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Koepelletöinti - Pelletöintikokeet
Mekrijärven koepelletöintilaitteisto
Mekrijärven
tutkimusaseman
koepelletöintilaitteisto
koostuu
kuivurista,
vasaramyllystä, jauhesiiloista, pellettipuristimesta ja näihin liittyvistä kuljettimista ja
mittausjärjestelmästä.

Kuivuri
Kuivuri on lavakuivuri, jossa suomupohjan ja kuivattavan materiaalin
läpi puhalletaan kuivausilma. Kuivuri on rakennettu peräkärryalustalle
ja siinä on purkuruuvi jolloin sitä voidaan hyödyntää materiaalin
liikuttelussa. Kuivuri sijoitetaan erilliseen konttiin jossa lämmitystehoa
ja
kuivumisen
edistymistä
voidaan luotettavasti tarkkailla.
Mitä on koepelletöinti?

Pelletti professori
Lauri Sikanen
puh 050 381 2443
lauri.sikanen@uef.fi

Vasaramylly

Pelletöinti kokeiluita erilaisilla
raaka-aineilla ja raaka-aine
seoksilla, esikäsittelyillä ja
tarvittaessa lisäaineilla.

Vasaramyllyllä kuivattua materiaali
jauhetaan pelletöintiä varten. Runsas
valikoima eri seulakokoja takaa hyvän
jauhatustuloksen
moninaisilla
materiaaleilla.

Mekrijärvellä…

Aseman johtaja
Taneli Kolström
puh 050 545 8890
taneli.kolström@uef.fi

Mekrijärvellä koepelletöinti
laitteistolla voidaan simuloida
tuotanto-olosuhteita.
Tuotannosta poiketen mittaukset
ja sekoitusmahdollisuudet ovat
runsaat ja joustavat.

Projektitutkija
Teemu Vilppo
puh 050 407 0193
teemu.vilppo@uef.fi

S
Siilot
ja
a seko
oitusjä
ärjeste
elmä
Ku
un kolmesssa siilossa on kussakkin eri materiaalia
ja automa
aatio huo
olehtii se
ekoituksestta on
ko
okeiluiden toteutus
t
va
aivatonta.

P
Puristin
n

Puristimen pääossat ovat matriisi ja kolleripyörät,
kolleripyörät purista
avat pelletöitävän materiaalin
m
n matriisin
n
reikien läp
pi jossa ku
ulun kitka kuumentaa materiaa
alin ja sen
n
luonnollise
et (tai lisä
ätyt) liima-a
aineet kute
en ligniini sulavat ja
a
liimaavat puristukse
essa pelletin kokoon.

J
Jäähd
dytin
Ennen ku
E
uin pellettti, edes koepelletti
k
, voidaan
n
v
varastoida
a, se tulee jäähdyttää ja
a seuloa.
J
Jäähdytett
täessä pe
elletti kove
ettuu ja sen
s
liima-a
aineet
jähm
mettyvät ja
a pelletti ke
estää varas
stointia.

Tarve ja käyttö
k

Mittaus
sautomaa
atio pellettiitutkimuks
sen sydän
n
Pellettittutkimukse
en sydäme
en
muodostaa monip
puolinen ja
a
joustavva mittausa
automaatio
o.
Erityise
esti kosteuttta, lämpöttilaa
ja käyttettyä energiamäärä
ää
seurata
aan jotta vaikutuksia
v
a
voidaan
n arvioida varmalla
pohjalla
a.
Automa
aatio tallen
ntaa mittau
ustiedot jja vapautta
aa käyttäjä
än
olennaiseen, kun
n tutkija
puolesttaan voi luottaa siihe
en,
että hänellä on kä
äytettävisssään
kattava
a aineisto suoritetuist
s
ta
kokeistta.

