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Aurinkolämmöllä tehostettu biomassan 

kuivaus

Useat biomassalle sopivat termo-kemialliset konseptit 
vaativat lähes kuivan syötteen. Nykyinen tapa kuljettaa ja 
polttaa märkää biomassaa on monessa mielessä tehoton. 
Lisäksi tarve edullisille energian varastointiratkaisuille on jo 
olemassa ja jatkuvassa kasvussa. 

 Tehostamalla biomassan kuivausta aurinkoenergialla, rajallisia kestävän bioenergian resursseja voidaan lisätä
 Tuotantopaikoille hajautettuna, kuivaus mahdollistaa energian tehokkaan kausivarastoinnin

 Kustannustehokas energian kausivarastointi kesästä talveen
 Uusille termo-kemiallisille prosesseille sopiva kuiva syöte
 Kustannustehokkaampi logistiikkaketju
 Parempi hyötysuhde ja pienemmät päästöt sekä kuljetuksissa että loppukäytössä

TARVE

RATKAISU

HYÖTY
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VTT:n Jyväskylän toimipisteen aurinkokeräimet. Yhteensä 12m2

keräinpinta-alalla voidaan saavuttaa noin 10 kW huipputeho. Keräimet on 

asennettu siten, että niillä voidaan tutkia myös erilaisten suuntausten 

vaikusta. Kuvan suuntaustavalla on pyritty maksimoimaan tehokas 

kuivausaika aamusta iltapäivään

Aurinkolämpö ohjataan joko kuivausilman 

lämmitykseen, hiilidioksidin erotukseen tai 

kaukolämmönvaihtimelle.

VTT:llä tutkitaan mallintamalla myös mm. keskittävän 

aurinkoenergian (CSP) hyödyntämistä sähköntuotannossa. 

Suomessa keskittävää aurinkoenergiaa on hyödynnetty 

toistaiseksi makkaran paistamiseen.
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Kiertoilmakuivuri
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Kiertoilmakuivuri

 Kiertoilmakuivuri, kuivausilman imu/puhallus

 Petikuivuri, yksi kuivaustaso (1 m2), kuivauspeti (laatikko) 

voidaan korottaa 1 metriin

 Tulo(korvaus)ilman tilan säätö: lämmitys 

 Kuivausilman lämmitys (max 120 °C)

 Täysin instrumentoitu:

 Mittaukset/säätö: lämpötila, kosteus, virtaus, paine

 Kuivattavan materiaalin reaaliaikainen punnitus

 Mittaustietojen keruu

 Voidaan käyttää myös aurinkokuivaimena

 Aurinkokeräimet (6 kpl, yht. 12 m2)

 Algoritmit, joilla puhallusta optimoidaan olosuhteiden mukaan
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Potentiaaliset tutkimuskohteet

 Pelletin kosteiden raaka-aineiden kuivauksen optimointi

 Hakkeen raaka-aineiden kuivauksen optimointi

 Bioraaka-aineiden jalostusprosessiin liittyvä terminen esikäsittely 

ja kuivaustutkimus laadun parantamiseksi

 Tehdasmaisen turvetuotannon raaka-aineen kuivaus

 Bioraaka-aineista valmistettujen huokoisten materiaalien 

kuivauksen tutkimus

 Metsäteollisuus- ja yhdyskuntalietteiden kuivaus

 Aurinkokuivauksen kannattavuuden ja optimoinnin laskenta
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Aurinkokuivaukseen liittyvät tehtävät 

Lähienergia -hankkeessa

 Tutkitaan aurinkokeräimestä saadun energian hyödyntämistä 

hakkeen kuivaukseen

 Mahdollisimman korkea ulkoilman ja kuivausilman lämpötilaero

 Kuinka paljon lämpöä saadaan siirtymään kuivausilmaan

 Biokuivurin todennäköinen optimitoiminta-alue 

 Vaihtoehtoista ohjausalgoritmit 

 Tutkitaan aurinkoenergian mahdollisuuksia korvata hakekattilan 

kesäajan lämmöntuottoa

 Koekuivausten avulla etsitään sopivinta tapaa kuivata haketta 

aurinkoenergialla lämmitetyn ilman avulla
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