisuudet 

• lämpötila 

• nopeus 

• kosteus. 

 

• Lämmönsiirtotapa 
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• konvektio (suora kuivaus) 

• konduktio (epäsuora kuivaus) 

• säteily. 

 

Suorassa konvektioon perustuvassa kuivauksessa materiaalin kuivuminen jaetaan taval-

lisesti kolmeen vaiheeseen kuten kuvassa 7 (Yliniemi 1999):  

 

1. Lämmitysvaihe 

2. Vakiokuivumisvaihe 

3. Hidastuvan kuivumisen vaihe 

 

Lämmitysvaiheessa materiaali lämpiää kuivauslämpötilaa vastaavaan märkälämpötilaan, 

jolloin ilman absoluuttinen kosteus pysyy lähes vakiona. Lämmitysvaihe on usein lyhyt 

verrattuna koko kuivumisaikaan. Kuvassa 8 on kuvattu ilman tilan muutos kuivauspro-

sessin aikana. Kuivattavan materiaalin saavuttaessa märkälämpötilan alkaa vakiokuivu-

misvaihe. Vakiokuivumisvaiheessa veden haihtuminen tapahtuu materiaalin pinnalta, 

sillä materiaalin kosteus- ja lämpötilajakauman oletetaan olevan tasaiset. Vakiokuivumis-

vaiheessa materiaalin pinta pysyy kosteana kapillaari-ilmiön seurauksena, jolloin kapil-

laarivoimien takia pinnalle siirtyy enemmän kosteutta, kuin kuivausilma ehtii sitoa. Va-

kiokuivumisvaiheessa ainoastaan rajakerros vastustaa kosteuden siirtymistä. (Holmberg 

2017) 

 

Hidastuvan kuivumisen vaihe alkaa silloin, kun materiaalin kosteus on riittävän alhainen, 

jolloin sen pintalämpötila ei pysy enää vakiona vaan se nousee. Kirjallisuudessa tätä kut-

sutaan kriittiseksi kosteussuhteeksi. Hidastuvan kuivumisen vaiheessa materiaalin sisäi-

set ominaisuudet alkavat vastustaa kosteuden siirtymistä ja näin ollen kuivumisnopeus 

alkaa hidastua.  (Holmberg 2017) 

 

 

 
Kuva 8 (Nummelin et al. 2014) 
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Kuivausprosessiin vaikuttavat sekä ulkoiset olosuhteet, kuten kuivausilman lämpötila, 

nopeus ja kosteus sekä kiinteän aineen sisäinen kuivausmekanismi. Vakiokuivumisvai-

heessa ulkoiset olosuhteet ohjaavat kuivausnopeutta, mutta hidastuvan kuivumisen vai-

heessa sisäinen kosteudensiirtomekanismi on hallitseva. Kuivausprofiilin muoto riippuu 

kuivattavasta materiaalista. (Yliniemi 1999). 

 

Kuivaus voidaan toteuttaa monella toimintatavalla. Kuvassa 9 on esitetty yksi tapa luoki-

tella eri kuivaussysteemit. 

 

 
Kuva 9 Kuivaussysteemien luokittelu (Holmberg 2007) 

 

4.2 Kuivauksen energiatehokkuus 

 

Kuivauksen energiatehokkuutta voidaan arvioida ominaislämmönkulutuksen avulla. Kui-

vausilmaan tuotu lämpö voidaan määrittää kuvan 10 pisteiden 1 ja 2 välisen ental-

piaerotuksen avulla ja materiaalista haihdutettu kosteus voidaan määrittää pisteiden 3 ja 

2 kosteusmäärien erotuksesta. (Holmberg 2017) 

 

 
Kuva 10 Hakkeen kuivausjärjestelmä (Holmberg 2017) 

 

Kuivausilman massavirta esimerkiksi hakkeen kuivaukselle kuvan 9 kaltaisessa kuivaus-

järjestelmässä saadaan laskettua kaavalla: 

 

 ṁ𝑘𝑖 =
𝑚ℎ𝑎𝑘𝑒(𝑈𝑖𝑛−𝑈𝑜𝑢𝑡)

𝑥3−𝑥2
 ,     (4.1) 

 

missä 𝑈𝑖𝑛 on hakkeen alkukosteus, 𝑈𝑜𝑢𝑡 hakkeen loppukosteus, x3 absoluuttinen kosteus 

kuivauksen jälkeen ja x2 ilman absoluuttinen kosteus ennen kuivausta. 
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Ominaislämmönkulutus voidaan laskea kaavalla (Holmberg 2017): 

 

𝑞 =
(ℎ2−ℎ1)

(𝑥3−𝑥2)
 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐻2𝑂],     (4.2) 

 

Ominaislämmönkulutus on hyvin riippuvainen ulko- ja kuivausilman lämpötiloista sekä 

polttoaineen lämpötilasta. Ominaislämmönkulutus vaihtelee Suomen olosuhteissa 4000-

6000 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐻2𝑂välillä. Kuivauksen ominaislämmönkulutus on hyvin suuri verrattuna ve-

den höyrystymislämpöön normaalipaineessa, joka on noin 2260 kJ/kg. Suuri ominaisläm-

mönkulutus johtuu siitä, että kuivausprosessin energiakulutus koostuu monesta tekijästä 

kuten lämpöhäviöistä, kuivausilman lämmityksestä, materiaalin lämmityksestä sekä ve-

den poistamisesta materiaalista. (Nummelin et al. 2014) 

 

Ulkoilman suhteellinen kosteus määrittää kuivausilman sisältämän absoluuttisen kosteu-

den, sillä ennen kuivuria absoluuttinen kosteus pysyy vakiona. Kuivausilman lämpötila 

ja sen absoluuttinen kosteus määrittävät ilman lopputilan sekä myös tarvittavan kuivan 

ilman massavirran. (Nummelin et al. 2014) 

 

Julkaisussa Nummelin et al. 2014 on esitetty kuivan ilman massavirran tarve kuivauksen 

lämpötilan funktiona teoreettiselle kuivausprosessille käyttäen seuraavia oletuksia: 

 

• Kuivattava polttoaineteho märkänä 50 MW, käyttötunnit vuodessa 8000 h  

• Polttoainetta kuivataan 50 % kosteuspitoisuudesta 25 % kosteuteen (haihtuva vesimäärä 

7,1 t/h)  

• Kuivan polttoaineen lämpöarvo 19,3 MJ/kg  

• Ulkoilman lämpötila 0 °C, suhteellinen kosteus 80 %  

• Ilman tila kuivauksen lopussa kylläinen (suhteellinen kosteus 100 %) 

 

Kuvasta 11 voidaan huomata, että kuivausilman lämpötilalla on suuri vaikutus tarvitta-

vaan kuivausilman määrään sekä ominaislämmönkulutukseen. Kuivausilman lämpötilaa 

nostettaessa ilman märkälämpötila nousee, jolloin lämpötila ja absoluuttinen kosteus kui-

vurin jälkeen ovat korkeampia. Kun ilman kosteuspitoisuuksien erotus ennen ja jälkeen 

kuivurin kasvaa, niin massataseen mukaisesti ilman massavirta pienenee sekä ominais-

energiankulutus pienenee. (Nummelin et al. 2014) 

 

 

 
Kuva 11 Lämpötilan vaikutus kuivausilman määrään (Nummelin et al. 2014) 
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Kuivauksen energiatehokkuutta voidaan parantaa kostean poistoilman lämmöntalteen-

otolla, poistoilman takaisinkierrätyksellä sekä monivaihekuivauksella. Kuvassa 12 on 

esitetty kostean poistoilman lämmöntalteenottoprosessin vaiheet. Poistoilman lämpötila 

on usein korkeampi kuin sisääntuloilma, jolloin poistoilma toimii ilman esilämmittimenä 

ja näin ollen pienentää kuivauksen lämmönkulutusta. (Holmberg 2017) 

 

 
Kuva 12  Poistoilman lämmöntalteenotolla varustettu kuivausprosessi (Holmberg 2017) 

 

Poistoilman osittaisessa takaisinkierrätyksessä osa poistoilmasta sekoitetaan uuden sisään 

tulevan kuivausilman sekaan ennen lämmönvaihdinta kuten kuvasta 13 voidaan nähdä. 

Ilman takaisinkierrätyksen ansiosta kuivausilman lämpötila nousee, jonka seurauksena 

myös kuivauksen lämmönkulutus pienenee. Tulee kuitenkin huomioida, että ilman takai-

sinkierrätyksessä kuivausilman kosteus nousee ennen kuivuria, joten kuivausilman mas-

savirta kasvaa. Kuivausilman massavirran kasvu johtaa yleensä puhaltimien sähkönkulu-

tuksen kasvamiseen ja näin ollen vaikuttavat myös energialaskelmiin. (Holmberg 2017) 

 

 
Kuva 13 Poistoilman osittainen takaisinkierrätys (Holmberg 2017) 

 

Kolmas tapa vaikuttaa kuivauksen energiatehokkuuteen on monivaihekuivaus, jossa kui-

vausprosessi toteutetaan useammassa eri kuivausvaiheessa, joiden välillä edellisen vai-

heen poistoilma uudelleen lämmitetään kuten kuvan 14 prosessivaiheista nähdään. Kui-

vauksen vaiheistuksen ansiosta lämmönkulutus laskee sekä kuivausilman massavirta pie-

nenee. Lämmönkulutuksen pienentyminen johtuu siitä, että poistoilman ulostulolämpö-

tila nousee, kun ulostuloilman kosteus kasvaa. Ilman massavirran pienentyminen johtuu 

siitä, että eri vaiheiden läpi kulkevaan ilmavirtaan saadaan sidottua enemmän kosteutta, 
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kun ilmaa lämmitetään. Lopputuloksena energiatehokkuus kasvaa sekä päästöt pienene-

vät. Monivaihekuivaus kasvattaa rakennusastetta jopa 8 % CHP laitoksessa, kun poltetaan 

puuta ja turvetta. (Spets & Ahtila 2004) 

 

 
Kuva 14 Monivaihekuivaus prosessikaaviona sekä Mollier-diagrammissa (Holmberg 2017) 

 

Lämmönkulutuksen pieneneminen yleisesti johtaa investointikustannusten kasvuun ja li-

säksi sähköenergian kulutus kasvaa. Lopullinen energiatehokkuus riippuu näin ollen in-

vestointi- ja käyttökustannusten keskinäisestä suuruudesta. (Holmberg 2017) 

 

4.3 Biomassan kuivauksen hyödyt ja haitat voimalaitoskäy-
tössä 

 

Kiinteätä polttoainetta, jonka kosteus on jopa 70 p-% voidaan periaatteessa polttaa leiju-

kerroskattilassa, mutta polttoaineen toivottu kosteuspitoisuuden tulisi olla n. 30 p-%, 

mikä on pääsääntöisesti alempi kuin puupolttoaineiden kosteus. Kaasutuksessa ja pellet-

tien valmistuksessa kosteuspitoisuuden tulisi olla vieläkin alempi n.10-20 p-% ja näin 

ollen kuivausta tarvitaan. Jos biomassasta halutaan jatkojalostaa pellettejä tai brikettejä, 

on ehdoton edellytys, että raaka-aine on riittävän kuiva. Teollisuuslaatuisen briketin val-

mistuksessa kosteuden tulisi olla alle 18 % ja pelletin valmistuksessa alle 15 %. (Boren 

2013) 

 

Polttoaineen kuivauksella voidaan vaikuttaa suotuisasti useisiin palamisprosessiin liitty-

viin tekijöihin (Holmberg et al. 2000): 

 

• Polttoaineen tehollinen lämpöarvo kasvaa. 

• Kattilan hyötysuhde paranee. 

• Adiabaattinen palamislämpötila nousee. 

• Ilmakertoimen arvo pienenee. 

• Kattilan ja apulaitteiston mitoitus pienenee. 

• Kattilan käyttö- ja hallinta paranee. 

• Päästöt pienenevät. 

• Kattilan lämpöpintojen likaantumis- ja syöpymisriskit pienentyvät. 
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• Säästöjä energiankulutuksessa. 

• Energiatiheys kasvaa. 

• Varastoitavuus paranee.  

• Kuljetuskustannukset pienenevä. 

• Kuiva-ainetappiot vähenevät ja vältetään hakkeen homehtuminen, jolloin hak-

keen käsittelyyn liittyvät terveysriskit pienenevät. 

• Kuivauksen ansiosta voidaan hankkia kosteampaa sekä halvempaa haketta, esim. 

kuorta tai pintahaketta. 

• Kuivalle polttoaineelle suunniteltu laitos on investointikustannuksiltaan halvempi 

kuin märän polttoaineen laitos.  

 

Polttoaineen tehollisen lämpöarvon nostamisella ennen tulipesää saadaan sama polttoai-

neteho pienemmällä polttoaineen kuiva-ainevirralla. Myös polttoaineen tehollisen läm-

pöarvon nostaminen on tärkeää, koska vesihöyryä sisältävää savukaasua ei korroosioris-

kin takia tulisi lauhduttaa, jolloin kaikki höyrystymiseen kulunut energia menetetään sa-

vukaasujen mukana. Kuivauksen ansiosta kasvanut tehollinen lämpöarvo sekä energiati-

heys nostavat kattilahyötysuhdetta kuten kuvan 15 kuvaajasta voidaan nähdä. Tehollisen 

lämpöarvon nostaminen nostaa myös adiabaattista palamislämpötilaa. (Holmberg et al. 

2000) (Boren 2013) 

 

 
Kuva 15 Kosteuden vaikutus puun lämpöarvoon ja energiatiheyteen (Raitila 2016) 

 

Yksi tärkeimmistä hyödyistä on suurempi liekin lämpötila johtuen pienemmästä haihdu-

tettavasta vesimäärästä. Korkeammalla liekin lämpötilalla saadaan aikaiseksi puhtaampi 

palaminen, jolloin hiilimonoksidi- (CO) ja pienhiukkaspäästöt ovat pienemmät. NOx 

päästöt saattavat kasvaa tai pienentyä riippuen kattilan suunnittelusta. Pienemmällä yli-

ilmalla NOx päästöt pienenevät, mutta korkeammalla liekin lämpötilalla NOx päästöt 

saattavat nousta. Kuivalla polttoaineella yleisesti liekin lämpötila on korkeampi kuin kos-

tealla polttoaineella riippuen kuitenkin polttotavasta. Kuivalla polttoaineella palamisen 

tuottama lämpö siirtyy tehokkaammin lämmitysilmaan ja palamistuotteeseen, sillä osa 

lämmöstä ei kulu kosteuden höyrystämiseen. Kuivalla polttoaineella myös kattilat ja apu-

laitteet voidaan mitoittaa pienemmiksi, koska tarvitaan vähemmän lämmönsiirtopinta-

alaa sekä kuiva-aineen massavirta sekä savukaasun määrä pienenevät. Paremman pala-

misen ansiosta myös yli-ilman tarve pienenee jopa 50 %. Käytettäessä vähemmän yli-
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ilmaa, savukaasuhäviöt pienenevät sekä puhaltimien kapasiteetti pienenee, jolloin oma-

käyttösähkönkulutus pienenee. Kokonaislämpö hyötysuhde voi kasvaa kuivatuksen ansi-

osta 5-15 % ja höyryntuotanto jopa 50-60 %. (Wade A. Amos.1998) 

 

Myös kuivatun biomassan kuljetus on taloudellisesti kannattavampaa kuin tuoreen bio-

massan kuljetus. Yhdessä kuljetuskuormassa kuivaa biomassaa saadaan jopa kaksinker-

tainen energiamäärä toimitettua asiakkaalle verrattuna tuoreen biomassan kuljetukseen. 

(Boren 2013) 

 

Kuivatuksella on myös prosessin kannalta muutamia haittapuolia. Liekin lämpötila nous-

tessa liian korkeaksi, se saavuttaa tuhkan sulamispisteen. Jos tuhka alkaa muodostamaan 

kuonaa se saattaa olla erittäin haitallinen kattilan toiminnalle. Ongelma syntyy myös, jos 

kattila on suunniteltu kuivalle polttoaineelle ja jostain syystä kuivuri ei toimi, tällöin jou-

dutaan käyttämään muita polttoaineita varapolttoaineena. Korkea liekin lämpötila nostaa 

myös NOx päästöjen muodostumista. Kun kuumat savukaasut jäähdytetään alle savukaa-

sujen kastepisteen, rikkitrioksidia (SO3) saattaa kondensoitua johtaen rikkihapon muo-

dostumiseen. Rikkihappo voi aiheuttaa vakavia korroosio-ongelmia poistopuolen lait-

teissa.  (Wade A. Amos.1998) 

 

4.4  Päästöt 

 

Biomassan kuivatuksessa haihtuu orgaanisia yhdisteitä ilmaan ja jäteveteen. Orgaaniset 

yhdisteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: Kondensoitumattomiin kaasuihin ja konden-

soituviin hydro- ja lipofiilisiin yhdisteisiin. Kondensoitumattomat kaasut koostuvat lä-

hinnä hiilidioksidista sekä vähäisin määrin vedystä, hiilimonoksidista, metaanista ja C2-

C4-hiilivedyistä. Kondensoituvia hydrofiilisiä yhdisteitä ovat haihtuvat hapot, alkoholit, 

aldehydit, furfuraanit sekä hiilihydraatit. Kondensoituvia lipofiilisiä yhdisteitä ovat 

rasva-, hartsi- ja hydroksidivoihapot sekä rasva-alkoholit. (Fagernäs et al. 2010) 

 

Kuivauksessa syntyvien päästöjen määrään ja koostumukseen vaikuttavat useat tekijät, 

joita ovat kuivauslämpötila, kuivattava materiaali ja sen laatu sekä kuivausaika. Aikai-

sempien tutkimusten mukaan kuivauslämpötilalla on erittäin suuri vaikutus päästöjen 

muodostumiseen. Alle 100 ºC lämpötilassa ei juurikaan päästöjä synny ja mahdollisesti 

pienissä määrin muodostuneet yhdisteet eivät ole haitallisia. Yli 100 ºC lämpötilassa al-

kaa biomassan terminen hajoaminen. Alle 200 ºC lämpötilassa päästöt ovat pääasiassa 

lipofiilisiä yhdisteitä, jotka ovat biomassan aineosia ja vapautuvat sellaisenaan. Yli 200 

ºC päästöjen määrä lisääntyy voimakkaasti ja päästöt koostuvat karboksyylihapoista, al-

koholeista ja aldehydeistä. Lämpötilan noustessa yli 275 °C:een päästöt alkavat kasva-

maan eksponentiaalisesti. Ilmalla tai savukaasulla toimivassa kuivauksesta poistuvan 

kaasun sisältämät kondensoituvat yhdisteet ovat pääsääntöisesti kaasufaasissa. Mikäli 

poistokaasua lauhdutetaan esimerkiksi lämmöntalteenottoa varten, pitää myös lauhdeve-

det käsitellä ja viemäröidä. Savukaasujen käyttö kuivauskaasuna kasvattaa päästöjä ja 

hajuhaittoja huomattavasti. Käytettäessä savukaasuja tulisi myös huomioida kuivauskaa-

sujen kondensoitumisriski. (Fagernäs & Sipilä 1996)  

 

4.5  Tulipalo- ja räjähdysvaara 

 

Tilastot teollisuudessa tapahtuvista onnettomuuksista osoittavat, että kuivaus on riskialtis 

prosessi, jossa saattaa tapahtua onnettomuuksia. Esimerkiksi vuosien 1967-1983 välillä 
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Saksan sokeriteollisuudessa 37 % onnettomuuksista johtui kuivausprosessista. Keski-

määrin n. 8-9 % pölyräjähdyksistä elintarviketeollisuudessa ovat yhteydessä kuivauspro-

sessiin, kuten voidaan kuvasta 16 nähdä. Näin ollen turvallisuuden huomioimien kuivaus-

prosessissa on hyvin tärkeää.  Kuivausprosessi on hyvin altis tulipaloille ja räjähdyksille, 

koska prosessissa on ulkoinen lämmönlähde sekä useimmat materiaalit ovat palavia. On 

olemassa kolme asiaa, jotka vaikuttavat tulipalo- ja räjähdysvaaraan: prosessi, tekniikka 

ja hallinta. (Mujumdar 1995) 

 

 
Kuva 16 Räjähdyspaikan jakautuminen pölyräjähdyksessä elintarviketeollisuudessa (Mujumdar 

1995) 

 

Yleisesti seuraavat olosuhteet ovat olemassa ja tarvitaan, jotta tulipalo- ja räjähdysvaara 

syntyy: 

• Polttoaine (pöly, liuottimet, hybridiseokset) 

• Happi (Ilma) 

• Kipinä  

(Mujumdar 1995) 

 

Useimmissa kuivureissa tulipalo- ja räjähdysvaara kasvaa huomattavasti, jos kuivattavan 

materiaalin hapen tilavuusosuus on yli 10 %. Myös korkea kuivauskaasun sisääntuloläm-

pötila lisää riskiä tulipalo- ja räjähdysvaaralle, sillä korkeat kuivauslämpötilat luovat ris-

kin kipinän muodostumiselle ja hiilimonoksidin vapautumiselle. Hiilimonoksidi sekä 

pöly luovat suuren riskin hybridiräjähdykselle. Myös kunnollinen biomassan jäähdytys 

kuivauksen jälkeen on tärkeätä, jotta vältytään materiaalin itsestään syttymiseltä varas-

tointisäiliöissä. (Fagernäs et al. 2010) 

 

Palo- ja räjähdysvaarojen kokonaisarviointi on tärkeää ja sitä voidaan hyödyntää riskien 

analysoimisessa sekä välttämisessä. Kuvassa 17 on kuvattu palo- ja räjähdysvaarojen ko-

konaisarvioinnin vaiheet. 



30 

 

 
Kuva 17 Palo- ja räjähdysvaarojen kokonaisarviointi (Mujumdar 1995) 
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5 Rumpukuivuri 
 

Rumpukuivuri on yksi yleisimmistä kuivurityypeistä teollisuudessa. Rumpukuivurissa 

kuivattava polttoaine ja kuivauskaasu syötetään hitaasti pyörivään rumpuun, jonka sisä-

seinämillä olevat evämäiset metallilevyt pudottavat kuivattavat partikkelit painovoiman 

ansiosta kuivauskaasun läpi takaisin rummun alaosaan (kuva 18). Näin pystytään saa-

maan tehokas lämmönsiirto kuivauskaasun ja partikkelien välille, sillä kuivattava poltto-

aine on koko ajan liikkeessä ja näin ollen kuivuminen on hyvin tehokasta. Kuivauskaa-

suna on tyypillisesti savukaasu tai kuumailma, joka syötetään rummun sisään joko myö-

tävirta- tai vastavirtaperiaatteella polttoaineen syöttösuuntaan nähden. (Nummelin et al. 

2014) 

 

 
Kuva 18 Rumpukuivurin sisäseinämä (Worley 2011) 

 

Rumpukuivurit voidaan jaotella toimintaperiaatteen mukaan joko suoralla konvektiolla 

toimiviin kuivureihin sekä epäsuoriin kuivureihin. Epäsuorassa kuivurissa kuivauslämpö 

tuodaan kuivurin ulkopuolelle esimerkiksi lämpövastuksilla tai höyryputkilla ja lämpö 

siirtyy johtumalla kuivurin rakenteiden kautta. Suoralla konvektiolla toimivissa kuivu-

reissa lämpö tuodaan suoraan kuivuriin, jolloin lämmittävä kaasu tai ilma on suoraan kos-

ketuksissa kuivattavaan materiaaliin. Kuivauskaasun sisäänmenolämpötila vaihtelee ylei-

sesti 200–600 °C välillä. (Nummelin et al. 2014). 

 

Biomassalla useimmiten käytetään myötävirtakuivausta, jolloin kostein materiaali on en-

sin kosketuksissa kuumimman kaasun kanssa eikä näin ollen materiaalin ylikuumentu-

mista pääse tapahtumaan. Kuivumisessa olennaista on, että kuivausprosessi tapahtuu tar-

peeksi korkeassa lämpötilassa, jotta ulostulolämpötila ei laske alle 100 °C, eikä näin ollen 

orgaanisia yhdisteitä laihtuisi. (Nummelin et al. 2014). 

 

Tyypillisesti kuivuri on halkaisijaltaan 0.3-5 m, pituudeltaan 5-90 m ja pyörimisnopeus 

n. 2-8 kierrosta minuutissa riippuen kuivurista. (Nummelin et al. 2014). Tyypillinen rum-

pukuivurin lämmönkulutus on n. 4600-9200 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐻2𝑂. (Mujumdar 1995). 
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Rumpukuivureilla prosessiteollisuudessa usein kuivataan suuria määriä erilaisia materi-

aaleja, joiden partikkelikoko on 10 mm tai suurempi ja jotka eivät ole lämpöherkkiä tai 

aiheuta materiaalin käsittelyongelmia. Rumpukuivureilla kuivattavia materiaaleja ovat 

mm. hiekka, kalkkikivi, kivet ja maaperä, malmit, lannoitteet, hake, hiili, rautasulfaatti, 

jätevesilietteet. Rumpukuivureita voidaan soveltaa myös elintarviketeollisuudessa lä-

hinnä nesteisiin sekä rakeisiin materiaaleihin kuten ruokaviljoihin, kahvipapuihin ja fer-

mentoituihin teelehtiin. (Yliniemi 1999) 

 

Kiintoaineiden liikkumiseen rumpukuivurin läpi vaikuttavat seuraavat mekanismit: 

nosto, kaskaditoiminta, liukuminen ja pomppiminen kuten kuvasta 19 nähdään. (Yliniemi 

1999) 

 

 
Kuva 19 Kiintoaineen liikkuminen kuivurissa (Yliniemi 1999) 

 

Rumpukuivauksen etuna on suuri kuivauskapasiteetti, joustavuus kuivausmateriaaleissa 

sekä kuivattavan materiaalin palakoossa ja alkukosteudessa. Rumpukuivurit ovat raken-

teeltaan kompakteja, kestäviä ja hyvin yksinkertaisia. Huonoina puolina on kuivurin vaa-

tima korkea lämpötila ja sen aiheuttamat VOC- ja hajupäästöt sekä mahdollinen materi-

aalin ja poistokaasun pölyäminen. Jos kuivuriin tarvitaan erillinen poistokaasun käsitte-

lyjärjestelmä, niin investointikustannukset kasvavat. Kuivattaessa biomassaa suurilla 

lämpötiloilla ja materiaalin kosteuspitoisuuden vaihdellessa syntyy kuivurin ylikuumen-

tumisen riski ja näin ollen myös paloturvallisuusriskit ovat myös mahdollisia. Rumpukui-

vurilla ei tulisi kuivata lämpöherkkiä materiaaleja. Kuvassa 20 on esitetty yleinen jatku-

vatoimisen rumpukuivurin toimintaperiaate metsähakkeen kuivaukselle. (Nummelin et 

al. 2014)  
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Kuva 20 Jatkuvatoimisen rumpukuivurin toimintaperiaate (Granö 2007) 

 

5.1 Rumpukuivurin mitoitus 

 

Rumpukuivurin oikeanlainen mitoitus on tärkeä osa kuivurin tehokasta toimintaa. Kui-

vurin mitoituksessa tulee huomioida seuraavat tekijät (Feeco 2017): 

• Kosteuspitoisuus 

• Materiaalin palakoko 

• Materiaalin tiheys 

• Materiaalin ominaislämpö 

• Lämmön- ja aineensiirto-ominaisuudet 

• Materiaali rajoitukset.  

 

Mitoituksessa tulee aluksi määrittää alku- ja loppukosteudet. Näiden kosteuksien ero 

määrittää, kuinka paljon kosteutta kuivurin tulee poistaa materiaalista.  Materiaalin tiheys 

ja palakoko määrittävät, kuinka paljon kuivuriin voidaan kuivattavaa materiaali laittaa, 

jotta laite toimii optimaalisesti. Materiaalin tiheys määrittää materiaalin painon, joka on 

merkittävässä roolissa, kun mitoitetaan laitteen komponentteja kuten laakereita, vaihteis-

toa ja pyörittävää moottoria. Materiaalin lämmön- ja aineensiirto-ominaisuudet kertovat, 

kuinka hyvin kosteus poistuu materiaalista. Materiaali rajoitukset ovat myös suuressa 

roolissa, kun mitoitetaan kuivuria. Tekijät kuten kuivattavan materiaalin hauraus, koos-

tumus ja rakenne sekä loppukäyttö vaikuttavat kuivurin mitoitukseen ja kuivurin tyyp-

piin. Kuivurin mitoituksessa tulee ottaa myös huomioon prosessiympäristö, materiaalin 

sekoittuminen, ilmavirta sekä viipymäaika. (Feeco 2017) 

 

Rumpukuivuria mitoittaessa yksi keskeisimmistä asioista on määrittää tilavuutta kohden 

mitattu lämmönsiirtokerroin kuivattavan kaasun ja materiaalin välillä, seinämän ja kui-

vattavan kaasun välillä sekä materiaalin ja seinämän välillä. (Poos 2013). Yleisen läm-

mönsiirtokertoimen kaavan (5.1) avulla saadaan laskettua tietyllä höyrystymislämpöte-

holla toimivan kuivurin tilavuus Vv (Yliniemi 1999): 

 

 𝑄 = 𝑈𝑣𝑉𝑣∆𝑇𝑙𝑚,      (5.1) 

    



34 

 

jossa Q on höyrystymislämpöteho ilman ja materiaalin välillä (W), ∆𝑇𝑙𝑚 on logaritminen 

lämpötilaero ilman ja materiaalin välillä sisään- ja ulostulossa (ºC) ja 𝑈𝑣 on tilavuuden 

lämmönsiirtokerroin (W/(m3 ºC)).  

 

Logaritminen lämpötilaero voidaan laskea kaavalla: 

 

∆𝑇𝐿𝑀 =  
(𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑚,𝑖𝑛)−(𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡)

ln(
𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑚,𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡
)

,    (5.2) 

 

jossa 𝑇𝑖𝑛 on sisääntuloilman lämpötilojen keskiarvo, 𝑇𝑚,𝑖𝑛 on materiaalin pintalämpöti-

lojen keskiarvo, 𝑇𝑜𝑢𝑡 on ulostuloilman lämpötilojen keskiarvo ja 𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡 on materiaalin 

pintalämpötilojen keskiarvo. 

 

Viipymäaika ja lämmönsiirtokerroin ovat tärkeitä tekijöitä, kun suunnitellaan ja mallin-

netaan kuivureita. (Yliniemi 1999). Lasketun tilavuuden avulla voidaan arvioida teolli-

suus kokoluokan rumpukuivurin kokoa ja hyödyntää tietoa osana kuivurin mitoitusta. 

 

Kuivurin mitoituksessa tarvitaan myös massa- ja energiataseet. Taseiden avulla selvite-

tään kuivauskaasujen ja lämmönlähteiden ainevirrat sekä lämmönvaihtimien lämpötehot. 

Kuivauskaasun massavirta saadaan massataseesta: 

 

ṁ𝑘𝑖 (𝑥𝑖𝑛 − 𝑥𝑜𝑢𝑡) + ṁ𝑘𝑎 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑢𝑜𝑢𝑡) = 0   (5.3) 

 

Yhtälössä ṁ𝑘𝑎 on polttoaineen kuiva-aineen massavirta ja ṁ𝑘𝑖 on kuivan ilman massa-

virta. Kuivurin energiatase saadaan laskettua ilman ja polttoaineen energiavirroista sekä 

tuodusta lisälämpö- ja sähkötehosta sekä lämpöhäviöistä. Energiatase saadaan laskettua 

yhtälöllä: 

 

ṁ𝑘𝑖 (ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡) + ṁ𝑘𝑎 [𝑐𝑝𝑘𝑎 (𝑡𝑖𝑛 − 𝑡𝑜𝑢𝑡) + 𝑐𝑝𝑣 (𝑢𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑛 − 𝑢𝑜𝑢𝑡  𝑡𝑜𝑢𝑡)] + ∅ + 𝑃 −
∅ℎä𝑣 = 0,      (5.4) 

 

jossa P on sähköteho, ∅ on lisälämpö ja  ∅ℎä𝑣 on lämpöhäviö. (Holmberg 2017).  

Kuvassa 21 on esitetty kuivurin massa ja energiatase. 

 

 
Kuva 21 Kuivurin massa- ja energiatase (Holmberg 2017) 
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5.2 Kuivumiskäyrien määrittäminen 

 

On olemassa neljä päämenetelmää määrittää kuivumiskäyriä kuivauskinetiikan mittaus-

tuloksista (Kemp et al. 2007): 

 

1. Jaksottainen näytteenotto tai punnitus. Osa materiaalista voidaan ottaa kuivurista 

väliajoin kuivauskokeen aikana ja sen kosteuspitoisuus määritetään laboratorio-

menetelmien perusteella tai koko materiaalin näyte voidaan punnita ja laittaa ta-

kaisin kuivauslaitteistoon. Nämä menetelmät ovat hitaita, ja niillä on taipumus 

antaa vain vähän pisteitä kuvaajalle, jossa on määritetty kosteussuhde ajan funk-

tiona. 

 

2. Jatkuva punnitseminen. Näytteen alkupaino mitataan sekä painon muutosta mita-

taan jatkuvasti läpi kokeen. Tämä antaa paljon suuremman määrän pisteitä kuvaa-

jalle, jossa on määritetty kosteussuhde ajan funktiona. Pienet painon muutokset 

voivat kuitenkin jäädä huomaamatta johtuen näytteen värähtelystä ilmavirrassa. 

 

3. Väliaikainen punnitus. Näyte asennetaan kuivausilmavirran kanssa tasapainoon 

kuten edellä, ja kuivausilmavirta katkaistaan väliajoin siten, että tarkka painoluku 

voidaan mitata, kun järjestelmä on stabiloitunut. On havaittu, että tämä ei vaikuta 

kuivauskinetiikkaan, ellei kuivausaika ole hyvin lyhyt. 

 

4. Epäsuorat menetelmät. Vesihöyryn määrää voidaan mitata esimerkiksi mittaa-

malla näytekammioista tulevan ulostuloilman suhteellista kosteutta kosteusantu-

rilla.  

 

Paras tapa määrittää kuivumiskäyrä riippuu monesta tekijästä: Partikkelin koosta, alku- 

ja loppukosteudesta, kuivausjärjestelmästä, ilman nopeudesta, halutusta tarkkuudesta ja 

mittauslaitteistosta. (Kemp et al. 2007) 

 

Kun mittaustiedot on saatu ylös, tulee myös huomioida seuraavia asioita: 

  

• kertovatko tulokset esimerkiksi absoluuttisen kosteuden muutosta vai suhteellista 

kosteutta.  

• mitä arvoja käytetyt mittalaitteet antavat. 

• onko tiedon laatu ja määrä riittävä. 

• millä tavalla tuloksia aletaan käsitellä. 

• millaisia kuivumiskäyriä halutaan. 

 

On olemassa muutama hyvä tapa esittää kuivumista kuivumiskäyrien avulla. Kuvassa 22 

on esitettynä neljä toisiinsa liittyvää käyrää, jotka on saatu simuloimalla yksittäistä hiuk-

kasta, jota kuivataan 150 ºC kuumalla ilmalla käyttäen lämmönsiirtotapana konvektiota. 

Kuvan 22 käyrä a) kosteuspitoisuuden muutos ajan suhteen voidaan määrittää kokeelli-

sesti. Käyrä c) kuivumisnopeuden muutos ajan funktiona saadaan differentiaaliyhtälön 

avulla hyödyntämällä käyrän a) tuloksia. Krischerin käyrä d) saadaan yhdistämällä käyrät 

a) ja c). Käyrä b) kuvaa lämpötilan muutosta ajan funktiona. Usein mittaustuloksissa on 

heittelyä, joten tuloksia tasoitetaan, jotta käyristä saadaan selkeämpiä. (Kemp et al. 2007) 
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Kuva 22 Kosteuspitoisuuden, kuivumisnopeuden ja lämpötilan käyrät ristivirta kuivurissa (Kemp et 

al. 2007) 

 

Useissa tutkimuksissa on esitetty kuivumiskäyriä hakkeen kuivaukselle. Oheisessa ku-

vassa 23 on esitetty Holmbergin (2007) väitöskirjassaan kokeellisesti kiintopetikuivurilla 

määritettyjä kuivumiskäyriä eri ilman lämpötilan arvoilla kuoripedille, jonka paksuus on 

200mm. 

 

 
Kuva 23 Kokeellisesti mitattuja kuivumiskäyriä kuoripedille, jonka korkeus 200mm ja ilman virtaus 

0,65 m/s (Holmberg 2007) 
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5.3 Tilavuutta kohden mitattu lämmönsiirtokerroin 

 

Monissa eri rumpukuivurin lämmönsiirtoon liittyvissä artikkeleissa on tutkittu ja esitetty 

erilaisia tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtokertoimia rumpukuivurille. Yksiselit-

teistä tapaa tai kaavaa ei lämmönsiirtokertoimen määritykselle kuitenkaan ole löydetty. 

Useimmat kaavat perustuvat monen vuoden käyttökokemuksiin sekä pilotti-kuivureiden 

kokeellisiin tutkimuksiin. Tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtokertoimen arvoja 

käytetään mm. rumpukuivureiden koon alustavaan määritykseen. (Mujumdar 1995). 

 

Yliniemen mukaan voidaan lämmönsiirtoteho määrittää kaavalla: 

 

𝑄 = 𝑈𝑣𝑉𝑣∆𝑇𝑙𝑚,     (5.5) 

 

jossa Q on lämmönsiirtoteho ilman ja materiaalin välillä (W), 𝑉𝑣 on rummun tilavuus (m3) 

ja ∆𝑇𝑙𝑚 on logaritminen lämpötilaero ilman ja materiaalin välillä sisään- ja ulostulossa 

(K). 𝑈𝑣 on tilavuutta kohti määritetty lämmönsiirtokerroin. 

 

Yliniemi ei ole työssään avannut kaavan (5.5) määrittämistä tarkemmin, jolloin lämmön-

siirtokertoimen 𝑈𝑣, logaritmisen lämpötilaeron ∆𝑇𝑙𝑚 sekä lämmönsiirtotehon Q laskenta 

jää epäselväksi. Myöskään muissa lähteissä kuten Yang 2003 ja Coulson and Richardson 

2002 ei ole tarkemmin kerrottu, kuinka tilavuutta kohden mitattu lämmönsiirtokerroin 

pitäisi laskea ja määrittää. 

 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli selvittää ja esittää menetelmä, miten tilavuutta kohden 

mitattu lämmönsiirtokerroin voidaan määrittää ja laskea koelaitteella mitatun datan pe-

rusteella. (ks. luku 7.4). 

 

Lämmönsiirtokertoimen suhteen on tehty paljon kokeellisia tutkimuksia ja tuloksina 

saatu erilaisia korrelaatiokertoimia tilavuutta kohden mitatulle lämmönsiirtokertoimelle, 

kuten Friedman & Marshall (1949b), McCornick (1962), Schofield & Glikin (1962) ja 

Myklestad (1963a). Korrelaatiot ovat yhä käytössä.  

 

Tässä työssä kyseisiä korrelaatiokertoimia sisältäviä kaavoja ei ole käytetty, mutta ohessa 

on muutama kirjallisuudessa esitelty kaava. 

 

McCornick (1962) mukaan lämmönsiirtokerroin voidaan laskea yhtälöllä: 

 

𝑈𝑣 =  
𝑘

𝐷
𝐺𝑛,      (5.6) 

 

jossa G on ilman massavirta poikki pinta-alaa kohti (kg/h m2), D on rummun sisähalkai-

sija (m) ja k sekä n ovat empiirisiä vakioita, n arvo riippuu materiaalin ominaisuuksista, 

materiaalin sekoittumisgeometriasta, pyörimisnopeudesta ja viipymäajasta. Pienillä rum-

pukuivureilla n arvo on välillä 0.46-0.67. 

 

Perry (1963) esitteli kaavan, jossa oli hyödynnetty tietoa Friedman & Marshall (1949b) 

kaavasta: 

 

𝑈𝑣 =  
44

𝐷
𝐺0.16,     (5.7) 

 

Myklestad (1963a) esitteli korrelaation vastavirta kuivurille: 
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𝑈𝑣 = 0.52𝐺𝑛,     (5.8) 

 

jossa n arvo on Mujumdar (1995) mukaan 0.8.  

 

Tutkimuksessaan Yliniemi sai kaavan (5.7) avulla tuloksena tilavuutta kohden mitatulle 

lämmönsiirtokertoimelle 270 W/(m3 ºC). Koelaitteistona oli pilot-rumpukuivuri, jonka 

pituus oli 3 m, halkaisija 0,5 m, rumpu sisälsi 20 nostolevyä, ilman virtausnopeus oli 0,7 

m/s sekä massavirta 0,46 kg/s. Kuivattavana materiaalina oli 98 %:nen kalsiumkarbo-

naatti (CaCO3). Kuivauskaasuna oli lämminilma. 

    

Coulson and Richardson´s Chemical Engineering julkaisussa vuonna 2002 oli saatu ku-

vassa 25 esitettyjä tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtokertoimia rumpukuivurille, 

jolla kuivattiin hiekkaa. Kuivuri oli pituudeltaan 2 m, rummun halkaisija oli 0,3 m, kier-

rosnopeus oli 10 rpm ja kuivurissa oli kahdeksan nostolevyä.  

 
Kuva 24 Tilavuutta kohden mitattu lämmönsiirtokerroin (Coulson & Richardson 2002) 

 

Yang julkaisussa Solids transportation, Heat and mass transfer in rotary dryers vuonna 

2003 tutkittiin tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtokertoimia pilot-rumpukuivurille. 

Rumpukuivuri oli jatkuvatoiminen, 3 m pitkä, halkaisijaltaan 0,31 m ja rummussa oli 

kuusi nostavaa evämäistä metallilevyä. Kokeissa kaasunvirtaus oli 0,159 m3/s, rummun 

kierrosnopeus 7 rpm ja rummun kallistuskulma 6,3°. Kuivattava materiaali oli hiekkaa, 

jonka partikkelikoko oli 385 µm ja tiheydeltään 1455 kg/m3. Tutkimuksessa oli saatu tau-

lukon 3 mukaisia kokeellisia tuloksia. Tulokset pohjautuvat tyypillisiin arvoihin, joita on 

myös raportoitu esimerkiksi tutkimuksissa [Friedman and Marshall, 1949; Myklestad, 

1963a; Douglas et al., 1993] 

 
Taulukko 3 Tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtokertoimia (Yang 2003) 
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6 Koejärjestely ja mittauslaitteisto 
 

Tämän diplomityön koe- ja mittauslaitteistona toimi Aalto-yliopistolle syksyllä 2017 ra-

kennettu pilot-rumpukuivuri. 

 

6.1 Pilot-mittakaavan rumpukuivuri 

 

Tähän diplomityöhön liittyvissä kokeissa ja tutkimuksissa on käytetty Aalto-yliopistossa 

olevaa laboratoriokokoluokan pilot-rumpukuivuria (kuva 25). Pilot-rumpukuivuria voi-

daan ajaa suoralla kuivauksella hyödyntäen lämmintä ilmaa, epäsuoralla lämmityksellä 

hyödyntäen rummussa olevia lämpövastuksia tai yhdistetyllä suoralla sekä epäsuoralla 

lämmityksellä. Pilot-rumpukuivurin toimintaperiaate poikkeaa tavanomaisesta rumpu-

kuivurista siinä määrin, että kuivurin rumpu ei pyöri vaan rummun sisällä olevat lavat 

pyörittävät kuivattavaa materiaalia. Kuivuri toimii ”eräperiaatteella” eli kuivuri täytetään 

ja tyhjennetään kuivauserä kerrallaan. Kuivurilla voidaan ajaa erilaisia materiaaleja kuten 

haketta, lietettä, jätteitä, elintarviketeollisuuden massoja tai metallirikasteita.  

 

 
Kuva 25 Pilot-rumpukuivuri 

 

Kuvasta 26 voidaan nähdä pilot-rumpukuivurin yleinen toimintaperiaate. Mittauspiste 

RH, in mittaa sisään tulevan hallin ilman suhteellista kosteutta, jonka jälkeen ilma läm-

mitetään lämmitysvastuksien avulla. Lämmin ilma johdetaan kuivurin läpi, jolloin ilma 

sitoo kosteasta materiaalista kosteutta konvektion avulla. Sisääntuloilman lämpötilaa mi-

tataan anturilla T, in. Kostea ilma johdetaan ulos suodattimen läpi. Kostean ilman lämpö-

tila T, out sekä suhteellinen kosteus RH, out mitataan ulostuloilman putkessa. Kuivurissa 
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voidaan käyttää myös epäsuoraa lämmitystä, jossa rumpu lämmitetään lämpövastuksien 

avulla, jolloin lämpö johtuu rummusta kosteaan materiaaliin. 

 

 
Kuva 26 Pilot-rumpukuivurin toimintaperiaate 

 

Rumpukuivuri koostuu: 

• rummusta  

• ilman sisääntuloputkesta  

• poistoilmaputkesta  

• puhaltimesta  

• ilman lämmitysvastuksesta  

• rummun lämmitysvastuksista  

• akselista 

• sekoituslavoista  

• akselia pyörittävästä sähkömoottorista  

• poistoilman suodattimesta  

• ohjausyksiköstä 

• lämpötila- ja kosteusantureista.  

 

Rumpuun on asennettu viiteen eri kohtaan PT-100 4-johdinlämpötila-anturit, joiden 

avulla voidaan analysoida erittäin tarkasti rummun sisällä olevia lämpötiloja sekä niiden 

muutoksia. Tämän lisäksi yksi PT-100 lämpötila-anturi on asennettu ilman sisääntuloput-

ken päähän ennen rumpua, jolla pystytään mittaamaan sisääntuloilman lämpötilaa. Yksi 

PT-100 lämpötila-anturi ja Vaisalan HMM-100, 2-lankainen kosteusanturi on asennettu 

rummun jälkeen ulostuloilman putkeen, josta saadaan mitattua ulostuloilman lämpötila 

sekä suhteellinen kosteus. Myös ympäristössä vallitseva suhteellinen kosteus ja lämpötila 

mitataan erillisellä lämpötila-kosteusanturilla. Puhaltimen tuottama ilman tilavuusvirta 

(l/s) mitattiin Air flow LCA 6000 VA siipi anemometrillä eri puhaltimen tehoasteikolla. 
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Kuivuri on rakennettu niin, että rumpua voidaan kallistaa tarvittaessa n. 30 asteen kul-

maan. 

 

Kuivuriin on kytketty kuvan 27 mukainen ohjausyksikkö, jonka avulla voidaan säätää 

ilman virtauksen määrää, akselin pyörimisnopeutta, sisääntuloilman lämpötilaa sekä epä-

suorien lämmitysvastusten lämpötilaa. Kaikki antureiden tieto tallentuu ohjausyksikköön, 

joka on kytketty tietokoneeseen. Kuvasta 28 nähdään pilot-rumpukuivurin akseli ja pyö-

rivät lavat. Kuvassa 29 on esitetty pilot-kuivurin instrumentointi ja eri komponenttien 

sijainti.  

 

 
Kuva 27 Ohjausyksikkö 

 



42 

 

 
Kuva 28 Pilot-rumpukuivurin lavat 

 

 
Kuva 29 Pilot-rumpukuivurin instrumentointi 

 

Koelaitteiston tekniset tiedot ovat seuraavat: 

  

• Rummun pituus: 500 mm 

• Rummun halkaisija: 400 mm 

• Rummun tilavuus: 62,8 dm3 

• Rummun materiaali: AISI 316 

• Sisääntuloilman putken halkaisija: 150mm 
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• Kierrosnopeus 0-12,5 rpm 

• Ilman virtausnopeus sisääntuloputkessa: n. 0,58-1,15 m/s 

• Ilman virtaus rummun läpi: 0-20 l/s (ks. liite 1.) 

• Sisääntuloilman maksimi lämpötila n. 150 ˚C 

• Kanava puhallin IRE-250C: teho 255W, kierrosnopeus 2120 rpm, taajuus 50 Hz 

• Sähkömoottori SEW-Eurodrive Type V80: teho 31W, kierrosnopeus 2278 rpm, 

taajuus 50 Hz 

• Ilman lämmitysvastukset: teho 2kW + 2kW 

• Rummun lämmitysvastukset: teho 2kW 

• Lämpötila-anturit: PT-100, 4-johdin, virhe ± 0.35 °C (SKS 2017) 

• Kosteusanturi Vaisala Oy HMM-100: Käyttölämpötila –70–+180 ˚C, 2-johdin, 

virhe +- 2.5 %. (Vaisala 2017) 

• Pussisuodatin FLF7 200 F7 

• Rummun ja sisääntuloputken eristys: Knauf IV-paloverkkomatto. 

6.2 Kuivumiskokeiden suorittaminen 

 

Ennen kokeiden virallista suorittamista ja rummun ollessa tyhjä, laite aluksi ajettiin ha-

luttuihin lähtöarvoihin, joita olivat sisääntuloilman lämpötila, rummun lämpötila, akselin 

pyörimisnopeus sekä ilman virtausmäärä. Kun halutut lähtöarvot olivat saavutettu, kerät-

tiin kuivattava metsähake astiaan, josta mitattiin hakkeen märkäpaino vaa'alla. Täyttöaste 

kuivurille oli n.5 l märkää metsähaketta, jotta kuivuri toimi moitteettomasti. Samalla mä-

rästä hakkeesta otettiin erillinen näyte (n. 300 g), jonka märkäpaino mitattiin vaa'alla. 

Tämän jälkeen näyte vietiin kuivatusuuniin, jossa näytettä kuivattiin n. 20-24 h 105 ˚C 

lämpötilassa 0 %:n kosteuspitoisuuteen. Kuivausuuni kokeen avulla saatiin selville met-

sähakkeen alkukosteus kussakin kokeessa. Kokeen alussa kirjattiin ylös myös ympäristön 

suhteellinen kosteus ja lämpötila hallissa sijaitsevasta lämpötila-kosteusanturista. Seuraa-

vaksi kostea metsähake kaadettiin kuivurin rumpuun ja laitettiin kuivuri käyntiin. Kuivu-

rin käydessä sisääntuloilman lämpötilaa tarkkailtiin aktiivisesti niin, että lämpötila pysyi 

halutussa asetusarvossa ja tarpeen mukaan säädettiin lämpövastuksien avulla ohjausyksi-

köstä. 

 

Kuivuria ajettiin niin kauan, että ulostuloilman suhteellisen kosteuden arvo saavutti arvon 

n. 2-3 %, jolloin voitiin olettaa, että metsähake oli lähes kuivaa ja kuivatus voitiin lopet-

taa. Kuivuri pysäytettiin ja kuivattu metsähake tyhjennettiin astiaan. Tämän jälkeen kui-

vatusta hakkeesta mitattiin hakkeen kuivapaino vaa'alla. Kun uuninäyte oli kuivunut, mi-

tattiin myös näytteen absoluuttinen kuivapaino. Tämän jälkeen saatiin määritettyä hak-

keen kosteussuhde u. Kokeiden kesto vaihteli noin kahdesta tunnista kolmeen tuntiin. 

  

Kokeiden aikana kaikki mittausdata siirtyi kuivurista tietokoneen tietokantaan, josta saa-

tiin mittaustiedot ladattua helposti Exceliin. Tulosten perusteella saatiin jokaiselle ajolle 

määritettyä kuivumiskäyrät, jossa vaaka-akselilla oli aika (s) ja pystyakselilla absoluutti-

nen kosteuspitoisuus (kgH20/kgka). 

 

Kokeen suoritusvaiheet olivat tiivistetysti seuraavat: 

 

• Koelaitteiston kytkeminen päälle (puhallin, sähkömoottori, tietokone, lämmitys-

vastukset, anturit) 

• Sisääntuloilma, rummun lämpötila, akselin kierrosnopeus ja ilman virtaus sää-

dettiin haluttuihin lähtöarvoihin 



44 

 

• Kuivurin esilämmitys haluttuihin arvoihin 

• Kostean hakkeen punnitseminen ja näytteiden otto 

• Kuivurin täyttö hakkeella (n. 5 l) 

• Kokeen aloitus, tarkkailu ja säätö 

• Kokeen lopetus, koetuloksien tallennus tietokoneelle ja laitteiden sammutus 

• Kuivan hakkeen painon punnitseminen 

• Näytteen kuivapainon punnitseminen. 

 

6.3 Kuivumiskokeiden alkuarvot 

 

Kuivattavana polttoaineena oli metsähake, joka haettiin Espoon kaupungin haketusalu-

eelta. 

 

Kuivumiskokeissa tutkittiin seuraavien parametrien vaikutusta ja muutosta kuivauksen 

aikana: 

• kuivausilman lämpötila  

• rummun lämpötila, kun epäsuora lämmitys oli päällä  

• akselin pyörimisnopeus  

• kuivausilman virtaus  

 

Kuivumiskokeiden muuttuvia lähtöarvoja olivat sisääntuloilman lämpötilat 110 ˚C, 130 

˚C ja 150 ˚C, epäsuoran lämmityksen lämpötilat 0 ˚C, 100 ˚C, 120 ˚C ja 140 ˚C, akselin 

pyörimisnopeudet 7,5 rpm, 10 rpm ja 12,5 rpm sekä ilman virtaukset 5 l/s, 10 l/s ja 15 l/s. 

Ilman sisääntulokosteus oli sama kuin hallissa vallitseva ilman kosteus. Taulukossa 4 on 

esitetty yhteenveto kuivumiskokeissa käytetyistä alkuarvoista. 

 
Taulukko 4 Yhteenveto kuivumiskokeiden alkuarvoista 

 
 

Referenssikoeajo numero 1. toistettiin kaksi kertaa samoilla lähtöarvoilla. Kokeen avulla 

selvitettiin, miten paljon materiaalin heterogeenisyys, kosteus ja palakoko vaikuttavat 

kuivumiseen. (ks. liite 2.). 

 

6.4 Kuivumiskäyrien muodostaminen 

 

Kuivumiskäyrät muodostettiin sijoittamalla kokeiden alkuarvot excel-taulukkoon. Aluksi 

määritettiin hakkeen märkäpaino mm vaa`alla. Tämän jälkeen saatiin uunikuivauksen 

avulla laskettu absoluuttinen kosteussuhde uabs. Kosteussuhteen avulla määritettiin kuiva-

aineen massa mka, joka saatiin laskettua yhtälöstä:  
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𝑢𝑎𝑏𝑠. =
𝑚𝑚−𝑚𝑘𝑎

𝑚𝑘𝑎
.      (6.1) 

 

Poistunut veden massa mpv saatiin laskettua märkäpainon ja kuiva-aineen massan erotuk-

sesta. Taulukkoon määritettiin myös kuivattavan ilman tilavuusvirtaus v̇, ilman tiheys 

hallissa 𝜌ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖 sekä kyseisen kokeen aikana vallitsema hallin suhteellinen kosteus φℎ𝑎𝑙𝑙𝑖  

sekä hallin lämpötila Thalli. Näiden avulla voitiin laskea hallissa vallitsema höyryn osa-

paine kaavalla: 

 

 𝑝ℎℎ𝑎𝑙𝑙𝑖
= φℎ𝑎𝑙𝑙𝑖  1936,7 𝑃𝑎,    (6.2) 

 

Hallin absoluuttinen kosteus laskettiin hallin höyryn osapaineen avulla kaavalla:  

 

𝑥𝑖𝑛 =
0,622∗𝑝ℎℎ𝑎𝑙𝑙𝑖

105𝑝𝑎−𝑝ℎℎ𝑎𝑙𝑙𝑖

.     (6.3) 

 

Kuivan ilman massavirta laskettiin kaavalla:  

      

 ṁ𝑘.𝑖 = 𝜌ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖  v̇     (6.4) 

 

Laskettiin ulostulevan ilman lämpötilan sekä suhteellisen kosteuden avulla ulostulevan 

höyryn osapaineen arvo jokaiselle ajan muutoksen pisteelle käyttämällä kylläisen höy-

rynpaineen sovitetta: 

 

𝑝ℎ𝑜𝑢𝑡
=

φ

100 (105𝑃𝑎 exp (11,78 (
(𝑇+273)−372,79

(𝑇+273)−43,15
)
,   (6.5) 

 

Ulostulevan ilman absoluuttinen kosteus saatiin laskettua jokaiselle ajan muutoksen pis-

teelle kaavalla: 

 

𝑥𝑜𝑢𝑡 =
0,622 𝑝ℎ𝑜𝑢𝑡

105𝑝𝑎−𝑝ℎ𝑜𝑢𝑡

,     (6.6) 

 

Seuraavaksi määritettiin poistuvan veden määrä jokaista ajan muutosta kohden kaavalla: 

 

∆m𝑣 = ṁ𝑘.𝑖 (((
𝑥𝑜𝑢𝑡,1+𝑥𝑜𝑢𝑡,2

2
) − 𝑥𝑖𝑛) ∆𝑡),   (6.7) 

     

     

jossa ∆t on jokaisen mittaustuloksen aika-askel (5s), 𝑥𝑜𝑢𝑡,1 on ensimmäinen aika-aske-

leen ulostulevan ilman absoluuttisen kosteuden arvo ja 𝑥𝑜𝑢𝑡,2 on järjestyksessä seuraa-

van aika-askeleen ulostulevan ilman absoluuttisen kosteuden arvo. Ulostulevan ilman 

absoluuttiset kosteudet ovat laskettu kaavan (6.6) avulla jokaista aika-askelta kohden. 

 

 

Jokaista ajan muutosta kohden laskettiin myös kyseisen pisteen veden massa kaavalla: 

 

𝑚𝑣 = 𝑚𝑣,𝑎𝑙𝑢𝑠𝑠𝑎 − ∆m𝑣,     (6.8) 

 

Kosteussuhteen muutosta laskiessa jouduttiin käyttämään korjauskerrointa, jotta tulok-

sista saatiin järkeviä ja ns. tasoitettuja, sillä kosteusanturissa oli mittausten välillä paljon 

hajontaa. Korjauskerroin k laskettiin kaavalla: 
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𝑘 =
𝑚𝑝𝑣

Σ ∆m𝑣
,      (6.9) 

 

jossa 𝑚𝑝𝑣 on poistuneen veden massa, joka saadaan laskettua alku- ja loppumassan ero-

tuksesta.     

 

Tämän jälkeen kaikkien pisteiden poistuvan veden massan muutoksen ∆m𝑣 arvot kerrot-

tiin korjauskertoimella k ja laskettiin arvot uudestaan. Tämän jälkeen laskettiin uudestaan 

myös veden massa 𝑚𝑣 kaavalla (6.8).  

 

Lopuksi voitiin määrittää kosteussuhde u kaavalla: 

 

𝑢 =
𝑚𝑣

𝑚𝑘𝑎
,      (6.10) 

 

Lasketun kosteussuhteen avulla saatiin piirrettyä kuivumiskäyriä, joissa y-akselilla ilmoi-

tettu kosteussuhde on veden massa jaettuna kuiva-aineen massalla. X-akselilla on kui-

vaukseen kulunut aika.  

 

6.5 Kuivumisnopeuskäyrien muodostaminen 

 

Kuivumisnopeuskäyriä muodostettiin muutamalle tutkimuksien kannalta oleellisimmalle 

kuivumisajolle. Kuivumisnopeuskäyrä voitiin muodostaa derivoimalla kosteussuhde ajan 

suhteen kaavalla: 

 
𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

∆𝑢

∆𝑡
,      (6.11) 

 

jossa ∆𝑢 on kosteussuhteen muutos ja ∆𝑡 ajan muutos. 

 

Tämän jälkeen muodostettiin käyrät, joissa y-akselilla oli du/dt ja x-akselilla koko kui-

vaukseen kulunut aika. 

 

6.6 Pintalämpötilakokeet 

 

Kuivurin tilavuutta kohden laskettua lämmönsiirtokerrointa tutkiessa tehtiin kaksi koetta, 

joilla selvitettiin hakkeen pintalämpötilan käyttäytymistä eri kuivumisolosuhteissa. (ks. 

luku 7.4). Ensimmäinen koe tehtiin referenssikokeen arvoilla (sisääntuloilma 110 ̊ C, epä-

suora lämmitys 100 ˚C ja ilmavirtaus 15 l/s) ja toinen koe, niin että sisääntuloilman läm-

pötilaa nostettiin 150 ˚C:seen ja muut parametrit pysyivät samoina. Kokeet suoritettiin 

niin, että kuivurin lapoja ei samanaikaisesti pyöritetty, jotta hakepalojen pintalämpötilat 

pystyttiin rummusta mittaamaan.  

 

Kokeiden aluksi kuivuria ajettiin niin kauan, että halutut lähtöarvot olivat saavutettu. Tä-

män jälkeen kiinnitettiin viiteen noin keskikokoiseen hakepalaan K-termoelementti kiinni 

niittien avulla ja merkittiin kunkin hakepalan anturin numero ylös kuvien 30 ja 31 mu-

kaisesti. Hakepalat sijoitettiin rumpuun, niin että kaksi hakepalaa sijoitettiin rummun etu-

osaan (103 ja 102), yksi keskelle (101) ja kaksi rummun loppuosaan (104, 106). Näin 
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voitiin tutkia lämmönsiirtoa eri kohdissa rumpua. Kuivuria ajettiin samalla n. 5 l mär-

kähakkeen täyttöasteella. Kun K-termoelementit olivat sijoitettu eri puolille rumpua, aloi-

tettiin koe. Ensimmäistä pintalämpötilakoetta ajettiin noin 2 tuntia, joka vastasi referenssi 

kuivumiskokeen suoritusaikaa ja toista koetta ajettiin noin 1h, joka vastasi kyseisillä ar-

voilla tehtyä kuivumiskoetta. K-termoelementit olivat kytketty Agilent34970A tiedonke-

ruu laitteiseen, josta lämpötila-arvot tallentuivat suoraan tietokoneelle. Pintalämpötilojen 

avulla voitiin analysoida eri kokoisten sekä eri kohdissa sijaitsevien hakepalojen pinta-

lämpötilan muutosta ajan funktiona. (ks. kuvat 37 ja 38).  

 

 
Kuva 30 Hakepalojen kiinnitys K-termoelementteihin ja mittakaava 
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Kuva 31 Hakepalojen numerointi 
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7 Tulokset ja pohdinnat 
 

7.1 Pilot-rumpukuivurin käyttöönotto 

 

Pilot-kuivurin käyttöönotto tapahtui Aalto-yliopistolla alkusyksystä 2017, jolloin ensim-

mäiset koeajot tehtiin metsähakkeella. Aluksi kuivurissa käytettiin täyttöastetta 10 l kos-

teaa metsähaketta. Ensimmäisessä koeajossa kuitenkin huomattiin, että täyttöaste oli liian 

suuri ja metsähake ei sekoittunut kunnolla vaan jumittui osittain lapojen ja rummun väliin 

aiheuttaen tärinää ja suuria voimia rumpuun ja akseliin. Päätettiin siirtyä 5 l täyttöastee-

seen, joka osoittautua sopivaksi täyttöasteeksi. Tästä eteenpäin kaikissa kokeissa käytet-

tiin täyttöastetta 5 l. Koeajossa huomattiin myös, että hakkeen palakoolla oli suuri mer-

kitys laitteen toiminnalle, sillä liian suuret ja pitkät hakkeen palat jumittuvat rummun ja 

sekoituslapojen väliin, kun taas liian pienet palat lähtivät poistoilman mukana. Näin ollen 

kuivattavan hakkeen tulisi olla kohtalaisen homogeenistä, jotta laite toimisi optimaalisella 

tavalla ja saadut tulokset olisivat luotettavia.  

 

Toinen koeajo tehtiin pyörimisnopeudella 5 rpm, kuivausilman lämpötilalla 100 ̊ C, ilman 

epäsuoraa lämmitystä sekä ilman virtauksella 15 l/s. Koeajon jälkeen huomattiin, että 

kuivaus ei ollut vieläkään tehokasta eikä kosteus poistunut materiaalista toivotulla tavalla. 

Päädyttiin johtopäätökseen, että pyörimisnopeutta tulisi nostaa, jotta materiaali sekoit-

tuisi paremmin sekä samalla kuivausilma sitoisi tehokkaammin kosteutta sen virratessa 

kostean materiaalin lävitse. Huomattiin myös, että kuivurin lapoja voisi olla enemmän, 

jotta sekoitus olisi tehokkaampaa ja näin ollen kuivuminen nopeampaa. Lisäksi havaittiin, 

että sisääntuloilma virtasi kuivuriin pieneltä alueelta, jolloin pohjalla oleva materiaali ei 

ollut kosketuksissa kuivausilman kanssa. Sisääntuloilmalle tulisi rakentaa esimerkiksi il-

manohjauslevyt tai suurentaa ilmansyöttöaukkoa.  

 

Toisessa koeajossa huomattiin myös, että kuivurin lyhyt rakenne vaikuttaa kuivumisen 

tehokkuuteen, sillä lämmin kuivausilma ei ehdi lyhyessä rummussa sitoa tarpeeksi kos-

teutta kosteasta hakkeesta. Tämä johtaa tuloksien epätarkkuuteen sekä vaikeuttaa suu-

remman kokoluokan kuivurin mitoitusta. Huomattiin myös, että kuivurin tyhjennys oli 

hankalaa, sillä kuivurin rumpu pitää kääntää ympäri ja osa metsähakkeesta kaivaa rum-

musta pois. Koeajossa huomattiin myös, että rummun sisällä olevat lämpötila-anturit oli-

vat asennettu liian lähelle rummun pintaan ja näin ollen osa antureista hajosi hakkeen 

jumiuduttua anturin ja lavan väliin. Osa antureista jouduttiin vaihtamaan ja anturien si-

jainti muuttamaan. Toisessa koeajossa sisääntuloilman putkea ei oltu eristetty, joten si-

sääntuloilma jäähtyi hyvin paljon sisääntuloputkessa ja lämpöhäviöt olivat jopa luokkaa 

70-80 %.  

 

Kolmas koeajo tehtiin pyörimisnopeudella 7,5 rpm, kuivausilman lämpötilalla 100 ˚C, 

ilman epäsuoraa lämmitystä sekä ilman virtauksella 15 l/s. Kolmatta koeajoa varten ilman 

sisääntuloputki eristettiin, jolloin lämpöhäviöt olivat enää luokkaa 10-20 %. Huomattiin, 

että 7,5 rpm pyörimisnopeudella ei tärinää syntynyt rumpuun eikä akseliin. Vaikka pyö-

rimisnopeutta nostettiin 5 rpm:sta 7,5 rpm:ään, ei kuivaus ollut vieläkään tarpeeksi teho-

kasta ja metsähake oli kosteata vielä 3h kuivauksen jälkeen.  

 

Kolmannen koeajon jälkeen päätettiin tehdä ensimmäinen kunnollinen referenssiajo. 

Pyörimisnopeudeksi valittiin 7,5 rpm, kuivausilman lämpötilaksi 110 ˚C, epäsuora läm-

mitys asetettiin arvoon 100 ˚C, täyttöaste 5 l sekä ilman virtaus 15 l/s. Huomattiin, että 
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referenssiajossa metsähakkeen kuivuminen oli huomattavasti tehokkaampaa kuin aikai-

semmissa koeajoissa. Kuivausaika lyheni huomattavasti ja näin ollen voitiinkin päätellä, 

että pilot-kuivurin tehokas toiminta vaatii myös epäsuoran lämmityksen. 

 

Kesken viidennen ajon kuivurista hajosi akselin rullalaakeri, sillä kierrosnopeutta oltiin 

nostettu liian suureksi (12,5 rpm) ja lisäksi rullalaakeria ei oltu suojattu lialta ja pölyltä. 

Kokeen perusteella päädyttiin siihen, että kuivuria ei voida ajaa näin korkealla kierrosno-

peudella, jos kuivattavana materiaalina on metsähake. Joillakin toisella materiaalilla ti-

lanne voi olla eri.  Lisäksi laakeri suojattiin lialta ja pölyltä. Samalla myös kuivurin lapoja 

lyhennettiin, jotta hake ei jumiudu lapojen ja rummun väliin ja aiheuttaisi näin ollen vä-

hemmän voimia akseliin. 

 

Seuraavassa on listattu kuivurin käyttöönotossa havaittuja heikkouksia sekä ehdotuksia, 

joilla havaittuja puutteita voitaisiin parantaa:  

 

• lapojen vähäinen määrä, jolloin sekoitus on heikkoa. Lapojen määrää voidaan kui-

tenkin helposti lisätä ja näin ollen parantaa materiaalin sekoitusta. 

• sisääntuloilman virtauksen heikko sekoittuminen rummussa, sillä ilma tulee rum-

mun sisään kohtalaisen pienestä putkesta verrattuna rumpuun, eikä erillisiä ilman-

ohjauksia ole. Kuivurin sisääntuloon voitaisiin asentaa ilmanohjaimet. 

• puhaltimen sijainti liian lähellä lämpövastuksia, jolloin puhallin ylikuumenee suu-

rilla lämpötiloilla. Puhaltimen sijaintia voitaisiin siirtää kauemmaksi lämpövas-

tuksista. 

• sisääntuloilman putken muoto (käyrä) 

• sisääntuloilman max. lämpötila 150 ̊ C. Korjaantuu, jos puhaltimen sijaintia muut-

taa. 

• kierrosnopeutta ei voida nostaa yli 10 rpm metsähakkeen kuivauksessa. Eri mate-

riaaleilla kierrosnopeuden maksimi arvo voi olla eri. 

• pienet hakepalat lähtevät kuivausilman mukana poistoputkeen. Eri materiaaleilla 

ongelmaa ei välttämättä ole. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pilot-rumpukuivuri soveltuu metsähakkeen kuivauk-

seen hyvin, jos kuivausilman lämpötila on tarpeeksi korkea n. 140-150 ˚C sekä epäsuora 

lämmitys on käytössä ja sen lämpötila on vähintään 100 ˚C. Myös lapojen määrää tulisi 

lisätä, jotta hakkeen sekoitus olisi tehokkaampaa, sillä korkeilla kierrosnopeuksilla (yli 

10 rpm) ei laitetta voida ajaa. Kuivattavan hakkeen tulisi olla myös kohtalaisen homogee-

nistä, jotta kuivaus olisi optimaalista eikä laite vaurioidu jumiutuneista hakkeen paloista. 

Täyttöaste tulee pitää myös kohtalaisen matalana (5 l), jotta sekoitus toimii optimaalisesti 

eikä laite vaurioidu. 

 

7.2 Metsähakkeen kuivumiskäyrät 

 

Kuivumiskäyriä määritettiin kokeellisesti eri lähtöarvoilla, joita olivat sisääntuloilman 

lämpötila, epäsuoran lämmityksen lämpötila, pyörimisnopeus sekä ilman virtaus. Kuivu-

miskäyrien määrityksessä kuivumiskäyrät saattavat poiketa toisistaan, vaikka kuivu-

misolosuhteet ja arvot olisivat samat, sillä kuivattava metsähake on hyvin heterogeenistä 

ja palakoko saattaa vaihdella kokeiden välillä. Kuivumiskäyrät kuvaavat kosteuden muu-

tosta materiaalissa ajan funktiona. Kuivumiskokeiden alussa materiaalin kosteussuhde on 

noin 1,7-1,8 kgH20/kgka riippuen kyseisen materiaalierän kosteudesta. Yhteenveto kaik-

kien kokeiden lähtöarvoista on esitetty luvun 6.3 taulukossa 4. 
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Kuvissa 32-36 on esitetty edellä esitettyjen kuivumisparametrien vaikutus metsähakkeen 

kuivumisaikaan. 

 

 
 
Kuva 32 Epäsuoran lämmityksen vaikutus kuivumiseen, vakioarvoina sisääntuloilma 110 ˚C, kier-

rosnopeus 7,5 rpm, ilman virtaus 15 l/s 

 
 
Kuva 33 Sisääntuloilman lämpötilan vaikutus kuivumiseen, vakioarvoina epäsuora lämmitys 100 ˚C, 

kierrosnopeus 7,5 rpm, ilman virtaus 15 l/s 
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Kuva 34 Kierrosnopeuden vaikutus kuivumiseen, vakioarvoina sisääntuloilma 110 ̊ C, epäsuora läm-

mitys 100 ˚C, ilman virtaus 15 l/s 

 

 

 
 
Kuva 35 Ilman virtauksen vaikutus kuivumiseen, vakioarvoina sisääntuloilma 110 ˚C, epäsuora läm-

mitys 100 ˚C, kierrosnopeus 7,5 rpm 

 

 



53 

 

 
 
Kuva 36 Sisääntuloilman lämpötilan vaikutus kuivumiseen ilman epäsuoraa lämmitystä, vakioar-

voina kierrosnopeus 7,5 rpm, ilman virtaus 15 l/s 

 

Kuvista 32, 33 ja 34 voidaan huomata, että epäsuoralla lämmityksellä, sisääntuloilman 

lämpötilalla sekä kierrosnopeudella on huomattavasti merkitystä hakkeen kuivumisno-

peuden kannalta. Varsinkin sisääntuloilman lämpötilan nostamisella 110 ºC asteesta 150 

ºC asteeseen on kuivumisen tehokkuudessa hyvin suuri ero. Myös kierrosnopeuden muu-

toksella 10 rpm:sta 12,5 rpm: ään huomataan selkeä kuivumisnopeuden kasvu. Kierros-

nopeuden nosto parantaa hakkeen sekoittumista ja samaan lopputulokseen päästäisiin, jos 

kuivurin lapojen määrää lisättäisiin. Kuvasta 35 voidaan päätellä, että kuivumisilman vir-

tauksen kasvattamisella ei ollut juurikaan vaikutusta metsähakkeen kuivumisnopeuteen. 

Näin ollen voidaan kuivumiskokeissa käyttää vakioarvona ilman virtausta 15 l/s. 

 

Kuivumiskäyristä voidaan todeta, että kuivattava materiaali on hyvin heterogeenistä ja 

sillä on vaikutusta kuivumiseen ja kuivumiskäyrien tuloksiin, sillä esimerkiksi kuvan 36 

kokeessa 110 ºC ilmalla kuivuminen on jopa tehokkaampaa kuin 130 ºC ilmalla. 

 

Vertaillessa kuvia 32 ja 36 nähdään, että jos epäsuora lämmitys on vain 100 ºC, niin sil-

loin suurta eroa ei synny verrattuna tapaukseen, että epäsuora lämmitys ei ole päällä ol-

lenkaan. Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, että epäsuoralla lämmityksellä voidaan 

nopeuttaa kuivumista, jos otetaan loppukosteuden arvoksi esimerkiksi 0,2 kgH20/kgka. 

 

Yleisesti ottaen pidemmät kuivumisajat tarkoittavat, että kuivuri tulisi mitoittaa suurem-

maksi ja samalla investointikustannukset kasvavat. 

 

Holmberg väitöskirjassaan 2007 tutki kokeellisesti kiintopetikuivurilla määritettyjä kui-

vumiskäyriä eri kuivausilman lämpötilan arvoilla (50 ºC – 110 ºC) kuoripedille. Tämän 

työn tuloksien perusteella voidaan huomata, että kiintopetikuivurissa hakkeen kuivumi-

nen oli huomattavasti nopeampaa ja tehokkaampaa kuin pilot-rumpukuivurissa. Kiinto-

petikuivurissa 50 ºC kuivausilmalla saatiin metsähake kuivumaan alkukosteudesta 1,5 

kgH20/kgka loppukosteuteen 0,1 kgH20/kgka noin 5000 sekunnissa. Kun taas pilot-rumpu-

kuivurissa sisääntuloilmalla 130 ºC, epäsuora lämmitys 100 ºC saavutettiin alkukosteu-

desta 1,7 kgH20/kgka loppukosteuteen 0,1 kgH20/kgka noin 5000 sekunnissa.  
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Suurimpana syynä kiintopetikuivurin tehokkaampaan kuivaukseen on siinä, että kiinto-

petikuivurissa kuivausilma kulkee suoraan kostean materiaalin lävitse ja näin ollen kui-

vausilma on tehokkaammin kosketuksissa kostean materiaalin kanssa, kun taas kokeessa 

käytetyssä pilot-rumpukuivurissa kuivausilma ei sekoittunut tarpeeksi tehokkaasti kos-

tean materiaalin kanssa. 

 

7.3 Metsähakkeen kuivumisnopeuskäyrät 

 

Metsähakkeen kuivumista voidaan havainnollistaa myös kuivumisnopeuskäyrillä (ks. 

kuva 22, käyrä c). Kuvissa 30-33 on esitetty kuivumiskokeiden perusteella oleellisimpia 

kuivumiskäyriä vastaavat kuivumisnopeudenkäyrät. Kuvan 30 kuivumisnopeuskäyrässä 

sisääntulolämpötila on 110 ºC, epäsuora lämmitys 100 ºC, kierrosnopeus 7,5 rpm ja ilman 

virtaus 15 l/s.  

 
Kuva 30 Ajo no. 1 kuivumisnopeudenkäyrä 

 

Kuvan 31 kuivumisnopeuskäyrässä sisääntulolämpötila 150 ºC, epäsuora lämmitys 100 

ºC, kierrosnopeus 7,5 rpm ja ilman virtaus 15 l/s. 
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Kuva 31 Ajo no. 3 kuivumisnopeudenkäyrä 

 

Kuvan 32 kuivumisnopeuskäyrässä sisääntulolämpötila 110 ºC, epäsuoralämmitys 100 

ºC, kierrosnopeus 12,5 rpm ja ilman virtaus 15 l/s. 

 

 
Kuva 32 Ajo no. 5 kuivumisnopeuskäyrä 

 

Kuvan 33 kuivumisnopeus käyrässä sisääntulolämpötila 110 ºC, epäsuora lämmitys 140 

ºC, kierrosnopeus 7,5 rpm ja ilman virtaus 15 l/s. 
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Kuva 33 Ajo no. 7 kuivumisnopeuskäyrä 

 

Kuivumisnopeuskäyristä voidaan nähdä, että samanlainen käyrän muoto toistuu kaikissa 

tapauksissa. Kuivumisnopeuskäyristä voidaan nähdä kuivumisen kolme vaihetta. Läm-

mitysvaiheessa kuivumisnopeus kasvaa hyvin nopeasti, jonka jälkeen vakiokuivumisen 

vaiheessa kuivumisnopeus tasaantuu ja samaan aikaan kuivumisnopeus on korkeimmil-

laan. Lopuksi hidastuvan kuivumisen vaiheessa kuivumisnopeus pienenee tasaisesti ajan 

suhteen. Käyrät muistuttavat paljon kirjallisuuslähteen Kemp et al. 2007 mukaista kuivu-

misnopeuden käyrää (ks. kuva 22 c.). Selkeimmin lähteen mukainen käyrän muoto tulee 

esiin kuvassa 30. 

 

7.4 Tilavuutta kohden mitatun lämmönsiirtokertoimen määritys 
pilot-rumpukuivurille 

 

Tilavuutta kohden mitatun lämmönsiirtokertoimen määritys lähtee liikkeelle yhtälöiden 

muodostamisesta ja laskentaperiaatteen määrittämisestä. 

 

Logaritminen lämpötilaero kummallekin tapaukselle laskettiin seuraavalla kaavalla: 

 

∆𝑇𝐿𝑀 =  
(𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑚,𝑖𝑛)−(𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡)

ln(
𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑚,𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡
)

,    (7.1) 

jossa 𝑇𝑖𝑛 on sisääntuloilman lämpötilojen keskiarvo, 𝑇𝑚,𝑖𝑛 on hakkeen pintalämpötilojen 

keskiarvo ensimmäisen 5min aikana, 𝑇𝑜𝑢𝑡 on ulostuloilman lämpötilojen keskiarvo ja 

𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡 on hakkeen pintalämpötilojen keskiarvo viimeisen 5min aikana. Hakkeen pinta-

lämpötilojen keskiarvojen tasaamiseksi käytettiin 5 min aika-askelta. 

 

Tämän jälkeen laskettiin molemmille tapauksille hakkeen höyrystymislämpö likiarvokaa-

valla: 
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𝑙𝑣 = 2501 − 2340 𝑇𝑚,𝑘𝑎 [kJ/kg]    (7.2) 

 

jossa 𝑇𝑚,𝑘𝑎 on kaikkien hakepalojen pintalämpötilojen keskiarvo. 

 

Seuraavaksi höyrystymislämpöteho laskettiin kaavalla: 

 

∅ = ṁ𝑣 𝑙𝑣 + ((𝑐𝑝𝑘𝑎 + 𝑢𝑘𝑎 𝑐𝑝𝑣) ṁ𝑘𝑎 ∆𝑇𝑚,   (7.3) 

 

jossa ṁ𝑣 on poistuneen veden massavirran keskiarvo koko kuivausajan ylitse, ṁ𝑘𝑎 on 

kuiva-aineen massavirran keskiaro, lv höyrystymislämpö, 𝑐𝑝𝑘𝑎 on kuiva-aineen omi-

naislämpökapasiteetti (Cengel & Boles 2011), 𝑢𝑘𝑎 on kosteussuhteen keskiarvo, 𝑐𝑝𝑣 on 

veden ominaislämpökapasiteetti (Cengel & Boles 2011) ja ∆𝑇𝑚 on hakkeen pintalämpö-

tilojen keskiarvojen erotus. 

 

∆𝑇𝑚 = 𝑇𝑚,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑚,𝑖𝑛     (7.4) 

 

Yleinen lämmönsiirtonopeuden kaava: 

 

∅ = 𝑈𝑣 𝑉𝑣  ∆𝑇𝐿𝑀,     (7.5) 

 

jossa 𝑉𝑣 on kuivurin tilavuus. 

 

Kaavasta (5.5) saatiin johdettua tilavuutta kohden mitatulle lämmönsiirtokertoimelle 𝑈𝑣 

kaava: 

 

𝑈𝑣 =
∅

𝑉𝑣 ∆𝑇𝐿𝑀
      (7.6) 

 

Tilavuutta kohden laskettua lämmönsiirtokerrointa määritettäessä tehtiin kaksi pintaläm-

pötilojen mittauskoetta erilaisilla lähtöarvoilla. Kokeiden tulokset ovat esitetty oheisessa 

taulukossa 5. 

 
Taulukko 5 Pintalämpötilakokeiden tulokset 

 
 

Pintalämpötilakokeiden lämpötilojen muutokset ajan funktiona on esitetty kuvissa 37 ja 

38. Kuvista 37 ja 38 voidaan nähdä, että pintalämpötilat nousevat kuivauksen edetessä 

sekä pintalämpötilat vaihtelevat paljon riippuen hakepalan koosta sekä sijainnista rum-

mussa. 
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Kuva 37 Pintalämpötilakoe 1, hakepalojen pintalämpötilan muutos ajan funktiona 

 

 
Kuva 38 Pintalämpötilakoe 2, hakepalojen pintalämpötilan muutos ajan funktiona 

 

Kokeille 1 ja 2 saatiin tilavuutta kohden mitatulle lämmönsiirtokertoimelle taulukon 6 

mukaiset arvot. 

 
Taulukko 6 Tilavuutta kohden mitattujen lämmönsiirtokertoimien tulokset 

 
 

Kolmessa eri kirjallisuuslähteessä oli saatu tilavuutta kohden mitattuja lämmönsiirtoker-

toimia. Ensimmäisessä lähteessä Yang (Solids transportation, Heat and mass transfer in 

rotary dryers) oli vuonna 2003 saanut tilavuutta kohden mitatulle lämmönsiirtokertoi-

melle arvoksi 194,1 W/(m3 ºC) sisääntuloilman ollessa 150 ºC. Toisessa lähteessä 

Coulson and Richardson´s olivat saaneet vuonna 2002 kuvan 24 mukaisia tilavuutta koh-

den mitattuja lämmönsiirtokertoimen arvoja materiaalin pitoajan funktiona. Kuvaajan ar-

vot olivat noin luokkaa 80-200 W/(m3 ºC) riippuen kaasun virtausmäärästä. Kolmannessa 

lähteessä Yliniemi vuonna 1999 sai tilavuutta kohden mitatulle lämmönsiirtokertoimelle 

arvoksi 270 W/(m3 ºC). 
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Näin ollen voidaan arvioida, että pilot-rumpukuivurilla saadut tilavuutta kohden mitatut 

lämmönsiirtokertoimen arvot 134,6-221,7 W/(m3 ºC) ovat linjassa kirjallisuudessa esitet-

tyjen rumpukuivurien lämmönsiirtokertoimien kanssa. Tuloksina saadut lämmönsiirto-

kertoimen arvot ovat varsin hyviä ja kuvaavat pilot-kuivurin lämmön- ja aineensiirto-

ominaisuuksia hyvin. Näin ollen voidaan todeta, että edellä esitetyt kaavat ja laskentape-

riaate toimivat tilavuutta kohden mitatun lämmönsiirtokertoimen määrittämisessä. Kui-

tenkin tuloksia tulee arvioida kriittisesti eikä niitä voida suoraan vertailla, sillä kirjalli-

suuslähteissä olevat rumpukuivurit poikkeavat rakenteeltaan hieman tässä työssä käyte-

tystä pilot-kuivurista sekä kuivattava materiaali on hieman erilainen.  

 

7.5 Pohdinnat 

 

Pilot-rumpukuivurin käyttöönotto sujui hyvin, lukuun ottamatta sisääntuloputken läm-

pöhäviöitä, laakerin hajoamista sekä puhaltimen ylikuumenemissuojan ongelmaa. Tulok-

sina on saatu hyödyllistä tietoa pilot-kuivurin toiminnasta ja sen käyttöönotosta metsä-

hakkeen kuivauksessa. Pilot-rumpukuivurin toimintaan liittyvät ongelmat ovat pääsään-

töisesti korjattu ja huomioitu niin, että tulevaisuudessa laitteen käyttö on entistä sujuvam-

paa ja tehokkaampaa.  

 

Kuivumiskäyrien tulokset osoittavat, että pilot-rumpukuivuri soveltuu metsähakkeen kui-

vaukseen, mutta tietyillä edellytyksillä. Näitä edellytyksiä ovat riittävän korkea sisääntu-

loilman lämpötila (130-150 ºC), epäsuoran lämmityksen lämpötila (120-140 °C) sekä se-

koituksen tulisi olla tehokasta, jolloin lapojen määrää pitäisi lisätä kuivurissa. Tuloksista 

voidaan selvästi huomata, että kuivumiskäyrien tuloksiin vaikuttaa materiaalin hetero-

geenisyys ja palakoon vaihtelu kokeiden välillä, jolloin kuivumiskäyrät eivät ole täysin 

luotettavia ja loogisia. Käyristä voidaan kuitenkin nähdä tietyt toistuvat trendit, jotka ker-

tovat hyvin paljon pilot-kuivurin toiminnasta. Näin ollen kuivumiskäyriä voidaan käyttää 

analysoidessa kuivurin toimintaa erilaisilla lähtöarvoilla.  

 

Kuivumisnopeuskäyristä voidaan nähdä, että eri kuivumisen muodit tulevat esille ja kui-

vumisnopeuskäyrät näyttivät pääosin siltä kuin kirjallisuudessa on kuvattu (ks. kuva 22 

c)). Selkeimmin kirjallisuudessa esitettyä kuivumisnopeuskäyrää vastasi referenssiajon 

kuivumisnopeuskäyrä (kuva 30). 

 

Tilavuutta kohden mitattujen lämmönsiirtokertoimien tulokset eivät ole tieteellisesti esi-

tyskelpoisia, sillä pintalämpötilakokeita on tehty vain muutama. Saadut tulokset kuivurin 

lämmön- ja aineensiirrosta kuivumisprosessin aikana ovat hyvin karkeita. Näin ollen saa-

tujen tuloksien perusteella ei voida vielä mitoittaa tarkasti teollisuuskokoluokan rumpu-

kuivuria metsähakkeen kuivaukseen. Jos haluttaisiin saada tarkempia ja tieteellisempiä 

tuloksia, pitäisi pintalämpötilakokeita suorittaa useita käyttäen erilaisia lähtöarvoja ja eri 

kokoisia hakepaloja. Myös kuivattavan materiaalin heterogeenisyys luo epätarkkuutta tu-

loksiin.  

 

Tuloksista voidaan kuitenkin hyvin nähdä kuivurin toiminta, lämmön- ja aineensiirto-

ominaisuudet sekä arvioida, että saadut tulokset ovat oikeansuuntaisia. Tuloksien perus-

teella voidaan arvioida, että mittausdataan perustuva laskentamenetelmä toimii. 
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8 Johtopäätökset 
 

Biomassan käyttö tulee jatkumaan ja kasvamaan tulevaisuudessa, joka toimii myös kan-

nustimena kehittää ja tutkia biomassan kuivausprosesseja ja eri kuivausmenetelmiä. Bio-

massan konversiotekniikat, joilla voidaan hyödyntää biomassaa vieläkin tehokkaammin 

ja ympäristöystävällisemmin ovat kehittymässä ja kuivaus on tärkeä osa näitä prosesseja. 

 

Tässä työssä tuloksina saaduista kuivumiskäyristä voidaan huomata, että epäsuoralla läm-

mityksellä, sisääntuloilman lämpötilalla sekä kierrosnopeudella on paljon merkitystä hak-

keen kuivumistehokkuuteen. Varsinkin sisääntuloilman lämpötilan nostamisella 110 °C 

asteesta 150 °C asteeseen on huomattava vaikutus kuivumisen tehokkuuteen. Myös kier-

rosnopeuden muutoksella on selkeä vaikutus kuivumisnopeuteen. Tästä voidaan päätellä, 

että kuivuri toimisi tehokkaammin, jos materiaalin sekoitusta saataisiin tehostettua. Se-

koitusta saataisiin parannettua lisäämällä lapojen määrää. Pilot-rumpukuivurilla saadut 

tilavuutta kohden mitatut lämmönsiirtokertoimen arvot olivat lähellä kirjallisuuslähteiden 

arvoja ja näin ollen voidaan todeta, että tulokset ovat oikeansuuntaisia. Tässä työssä käy-

tetty tilavuutta kohden mitatun lämmönsiirtokertoimen laskentamenetelmä vaikuttaisi 

olevan luotettava. 

 

Kuivumiskäyrät sekä tilavuutta kohden mitatut lämmönsiirtokertoimen arvot osoittivat, 

että pilot-rumpukuivuri soveltuu metsähakkeen kuivaukseen tietyillä edellytyksillä. Näitä 

edellytyksiä ovat riittävän korkea sisääntuloilman lämpötila (130-150 ºC), epäsuora läm-

mitys on käytössä (120-140 ºC) sekä hakkeen sekoittuminen on tarpeeksi tehokasta. Tu-

loksien epätarkkuuteen vaikutti metsähakkeen heterogeeninen koostumus ja palakoon 

suuri vaihtelu testien välillä. Saatuja tilavuutta kohden mitattujen lämmönsiirtokertoi-

mien tuloksia ei voida suoraa hyödyntää tieteellisenä pohjana, sillä pintalämpötilakokeita 

on tehty liian vähän, jolloin tuloksien luotettavuus ei ole tarpeeksi korkea. Tuloksien pe-

rusteella voidaan kuitenkin hahmottaa pilot-rumpukuivurin toimintaa erilaisilla lähtöar-

voilla sekä hyödyntää yleisenä esimerkkinä metsähakkeen kuivauksessa.  

 

Työssä saatujen tuloksien perusteella voidaan arvioida, että kiintopetikuivuri toimii hak-

keen kuivatuksessa tehokkaammin kuin pilot-rumpukuivuri. Tämä johtuu pääosin siitä, 

että kiintopetikuivurissa kuivausilma on tehokkaammin kosketuksissa kostean hakkeen 

kanssa ja ilma virtaa koko materiaalin lävitse ja näin ollen kosteus poistuu tehokkaammin. 

 

Jatkotutkimuksena pilot-rumpukuivurilla voitaisiin ajaa erilaisia homogeenisiä materiaa-

leja kuten lietettä, metallirikasteita tai ruokateollisuuden massoja. Näin voitaisiin tutkia, 

kuinka pilot-rumpukuivuri toimii homogeenisien materiaalien kuivauksessa. Toinen mie-

lenkiintoinen kuivattava materiaali olisi myös jäte, sillä jätteen käyttö energiateollisuuden 

polttoaineena on yleistymässä lähitulevaisuudessa. 

 

Jatkotutkimusta tulisi tehdä myös pilot-rumpukuivurin tilavuutta kohden mitatun läm-

mönsiirtokertoimen selvittämiseksi. Kokeellisia hakkeen pintalämpötilakokeita pitäisi 

tehdä useille eri kokoisille hakepaloille erilaisissa kuivumisolosuhteissa. Tuloksien poh-

jalta saataisiin tieteellisesti luotettavampia lämmönsiirtokertoimen arvoja pilot-rumpu-

kuivurille, joita voitaisiin hyödyntää suuremman teollisuuden kokoluokan kuivurin mi-

toituksessa. 
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Liite 1 (1/2)  

 

Liite 1.  
 
Tilavuus- ja massavirtaus mittaukset 

 

Siipipyörä anemometri 

 

Tilavuusvirrat lämpötilassa n.22,5 C ja 1bar. 

1 asetus = 0,01026 m3/s 

2 asetus = 0,0153 m3/s 

3 asetus = 0,0183 m3/s 

4 asetus = 0,0190 m3/s 

5 asetus = 0,0199 m3/s 

6 asetus = 0,0203 m3/s 

 

Tiheys lämpötilassa n.22,5C: 1,194kg/m3 

 

Massavirta = tilavuusvirta ∙ tiheys 

 

1 asetus = 0,01026 m3/s ∙ 1,194kg/m3 = 0,01225 kg/s 

2 asetus = 0,0153 m3/s ∙ 1,194kg/m3 = 0,01826 kg/s 

3 asetus = 0,0183 m3/s ∙ 1,194kg/m3 = 0,02185 kg/s 

4 asetus = 0,0190 m3/s ∙ 1,194kg/m3 = 0,02268 kg/s 

5 asetus = 0,0199 m3/s ∙ 1,194kg/m3 = 0,02376 kg/s 

6 asetus = 0,0203 m3/ ∙ 1,194kg/m3 = 0,02423 kg/s 
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