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Tiivistelmä 

 

Tässä työssä on laskettu ja optimoitu stirling-perustaista mikro-CHP-prosessia 

Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman yhteyteen ladattavalla PowerSim-

funktiokirjastolla sekä mitoitettu stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihdinta. 

Kuuman pään lämmönvaihtimen hyvä lämmönsiirtoteho on prosessin sähköntuotannon 

kannalta erittäin tärkeää. Suurin lämmönsiirtoteho saadaan käytännössä, kun 

polttoaineen, pellettien, palamislämpötila on juuri palamisessa syntyvän tuhkan 

pehmenemislämpötilan (1280 ºC) rajalla kuitenkaan sitä ylittämättä. Savukaasun 

kierrätyksellä suurennetaan palamiskaasun massavirtaa kuuman kaasun lämpösisällön 

kasvattamiseksi sekä säädetään edellä mainittua palamisen adiabaattista lämpötilaa. 

Kierrättämällä enemmän savukaasua takaisin tulipesään, palamislämpötila laskee 

kiertosavukaasun absorboidessa lämpöä tulipesässä. 

Prosessilaskennassa selvisi, että 70 kW:n poltinteholla stirlingmoottori tuottaa vielä 

täyden sähkötehonsa 8,8 kW, kun stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihdin on 

varustettu riittävän suuren pinta-alan omaavalla ja tarpeeksi tiheällä rivoituksella. 

Prosessilaskentamalli ei huomioi lämmönvaihdinpintojen likaantumista, mutta 

lämmönvaihtimen ylimitoituksella voidaan likaantumisen aiheuttama lämpövastus ottaa 

huomioon. 

Alkuperäinen, rivoittamaton putkilämmönvaihdin on tulosten perusteella riittämätön 

kyseisen prosessin vaatimuksiin nähden. Rivoittamalla putkisto liitteessä 4 esitellyllä 

tapauksella 2 on lämmönvaihtimen siirtämä lämpöteho prosessimallin mukaan riittävä 

takaamaan täyden sähkötehon tuottamisen stirlingmoottorilla. Tässä tapauksessa 

vierekkäisten ripojen keskikohtien välinen etäisyys =d 5 mm , kun rivan paksuus 

2=tF mm .  
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Symboliluettelo 

 

a   putken ulkohalkaisija [m] 

A    pinta-ala [ 2m ] 

cA    virtauspinta-ala kapeimmassa kohdassa [2m ] 

p
crA   lämmönvaihtimen putkien yhteenlaskettu poikkipinta-ala  

  putkien sisäosille [ 2m ] 

oA   lämmönsiirtopinta-ala [ 2m ] 

1
projA   ensimmäisen putkirivin projektio [2m ] 

2
projA   toisen putkirivin projektio [ 2m ] 

sA   putkiston sisäpinta-ala [2m ] 

syA   sylinterin poikkipinta-ala [ 2m ] 

tA   säteilevä pinta-ala [ 2m ] 

uA   putkiston ulkopinta-ala [ 2m ] 

vA   lämmönvaihtimen putkipinnan projektio [2m ] 

1A   pinta-ala [ 2m ] 

2A   pinta-ala [ 2m ] 

12A   pinta-ala [ 2m ] 

gα   palamiskaasuseoksen absorptiosuhde 

2COgα   hiilidioksidin absorptiosuhde 



  

OHg 2α   veden absorptiosuhde 

b   suorakulmaisen ripalevyn korkeus [m] 

c   suorakulmaisen ripalevyn pituus [m] 

pc    ominaislämpökapasiteetti [ KkgJ ⋅/ ] 

p
pc   palamiskaasun ominaislämpökapasiteetti [ KkgJ ⋅/ ] 

C   dimensioton vakio 

•
C   lämpökapasiteettivirta [ KW / ] 

maxC    suurin lämpökapasiteettivirta [ KW / ] 

minC   pienin lämpökapasiteettivirta [ KW / ] 

rC   lämpökapasiteettivirtojen suhde 

WC   korjauskerroin 

1C    putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva 

  dimensioton vakio 

2C   putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva 

  dimensioton vakio 

d   ripojen välinen etäisyys [m] 

ld   lieriön halkaisija [m] 

sd   putken sisähalkaisija [m] 

hD   hydraulinen halkaisija [m] 

ε∆   vähennys 

H∆    entalpian muutos [J/kg] 

lmT∆   logaritminen keskilämpötilaero [º K ] 



  

1T∆   icih TT ,, −  [º K ] 

2T∆    ocoh TT ,, −  [º K ] 

EGR   kierrätettävän savukaasun osuus piipusta poistuvan 

  savukaasun määrästä (%) 

kEGR  kierrätettävän savukaasun osuus kaasun kokonaismäärästä 

(%) 

ε    lämmönvaihtimen tehokkuus 

pε   putkipinnan emissiviteetti 

gε    palamiskaasuseoksen emissiviteetti 

2COgε   hiilidioksidin emissiviteetti 

OHg 2ε   veden emissiviteetti 

1ε   pinnan 1A  emissiviteetti 

2ε   pinnan 2A  emissiviteetti 

f    kitkatekijä 

hF  ympyränmuotoisen rivan ulkonema putkesta [m] 

tF   rivan paksuus [m] 

pG   putkipinnnan konduktanssi [ KW / ] 

rG   rivan konduktanssi [ KW / ] 

refG   vertailukonduktanssi [ KW / ] 

eη   sähköhyötysuhde [%] 

totη    kokonaishyötysuhde [%] 

h    lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ]  



  

gh   säteilylämmönsiirtokerroin kaasusta säteileviin pintoihin  

  [ KmW ⋅2/ ] 

kh   konvektiivinen lämmönsiirtokerroin savukanavassa  

 [ KmW ⋅2/ ] 

sh   putkiston sisäpuolinen lämmönsiirtymiskerroin  

 [ KmW ⋅2/ ] 

uh   putkiston ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin  

  [ KmW ⋅2/ ] 

kji ,,    yksikkösuuntavektoreita 

I    ilman happipitoisuus (20,9 %) 

0I   Besselin funktio 

1I   Besselin funktio 

k   lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] 

puk   putkimateriaalin lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] 

rk   ripamateriaalin lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] 

0K   Besselin funktio 

1K   Besselin funktio 

l   pituus virtaussuunnassa [m] 

il   työmännän iskunpituus [m] 

L   keskimääräinen säteen pituus [m] 

iλ   ilmakerroin 

•
m   massavirta [kg/s] 



  

m   eksponenttivakio 

•
m    massavirta [kg/s] 

µ    dynaaminen viskositeetti [ mskg ⋅/ ] 

Nu    Nusseltin luku  

sN   sisärivin putkien lukumäärä 

uN   ulkorivin putkien lukumäärä 

NTU   siirtoyksikköjen lukumäärä -parametri 

ν    kinemaattinen viskositeetti [ sm /2 ] 

2O   mitattu savukaasun happipitoisuus (%) 

p   paine [bar] 

2pCO   hiilidioksidin osapaine [Pa] 

OpH2   hiilidioksidin osapaine [Pa] 

P   teho [W] 

Pr   Prandtlin luku 

s
inP  stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtajan ottama 

lämpöteho [W] 

rP   säteilyteho [W] 

sPr   Prandlin luku putkiston pinnalla 

ρ   tiheys  [ 3/ mkg ] 

pρ   palamiskaasun tiheys [ 3/ mkg ] 

1ρ   pinnan 1A  heijastussuhde  

2ρ   pinnan 2A  heijastussuhde 

q   lämpövuo [ 2/ mW ] 



  

rq   säteilyvirran tiheys [ 2/ mW ] 

Q    lämpövirta [W ]  

σ   Stefanin-Bolzmannin vakio [ 42/ KmW ⋅ ] 

pr   rivan ulkosäde [m] 

sr   putken sisäsäde [m] 

tr   putken ulkosäde [m] 

ur   putken ulkosäde [m] 

'
jR   putken lämpövastus pituusyksikköä kohden [ WKm /⋅ ] 

'
sR   putken sisäpuolinen lämpövastus pituusyksikköä kohden 

   [ WKm /⋅ ] 

'
uR   putken ulkopuolinen lämpövastus pituusyksikköä kohden 

   [ WKm /⋅ ] 

DRe    Reynolsin luku 

RPM   stirlingmoottorin kierrosluku [kierrosta/min] 

S   entropia [kJ/kgK⋅ ] 

icT ,   kylmän fluidin sisäänmenolämpötila [º C] 

ocT ,   kylmän fluidin ulostulolämpötila [º C] 

fT    fluidin lämpötila [K ] 

gT   kaasun lämpötila [K ] 

ihT ,   kuuman fluidin sisäänmenolämpötila [º C] 

ohT ,   kuuman fluidin ulostulolämpötila [º C] 

c
inT   stirlingmoottorin jäähdytysveden sisääntulolämpötila [ K ] 



  

pT   lämmönvaihdinpinnan lämpötila [K ] 

rT   rivan lämpötila [º C] 

tT   säteilevien pintojen lämpötila [K ] 

wT    pinnan lämpötila [K ] 

u    virtausnopeus [ sm / ] 

U   sisäenergia [J/kg] 

sU   putkiston ulkopuolinen kokonaislämmönsiirtymiskerroin  

 [ KmW ⋅2/ ]  

uU   putkiston ulkopuolinen kokonaislämmönsiirtymiskerroin   

                                           [ KmW ⋅2/ ]  

UA    konduntanssi [ KW / ] 

v   ominaistilavuus [ ]kgm /3  

mv   työmännän keskinopeus [ sm / ] 

1v   nopeus lämmönvaihtimen otsapinnassa [sm / ] 

V  virtauksen nopeus putkirivistön otsapinta-alaan nähden 
[ sm / ] 

•

HeV   heliumkaasun keskimääräinen tilavuusvirta [ sm /3 ] 

pV
•

  palamiskaasun tilavuusvirta [ sm /3 ] 

12φ   absorpoituva säteilyteho samankeskiselle lieriöpinnalle [W ] 

ω   rivan suorituskykyä kuvaava suure [m/1 ] 

T∇    lämpötilagradientti [ mK / ] 
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1 Johdanto 

 

CHP (engl. combined heat and power) tarkoittaa yhdistettyä lämmön ja sähkön 

tuotantoa. Mikro-CHP-laitteistojen on ennakoitu yleistyvän yhdistetyn sähkön- ja 

lämmöntuotannon välineenä tulevaisuudessa, hajaututetun energiantuotannon 

vaihtoehtojen vallatessa alaa markkinoilla. Erityisesti biomassan käyttäminen 

polttoaineena saattaisi Suomen oloissa olla kannattavaa. 

Tässä tutkielmassa on selvitetty mikro-CHP-prosessin toimintaa erityisesti 

energiataseiden kannalta sekä mitoitettu stirlingmoottorin kuuman pään 

lämmönvaihdinta. Laskennan suorittaminen on edellyttänyt prosessilaskentamallin 

muodostamista osaprosessikomponenteista.  Prosessilaskennassa on mukana iteratiivista 

laskentaa vaativia osaprosesseja kuten ilman esilämmitys ja savukaasun kierrätys 

takaisin tulipesään. 

Laskentamallilla on selvitetty poltintehon, ilmakertoimen ja savukaasun kierrätysasteen 

vaikutusta prosessiin ja hyötysuhteeseen. Prosessin säätäminen ja optimoiminen 

onnistuu säätöparametrien avulla ja etenkin savukaasun kierrätys on tässä suhteessa 

tärkeässä asemassa.  Lämmönvaihdinlaskuilla on kartoitettu riittävän lämmönsiirtotehon 

omaavaa rivoitusratkaisua. 

Tutkimuksessa käsitellään aluksi yleisellä tasolla mikro-CHP-prosessia ja 

prosessilaskentaa.  Lämmönvaihtimen mitoitus on suuri kokonaisuus työn teoriaosassa 

ja mitoittamisen teoria esitetään luvussa 4. Prosessin tekniset osa-alueet käsitellään 

luvuissa 5 ja 6. 
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2 Mikro-CHP prosessi 

 

Mikro-CHP prosessissa hyödynnetään sähkön tuotannon lisäksi prosessissa syntyvä 

lämpö, jolloin saavutetaan korkea kokonaishyötysuhde. Pienissä yksiköissä tapahtuva 

yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto nähdään tulevaisuudessa houkuttelevana. [3,9]. 

2.1 Hajautetun energian tuotannon vaihtoehdot mikrokokoluokassa (10 

kWe) 

 

2.1.1 Kaasu- ja dieselmoottorit 

Moottorivoimala koostuu mäntämoottorista ja siihen liitetystä sähköä tuottavasta 

generaattorista. Moottorivoimalaitokselle on tyypillistä korkea sähköhyötysuhde (30–40 

%), monipuolinen polttoainevalikoima sekä laaja tehoalue. Pienimmät voimalaitoksissa 

käytettävät dieselmoottorit perustuvat tavallisesti auton dieselmoottoreihin. 

Kaasumoottoreita käytetään pääasiassa maakaasulla, kun taas dieselmoottorin teho 

tuotetaan joko dieselpolttoaineilla, raskaalla polttoöljyllä tai biopolttoaineilla. Kiinteää 

biomassaa käytettäessä on polttoaine kaasutettava ja kaasu puhdistettava ennen 

polttamista kaasu- tai polttomoottorissa. Pienessä kokoluokassa kyseisten moottoreiden 

tuotantokustannuksia alentavat suuret tuotantovolyymit. Moottoreiden vaatima voitelu 

ja tiheä huoltoväli johtavat matalaan käyttöaikaan ja –ikään. Lisäksi huomattava 

melutaso laskee kaasu- ja dieselmoottoreiden houkuttelevuutta mikro-CHP-

markkinoilla. Tällä hetkellä kaasu- ja dieselmoottorit hallitsevat pienen kokoluokan 

CHP-markkkinoita [9,11]. 

2.1.2 Mikroturbiinit 

Mikroturbiineilla tarkoitetaan yleensä kaasuturbiineja, joiden teho on 25–250 kW. 

Sähköhyötysuhde on riippuvainen turbiinin tehosta ja pienimmillä turbiineilla 

jäädäänkin alle 30 %:n sähköhyötysuhteisiin. Usein palamisilmaa esilämmitetään 
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mikroturbiiniprosessissa hyötysuhteen parantamiseksi. Turbiinista tulevan kaasun 

lämpötila on 450–550 ºC, jolloin sitä voidaan hyödyntää höyryn tuottamiseen. Tämä 

selittää mikroturbiinien käytön teollisuuden palveluksessa. Mikroturbiineissa voidaan 

käyttää sekä kaasumaisia että nestemäisiä polttoaineita. Yleisin polttoaine on maakaasu, 

muita mahdollisia kaasumaisia polttoaineita ovat biokaasu, vety sekä kaasutetut 

kierrätyspolttoaineet ja biomassa. Nestemäisistä polttoaineista yleisimmät ovat 

dieselöljy ja nestekaasut [11]. 

2.1.3 Stirlingmoottorit 

Stirlingmoottori eroaa diesel- ja ottomoottoreista siinä, että sen sylinteritila on suljettu 

ja palaminen tapahtuu sylintereiden ulkopuolella. Stirlingmoottorissa mäntä liikkuu 

työkaasun paineenmuutoksen vaikutuksesta, kun sylintereitä lämmitetään ja 

jäähdytetään. Ulkoinen palamistapahtuma mahdollistaa erilaisten polttoaineiden kuten 

maakaasun, öljyn tai kiinteän puumassan käytön. Pienessä kokoluokassa 

stirlingmoottori on kilpailukykyinen kaasu- ja dieselmoottoreiden kanssa. Sen etuina 

ovat matalat käyttökustannukset, pidempi huoltoväli, alhainen melutaso ja pienet 

päästöt. Kokonaishyötysuhde on samalla tasolla kuin muissakin CHP-tekniikkaa 

hyödyntävissä laitoksissa, kun lämpö hyödynnetään käyttöveden sekä tilan 

lämmittämiseen. Sähköhyötysuhde vastaavasti on kohtuullisen alhainen nykyisillä 

biomassaa käyttävillä stirlingmoottoreilla. Stirlingmoottorit soveltuvat parhaiten 

pienimpiin CHP-sovelluksiin [9,11,13]. 

2.1.4 Polttokennot 

Polttokennossa polttoaineen, yleisimmin vety, kemiallinen energia muutetaan suoraan 

sähköksi. Kennoreaktiossa syntyvä vesi voidaan käyttää lämmitystarpeisiin. Sähkön- 

tuotannon hyötysuhde vetyä polttoaineena käyttävillä polttokennoilla on yleisesti 40–60 

%, mutta huomattavasti alhaisempi, jos polttoaine joudutaan reformoimaan. 

Kokonaishyötysuhdetta taas laskee tarve muuttaa kennon tuottama tasavirta 

vaihtovirraksi. Polttokennojen etuna on korkea käytettävyys ja erittäin alhainen 
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melutaso. Polttokennoihin perustuvien mikro-CHP-laitteistojen on arvioitu olevan 

taloudellisesti kannattavia 2010-luvulla [9,11]. 

2.2 Stirling-perustaisen mikro-CHP-prosessin kiinnostavuus kiinteän 

bioenergian hyödyntämisen vaihtoehtona 

 

Viime vuosina on herännyt kiinnostus hajautettua energiantuotantoa kohtaan  

lämmöntarpeen kokoluokassa 5-50 kW (julkiset rakennukset, pienet kerrostalot). 

Biomassapohjaisella polttoaineella toimivan mikro-CHP-laitteiston ainoat mahdolliset 

toteuttamiskelpoiset ratkaisut alle 100 kWe :n kokoluokassa ovat stirling-tekniikkaan 

perustuvat ratkaisut tai polttomoottorit. Stirlingmoottorit ovat sopivia bioenergian 

suoraan polttoon sellaisenaan, koska palaminen ei tapahdu moottorin sisällä. 

Palamistapahtumassa on vain pieni määrä polttoainetta kunakin hetkenä, jolloin 

palaminen on helpommin kontrolloitavissa. Suuri osuus stirlingmoottorin 

lämpöhäviöistä ohjataan jäähdytysveteen, mikä tekee prosessista sopivan juuri 

pienimuotoiseen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. 

Mikro-CHP-laitteistojen tulevaisuuden markkinat ovat riippuvaisia sähkön hinnan 

kehityksestä ja mikro-CHP-laitteistojen valmistuskustannuksista. Valmistusmäärien 

ollessa vielä pieniä, kohoavat investointikustannukset korkeaksi. Aivan pienimmässä 

luokassa, jota tämäkin tutkimus koskee, kannattavuuden saavuttaminen on haasteellista 

[6,7,15,32]. 

2.3 Stirling-perustaisen mikro-CHP-prosessin kehityksen tilanne 

 

Stirling-perustaiset mikro-CHP-laitteistot ovat pääosin vielä kehityksen asteella. 

Valmistajilta on ostettavissa valmiita moduuleja, joiden hinta on kuitenkin vielä korkea. 

Laitteistot ovat pääosin suunniteltu käyttämään polttoaineenaan maakaasua, jolloin 

tulipesän ja stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen rakenteet ovat hyvin 
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erilaisia verrattuna kiinteää polttoainetta käyttäviin laitteisiin. Kaasumaisia polttoaineita 

käytettäessä voidaan lämmönvaihtimen rivasto tehdä hyvin tiiviiksi, koska savukaasussa 

ei esiinny rivastoa tukkeuttavia tuhkapartikkeleita. Keski-Euroopassa on herännyt 

kiinnostus maakaasua polttoaineena käyttäviin stirling-perustaisiin mikro-CHP-

laitteisiin tiheän maakaasuverkoston edesauttamana. 

Tutkimusta ja kehitystyötä on tehty Tanskassa ja Itävallassa. Sähköteholtaan 35 kW:n 

stirlingmoottoria on testattu yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä 

puuhakkeella että sahanpurulla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä stirlingmoottorin 

kuuman pään lämmönvaihtajaan, joka kerää herkästi pehmentynyttä tuhkaa 

biomassapohjaisia polttoaineita käytettäessä. Tästä syystä myös automaattiset 

puhdistusjärjestelmät saattavat tulevaisuudessa olla osana mikro-CHP-laitteistoa 

[4,7,24]. 

Kaupallisia stirlingmoottoreita kokoluokassa 10–100 kW e on vain vähän markkinoilla. 

Saksalainen Solo valmistaa konetta, joka tuottaa 9 kW e . Yhdysvaltalainen STM-Power 

tarjoaa markkinoille 55 kWe  tuottavan stirlingmoottorin. Alle 10 kWe :n luokassa on 

tarjolla useita kaupallisia vaihtoehtoja [19]. 

Aivan viimeisin suuntaus stirling-tekniikan parissa näyttäisi olevan se, että perinteiset 

mäntämoottorin kaltaisella mekanismilla toteutetut stirlingmoottorit eivät pystyisi 

kilpailemaan mikro-CHP-markkinoilla taloudellisista syistä. Sen sijaan tässä yhteydessä 

käyttökelpoisimpana pidetään vapaamäntäistä stirlingmoottoria. Tällainen moottori on 

erittäin yksinkertainen sähköä tuottava lämpövoimakone, jossa ei ole käytännössä 

kuluvia osia. Yleensä vapaamäntäkoneen generaattori on lineaarityyppinen, jonka 

edestakaisin liikkuva osa on integroitu suoraan työmäntään. Vapaamäntäkoneiden 

kehitystyö tapahtuu pääasiassa Yhdysvalloissa [24]. 
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2.4 Mikro-CHP-prosessin tarkempi kuvaus 

 

Stirling-perustaisen mikro-CHP-laitteiston rakentaminen ja kehittäminen on Jyväskylän 

yliopiston uusiutuvan energian koulutusohjelman ja VTT:n yhteishanke. Kuvassa 1 

esitetyn laitteiston sähköä tuottava osa on saksalaisen Solon valmistama Stirling 161 

mikro-CHP-moduuli. Polttoaineena käytetään puupellettejä, jotka poltetaan teholtaan 80 

kW:n polttimessa. Kiinteän polttoaineen käyttäminen vaatii korkean tulipesän rakenteen 

johtuen hitaasta polttoaineen palamisesta. Primääri palamisilma, jonka osuus 

palamisilmasta on 40 %, syötetään suoraan polttimeen. Esilämmitetyt sekundääri- ja 

tertiääri-ilma puhallutetaan tulipesän alaosaan, jolloin saavutetaan mahdollisimman 

tasainen palaminen. Prosessissa käytetään savukaasun kierrätystä sähkön tuoton 

maksimoimiseksi. Kierrätyksellä lisätään moottorille menevän palamiskaasun 

massavirtaa, jolloin moottorista voidaan saada enemmän tehoa. Samalla pystytään 

vaikuttamaan tulipesän ja moottorille menevän kaasun lämpötilaan. Kiertokaasu (engl. 

lyh. EGR tai CGR) sekoitetaan ennen tulipesään puhallutusta sekundääri- ja tertiääri-

ilmaan. Kun kiertokaasuvirta erotetaan savukaasuvirrasta palamisilman esilämmittimen 

jälkeen, käytetään nimitystä savukaasukierrätys (engl. lyh. EGR). Jos kiertokaasuvirta 

erotetaan palamiskaasuvirrasta heti stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen 

jälkeen, käytetään kierrätyksestä tällöin nimitystä palamiskaasukierrätys (engl. lyh. 

CGR). Siten stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen käsittelyn yhteydessä 

käytetään kaasuvirralle nimitystä palamiskaasuvirta. 

Prosessin yksi tärkeimmistä kehityksen kohteista on stirlingmoottorin kuuman pään 

lämmönvaihdin. Tämän lämmönvaihtimen putkistojen sisätilavuus on ennalta määrätty 

kullekin moottorille ominaiseksi, mutta putkien rivoittamisen optimointi on prosessin 

onnistumisen kannalta haasteellinen kohde. 
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Kuva 1: Stirling-perustainen mikro-CHP-laitteisto [2]. 

 

Kiertoveden lämmittimet, tyypiltään myötävirtalämmönvaihtimia, ovat prosessin 

loppuvaiheessa, jolloin ne voivat hyödyntää savukaasun lämpöenergiaa jo 

huomattavasti madaltuneessa lämpötilassa veden lämmittämiseen. Osa kaasusta otetaan 

uudelleen tulipesään joko ensimmäisen tai toisen kiertoveden lämmittimen jälkeen [24]. 
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3 Prosessilaskennan teoriaa 

 

Prosessilaskennan avulla voidaan tarkastella osa- tai kokonaisprosesseja, jolloin saadaan 

tärkeää tietoa tutkittavan laitteiston toiminnasta. Prosessilaskennassa lähtöarvojen 

vaikutus prosessin lopputulokseen tulee ilmi, mikä mahdollistaa optimaalisen 

toimintapisteen löytämisen. Tästä johtuen tutkimuksessani keskityn stirling-perustaisen 

mikro-CHP-laitteiston tehokkuuden optimointiin. 

Prosessi tarkoittaa tavoitteellisesti säädettyä, hallittua tai ohjattua ilmiötä. Kaikki 

prosessi-ilmiöt ovat jaettavissa neljään osaan: taseilmiöt, säilymisilmiöt, nopeusilmiöt ja 

tasapainoilmiöt. Säilymisilmiöitä ja nopeusilmiöitä yhdistää se seikka, että molemmat 

pätevät joka paikassa ja kaikkina aikoina. Energian säilymistä tai johtumista sinänsä ei 

pidetä prosessina, mutta jokaista tasealuetta, jossa tapahtuu säilymistä tai johtumista 

pidetään prosessina tai prosessiyksikkönä. Lämmönvaihdin on siten prosessi eli 

taseilmiö. Säilymisilmiö ei selitä suureen syntymistä ja häviämistä, vaan 

kokonaismuutosta alueessa voidaan tarkastella taseen avulla [18]. 

3.1 PowerSim-ohjelma 

 

PowerSim-ohjelma on Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman yhteyteen ladattava 

funktiokirjasto. Funktioilla on mahdollista laskea fluidien termodynaamisia 

ominaisuuksia ja koostumuksia. Erilaisten lämmönvaihdinprosessien mallintaminen 

osana kokonaisprosessia onnistuu PowerSim-ohjelmalla fluidien virtaus- ja 

termodynaamisten suureiden ollessa tunnettuja [20]. 
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3.2 Funktioiden käyttäminen 

 

PowerSim-ohjelman funktiokirjasto sisältää vesi-, kaasu- ja lämmönvaihdinfunktioita. 

Kaasun entalpian määrittäminen prosessin tietyssä vaiheessa saadaan lämpötilan ja 

kaasun koostumuksen funktiona kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Kaasun koostumus 

annetaan sarakevektorina, jossa osuudet ovat ilmoitettuna tilavuusosuuksina. 

Prosessilaskennan kannalta tärkeä palamisen adiabaattinen lämpötila saadaan 

entalpiataseen ja kaasun koostumuksen avulla. 

 

 

Kuva 2: PowerSim-funktiolla voidaan laskea kaasun entalpia lämpötilan ja kaasun 

koostumuksen avulla [20]. 
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Lämmönvaihdinprosessin laskemiseen tarvitaan useita eri funktiota, koska fluidien 

ominaisuudet on oltava tiedossa ennen prosessia. Funktioon annettava tyyppiarvo 

erottelee toisistaan myötä-, vasta- ja ristivirtalämmönvaihtimet. Lämmönvaihtimen 

vedot ja lämmönjohtokykyä kuvaava konduktanssi annetaan myös alkuarvoina 

funktioon. Funktio antaa lopputulokseksi toisen fluidin ulostulolämpötilan. [10,20]. 

3.3 Energiataseet 

 

Energiataseiden laskeminen perustuu tasealueeseen tulevien ja sieltä lähtevien 

entalpioiden yhteenlaskemiseen sekä entalpian häviämiseen prosessihäviöiden kautta. 

Polttoaineen energiasisältö käsitellään tasealueeseen tulevana entalpiavirtana. 

Savukaasun kierrätys ja ilman esilämmittäminen ovat iteratiivisia prosesseja, jolloin 

koko prosessin määrittäminen edellyttää iteratiivista laskemista, sillä adiabaattinen 

palamislämpötila vaikuttaa koko prosessin kautta itseensä. Iteratiivinen ratkaisu lähtee 

lopputuloksen arvauksella, jolloin ohjelma laskee uuden lopputuloksen käyttäen 

arvausta muiden prosessin osien laskemiseen. Lopuksi alkuperäinen arvaus korvataan 

uudella lopputuloksen soluviittauksella Microsoft Excel-ohjelmassa. Silloin ohjelma 

laskee prosessin jokaisen osan energiataseen. Entalpioiden avulla voidaan jokaiselle 

osaprosessille laskea teho massavirran ja entalpian muutoksen avulla [8,10]: 

 

HmP ∆=
•

,         (1) 

 

missä P  on teho [W], 
•
m  on massavirta [kg/s] ja H∆ on entalpian muutos [J/kg]. 
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4 Lämmönvaihtimien teoriaa 

 

Lämmönvaihtimet jaotellaan rakenteensa ja virtauksen ominaispiirteiden mukaan. 

Myötävirtalämmönvaihtimessa kylmä ja kuuma virtaavat samaan suuntaan viereisissä 

virtauskanavissa esimerkiksi kahdessa vierekkäisessä putkessa. 

Vastavirtalämmönvaihtimessa kylmä ja kuuma fluidi virtaavat eri suuntiin mutta 

lämmönvaihdin voi silti olla sama kuin edellisessä tapauksessa. Fluidit voivat virrata 

myös ristikkäin, jolloin on kyseessä ristivirtalämmönvaihdin. 

Lämmönsiirtyminen on lämpötilaeroista aiheutuvaa energian siirtymistä. Lämpöä voi 

siirtyä kolmella eri tavalla: johtumalla, konvektiona ja säteilynä. Usein lämpöä siirtyy 

yhtä aikaa näillä kolmella eri mekanismilla [23]. 

4.1 Lämmönsiirron mekanismit 

4.1.1 Johtuminen 

Lämmönjohtuminen on molekyylien aikaansaamaa energian siirtymistä laskevan 

lämpötilan suuntaan termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan. Lämmönjohtuminen 

voi tapahtua eri mekanismeilla. Lämmön diffuusiossa korkeammalla energiatasolla 

oleva molekyyli luovuttaa energiaa viereiselle, matalammalla tasolla olevalle 

molekyylille. Amorfisissa kiinteissä aineissa, kaasuissa ja nesteissä tapahtuu lämmön 

siirtymistä diffuusiolla. Kiinteissä, hilarakenteeseen järjestäytyneissä aineissa 

lämmönsiirtyminen tapahtuu kidehilan värähtelyjen kautta. Lähinnä puhtaissa 

metalleissa lämmönjohtuminen tapahtuu myös vapaiden elektronien välityksellä. 

Lämmönjohtumiseen vaikuttavat lämmönsiirtopinta-ala, matka, lämpötilaero sekä 

materiaali, jossa johtuminen tapahtuu. Lämpövuo, joka on suoraan verrannollien 

johtavuuteen ja lämpötilagradienttiin, kuvaa lämmönsiirtonopeutta yksikköpinta-alaa 

kohden. Lämpövuon yhtälöä kutsutaan Fourier’in laiksi [23]: 

 



12  









++−=∇−==

z

T
k

y

T
j

x

T
ikTk

A

Q
q

δ
δ

δ
δ

δ
δ

, (2)  

 

missä q on lämpövuo [ 2/ mW ], Q  on lämpövirta [W ], A  on pinta-ala [ 2m ], k  on 

lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ], T∇  on lämpötila gradientti [ mK / ], ja kji ,,  ovat 

yksikkösuuntavektoreita. 

 

Yhtälön edessä oleva miinusmerkki kertoo, että lämpö siirtyy aina laskevan lämpötilan 

suuntaan. 

Aineen kykyä siirtää lämpöä kuvaa lämmönjohtavuus k. Lämmönjohtavuuteen 

vaikuttavat muun muassa lämpötila ja aineen ominaisuudet. Paras lämmönjohtavuus on 

puhtailla metalleilla. Nesteiden lämmönjohtavuus on alhaisempi kuin metalleilla, koska 

niiden rakenne ei ole yhtä järjestäytynyttä kuin metalleilla. Kaasujen lämmönjohtavuus 

on heikointa molekyylien pitkistä välimatkoista johtuen. Lämpötilan kasvattaminen 

kuitenkin parantaa kaasujen lämmönjohtavuutta, sillä molekyylien liike lisääntyy 

lämpötilan noustessa [23]. 

4.1.2 Konvektio 

Konvektiossa tapahtuu energian siirtymistä mekaanisesti liikkuvan fluidin mukana 

kuumemmasta alueesta kylmempään. Konvektiivinen lämmönsiirto tapahtuu siten 

fluidin makropartikkeleiden välityksellä. Konvektiossa on usein kyse fluidin ja kiinteän 

pinnan välisestä lämmönsiirrosta. Konvektio voi olla vapaata tai pakotettua. Pakotetussa 

konvektiossa pinnan ohi virtaavan fluidin liikkeen saa aikaan ulkoinen voima, kuten 

puhallin tai pumppu. Vapaassa konvektiossa lämpötilan vaihteluista syntyvät tiheyden 

muutokset aiheuttavat fluidin liikkeen. Konvektion suuruus, lämpövuo, voidaan laskea 

Newtonin lakiin perustuvalla yhtälöllä [23]: 
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( )fw TTh
A

Q
q −== ,   (3) 

 

missä h  on lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], wT on pinnan lämpötila [K] ja fT  on 

fluidin lämpötila [K].                                     

 

Lämmönsiirto kiinteästä aineesta fluidiin on monimutkainen ilmiö ja 

lämmönsiirtymiskerroin h  riippuu useista eri tekijöistä, kuten kappaleen muodosta ja 

koosta, virtauksen ja fluidin ominaisuuksista, lämpötilasta ja virtausnopeudesta. 

Lämmönsiirtymiskertoimen laskemisessa käytetään apuna dimensiottomia lukuja, kuten 

Nusseltin (Nu ), Prandtlin (Pr), Reynoldsin ( Re ), Pecletin (Pe ) ja Stantonin (St ) 

lukuja. Konvektiossa eri ajavat voimat esiintyvät usein yhtä aikaa ja lisäksi mukana on 

lähes aina johtumista, jos virtaus on laminaarista [23]. 

4.1.3 Säteily 

Kaikki kappaleet tai aineet, joiden lämpötila on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, 

lähettävät lämpösäteilyä ja yleensä myös absorboivat ainakin osan niihin osuvasta 

säteilystä. Säteilylämmönsiirto ei vaadi väliainetta, vaan se on energiavirtaa tyhjän tilan 

läpi. Tyhjiössä lämpösäteily etenee valon nopeudella häviöttä. Yksi- ja kaksiatomiset 

symmetrismolekyyliset kaasut, kuten vety, typpi ja happi ovat täysin lämpösäteilyä 

läpäiseviä. Sen sijaan esimerkiksi vesihöyry, hiilidioksidi ja häkä sekä lähettävät että 

absorboivat lämpösäteilyä. Pinnan lähettämän lämpösäteilyn määrä riippuu pinnan 

lämpötilasta, pintamateriaalin laadusta ja säteilyn suunnasta [23]. 
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4.2 Putkilämmönvaihdin ristivirtauksessa 

 

Lämmön siirtyminen putkistoon tai putkistosta on tärkeä prosessi monessa teollisuuteen 

liittyvässä sovellutuksessa, kuten veden höyrystämisessä voimalaitoksissa tai 

jäähdytyksen aikaansaamisessa ilmastointilaitteissa. Yleensä toinen fluidi virtaa putkien 

ulkopuolella, kun taas toinen virtaa eri lämpötilassa putkien sisäpuolella. Jos putkistot 

ovat rivoittamattomia, kuten kuvassa 3, putkiston ulkopuolinen virtaus pääsee 

sekoittumaan virtausta vastaan kohtisuoraan olevassa suunnassa. Rivoitetuille putkille 

pätevät sekoittumattoman virtauksen yhtälöt. 

 

Kuva 3: Stirlingmoottorin kuuman pään rivoittamaton putkilämmönvaihdin. 

Lämmönvaihtimen edessä on yksi putki, jossa pienet rengasrivat [24]. 
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Putkirivistöt voivat olla joko suorassa tai lomittain toisiinsa nähden, mikä vaikuttaa 

putkiston ulkopuolella virtaavan fluidin ja putken pinnan lämmönsiirtymiskertoimeen. 

Ensimmäisen rivin putket aiheuttavat turbulenttista virtausta, minkä seurauksena 

seuraavien rivistöjen lämmönsiirto tehostuu. 

Lämmönvaihtimen analysointi edellyttää virtauksen dimensiottomien lukujen ja 

lämmönsiirtymiskertoimien laskemista. Lämmönsiirtymiskerroin fluidille saadaan 

kaavalla [8,24]: 

 

 
hD

kNu
h

⋅= ,    (4) 

 

missä Nu on Nusseltin luku, k on lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] ja hD on hydraulinen 

halkaisija [m]. 

 

Turbulentille virtaukselle pyöreässä putkessa saadaan määritettyä Nusseltin luku 

seuraavalla yhtälöllä, ehdoilla 0,5 < Pr < 2000 ja 3000< DRe < 6105⋅  [8,24]: 

 

 
)1(Pr)8/(7,121

Pr)1000)(Re8/(
3/22/1 −+

−
=

f

f
Nu D

D ,  (5) 

 

missä f  on kitkatekijä, DRe  on Reynoldsin luku ja Pron Prandtlin luku. 
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Reynoldsin luku on tärkeä dimensioton suhdeluku virtausdynamiikassa. Se saadaan 

jakamalla fluidiosaseen vaikuttava inertiavoima osasen muodonmuutosta vastustavilla 

voimilla. Reynoldsin luku virtaukselle saadaan [8,24]: 

 

 
ν

h
D

Du ⋅
=Re ,   (6) 

missä u  on virtausnopeus [m/s], hD  on hydraulinen halkaisija [m] ja ν  on 

kinemaattinen viskositeetti [ sm /2 ]. 

 

Kitkatekijä saadaan alueessa 6105Re3000 ⋅≤≤ D  seuraavasti [8]: 

 

 2)64,1ln(Re790,0( −−= Df ,  (7) 

 

missä DRe  on Reynoldsin luku. 

 

Prandtlin luku on dimensioton suure, joka approksimoi liikemäärän ja termisen 

diffuusion suhdetta. Prandtlin luku määritellään seuraavasti [8,24]: 

 

 
k

c p⋅
=

µ
Pr ,    (8) 
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missä µ  on dynaaminen viskositeetti [ mskg ⋅/ ], pc on ominaislämpökapasiteetti 

[ KkgJ ⋅/ ] ja k  on lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ]. 

 

Ristivirtauksessa olevan rivoittamattoman putkirivistön lämmönsiirtotehokkuuden 

määrittämiseen tarvitaan Nusseltin luku. Nusseltin luku kuvaa dimensiotonta 

lämpötilagradienttia kappaleen pinnalla. Kun putkirivistöt ovat sijoitettu lomittain ja 

100 < DRe < 1000, voidaan lämmönvaihdinta käsitellä yksittäisinä pyöreinä putkina 

ristivirtauksessa. Tässä oletetaan, että pienillä Reynoldin luvuilla viereisten putkien 

vaikutus toisiinsa on olematonta, koska virtaus on laminaarista. Nusseltin luku saadaan 

alueessa 0,7 < Pr < 500 seuraavasti [8,24]: 

 

4/1

37,0

Pr

Pr
PrRe 








⋅=

s

m
DCNu ,  (9) 

 

missä DRe  on Reynoldsin luku, Pr on Prandtlin luku, sPr  on Prandlin luku putkiston 

pinnalla, C on dimensioton vakio ja m  on eksponenttivakio. 

 

Reynoldsin luku edellisessä edellyttää virtausnopeuden tuntemista. Vaikka yhtälö (9) 

onkin määritelty yhdelle putkelle, viereisten putkien läsnäolo vaikuttaa 

virtausnopeuteen kaventamalla virtauspinta-alaa. Oletuksena on ainoastaan, että 

viereiset putket eivät häiritse toistensa kokemaa virtausta, kun virtaus on laminaarista. 

Keskimääräinen virtausnopeus putkirivistöjen väleissä saadaan yhtälöstä [8,24]: 

 



18  

2/)( 21
projprojv

p
ave

AAA

V
v

+−
=

•

,  (10) 

 

missä pV
•

on palamiskaasun tilavuusvirta [ sm /3 ], vA on lämmönvaihtimen putkipinnan 

projektio[ 2m ], 1
projA  on ensimmäisen putkirivin projektio [2m ] ja 2

projA  on toisen 

putkirivin projektio [ 2m ]. 

 

Lämpökapasiteettivirta määritellään seuraavasti [8,24]: 

 

 
••

⋅= mcC p ,    (11) 

 

missä pc  on ominaislämpökapasiteetti [ KkgJ ⋅/ ] ja m on massavirta [ skg / ]. 

 

Lämmönvaihdinprosessissa virtaavien fluidien lämpökapasiteettien suhde saadaan 

pienemmän ja suuremman lämpökapasiteetin omaavien fluidien lämpökapasiteettien 

osamääränä. Lämpökapasiteettivirtojen suhde saadaan seuraavasti [8,24]: 

 

 ,
max

min

•

•

=
C

C
Cr     (12) 
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missä minC  on pienin lämpökapasiteettivirta [ KW / ] ja maxC on suurin 

lämpökapasiteettivirta [ KW / ].     

 

Lämmönvaihdinprosessin analysoinnissa tärkein vaihe on 

kokonaislämmönsiirtokertoimen laskeminen. Kokonaislämmönsiirtokerroin 

määritellään laskemalla konvektiiviset ja johtumislämmönsiirtokertoimet erikseen. 

Tavallisesti lämmönsiirtopinnat likaantuvat käytön aikana fluidien epäpuhtauksien ja 

pintojen ruostumisen takia. Pinnoille kerääntyy likakerros, joka aiheuttaa 

lämmönvaihdinprosessin tehokkuuden alenemisen. Likakerroksen kerääntyminen on 

lämpötilan, fluidin virtausnopeuden, lämmönvaihtimen käyttöiän sekä huoltovälin 

funktio. Likaantumisen arviointi on teoreettisesti hankalaa, joten laitteiston testaus antaa 

likaantumisesta selkeämmän kuvan [8,22,24].  

Kokonaislämmönsiirtokerroin likaantumattomalle lämmönvaihtimelle saadaan 

seuraavasta yhtälöstä putkiston ulkopuolella [8,24]: 
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missä uh  on putkiston ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], sh  on 

putkiston sisäpuolinen lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], ur  on putken ulkosäde 

[m], sr  on putken sisäsäde [m] ja k  on lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ]. 

 

Lämmönsiirtymisen konduktanssi, joka annetaan tunnettuna arvona PowerSim-

ohjelmaan, määritellään [8,24]: 
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 ssuu AUAUUAG ===    (14) 

 

missä uU on putkiston ulkopuolinen kokonaislämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], sU  

on putkiston sisäpuolinen kokonaislämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], uA on 

putkiston ulkopinta-ala [ 2m ] ja sA  on putkiston sisäpinta-ala [2m ]. 

 

Lämmönvaihtimen analysointiin käytetään useita teoreettisia näkökulmia. NTU-

metodin avulla voidaan määrittää lämmönvaihtimen tehokkuus eli todellisen ja 

maksimaalisen lämmönvaihdon suhde. Tehokkuuden määrittämiseksi tarvitaan 

dimensioton NTU-parametri [8,24]: 

 

 
minC

UA
NTU = ,   (15) 

 

missä UA  on konduktanssi [ KW / ] ja minC  on pienin lämpökapasiteettivirta [ KW / ]. 

 

Putkilämmönvaihtimen tehokkuudelle ristivirtauksessa saadaan seuraava yhtälö, kun 

fluidi, jolla on pienempi lämpökapasiteettivirta, sekoittuu virtaussuuntaansa nähden 

poikittaissuunnassa [8,24]: 

 

 ))))(exp(1(exp(1 1 NTUCC rr −−−−= −ε ,  (16) 
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missä rC on lämpökapasiteettisuhde ja NTU  on siirtoyksikköjen lukumäärä –parametri. 

 

Lämmönsiirtoteho saadaan lopulta yhtälöstä [8,24]: 

 

 )( ,,min icih TTCP −= ε ,   (17) 

 

missä ε  on lämmönvaihtimen hyötysuhde, minC  on pienin lämpökapasiteettivirta 

[ KW / ] ihT ,  on kuuman fluidin sisäänmenolämpötila [K] ja icT ,  on kylmän fluidin 

sisäänmenolämpötila [K]. 

4.3 Rivoitettu putkilämmönvaihdin ristivirtauksessa 

 

Lämmönvaihtimen hyötysuhdetta voidaan parantaa suurentamalla fluidien 

virtausnopeutta, kasvattamalla lämpötilaeroa fluidien välillä tai kasvattamalla 

lämmönvaihtimen pinta-alaa. Lämmönvaihtimen pinta-alaa voidaan kasvattaa 

lisäämällä putkiston kokoa tai rivoittamalla putkia kuten kuvassa 4 on esitetty. 

Kyseisessä prosessissa putkien sisätilavuuden on pysyttävä yhtä suurena 

stirlingmoottorin iskutilavuuteen verrattuna, joten putkien koon kasvattaminen ei ole 

ratkaisu ongelmaan. 

Rivoitettuja lämmönvaihtimia käytetään laajalti teollisuudessa, etenkin 

lämmöntuotannon, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin ratkaisuissa. Ripa tarkoittaa 

varsinaiseen lämmönvaihtimeen lisättyä lämmönsiirtopintaa, joka johtamalla siirtää 

lämpöä kohti lämmönsiirtopintaa. Tyypillisesti suuren lämmönjohtavuuden omaava 

metallinen ripa työntyy fluideja erottavasta pinnasta ympäröivään fluidiin. Fluidista 

lämpöenergia siirtyy säteilynä ja konvektiona ripamateriaaliin. Rivan geometria voidaan 
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rakentaa prosessin vaatimusten mukaan halutunlaiseksi. Lämmönsiirtolaskelmat 

putkilämmönvaihtimelle, joka koostuu ympyränmuotoisista putkista, jotka ovat 

rivoitettu ympyränmuotoisilla tai yhtäjaksoisilla tasapintaisilla rivoilla, voidaan laskea 

kokemusperäisesti määritellyllä Colburnin J-tekijällä [2,5,8,12,28]. 

 

 

 

Kuva 4: Rivoitettuja lämmönvaihdinpintoja, rivat kuvattu punaisella värillä [8]. 

 

Colburnin J-tekijän avulla voidaan laskea ainoastaan lämmönvaihtimen ilman puoleinen 

lämmönsiirtymiskerroin. Kokonaislämmönsiirtokerroin U lasketaan yhtälöllä (13), kun 

tiedetään putken sisäpuoleinen lämmönsiirtokerroin ja putken seinämän läpi tapahtuvan 

johtumisen lämpövastus. Tässä tutkimuksessa Colburnin J-tekijän avulla lasketaan 

lämmönvaihtimen pinnan ja palamiskaasun välinen lämmönsiirtymiskerroin. 

Palamiskaasun koostumus on hyvin lähellä ilman koostumusta, jolloin Colburnin J-

tekijä voidaan laskea yhtälöstä, kun 2000Re200 ≤≤  [5,12,28]: 



23  

 2Re1
C
DCJ = ,    (18) 

 

missä 1C  on putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva dimensioton vakio, 2C  on 

putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva dimensioton vakio ja DRe  on Reynoldsin 

luku.  

 

Vakio 1C  voidaan määrittää seuraavasta yhtälöstä [5,28]: 

 

 
065,0141,0

1 159,0 















=

t

h

h

t

F

D

F

F
C ,  (19) 

 

missä tF  on rivan paksuus [m], hF  on ympyränmuotoisen rivan ulkonema putkesta [m] 

ja hD  on hydraulinen halkaisija [m]. 

 

Vakiolle 2C  saadaan yhtälö [5,28]: 

 

 
077,0049,0

2 323,0 















−=

th

t

F

d

F

F
C ,  (20) 

 

missä tF on rivan paksuus [m], hF  on ympyränmuotoisen rivan ulkonema putkesta [m] 

ja d  on ripojen välinen etäisyys [m]. 
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Virtaukselle ominainen hydraulinen halkaisija saadaan yhtälöstä [28,31]: 

 

 
o

c
h A

lA
D

⋅
⋅= 4 ,   (21) 

 

missä cA  on virtauspinta-ala kapeimmassa kohdassa [2m ], oA  on lämmönsiirtopinta-

ala [ 2m ] ja l  on pituus virtaus suunnassa [m]. 

 

Virtauspinta-ala kapeimmassa kohdassa on vierekkäisten ripojen ja putkien rajaama 

virtaukselle kohtisuora pinta-ala, kuten kuvasta 5 voi päätellä. Virtauspinta-ala 

kapeimmassa kohdassa saadaan yhtälöllä [28]: 

 

 =cA ( ) ( )tFdab −⋅− ,   (22) 

 

missä a  on putken ulkohalkaisija [m], b  on ripalevyn korkeus [m], d  on ripojen 

välinen etäisyys [m] ja tF on rivan paksuus [m]. 
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Kuva 5: Ripalevy-putkiasetelma virtauksen tulosuunnasta nähtynä. 

 

Lämmönsiirtopinta-ala on vierekkäisten ripojen ja putkien rajaama virtauksen 

suuntainen pinta-ala [28]: 

 

 =oA ( )tFda
a

bl −⋅⋅+







−⋅ ππ 2

4
22

2

,  (23) 

 

missä a  on putken ulkohalkaisija [m], b  on suorakulmaisen ripalevyn korkeus [m], d  

on ripojen välinen etäisyys [m], l  on pituus virtaussuunnassa [m] ja tF  on rivan 

paksuus [m]. 

 

Virtauksen pituus putkilämmönvaihtimelle, jossa on kaksi putkiriviä [28]: 
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 cl 2= ,    (24) 

 

missä c  on suorakulmaisen ripalevyn pituus [m]. 

 

Yhtäjaksoisen ripalevyn voidaan ajatella koostuvan monesta pienemmästä 

suorakulmion muotoisesta ripalevystä (kuva 6), jotka yhdessä muodostavat tämän 

suuremman ripalevyn. Tällainen pieni suorakulmion muotoinen ripalevy muutetaan 

laskuissa saman pinta-alan omaavaksi ympyränmuotoiseksi ripalaikaksi. Tämän 

approksimaation avulla voidaan laskea vakiot 1C  ja 2C , joiden laskeminen edellyttää 

ympyrän muotoisen rivan geometrian tuntemista. Approksimaatio ei muuta virtauksen 

ominaisuuksia mitenkään, koska hydrauliseen säteeseen vaikuttavat parametrit (cA , oA , 

l ) pysyvät edelleen samoina. Teoksessa ”Tekniikan käsikirja 5” [26] on selvitetty 

approksimaation pätevyyttä. Suorakulmaisen rivan approksimoimisen 

ympyränmuotoisella rivalla voidaan todeta antavan luotettavia tuloksia. 
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Kuva 6: Lomittaiset putkirivit, joissa yhtäjaksoiset tasapintaiset rivat. 

 

Virtausnopeus rivoitetussa putkistossa saadaan yhtälöstä [28]: 

 

 ( ) ( ) 1v
Fdab

db
w

t−⋅−
⋅= ,   (25) 

 

missä a  on putken ulkohalkaisija [m], b  on suorakulmaisen ripalevyn korkeus [m], 

d on ripojen välinen etäisyys [m], tF  on rivan paksuus [m] ja 1v  on nopeus 

lämmönvaihtimen otsapinnassa [m/s]. 
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Nopeus lämmönvaihtimen otsapinnassa saadaan yhtälöstä [28]: 

 

 
v

p

A

V
v

•

=1 ,    (26) 

 

missä 
•

V  on palamiskaasun tilavuusvirta [ sm /3 ] ja vA  on lämmönvaihtimen 

putkipinnan projektio [ 2m ]. 

 

Tilavuusvirtoja laskettaessa on huomioitava tiheyden muutos lämpötilan funktiona, 

koska lämpötilavaihtelut ovat kyseisessä prosessissa suuret. Tilavuusvirta saadaan 

ratkaistua yhtälöstä: 

 

 
p

m
V

ρ

•
•

= ,    (27) 

 

missä 
•
m  on massavirta [kg/s] ja pρ on palamiskaasun tiheys [ 3/ mkg ]. 

Nusseltin luvun avulla saadaan laskettua putken ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin 

uh . Nusseltin luvulle saadaan seuraava muoto[28]: 

 

 PrRe ⋅⋅= DStNu ,   (28) 
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missä St  on Stantonin luku, DRe  on Reynoldsin luku ja Pr on Prandtlin luku. 

 

Stantonin luku voidaan yhdistää Colburnin J-tekijään seuraavalla relaatiolla [28]: 

 

 
3/2

1

Pr

Re 2C
DC

St = ,   (29) 

 

missä DRe  on Reynoldsin luku, Pr on Prandtlin luku, 1C  on putkirivistön ja putkien 

geometriasta riippuva dimensioton vakio, 2C  on putkirivistön ja putkien geometriasta 

riippuva dimensioton vakio. 

 

Sijoittamalla yhtälö (29) yhtälöön (28) sekä ratkaisemalla Nusseltin luku yhtälöstä (4) ja 

sijoittamalla se tähän uuteen yhtälöön, saadaan putkiston ulkopuoliselle 

lämmönsiirtymiskertoimelleuh  seuraava relaatio [28]: 

 

 213/1
1 RePr C

D
h

p
u C

D

k
h +⋅= ,   (30) 

 

missä pk  on palamiskaasun lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ], hD  on hydraulinen 

halkaisija [m], 1C  on putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva dimensioton vakio, 

2C  on putkirivistön ja putkien geometriasta riippuva dimensioton vakio, DRe  on 

Reynoldsin luku ja Pr on Prandtlin luku. 
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Merkitään [26,28]: 

 

 tpuu Fkh /2=ω ,   (31) 

 

missä uh  on putkiston ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], puk  on 

putkimateriaalin lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] ja tF  on rivan paksuus [m]. 

 

Lämmön diffuusioyhtälö [8] voidaan muuttaa Besselin differentiaaliyhtälöksi, joka 

voidaan ratkaista Besselin funtioiden likiarvojen avulla (liite 1). Besselin funktioiden 

argumentit saadaan yhtälöillä [26,28]: 

 

 tt ru ω=  ,    (32) 

 

missä ω  on rivan suorituskykyä kuvaava suure [1/m] ja tr  on putken ulkosäde [m]. 

 

sekä: 

 pp ru ω= ,    (33) 

 

missä ω  on rivan suorituskykyä kuvaava suure [1/m] ja pr  on rivan ulkosäde [m]. 
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Lämmön diffuusioyhtälöstä voidaan Besselin funktioiden likiarvojen [1] avulla ratkaista 

rivan konduktanssi [26,28]: 

 

 

)(

)()(
)(

)(

)()(
)(

1

01
0

1

11
1

p

tp
t

p

tp
t

refr

uI

uIuK
uK

uI

uIuK
uK

GG

+

−
= ,  (34) 

 

missä refG on vertailukonduktanssi [ KW / ] ja 1K , 0K , 1I  ja 0I  ovat Besselin 

funktioita. 

 

Vertailukondunktanssi saadaan yhtälöstä [26,28]: 

 

 trutrttref FkhrkFrG ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= 222 πωπ , (35) 

 

missä tr  on putken ulkosäde [m], tF  on rivan paksuus [m], ω  on rivan suorituskykyä 

kuvaava suure [1/m], rk  on ripamateriaalin lämmönjohtavuus [ KmW ⋅/ ] ja uh  on 

putkiston ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ]. 

 

Putki- ja ripamateriaalin (teräs) lämmönjohtavuus on lämpötilasta riippuva suure. Rivan 

lämpötila oletetaan samaksi kuin putkien keskimääräinen lämpötila, jonka 

lämpösäteilylaskuissa arvioidaan olevan 740 ºC. Koska putkistoissa virtaavan heliumin 

lämpötila on noin 650 ºC, on ripojen ja putkien lämpötila oltava jonkin verran 
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korkeampi johtuen lämmönsiirtovastuksesta heliumin ja putkien välillä. 

Lämmönjohtavuus 






⋅ Km

W
 lämpötilan funktiona saadaan sovittamalla suora 

taulukkoarvoihin [16,24]: 

 

3333,90225,0 +⋅= rt Tλ  ,   (36) 

 

missä rT  on rivan lämpötila [º C]. 

 

Putkiston ja ripojen muodostama ulkopinnan konduktanssi pituusyksikköä kohden 

saadaan relaatiosta [26,28]: 

 

 
d

GG
G pr

u

+
=' ,   (37) 

missä rG  on rivan konduktanssi [ KW / ], pG  on putkipinnan konduktanssi [ KW / ] ja 

d on ripojen välinen etäisyys [m]. 

 

Putkipinnan konduktanssi saadaan yhtälöstä [26,28]: 

 

 ( ) utp haFdG ⋅⋅−= π ,   (38) 
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missä d  on ripojen välinen etäisyys [m], tF  on rivan paksuus [m], a  on putken 

ulkohalkaisija [m] ja uh  on putkiston ulkopuolinen lämmönsiirtymiskerroin 

[ KmW ⋅2/ ]. 

 

Lämmönvaihtimen kokonaiskonduktanssi pituusyksikköä kohden on lämpövastusten 

käänteisluku [26,28]: 

 

 

'

'''
'

1

2

)/ln(1
11

upu

s

ss

ujs

Gk

da

hd
RRR

G
+

⋅
+

⋅⋅

=
++

=

ππ

, (39) 

 

missä '
sR  on putken sisäpuolinen lämpövastus pituusyksikköä kohden [ WKm /⋅ ], 

'
jR on putken lämpövastus pituusyksikköä kohden [ WKm /⋅ ], '

uR  on putken 

ulkopuolinen lämpövastus pituusyksikköä kohden [ WKm /⋅ ], sh  on putkiston 

sisäpuolinen lämmönsiirtymiskerroin [ KmW ⋅2/ ], a  on putken ulkohalkaisija [m], 

sd on putken sisähalkaisija [m] ja puk  on putkimateriaalin lämmönjohtavuus 

[ KmW ⋅/ ].  

 

Lämmönvaihtimen kokonaiskonduktanssi saadaan, kun kerrotaan yhtälö (39) putkien 

kokonaispituudella [26,28]: 

 

 lGG ⋅= ' ,    (40) 
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missä 'G  on kokonaiskonduktanssi pituusyksikköä kohden [ KmW ⋅/ ] ja l  on putkien 

kokonaispituus [m]. 

 

Putkien kokonaispituus saadaan laskettua lämmönvaihtimen geometristen mittojen 

perusteella kuvan 3 tiedoista. Laskuissa käytetään samaa yhden putken pituutta eri 

paksuisille putkille. Vain putken paksuutta ja putkien lukumäärää pidetään muuttujina. 

Putkien kokonaispituus on siten: 

 

 ( )[ ] ( )[ ]0045,0140,00045,0175,0 ++−= ππ su NNl , (41) 

 

missä uN  on ulkorivin putkien lukumäärä ja sN  on sisärivin putkien lukumäärä. 

4.4 Myötävirtalämmönvaihdin 

 

Myötävirtalämmönvaihtimessa fluidit virtaavat samaan suuntaan eri kanavissa, jolloin 

alussa suuri lämpötilaero T∆  pienenee nopeasti lähestyen nollaa asymptoottisesti. 

Lämmönvaihdinprosessi oletetaan yleensä eristetyksi systeemiksi, jolloin ympäristön 

kanssa ei tapahdu lämmönsiirtymistä. Lämmönvaihtimen suorituskyvyn ennustamisessa 

tai suunnittelussa on huomioitava fluidien sisäänmeno- ja ulostulolämpötilat, 

lämmönvaihdinprosessin konduktanssi ja lämmönsiirtonopeus. Kiinnittämällä osa 

arvoista voidaan ratkaista haluttu tuntematon, suunnittelun kannalta tärkeä tekijä. 

Käyttökelpoinen tapa ratkaista lämmönvaihdinlaskuja on logaritmisen 

keskilämpötilaero –menetelmän käyttäminen. Logaritminen keskilämpötilaero saadaan 

yhtälöstä [8]: 
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)/ln( 12

12

TT

TT
Tlm ∆∆

∆−∆
=∆ ,   (42) 

missä 1T∆  on icih TT ,, − [K], 2T∆  on ocoh TT ,, − [K], ihT , on kuuman fluidin 

sisäänmenolämpötila [K], icT ,  on kylmän fluidin sisäänmenolämpötila [K], ohT , on 

kuuman fluidin ulostulolämpötila [K] ja ocT ,  on kylmän fluidin ulostulolämpötila [K]. 

 

Lämmönsiirtoteho saadaan yhtälöstä [8]: 

 

 lmTUAP ∆⋅= ,   (43) 

 

missä UA  on konduktanssi [ KW / ] ja lmT∆  on logaritminen keskilämpötilaero [K]. 

4.5 Säteilylämmönsiirto kaasusta ja pinnoista lämmönvaihtimeen 

 

Stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen absorboima lämpösäteily on 

huomioitava prosessilaskennassa, koska palamiskaasun lämpötila on korkea. Kuvassa 7 

on esitetty savukanavan yläosan ja lämmönvaihdinpinnan muodostama geometria. 

Kuvan yläosassa oleva vaakasuora, mustalla merkitty ohjauslevy pakottaa virtauksen 

lämmönvaihtimen putkistojen läpi [27]. 
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Kuva 7: Säteily (punaiset nuolet) kaasusta ja ympäröivistä pinnoista lämmönvaihtimen 

pintaan (merkitty sinisellä) [27]. 

4.5.1 Kaasun säteily lämmönvaihtimen pintaan 

Kaasu säteilee sekä lämmönvaihtimen putkipinnan (lieriö) sisältä että alta kanavasta 

lämmönvaihtimen pintaan. Onteloa voidaan approksimoida pitkänä lieriönä ja 

ohjauslevy otetaan symmetria pinnaksi, jolloin saadaan keskimääräiseksi säteen 

pituudeksi [25,27]: 

 

 ldL 9,0= ,    (44) 

 

missä ld  on lieriön halkaisija [m]. 
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Heliumin, työkaasun lämpötilaa putkien sisällä voidaan pitää vakiona (650 ºC), koska 

stirling-sykli on isoterminen. Lämmönvaihtimen putkien ulkopuolinen pintalämpötila 

on jonkin verran korkeampi, lämmönsiirtovastuksen putkista ja heliumiin vuoksi. 

Tärkeimmät säteilevät kaasut ovat 2CO  ja OH 2 . Palamiskaasuseoksen emissiviteetiksi 

saadaan [25,27]: 

 

 εεεε ∆−+= OHCCO gWgg 22 ,  (45) 

 

missä 2COgε  on hiilidioksidin emissiviteetti, OHg 2ε  on veden emissiviteetti, WC  on 

korjauskerroin ja ε∆  on vähennys. 

  

Kaasuseoksien emissiviteetit saadaan taulukoista lämpötilan, osapaineen ja 

keskimääräisen säteen pituuden funktiona. Kaasuseoksen absorptiosuhde mustasta 

seinämästä tulevalle säteilylle on vastaavasti [25,27]: 

 

 εααα ∆−+= OHCCO gWgg 22 ,  (46) 

 

missä 2COgα on hiilidioksidin absorptiosuhde, OHg 2α  on veden absorptiosuhde WC on 

korjauskerroin ja ε∆ on vähennys. 

 

Absorptiosuhde hiilidioksidille määritellään seuraavasti [25,27]: 

  



38  

 65.0
222 )/()/,( pggpsgg TTTTLpCOTCOCO ⋅⋅= εα , (47) 

 

missä 2COgε on hiilidioksidin emissiviteetti, pT  on  lämmönvaihdinpinnan lämpötila 

[K], gT on kaasun lämpötila [K], 2pCO  on hiilidioksidin osapaine [Pa] ja L  on 

keskimääräinen säteen pituus [m]. 

 

Absorptiosuhde vedelle [25,27]: 

 

45,0
222 )/()/,( pggpsgg TTTTOLpHTOHOH ⋅⋅= εα , (48) 

 

missä OHg 2ε on vesihöyryn emissiviteetti, pT  on  lämmönvaihdinpinnan lämpötila [K], 

gT on kaasun lämpötila [K], OpH2  on vesihöyryn osapaine [Pa] ja L on 

keskimääräinen säteen pituus [m]. 

 

Säteilyvirran tiheys savukaasusta putkiin on [25,27]: 

  

 ( )44

2

1
pggg

p
r TTq αεσ

ε
−

+
= ,   (49) 

missä pε on putkipinnan emissiviteetti, gε  on palamiskaasuseoksen emissiviteetti, 

gα on palamiskaasuseoksen absorptiosuhde, σ  on Stefanin-Boltzmannin vakio 
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[ 42/ KmW ⋅ ], gT  on kaasun lämpötila [K] ja pT  on lämmönvaihdinpinnan 

lämpötila [K]. 

 

Palamiskaasu jäähtyy säteillessään. Keskimääräinen säteilylämpötila voidaan laskea 

jäähtyneen kaasun ja kuumemman kaasun keskiarvona. Jäähtyminen voidaan laskea 

yhtälöstä [27]: 

 

 
•

⋅=∆ mcPT p
prg / ,   (50) 

 

missä rP  on säteilyteho [W], p
pc  on palamiskaasun ominaislämpökapasiteetti 

[ KkgJ ⋅/ ] ja 
•
m  on massavirta [kg/s]. 

 

Putkiin kaasusta säteilevä teho, kun huomioidaan kaasun jäähtyminen [25,27]: 

 

 vrr AqP ⋅= ,    (51) 

 

missä rq  on säteilyvirran tiheys [ 2/ mW ] ja vA  on lämmönvaihtimen putkipinnan 

projektio [ 2m ]. 
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4.5.2 Säteily muista pinnoista lämmönvaihtimen pintaan 

Säteilyä siirtyy myös ylälevystä sekä kuvassa 7 olevan katkoviivan läpi savukanavien 

pinnoista putkipintaan. Näkyvyyskerroin kahden ympyräpinnan (yläpäädyn pinnan ja 

katkoviivalla kuvatun alueen) välillä on [25,27]: 

 

 ( )( )222
11 / ll dLLdF ++= ,   (52) 

 

missä ld  on lieriön halkaisija [m] ja L  on keskimääräinen säteen pituus [m]. 

 

Käsitellään tapaus ontelona, jossa on kaksi pintaa. Lieriöpinta, joka absorboi säteilyä 

sekä ympyräpinnat. Ympyräpinnat on approksimoitu pinta-ala yläpäädystä sekä osasta 

savukanavaa. Ontelossa osapintojen summa on [25,27]: 

 

 1=∑ kiA ,    (53) 

 

Näkyvyyskertoimien summa on ontelossa [25,27]: 

 

 1=∑ kiF ,    (54) 

 

Säteilyteho samankeskiselle lieriöpinnalle saadaan yhtälöstä [25,27]: 
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missä σ  on Stefanin-Boltzmannin vakio [ 42/ KmW ⋅ ], tT  on säteilevien pintojen 

lämpötila [K], 1ρ  on pinnan 1A  heijastussuhde, 2ρ  on pinnan 2A  heijastussuhde, 1ε on 

pinnan 1A  emissiviteetti, 2ε  on pinnan 2A  emissiviteetti, 1A  on pinta [ 2m ], 2A  on pinta 

[ 2m ] ja 12A  on pinta [ 2m ]. 

 

Säteilevien pintojen lämpötilan laskeminen edellyttää iteratiivista laskemista, koska itse 

säteily laskee säteilevien pintojen lämpötilaa. Lisäksi säteilevän pinnan lämpötila ei ole 

vakio, vaan putkipintaa lähellä olevat pinnat ovat matalammassa lämpötilassa. Pintojen 

lämpötilana voidaan aluksi pitää kaasun lämpötilaa. Iteraatioon tarvitaan säteilevien 

pintojen lämpötasetta [27]: 

 

 ( ) ( ) ( )( ) ttgkgtgktgg ATThhTThTTh /12φ=−+=−+− , (56) 

 

missä gh  on säteilylämmönsiirtokerroin kaasusta säteileviin pintoihin [ KmW ⋅2/ ], kh  

on konvektiivinen lämmönsiirtokerroin savukanavassa [ KmW ⋅2/ ], tT  on säteilevien 

pintojen lämpötila [K], gT  on kaasun lämpötila [K], 12φ  on absorboituva säteilyteho 

samankeskiselle lieriöpinnalle [W] ja tA  on säteilevä pinta-ala [2m ]. 
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Yhteensä säteilynä putkiin siirtyy energiamäärä, joka koostuu kaasun säteilystä sekä 

säteilystä ohjauslevyn ja savukaasukanavan pintojen kautta [27]. 
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5 Polttoprosessi 

 

Stirling-perustaisen mikro-CHP-laitteiston polttoprosessissa huomioidaan erityisesti 

sähköntuotannon kannalta tärkeitä asioita. Polttoprosessi optimoidaan halutunlaiseksi, 

jolloin kiinnitetään erityistä huomiota palamisen ilmakertoimeen, ilman 

esilämmitykseen, savukaasukierrätykseen ja tuhkan pehmenemiseen. Jokainen edellä 

mainittu tekijä määrää prosessin parhaimman hyötysuhteen löytämisen kannalta oman 

reunaehtonsa.  

5.1 Ilmakerroin 

 

Ilmakerroin vaikuttaa oleellisesti polttotapahtumaan ja yhdessä polttoaineen ja sen 

kosteuspitoisuuden kanssa ratkaisee poltossa muodostuvan savukaasun koostumuksen. 

Puun täydellinen palaminen saa teoriassa viidenneksen tarvitsemastaan hapesta puuhun 

sitoutuneesta hapesta. Palamisilmaa tarvitaan tilanteesta riippuen tavallisesti 1,5–2,5 –

kertainen määrä teoreettiseen määrään verrattuna. Ilmakerroin on pienimmillään 

jatkuvatoimisessa pienpoltossa, kun taas puun panospoltossa ilmakerroin on tavallisesti 

yli 2. Todellisen ja teoreettisen ilmamäärän suhdetta kutsutaan ilmakertoimeksi iλ , joka 

voidaan laskea likimääräisesti yhtälöstä [30]: 

 

 
2OI

I
i −

=λ ,    (57) 

 

missä I  on ilman happipitoisuus (20,9 %) ja 2O  on mitattu savukaasun happipitoisuus 

(%).  
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Kun iλ =1, kutsutaan ilman ja polttoaineen sekoitusta stökiömetriseksi. Tällöin kaikki 

polttoaine kuluu reaktiossa ja reaktion jälkeen ei palamiskaasussa ole lainkaan happea. 

Jatkuvatoimisessa pellettipoltossa ilmakerroin voi olla selvästi alle 1,5, jopa 1,27. 

Hapen sekoittuminen hapettuvien yhdisteiden kanssa riittävän korkeassa lämpötilassa 

on loppuun palamisen edellytys. Ilmakerrointa kasvattamalla savukaasun typpi- ja 

happipitoisuus kasvavat, jolloin yhä suurempi määrä lämmitettyä ilmaa karkaa 

savupiipusta. Tästä seuraa polttohyötysuhteen pieneneminen. Polttoprosessissa on 

pyrittävä optimoimaan ilmakerroin ja minimoimaan palamattomien aineiden osuus. 

Täydellinen polttoaineen palaminen ei tuota tukkeuttavia isokokoisia partikkeleita 

stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimeen [2,22,30]. 

5.2 Ilman esilämmitys 

 

Ilman esilämmitys on tärkeä osaprosessi mikro-CHP-laitteistossa. Stirlingmoottorin 

kuuman pään lämmönvaihtajaan tulevan palamiskaasun lämpötila on hyvin korkea, 

jolloin kaasu sisältää myös paljon energiaa. Lämmönvaihtimen jälkeen kaasun 

lämpötila on edelleen korkea, jolloin sen sisältämä energia tulee saada hyödynnettyä 

ennen savupiipusta poistumista. Ilman esilämmittimen avulla voidaan palamiskaasun 

lämpötilaa laskea siirtämällä lämpöä palamisilmaan. Prosessin kokonaishyötysuhde 

paranee käyttämällä ilman esilämmitystä [22]. 

5.3 Savukaasukierrätys 

 

Savukaasu- tai palamiskaasukierrätystä käytetään prosessissa sähköhyötysuhteen 

parantamiseen sekä palamisreaktiossa syntyvän xNO -kaasun vähentämiseen. Lisäksi 

kierrättämällä savukaasua tulipesään voidaan palamisen adiabaattinen lämpötila pitää 

riittävän matalana. Savukaasukierrätyksessä kaasu kierrätetään vasta ilman 

esilämmittimen tai kiertoveden lämmittimen jälkeen, kuten kuvassa 8. 
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Palamiskaasukierrätyksessä kuuma kaasu kierrätetään tulipesään kuvan 8 osoittamalla 

tavalla heti stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen jälkeen. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään ainoastaan savukaasukierrätykseen, koska savukaasupuhallin 

on rajoitettu kestämään vain alhaisia lämpötiloja (<300 ºC) [2,22,24]. 

 

 

Kuva 8: Savukaasu- ja palamiskaasukierrätyksen eroavuudet. 

 

Savukaasukierrätys lisää stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimelle menevän 

palamiskaasun massavirtaa ja lämpösisältöä. Pitämällä polttoaineteho vakiona, voidaan 

prosessin sähköhyötysuhdetta parantaa kierrättämällä savukaasua tulipesään. 

Palamisen adiabaattinen lämpötila on pidettävä alle 1280 °C. Savukaasukierrätys 

mahdollistaa polttotapahtuman, joka on lähempänä stökiömetristä, koska savukaasu on 
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kemiallisesti reagoimaton. Savukaasu käyttäytyy tulipesässä vain lämpöä absorboivana 

massavirtana tasapainottaen palamisreaktiota [22]. 

Savukaasukierrätyksen määrä ilmoitetaan tyypillisesti osuutena savupiipusta poistuvasta 

savukaasumäärästä. Kierrätettävän kaasun osuus kaasun kokonaismäärästä saadaan 

yhtälöllä: 

 

 %100
1

1
1 ⋅

















+
−=

EGR
EGRk ,  (58) 

 

missä EGR  on kierrätettävän savukaasun osuus piipusta poistuvan savukaasun 

määrästä. 
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6 Stirlingmoottori 

 

Robert Stirling patentoi kehittelemänsä ideat kuumailmakoneesta 1800-luvun alussa, 

jolloin syntyi pohja stirlingmoottoreiden kehitykselle. Kuumailmakone on myös 

lämpövoimakone, joka tekee työtä siirtäessään lämpöä lähteestä nieluun. 

Stirlingmoottori toimii lämmönvaihtimen avulla ottamansa lämpöenergian avulla, mikä 

saa työkaasun laajenemaan ja liikuttamaan sylintereitä. Aikaansaatu liike voidaan 

hyödyntää sähköntuotantona [15]. 

6.1 Stirling-sykli 

 

Stirling-syklit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: Alfa-, beta- ja gamma-tyyppeihin. 

Eroavuudet johtuvat sylintereiden ja lämmönvaihtimien geometrisesta sijoittelusta. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään alfa-tyyppiin, mutta pääperiaatteet pätevät kaikkiin 

sykleihin.  

Stirling-syklissä työkaasu, usein helium, vuoroin laajenee ja vuoroin puristuu kokoon. 

Laajeneminen tapahtuu kuumassa sylinterissä ja kokoonpuristuminen kylmässä 

sylinterissä. Oikeasti kylmä sylinteri ei ole ”kylmä”, vaan tässä yhteydessä puhutaan 

suhteellisesta kylmyydestä verrattuna kuumempaan sylinteriin. Stirlingmoottorin 

työkaasu pysyy moottorin sisällä koko syklin ajan. Stirlingmoottorin yksi tärkeimmistä 

osista on regeneraattori. Regeneraattori varastoi lämpöä syklin aikana seuraavaa sykliä 

varten parantaen näin hyötysuhdetta. Tällainen metalliverkkokerroksista koostuva 

lämpövarasto sijoitetaan tavallisesti lämmittimen ja jäähdyttimen väliin. Kuuma kaasu 

luovuttaa regeneraattorille osan lämmöstään. Seuraavassa syklissä kylmä kaasu liikkuu 

regeraattorin läpi vastakkaiseen suuntaan kohti kuumaa päätä ja absorboi samalla 

lämpöenergiaa regeneraattorista [15,22,29]. 

Ideaalinen nelivaiheinen stirling-sykli toimii seuraavasti [22]: 
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1 Kaasu on kylmässä päässä matalassa paineessa ja kaasu on kylmää.  

2 Kylmä kaasu puristetaan isotermisesti syrjäyttäjämännällä. Prosessipaine nousee 

lämpötilan pysyessä vakiona. 

3 Kaasu liikkuu jäähdyttimen ja regeneraattorin läpi syrjäyttäjämännän työntämänä 

kohti kuumaa päätä keräten absorboiden lämpöä regeneraattorista. Seuraavaksi 

kaasu saa lisää lämpöä stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimessa, jossa 

kaasun lämpötila kasvaa ylimpään arvoonsa paineen kasvaessa samalla. 

4 Kuumassa sylinterissä kaasu laajenee isotermisesti saaden työmännän liikkumaan. 

Tässä vaiheessa paine laskee ja kaasun tilavuus kasvaa. Kaasu liikkuu seuraavaksi 

kylmään päähän lämmönvaihtimen, regeraattorin ja jäähdyttimen läpi. Kaasun 

tilavuus pysyy vakiona, mutta lämpötila ja paine laskevat.  

 

                                    

Kuva 9: Stirling-syklin pV-diagrammi [24]. 
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6.2 Solo V161 

 

Solo V161 on kaksisylinterinen saksalaisen yrityksen valmistama stirling-perustainen 

mikro-CHP-laitteisto. Työkaasuna on helium, jonka paineistusta muuttamalla voidaan 

säätää moottorin suorituskykyä. Myös jäähdytysveden lämpötilalla on huomattava 

merkitys moottorin sähkötehoon, koska stirlingmoottorin toiminta perustuu kylmän ja 

kuuman pään lämpötilaeroille. Mitä kylmempää jäähdytysvettä pystytään käyttämään, 

sitä enemmän saadaan generaattorista sähköä. Toisaalta taas kuumemmat palamiskaasut 

parantavat sähköntuotannon tehokkuutta. Stirlingmoottori, joka on esitetty kuvassa 10, 

on kytketty suoraan 3-vaiheiseen tahdistamattomaan generaattoriin, jonka kytkeminen 

sähköverkkoon onnistuu vaivattomasti [15,29]. 

Solo V161 stirlingmoottorin teknisiä tietoja ja suoritusarvoja on esitetty seuraavassa 

[15]: 

 

Moottorin tyyppi:  V 2-sylinterinen, alfa-syklinen 

Sylinterin halkaisija:                                   68 mm  

Iskunpituus:                                         44 mm  

Sylinteritilavuus:                                      160 3cm  

Kierrosnopeus:                                    1500 rpm 

Suurin sähköteho:                                          9 kW 

Suurin keskimääräinen syklipaine:                                      130 bar 

Suurin keskimääräinen syklilämpötila:                  650 ºC 



50  

 

Kuva 10: Solo Stirling V161 –moottori [29]. 

 

Solo V161 mikro-CHP –laitteisto voi toimia täysin automaattisesti sillä se on varustettu 

prosessiautomatiikalla. Laitteisto voidaan ohjelmoida tuottamaan halutun lämpöistä 

kiertovettä tai tietyn suuruista sähkötehoa [15]. Stirlingmoottorin kuuman pään 

lämmönvaihtajan ottama lämpöteho jäähdytysveden sisääntulolämpötilan funktiona, 

kun tavoitellaan maksimaalista sähkötehoa, saadaan laskettua valmistajalta saaduista 

tiedoista [24,29]: 

 

 5,034,2715,03,905,0 +−+⋅−+⋅−= c
in

c
in

s
in TTP  (59) 

 



51  

missä s
inP  on stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtajan ottama lämpöteho [kW] 

ja c
inT  stirlingmoottorin jäähdytysveden sisääntulolämpötila [K]. 

6.3 Työkaasun nopeuden määrittäminen 

 

Lämmönsiirtolaskelmat putken sisäpuolella edellyttävät heliumvirtauksen 

ominaisuuksien tuntemista. Heliumkaasuvirtauksen nopeuden laskemiseen tarvitaan 

kaasua liikuttavan työmännän nopeus. Stirlingmoottorin työmännän keskinopeus 

saadaan yhtälöllä: 

 

 
60

2 RPMl
v i

m

⋅⋅
= ,   (60) 

 

missä il  on työmännän iskunpituus [m] ja RPM  on stirlingmoottorin kierrosluku 

[kierrosta/min]. 

 

Työmännän liikkeen ja sylinterin halkaisijan avulla voidaan määrittää heliumin 

keskimääräinen tilavuusvirta moottorissa. Tilavuusvirta ei todellisuudessa ole vakio, 

koska mäntä on kiihtyvässä liikkeessä. Laskuissa voidaan kuitenkin käyttää 

keskimääräisiä arvoja heliumin nopeudelle ja tilavuusvirralle, koska siten saadaan 

määritettyä lämmönvaihtimen keskimääräinen teho. Lämmönvaihtimen teho on tässä 

tapauksessa muuttuva suure johtuen heliumkaasun kulkusuunnan vaihtumisesta eli 

kiihtyvästä liikkeestä. Yhden sekunnin aikana kulkusuunta vaihtuu kymmeniä kertoja, 

joten keskiarvon käyttäminen on perusteltua. Keskimääräinen tilavuusvirta on siten: 

 smHe AvV ⋅=
•

,   (61) 
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missä mv  on työmännän keskinopeus [m/s] ja syA  on sylinterin poikkipinta-ala [ 2m ]. 

 

Heliumin keskimääräinen nopeus lämmönvaihdin putkistossa saadaan yhtälöstä: 

 

 
p

cr

He
He

A

V
v

•

= ,    (62) 

 

missä 
•

HeV  on heliumkaasun keskimääräinen tilavuusvirta [ sm /3 ], p
crA  on 

lämmönvaihtimen putkien yhteenlaskettu poikkipinta-ala putkien sisäosille [ 2m ]. 
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7 Tulokset 

7.1 Stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen laskeminen 

 

Prosessin tehokkuuden kannalta on tärkeää löytää riittävän tehokas lämmönvaihdin 

siirtämään lämpöenergiaa stirlingmoottorin käyttöön.  Lämmönvaihdinlaskuissa ei ole 

otettu huomioon lämmönvaihdinpintojen likaantumista. Likaantumisen ennakoiminen 

teoriassa on vaikeaa, joten käytännön kokemukset laitteiston toiminnasta ovat 

välttämättömiä sen vaikutuksen arvioimiseen. Tärkein asia on kuitenkin pitää palamisen 

adiabaattinen lämpötila alle 1280 ºC. Rivoitetun putkilämmönvaihtimen eri 

variaatioiden tehot ovat kuitenkin laskuissa mitoitettu lähtöparametrien avulla 

teoreettisesti tarpeettoman suuriksi, jolloin likaantumisen aiheuttamalle 

lämpövastukselle jää käytännön tilanteessa varaa. Joka tapauksessa 

lämmönvaihdinpinnoille kerääntyy käytön aikana pienhiukkasia ja nokea. 

Lämmönvaihdinpinnat vaativat siten puhdistusta riittävän hyvän lämmönsiirron 

takaamiseksi. 

7.1.1 Putkilämmönvaihdin 

Rivoittamattoman putkilämmönvaihtimen siirtämä lämpöteho osoittautuu laskujen 

perusteella riittämättömäksi, kuten liitteestä 3 voi todeta. Jotta stirlingmoottori tuottaisi 

täyden sähkötehonsa 8,8 kW jäähdytysveden sisääntulolämpötilan ollessa 10 ºC, on 

lämmönvaihtimen siirrettävä koneen työkaasuun energiaa 32,2 kW teholla, mikä selviää 

liitteessä 8. Rivoittamattoman putkilämmönvaihtimen siirtämä teho on 11,2 kW ja 

konduktanssi 20,94 KW / , kun palamisen adiabaattinen lämpötila on 1280 ºC ja 

polttoaineteho 80 kW. 

7.1.2 Rivoitettu putkilämmönvaihdin 

Rivoitetulle putkilämmönvaihtimelle lasketut tulokset ovat liitteenä 4. Laskuissa on 

tarkasteltu neljää erilaista rivoitusvaihtoehtoa. Lisäksi putkien lukumäärän ja 
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rivoituksen koon ja asettelun vaikutusta lämmönvaihtimen tehoon on selvitetty 

muuttamalla putkien lukumäärää ja rivoitusta, kuitenkin niin että putkiston sisätilavuus 

pysyy vakiona.  

Rivoitetun lämmönvaihtimen tarkasteluissa on ollut tavoitteena mitoittaa 

lämmönvaihtimen konduktanssin arvoksi 116 KW / . Kolmessa ensimmäisessä 

esimerkkitapauksessa tämä onnistui, mutta putkien lukumäärän ollessa 6 ja 7 ei 

lämmönvaihtimen lämmönsiirtokyky ole enää riittävän suuri rivoituksen 

suurentamisesta huolimatta. Tässä tapauksessa ripalevyt ovat myös niin suuret, että niitä 

ei voida ajatella sijoitettavan lämmönvaihtimeen. 

Ripojen välimatkalla on huomattava merkitys lämmönvaihtimen suorituskykyyn. 

Tapauksessa 1 ripojen välimatka =d 3 mm  ja tapauksessa 2 ripojen välimatka =d 5 

mm . Jotta molemmissa tapauksissa saataisiin sama konduktanssi 116 KW / , on 

tapauksessa 2 käytettävä pinta-alaltaan noin 3,5 kertaa suurempia ripalevyjä kuin 

tapauksessa 1. Ottaen huomioon rivan paksuus 2=tF mm  jää tapauksen 1 kohdalla 

vierekkäisten ripojen välisen raon suuruudeksi vain 1 mm . Lämmönvaihtimen 

tukkeutumisen estämisen kannalta on tapauksessa 1 käytettävä ripojen välimatka =d 3 

mm  liian pieni. Tuhka- ja epäpuhtauspartikkelit tukkivat ripojen väliset raot sitä 

helpommin, mitä pienempi rako on [2,24]. 

7.1.3 Säteilylämmönsiito 

Säteilyn osuus lämmönsiirtymisessä on huomioitava, koska palamiskaasun lämpötila on 

korkea. Liitteessä 6 on esitetty säteilylämmönsiirtolaskujen tulokset stirlingmoottorin 

kuuman pään lämmönvaihtimelle. Säteilylämmönsiirtoteho koostuu kahdesta lähes yhtä 

suuresta lähteestä. Palamiskaasun säteily ja säteily muista savukanavan osista ja 

lämmönvaihtimen yläpäädystä tuottavat yhteensä noin 1 kW suuruisen tehon. 

Säteilylämmönsiirtolaskelmat eivät ole mukana iteratiivisessa prosessilaskennassa. 

Säteilylämmönsiirto on laskettu ainoastaan kiinteillä lähtöarvoilla, joissa oletuksena on 

prosessin sähköntuotannon maksimointi, jolloin käytetään kuuminta mahdollista 
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palamiskaasua. Tästä johtuen tulokseksi saatu noin 1 kW on ylärajana 

säteilylämmönsiirtoteholle. 

7.2 Kiertoveden lämmittimien konduktanssien laskeminen 

 

Laskujen tulokset ovat liitteenä 5. Kiertoveden lämmittimien konduktanssien 

laskemiseen on käytetty valmistajalta saatuja mitoitustietoja [21]. Suuremman 

kiertoveden lämmittimen konduntanssin arvoksi tulee 82,83=G KW / . Pienemmän 

vastaava arvo on =G 69,52 KW / . Nämä tulokset ovat mukana prosessilaskennassa 

ilman iterointia. Ohjelma ei jaksa laskea jokaisen osaprosessin vaikutusta itseensä 

takaisinkytkennän (savukaasukierrätys, ilman esilämmitys) kautta. Tästä ei kuitenkaan 

aiheudu merkittävää virhettä itse laskentaan. 

7.3 Prosessilaskenta 

 

Prosessilaskennan tulokset ovat liitteenä 7. Kaikissa laskuissa primääri-ilman osuus 40 

% ja sekundääri- ja tertiääri-ilman osuus yhteensä 60 % kokonaispalamisilmasta. 

Primääri-ilmaa ei esilämmitetä. Prosessilaskennassa käytetään rivoitetun 

kuumalämmönvaihtimen tapausta 1. Konduktanssin arvo muuttuu säätöparametrien, 

jotka ovat esitetty kuvassa 11, funktiona. Tästä johtuen konduktanssin arvo iteroidaan. 

Iterointi tehdään manuaalisesti prosessilaskennan raskaudesta johtuen. Adiabaattinen 

palamislämpötila pidetään alle 1280 °C:ssa. Alaraja prosessitarkastelun 

palamislämpötilalle muodostuu ehdosta, jonka mukaan stirlingmoottorin on otettava 

lämpötehona sisäänsä 32,2 kW maksimaalisen sähkötehon 8,8 kW saavuttamiseksi 

jäähdytysveden lämpötilan ollessa 10 ºC, kuten liitteestä 8 voi todeta. 
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Kuva 11: Prosessilaskennan säätöparametrien ja energiataseen yhteys 

 

Prosessilaskentamalliin on sisällytetty lämpöhäviöt prosessista ympäristöön kattilan, 

lämmönvaihtimien ja putkistojen kautta. Häviöiden on arvioitu olevan yhteensä 5 kW ja 

suurin yksittäinen häviö on kattilan 2 kW lämpöhäviö [21]. 

7.3.1 80 kW poltinteho 

80 kW poltintehoa käytettäessä prosessin sähköhyötysuhde eη  on 11 %, kun 

stirlingmoottori tuottaa sähköä täydellä tehollaan. Kuvassa 12 punaisella, yhtenäisellä 

viivalla merkitty käyrä kuvaa prosessin suurinta mahdollista palamisen adiabaattista 

lämpötilaa (1280 ºC) ilmakertoimen ja savukaasun kierrätysasteen funktiona. Tässä 

tilanteessa stirlingmoottori ottaa sisäänsä suurimman mahdollisen lämpötehon. EGR 2 -
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tapauksessa kierrätettävän savukaasun ottopaikka on kiertoveden lämmittimien välissä. 

Kuvassa 12 mustalla viivalla kuvataan sitä tilannetta, jossa stirlingmoottorin ottoteho on 

32,2 kW, jolloin ideaalisessa tapauksessa prosessista saataisiin täysi sähköteho. 

Todellisuudessa lämmönvaihtimen likaantuminen laskee kuvaan 12 piirrettyä mustaa 

käyrää alaspäin lähemmäksi punaista käyrää. Mustalla viivalla merkityn käyrän 

yläpuolisella alueella ei enää saavuteta täyttä sähkötehoa, koska stirlingmoottori ei saa 

tarpeeksi lämpötehoa. Punainen, katkoviivalla merkitty käyrä, on tapaukselle, jossa 

savukaasu kierrätetään jälkimmäisen kiertoveden lämmittimen jälkeen. 

 

Kuva 12: Prosessin optimointi, kun käytetään 80 kW poltintehoa 

 

Jos kierrätysastetta laskettaisiin suurimman mahdollisen palamisen adibaattisen 

lämpötilan tapauksessa (punainen, yhtenäinen viiva), adiabaattinen lämpötila nousisi yli 

1280 oC :een. Tällöin tuhka pehmenee ja kuuman pään lämmönvaihdin todennäköisesti 

tukkiutuu. Jos kierrätysastetta nostettaisiin kuvassa 12 mustalla värillä kuvatussa 
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tapauksessa, palamislämpötila laskisi. Stirlingmoottori ei saisi tarpeeksi lämpötehoa, 

eikä päästäisi maksimaaliseen sähköntuotantoon. Prosessissa paras kokonaishyötysuhde 

totη  saavutetaan mustan viivan osoittamalla käyrällä, jolloin kierrätysaste on suurin 

mahdollinen. 

Ilmakertoimen iλ  ollessa 1,27 prosessilaskenta antaa parhaan kokonaishyötysuhteen 

totη . Prosessilaskentamalli ei huomioi tapahtuuko palaminen tietyllä ilmakertoimella iλ  

täydellisesti. Parhaan kokonaishyötysuhteen totη  kannalta tulisi käyttää pienintä 

mahdollista ilmakerrointa iλ , jolla palaminen on vielä täydellistä. 

7.3.2 70 kW poltinteho 

70 kW poltintehoa käytettäessä prosessin sähköhyötysuhde eη  on 12,6 %, kun 

stirlingmoottori tuottaa sähköä täydellä tehollaan. Kuvassa 13 mustalla viivalla on 

kuvattu tapausta, jossa stirlingmoottorin ottoteho on 32,2 kW. Punaisella viivalla on 

kuvattu tapausta, jossa stirlingmoottorin ottoteho on suurin mahdollinen. Suurin 

ottoteho saavutetaan kuumimmalla mahdollisella (1280 ºC) palamiskaasun lämpötilalla. 

Kuvassa 13 musta ja punainen viiva ovat lähempänä toisiaan kuin kuvassa 12, koska 

pienemmällä poltinteholla jää savukaasun kierrätysasteeseen vähemmän säätövaraa 32,2 

kW:n yläpuolelle. Stirlingmoottorin tarvitseman ottotehon ylimenevän osan voi 

savukaasun kierrätysastetta suurentamalla siirtää parantamaan prosessin 

kokonaishyötysuhdetta totη . Kuitenkin prosessilaitteiston käyttökokemusten perusteella 

saadaan parempi kuva lämmönvaihtimen likaantumisesta ja sen aiheuttamasta ottotehon 

heikkenemisestä. Kierrätysasteella pystytään optimoimaan prosessia. 70 kW poltintehoa 

käytettäessä ei savukaasun kierrätys jälkimmäisestä portista ole enää maksimaalisen 

sähköntuotannon kannalta mahdollista. 
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Kuva 13: Prosessin optimointi, kun käytetään 70 kW poltintehoa 

 

Stirling-perustaisen mikro-CHP-laitteiston kehittämis- ja tutkimusprojektin kannalta on 

tärkeää, että sähköhyötysuhde eη saataisiin mahdollisimman korkeaksi. Kun poltinteho 

on 70 kW ja palamisen adiabaattinen lämpötila pidetään alle korkeimman sallitun arvon 

(1280 ºC) kierrätysastetta säätämällä, jää stirlingmoottorin ottamaan lämpötehoon 

teoriassa vielä noin 1 kW ylijäämä kattamaan likaantumisen aiheuttama lämpövastus. 
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8 Johtopäätökset 

 

Tämän työn tarkoituksena on ollut rakentaa prosessilaskentamalli, jonka avulla voidaan 

optimoida ja tutkia stirling-perustaisen mikro-CHP-prosessin toimintaa. Lisäksi työn 

tarkeänä osana on ollut stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtimen mitoittaminen 

rivoituksen avulla riittävän tehokkaaksi täyden sähkötehon aikaansaamiseksi. 

Prosessilaskennassa voidaan tutkia ainoastaan maksimaalisen sähkötehon tuottamista, 

koska valmistajalta ei ole saatavissa tietoja stirlingmoottorin käyttäytymisestä 

matalammilla sähkötehoilla. Prosessilaskennan reunaehdot ovat tuhkan 

sulamislämpötila (1280 ºC), stirlingmoottorin maksimaalisen sähköntuotannon vaatima 

ottoteho (32,2 kW) ja riittävä ilmakerroin. 

Prosessin kokonaishyötysuhde totη  kasvaa ilmakerrointa pienennettäessä. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että liian pientä ilmakerrointa käytettäessä palaminen ei ole enää 

täydellistä. Jatkuvatoimisessa pellettipoltossa voidaan saavuttaa hyvällä hapen ja 

polttoaineen sekoittumisella ilmakertoimen arvo 1,27 [2]. Tällöin kokonaishyötysuhde 

70 kW:n poltinteholla ja täydellä sähköteholla on prosessimallin mukaan 87 %. 

Savukaasun kierrätysasteen kasvattamisella on positiivinen vaikutus prosessin 

kokonaishyötysuhteeseen. Suuremmalla kierrätysasteella savupiipusta poistuvan 

savukaasun massavirta on pienempi, jolloin savukaasuhäviö jää pienemmäksi parantaen 

kokonaishyötysuhdetta. 70 kW poltintehon käyttö mahdollistaa maksimaalisen 

sähköntuotannon hyötysuhteen, kunhan savukaasu kierrätetään 

kiertovedenlämmittimien välistä. Tällöin kierrätettävän kaasun lämpötila pysyy alle 300 

ºC:ssa. Jos kiertosavukaasupuhallin kestäisi yli 300 ºC lämpötilan, voitaisiin kaasu 

kierrättää heti stirlingmoottorin jälkeen huomattavasti korkeammassa lämpötilassa, 

jolloin poltintehoa voidaan laskea entisestään ja prosessin sähköhyötysuhde paranee. 

Prosessin optimoiminen mahdollisimman suurelle palamislämpötilalle (1280 ºC) jättää 

varaa likaantumisen aiheuttamalle lämmönsiirtymisen heikkenemiselle kuuman pään 

lämmönvaihtimessa. 
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Lämmönvaihtimen mitoituksessa selvisi heti, että rivoittamattomalla 

lämmönvaihdinputkistolla ei saada aikaan riittävän tehokkasta lämmönsiirtoa. 

Tutkituista neljästä eri rivoitusvaihtoehdoista parhaaksi ratkaisuksi osoittautuu 

vaihtoehto 2, mikä selviää liitteen 4 rivoitetun putkilämmönvaihtimen laskujen 

tuloksista. Tässä vaihtoehdossa vierekkäisten ripojen välinen rako on 3 mm , jolloin 

ripojen keskikohtien etäisyys =d 5 mm . Ripalevyjen koko pysyy tässä tapauksessa 

pienenä verrattuna tapauksiin 3 ja 4, joissa myös =d 5 mm . Ripojen väliin jäävän raon 

suuruudella on ratkaiseva merkitys lämmönvaihtimen suorituskykyyn. Tämä selviää 

kun verrataan tapauksia 1 ja 2 toisiinsa. Tapauksessa 1 käytetään pieniä, mutta tiheään 

asetettuja ripalevyjä. Tapauksessa 2 ripalevyt ovat harvemmassa, mutta niiden pinta-ala 

on noin 3,5-kertainen verrattuna ensimmäisen tapauksen ripalevyihin. Kuitenkin näissä 

tapauksissa konduktanssi G  on yhtäsuuri. 

Tapauksissa 3 ja 4 lämmönvaihdinputkien lukumäärää on vähennetty, jolloin 

lämmönsiirtotehoa joudutaan lisäämään suuremman ripapinta-alan avulla. Ripojen 

pinta-alaa joudutaan kasvattamaan riittävän tehon saavuttamiseksi kolmannessa ja 

neljännessä tapauksessa niin suureksi, että ripalevy ei ole enää symmetrisesti putken 

ympärillä. Koska putkirivistöjen keskikohtien välinen matka on noin 30mm, ei 

pituudeltaan L  virtaussuunnassa yli 60 mm pitkä ripalevy asetu symmetrisesti kahteen 

putkirivistöön nähden. Kolmannessa tapauksessa L  on vain noin 20 mm liian pitkä 

ollakseen symmetrinen putkirivistöjen kanssa, jolloin tällä ei ole merkittävää vaikutusta 

lopputulokseen. Neljännessä tapauksessa ripalevyn pituus L  on jo niin suuri, että se ei 

edes mahdu lämmönvaihdin lieriön sisään.  Kun putkien lukumäärä on pieni, kasvaa 

saman rivin vierekkäisten putkien etäisyys b  suureksi ja virtausnopeus w  pienenee. 

Lisäksi putkien kokonaispituus lyhenee, jolloin näiden tekijöiden vaikutuksesta 

konduktanssi pienenee. Tällöin myös lämmönvaihtimen lämmönsiirtoteho pienenee. 

Tuloksista nähdään selvästi, että lämmönvaihtimen putkien lukumäärän vähentäminen 

ja rivoituksen harventaminen pienentävät lämmönsiirtokykyä. 

Kuumemman savukaasun (yli 300 ºC) kierrättäminen parantaisi prosessin 

sähköhyötysuhdetta, koska poltintehoa voitaisiin pienentää. Ilman esilämmittimen 

jälkeen kierrätettävä savukaasu sekoitettuna pieneen määrään kiertoveden lämmittimien 
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jälkeen kiertoon otettavaa savukaasua tuottaa lämpötilaltaan 500 ºC 

kiertokaasusekoituksen, kun poltinteho on 60 kW. Tällöin voitaisiin saavuttaa 

sähköhyötysuhde 14,6 % käyttämällä ilmakerrointa 1,27. Tässä tapauksessa 

stirlingmoottorin ottoteho on ylimitoitettu 0,8 kW:n verran. Mikäli käytettäisiin teknisiä 

ratkaisuja, jotka sallisivat vieläkin kuumemman savukaasun/palamiskaasun 

kierrätyksen, voitaisiin poltinteho pudottaa jopa alle 60 kW:n nimellistehon. Tämän 

tavoitteen saavuttaminen vaatisi lisää laskentaa ja korkeampia lämpötiloja kestävän 

savukaasupuhaltimen tai muun vastaavanlaisen laitteen. 
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Liitteet 

Liite 1. Besselin funktioiden likiarvot 
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Liite 2. Heliumin Termodynaamisia ominaisuuksia 

Heliumin termodynaamisia ominaisuuksia [14]:  

T [ºC] p [bar] ρ [ 3/ mkg ] v  
[ kgm /3 ] 

U [kJ/kg] H [kJ/kg] S [kJ/kg K⋅ ] pc  

[kJ/kg K⋅ ] 

µ  [Pa s⋅ ] k [W/m K⋅ ] 

650 130 6,6701 0,14992 2886,6 4835,6 23,76 5,186 4,377e-05 0,347 
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Liite 3. Putkilämmönvaihdinlaskujen tulokset 

Virtauksen tunnusluvuissa eri fluidit on eroteltu alaindekseilla: He=Helium ja p=palamiskaasu 

Palamiskaasun termodynaamiset ja virtauksen tunnusluvut on laskettu virtauksen keskilämpötilan avulla. 

[ ]smvm /  [ ]smVHe /3
•

 
[ ]smvHe /  [ ]KkJCHe /  HeRe  HePr  Hef  HeNu  

2,2 0,00799 35,38 276,0 13481 0,654 0,029 36,47 

 

[ ]KmWhs ⋅2/  [ ]smV p /3
•

 [ ]2mAv  [ ]21 mAproj  [ ]22 mAproj  [ ]smvave /  pRe  pPr  pNu  

5056 0,2733 0,0484 0,0211 0,0289 11,69 233,0 0,829 7,37 

 

[ ]KmWhu ⋅2/  [ ]KkJC p /  [ ]KkJC /min  [ ]KkJC /max  [ ]KkJCr /  [ ]KWUA /  NTU  ε  [ ]kWP  

140,8 83,7 83,7 276,0 0,30 20,94 0,250 0,214 11,2 
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Liite 4. Rivoitetulle putkilämmönvaihtimelle lasketut tulokset 

Tapaus 
sN , 

uN  

[ ]mrt  [ ]mrp  [ ]mFt  [ ]md  [ ]ma  [ ]mb  [ ]mc  [ ]mFh  [ ]2mAc  [ ]2mAo  

1 11, 12 0,00225 0,005 0,002 0,003 0,0045 0,01 0,007854 0,00275 0,0000055 0,000279 

2 11, 12 0,00225 0,00925 0,002 0,005 0,0045 0,01 0,02688 0,007 0,0000165 0,001096 

3 9, 10 0,00238 0,01185 0,002 0,005 0,004751 0,011 0,040 0,00947 0,0000187 0,001783 

4 6, 7 0,00266 0,02 0,002 0,005 0,005325 0,016 0,0785 0,0173 0,0000320 0,005038 

 

Tapaus [ ]mL  [ ]mDh  1C  2C  [ ]smw /  Re Pr  [ ]KmWhu ⋅2/  [ ]m/1ω  tu  pu  

1 0,0157 0,001239 0,147   -0,328 30,84 202,2 0,81556 318,88 98,07 0,221 0,49 

2 0,0538 0,003236 0,137 -0,326 17,13 293,3 0,81556 148,06 66,83 0,150 0,62 

3 0,0802 0,003373 0,132 -0,322 16,57 297,0 0,81556 141,12 65,24 0,155 0,77 

4 0,1571 0,003994 0,123 -0,312 14,11 298,4 0,81556 117,38 59,50 0,158 1,19 
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Tapaus ( )tuK0  ( )tuI0  ( )tuK1  ( )tuI1  ( )puK1  ( )puI1  refG  

[ ]KW

Gr

/
 

[ ]KmW

Gu

⋅/

'

 [ ]KmW

G

⋅/

'

 [ ]KW

G

/
 

1 1,659175 1,012209 4,295327 0,111001 1,69814 0,252616 0,091936 0,038553 14,3538 10,18397 116,3 

2 2,027718 1,00566 6,461395 0,075391 1,250929 0,324066 0,062646 0,065409 14,3378 10,17592 116,2 

 3 1,996480 1,006037 6,247048 0,077871 0,907546 0,416163 0,064695 0,093825 20,02885 12,32639 116,4 

 4 1,977942 1,006272 6,122834 0,079384 0,441457 0,706733 0,065944 0,153651 31,90836 16,6647 107,9 
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Liite 5. Myötävirtalämmönvaihdinlaskujen tulokset 

Laskuissa käytetyt lämpötilatiedot ovat valmistajalta [21].  

Pienempi kiertoveden esilämmitin (Eko 1): 

ihT , [º C] icT , [º C] ohT , [º C] ocT , [º C] 1T∆ [º C] 2T∆ [º C] lmT∆ [º C] q [kW] UA 

[W/K]  

728 69 300 85 659 215 396 33,2 83,8 

 

Suurempi kiertoveden esilämmitin (Eko 2): 

ihT , [º C] icT , [º C] ohT , [º C] ocT , [º C] 1T∆ [º C] 2T∆ [º C] lmT∆ [º C] q [kW] UA 

[W/K] 

300 65 180 69 235 111 165 8,7 52,7 

 

 



 

73  

Liite 6. Säteilylämmönsiirtolaskelmat kaasusta ja pinnoista lämmönvaihtimeen 

Kaasun säteily lämmönvaihtimen pintaan 

[ ]2mAv  [ ]mL  [ ]mdl  mooliosuus 

OH 2  

mooliosuus 

2CO  

[ ]barOpH 2  [ ]barpCO2  [ ]cmbarOLpH ⋅2  [ ]cmbarLpCO ⋅2  

0,048 0,126 0,14 0,1032 0,124 0,1046 0,1256 1,32 1,58 

 

OHg 2ε  2COgε  wC  ε∆  
gε  OHg 2α  2COgα  gα  

0,013 0,037 1,07 0 0,0509 0,024 0,0686 0,095 

 

ε  [ ]KTg  [ ]KTp  [ ]2/ mkWqr  [ ]KTg∆  p
pc [ ]KkgJ ⋅/  

 

[ ]skgm /
•

 
[ ]WPr  

0,8 1553 1013 10,0 6,0 1313 0,063 485 
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Säteily muista pinnoista lämmönvaihtimen pintaan 

 

[ ]KTg  [ ]KTt  11F  12F  [ ]2mAt  [ ]2mAv  [ ]2
1 mA  [ ]2

2 mA  

1553 1105 0,236 0,764 0,0308 0,048 0,0308 0,048 

 

 

[ ]2
12 mA  1ε  2ε  1ρ  2ρ  [ ]KmWhg ⋅2/  [ ]KmWhk ⋅2/  [ ]W12φ  

0,024 0,8 0,8 0,2 0,2 20 13 455 
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Liite 7. Prosessilaskenta 

Polttoaineteho 80 kW - sähköhyötysuhde 11 % 

Kiertokaasunlämpötilan jälkeen suluissa oleva numero kertoo kiertokaasun ottamispaikan (1= Eko1:n jälkeen, 2=Eko2:n jälkeen). 

Ilma-

kerroin 

 

 

Adiabaat-

tinen 

palamis-

lämpötila, 

[ ]Co  

Savukaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kiertokaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kierto-

kaasun 

(EGR) 

osuus, 

[ ]%  

Kierto-

kaasun 

lämpötila 

[ ]Co  

Sekundääri/tertiääri-

ilman lämpötila, 

[ ]Co  

Stirling-

moottorin 

ottama 

lämpöteho, 

[ ]kW  

Kokonais- 

hyötysuhde, 

[ ]%  

Stirling- 

lämm.vaihd. 

G , [ ]KW /  

1,27 1275 0,0382 0,0246 64 247  (2) 595 37,0 82 116,8 

1,27 1141 0,0382 0,0367 96 304  (2) 593 32,3 87 123,3 

1,27 1274 0,0382 0,0222 58 129  (1) 589 36,1 82 114,8 

1,47 1277 0,0435 0,0191 44 234  (2) 552 36,9 81 116,3 

1,47 1151 0,0435 0,0300 69 287  (2) 550 32,4 86 121,9 

1,47 1277 0,0435 0,0174 40 121  (1) 549 36,2 81 114,8 
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Ilma-

kerroin 

 

 

Adiabaat-

tinen 

palamis-

lämpötila, 

[ ]Co  

Savukaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kiertokaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kierto-

kaasun 

(EGR) 

osuus, 

[ ]%  

Kierto-

kaasun 

lämpötila 

[ ]Co  

Sekundääri/tertiääri-

ilman lämpötila, 

[ ]Co  

Stirling-

moottorin 

ottama 

lämpöteho, 

[ ]kW  

Kokonais- 

hyötysuhde, 

[ ]%  

Stirling- 

lämm.vaihd. 

G , [ ]KW /  

1,67 1279 0,0488 0,0137 28 216  (2) 514 36,7 81 115,8 

1,67 1160 0,0488 0,0224 48 271  (2) 513 32,4 85 120,7 

1,67 1275 0,0488 0,0127 26 108  (1) 511 36,0 80 114,9 

2,17 1278 0,0620 - - - 437 36,0 79 114,7 

2,38 1183 0,0680 - - - 408 32,3 81 117,1 
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Polttoaineteho 70 kW - sähköhyötysuhde 12,6 % 

Kiertokaasunlämpötilan jälkeen suluissa oleva numero kertoo kiertokaasun ottamispaikan (1= Eko1:n jälkeen, 2=Eko2:n jälkeen). 

Ilma-

kerroin 

 

 

Adiabaat-

tinen 

palamis-

lämpötila, 

[ ]Co  

Savukaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kiertokaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kierto-

kaasun 

(EGR) 

osuus, 

[ ]%  

Kierto-

kaasun 

lämpötila 

[ ]Co  

Sekundääri/tertiääri-

ilman lämpötila, 

[ ]Co  

Stirling-

moottorin 

ottama 

lämpöteho, 

[ ]kW  

Kokonais- 

hyötysuhde, 

[ ]%  

Stirling- 

lämm.vaihd. 

G , [ ]KW /  

1,27 1274 0,0334 0,0204 61 192  (2) 604 33,4 87 109,0 

1,27 1237 0,0334 0,0227 68 206  (2) 605 32,3 88 110,4 

1,47 1278 0,0381 0,0160 42 179  (2) 565 33,4 86 108,8 

1,47 1241 0,0381 0,0183 48 194  (2) 565 32,3 88 110,1 

 

 

 



 

78  

Ilma-

kerroin 

 

 

Adiabaat-

tinen 

palamis-

lämpötila, 

[ ]Co  

Savukaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kiertokaasun 

massavirta, 

[ ]skg /  

Kierto-

kaasun 

(EGR) 

osuus, 

[ ]%  

Kierto-

kaasun 

lämpötila 

[ ]Co  

Sekundääri/tertiääri-

ilman lämpötila, 

[ ]Co  

Stirling-

moottorin 

ottama 

lämpöteho, 

[ ]kW  

Kokonais- 

hyötysuhde, 

[ ]%  

Stirling- 

lämm.vaihd. 

G , [ ]KW /  

1,67 1279 0,0427 0,0120 27 163  (2) 529 33,4 86 108,6 

1,67 1243 0,0427 0,0137 32 178  (2) 529 32,3 87 109,8 

2,18 1276 0,0545 - - - 453 32,9 84 108,0 
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Liite 8. Stirlingmoottorin ottama lämpöteho 

Stirlingmoottorin kuuman pään lämmönvaihtajan ottama lämpöteho, kun tavoitellaan 

suurinta sähkötehoa, jolloin heliumin paine on 130 bar [24]. 
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Liite 9. Prosessilaskentataulukko 

 


