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Tutkittavan laitteen valmistaja haluaa, että siinä olevien ripojen määrän ja paksuuden 

vaikutusta tutkitaan muuttamatta laitteen varsinaista kokoa. Tutkittavassa laitteessa 

lämpö johdetaan elementin pohjasta metallisiin tiheään pakattuihin levyihin eli ripoihin. 

Puhallin puhaltaa ripojen välissä olevien kanavien läpi ilmaa, jonka avulla lämpö saadaan 

lopulta siirtymään pohjasta ilmaan. Työn tarkoituksena on optimoida lämmönsiirtoa 

tutkimalla ripojen paksuuden ja määrän vaikutusta. 

Huomattiin, että teorian pohjalta suoritetut laskutoimitukset ovat melko lähellä 

mittaustuloksia. Laskenta toteutettiin sekä analyyttisesti että numeerisesti ja huomattiin 

niillä saatujen tuloksien olevan lähellä toisiaan. Kuitenkin laskennassa jouduttiin 

tekemään tuloksien saamiseksi useita oletuksia, jotka aiheuttavat epätarkkuutta. Vielä 

tarkempien tulosten saamiseen tarvittaisiin tarkempaa virtausteknistä mallinnusta. 

Tuloksista todettaan lämmönsiirron osalta, että laitteessa olevien ripojen paksuus ja 

määrä eivät ole optimilla tasolla. Lämmönsiirto tehostuu sitä mukaa, kun paksuutta 

kasvatetaan tai ripojen määrää lisätään. Kuitenkin jossain pisteessä saavutetaan tilanne, 

jossa lämmönsiirto ei enää tehostu ja se jopa kääntyy laskuun. Lämmönsiirron kannalta 

ei ole oleellista kummalla tavalla tehostaminen toteutetaan, mutta 

materiaalitehokkaimmaksi tavaksi arvioitiin ripojen määrän lisääminen.  
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SYMBOLILUETTELO 

Roomalaiset aakoset 

a ripojen väli  [m] 

b rivan korkeus [m] 

c ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] 

d ripojen leveys [m] 

D halkaisija  [m] 

k lämmönjohtavuus [W/mK] 

L etäisyys  [m] 

m apumuuttuja  [1/m] 

M apumuuttuja  [W] 

n pyörimisnopeus [rpm] 

p paine  [Pa] 

P teho  [W] 

q lämpövirta  [W] 

qv tilavuusvirta  [m3/s] 

s rivan paksuus [m] 

T lämpötila  [K] 

w virtausnopeus [m/s] 

x pituus  [m]  

y Elementin korkeus [m] 

z elementin leveys [m] 
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Kreikkalaiset aakoset 

υ dynaaminen viskositeetti  [m2/s] 

μ kinemaattinen viskositeeetti [Ns/m2] 

θ lämpötilaero   [K] 

ρ tiheys   [kg/m3] 

Dimensiottomat luvut 

f kitkakerroin  [-] 

Gz Graetzin luku [-] 

K kertavastuskerroin [-] 

Nu Nusseltin luku [-] 

Re Reynoldsin luku [-] 

Yläindeksit 

n sijainti korkeussuunnassa 

Alaindeksit 

analyyttinen analyyttinen ratkaisu 

b pohja 

c poikkileikkaus 

conv konvektio 

D halkaisija 

f fluidi 

fd kehittymisalue 

fin ripa 

h hydraulinen 

in sisään 

k kärki 

numeerinen numeerinen ratkaisu 
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m sijainti vaakasuunnassa 

max maksimaalinen 

kanava kanava 

p vakiopaine 

s pinta 

t terminen 

v tilavuus 

out ulos 

0 alkupiste 

∞ ääretön 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksen kohteena on rivasto, joka siirtää 50mm  50mm kokoiselta alueelta lämpöä 

puhaltamalla ilmaa rivaston läpi. Ripojen välillä on peltier-elementti, jonka tarkoituksena 

on tehostaa lämmönsiirtymistä kuumalta puolelta kylmälle puolelle.  Kuvassa 1 näkyy 

yksittäinen lämmönsiirtoelementti. Kokonaisuudessaan tutkittava laite koostuu 8:sta 

rinnakkain asetetusta kuvassa 1 esitetystä elementistä ja niiden keskellä on 

radiaalipuhallin, joka puhaltaa niiden läpi ilmaa Tutkittava laite on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 1: Optimoitava rivasto. Ylhäällä kuuman puoli ja alhaalla kylmä puoli. 
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Kuva 2: Tutkittava lämmönsiirrin 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on optimoida annetun lämmönsiirtimen rivaston 

lämmönsiirtoa. Rivat ovat useissa lämmönsiirtimissä esiintyviä ulokkeita, joiden 

tarkoituksena on kasvattaa lämmönsiirtopinta-alaa ja sitä kautta kokonaislämmönsiirtoa. 

Ripoja sovelletaan usein tilanteessa, jossa lämpö halutaan siirtää kiinteästä aineesta 

fluidiin (Incropera et. al. 2015, 155). Tällaisia ovat esimerkiksi moottorien ja 

tietokoneiden jäähdyttimet.  

Optimoinnilla tässä yhteydessä tarkoitetaan parametrien muuttamista niin, että saadaan 

mahdollisimman suuri lämmönsiirto aikaiseksi. Tämän työn puitteissa muutettavat 

parametrit ovat ripojen paksuus ja lukumäärä elementin ulkomittojen pysyessä vakiona. 

Tämän työn puitteissa ei kiinnitetä huomiota siinä olevaan peltier-elementtiin taikka 

kuumaan puoleen, vaan optimoidaan kylmän puolen rivastoa tietyllä pohjan lämpötilalla. 
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Kuvassa 3 on esitetty kylmän puolen rivasto lämmönsiirtimessä. Lämpö siirtyy pohjasta 

kahdeksaan ripaelementtiin ja niiden läpi puhalletaan ilmaa radiaalipuhaltimella. 

 

 

Kuva 3: kylmän puolen rivasto, jonka läpi puhalletaan ilmaa radiaalipuhaltimella. 

 

Työn ensimmäiset luvut käsittelevät miten rivat siirtävät lämpöä ja niiden 

käyttökohteita yleisellä tasolla. Jotta lämmönsiirtoa voidaan optimoida, täytyy tutkia ja 

selventää monia fysikaalisia ilmiöitä, joita tapahtuu rivoissa lämmönsiirron ja 

virtauksen kannalta. Tätä kaikkea pohjatietoa käsitellään ensimmäisissä kappaleissa. 

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään itse optimoitavaan laitteeseen. Teorian pohjalta 

suoritetaan laskutoimituksia ja arvioidaan niiden oikeellisuutta vertaamalla tuloksia 

mittaustuloksiin. Hyödyntämällä teoriaa selvittämään miten parametrien muuttaminen 

vaikuttaa lämmönsiirtoon. Materiaalivalintoihin taikka ripojen pituuteen ei puututa vaan 

pysytään alkuperäisissä elementin ulkomitoissa. 
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Teorian ja sen soveltamisen jälkeen tehdään johtopäätökset nykyisten mittojen ja 

määrien toimivuudesta ja onko niiden muuttaminen kannattavaa tai tarkoituksen 

mukaista. Lopussa on myös tulosten pohdinta, jossa kootaan yhteen saadut tulokset ja 

mietitään minkälaista epätarkkuutta oletuksista ja käytetyistä yhtälöistä voi seurata. 
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2 LÄMMÖNSIIRTO RIVASSA 

Tässä osiossa käsitellään ripoja yleisellä tasolla. Aluksi kerrotaan, mitä rivat ovat ja mitä 

niillä tehdään. Sitten siirrytään niiden taustalla oleviin fysikaalisiin ilmiöihin, joiden 

ymmärtäminen on oleellista ymmärtääkseen, miten rivat toimivat. Kaksi oleellista 

lämmönsiirrollista ilmiötä ovat lämmönjohtuminen sekä konvektio. Säteilylämmönsiirto 

jätetään laskutoimituksissa ottamatta huomioon laskujen yksinkertaistamiseksi ja koska 

sen vaikutukset ovat oletettavasti pieniä lopputulokseen. Säteilyn absorboituminen on 

lähes olematonta ilmaan (Incropera et. al. 2015, 896), eivätkä rivat pääse juurikaan 

säteilemään ympäristöön. 

2.1 Rivat lämmönsiirrossa 

Rivat ovat lämmönsiirtoon käytettäviä elementtejä, joiden tarkoituksena on tehostaa 

konvektiolämmönsiirtoa lisäämällä lämmönsiirtopinta-alaa. Ripoja on erityylisiä ja 

mallisia riippuen sovelluksista ja käyttökohteista. Yleisellä tasolla rivat voidaan jakaa 

kuvassa 4 esitettyihin kolmeen päätyyppiin, jotka ovat suorat rivat, rengasrivat sekä 

puikkorivat. Kuvassa 4 punainen alue esittää ripaa ja harmaa alue seinämää, josta lämpöä 

siirretään pois. (Incropera et. al. 2015, 155) 

 

Kuva 4: a) ja b) suoria ripoja, c) rengasripa ja d) puikkoripa (Incropera et. al. 2015, 156) 
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Rivan lämmönsiirron tehostaminen perustuu kahteen ilmiöön. Ne asetetaan kiinni 

pintaan, josta on tarkoitus siirtää lämpöä. Näin lämpö saadaan johtumaan materiaalia 

pitkin Fourierin lain mukaisesti ja isompi pinta-ala kosketuksiin ilman tai nesteen kanssa, 

joka virtaa niiden poikki. Koska konvektiolämmönsiirto on suoraan verrannollinen 

lämmönsiirtopinta-alan kanssa, saadaan tehostettua lämmönsiirtoa kappaleesta tai 

kappaleeseen. Rivan toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5, jossa lämpö johtuu seinästä 

ripaan ja rivasta fluidiin konvektiolla. 

 

Kuva 5: Rivan toimintaperiaate (Incropera et. al.2015, 156) 

2.2     Lämmönjohtumisen teoriaa 

Lämmönjohtumisessa lämpö siirtyy väliainetta pitkin kuumasta kylmempään niin kauan, 

kunnes lämpötilaero on tasoittunut. Mikrotasolla lämmönsiirtyminen johtuu partikkelien 

energian siirtymisestä vähä energisempiin partikkeleihin (Incropera et. al. 2015, 3). 

Johtumista lämmönsiirrossa sen sijaan tarkastellaan ilmiönä, jossa lämpötilaero aiheuttaa 

tietyn lämpövirran. Sen suuruuteen vaikuttaa lämpötilaeron lisäksi aineesta riippuva 

vakio. Yleisesti johtumista kuvaa Fourierin laki, joka on esitetty yhtälössä (1). 
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 𝑞 = −𝑘𝐴∇𝑇     (1) 

jossa k lämmönjohtuvuus [W/mK] 

 A poikkipinta-ala [m2] 

 ∇ T Lämpötilagradientti [K/m] 

Yhtälö kuvaa, että lämpövirta siirtyy lämpötilagradienttia vastaiseen suuntaan ja on 

suoraan verrannollinen lämmönjohtuvuuteen ja poikkipinta-alaan (Incropera et. al. 2015, 

4). Lämmönjohtuvuus on materiaalista riippuva ominaisuus. Metalleilla se on hyvä, mutta 

huonompi kaasuilla, nesteillä ja eristävillä materiaaleilla kuten muovi (Incropera et. al. 

2015, 71). Poikkipinta-alalla tarkoitetaan sitä aluetta, minkä läpi lämpövirta kulkee.  

2.3 Pakotettu konvektio 

2.3.1 Yleistä 

Työssä tarkasteltavassa rivastossa pakotettu konvektio on merkittävä osa lämmönsiirtoa. 

Jos säteily jätetään otettamatta huomioon, kuten kappaleen 2 alussa perusteltiin, kaikki 

lämpö siirtyy pois rivastosta huoneilmaan konvektion avulla. Konvektiosta puhuttaessa 

tarkoitetaan lämmönsiirtymistä fluidin ja kiinteän aineen rajapinnassa kuten tässä 

tapauksessa rivasta ilmaan. Konvektiokäsite pitää sisällään kolme tapaa energian 

siirtymiselle. Rajapinnasta fluidiin lämpö siirtyy pohjimmiltaan johtumalla, mutta sen 

lisäksi fluidin sisällä tapahtuu diffuusiota ja advektiota eli lämpö kuljettuu virtauksen 

mukana. (Incropera et. al. 2015, 378) 
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Pakotetussa konvektiossa siirtynyttä lämpötehoa voidaan arvioida Newtonin 

jäähtymislailla, joka on muotoa 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)    (2) 

Jossa h konvenktiolämmönsiirtokerroin [W/m2K] 

 As Pinnan pinta-ala  [m2] 

 Ts Pinnan lämpötila  [K] 

 T∞ Fluidin lämpötila  [K] 

Yhtälössä oletetaan, että ympäröivän fluidin lämpötila ei muutu merkittävästi eli se joko 

virtaa tarpeeksi nopeasti, tai sekoittuu tarpeeksi nopeasti. Lisäksi oletetaan, että 

pinnanlämpötila pysyy vakiona, ja konvektiolämmönsiirtokerroin on vakio koko 

lämmönsiirtopinta-alalla. 

2.3.2 Konvektiolämmönsiirtokertoimen arviointi 

Konvektiolämmönsiirtokerroin riippuu monesta parametrista. Siihen vaikuttavat muun 

muassa virtausnopeus, viskositeetti, putkivirtauksen tapauksessa putken halkaisija, 

virtaavan aineen lämmönjohtavuus ja ominaislämpökapasiteetti. Koska näin monesta 

muuttujasta ja fysikaalisesta ilmiöstä on vaikea tehdä yhtälöä, pystytään 

ongelmanratkaisuun vaikuttavien muuttujien määrää vähentämään dimensioanalyysillä. 

Tapauksessa, jossa ei siirry lämmön lisäksi massaa, kaksi tärkeintä dimensiotonta lukua 

ovat Reynolsin luku Re ja Prandtlin luku Pr (Incropera et al. 2015, 401). Reynoldsin luku 

kuvaa fluidin inertiaalisten ja viskoosien voimien suhdetta (Incropera et. al. 2015, 409) ja 

voidaan laskea putkivirtaukselle yhtälöstä  

 𝑅𝑒𝐷 =
𝑤𝐷

𝜈
     (3) 

Jossa w keskimääräinen virtausnopeus [m/s] 

 D putken halkaisija  [m] 

 υ  dynaaminen viskositeetti  [m2/s] 
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Prandtlin luku kuvaa kinemaattisen viskositeetin ja termisen diffusiviteetin eli lämpötilan 

johtavuuden suhdetta (Incropera et. al. 2015, 409). Se voidaan laskea yhtälöstä 

 𝑃𝑟 =
𝑐𝑝𝜇

𝑘𝑓
     (4) 

Jossa cp fluidin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] 

 μ fluidin kinemaattinen viskositeeetti [Ns/m2] 

 kf fluidin lämmönjohtavuus  [W/mK] 

Kolmas oleellinen dimensioton parametri konvektiolämmönsiirrossa on Nusseltin luku 

Nu, joka kuvaa konvektiolämmönsiirtokertoimen ja lämmönjohtavuuden 

suhdetta(Incropera et. al. 2015, 409). Se on putkivirtauksessa muotoa 

 𝑁𝑢𝐷 =
ℎ𝐷

𝑘𝑓
     (5) 

Tehdyt korrelaatiot ovat yleensä Nusseltin luvun selvittämiseen, joilla saadaan 

halkaisijan ja lämmönjohtavuuden avulla selvitettyä konvektiolämmönsiirtokerroin. 

Käytettävä korrelaatio on tapauskohtainen ja käytetyt korrelaatiot edellä optimoinnin 

yhteydessä. 

2.4 Ripojen analyyttiset ratkaisut 

Vaikka rivoissa lämmönsiirto on moniulotteinen ja monimutkainen ilmiö 

matemaattisesti, tekemällä yksinkertaistuksia on saatu toimivia analyyttisiä ratkaisuja 

lämpötila jakaumalle ja lämpövirroille. Merkittäviä tekijöitä analyyttisen ratkaisun 

muodossa on yksiulotteisen johtumisen olettaminen ja rivan kärjelle tehtävä oletus. 

Yleisesti rivassa tapahtuvaa lämmönsiirtoa kuvaa energiataseesta saatava toisen asteen 

differentiaaliyhtälö (Incropera et. al. 2015, 157-158), joka on muotoa 

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
−

ℎ𝑃

𝑘𝑓𝑖𝑛𝐴𝑐
(𝑇(𝑥) − 𝑇∞) = 0   (6) 
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jossa P rivan piiri  [m2] 

 Ac rivan poikki pinta-ala [m2] 

 kfin rivan lämmönjohtavuus [W/ 

 

Tässä työssä lämmönsiirtimen rivaston on oletettu olevan kärjestä eristetty, jolloin sieltä 

ei siirry lämpöä. Lisäksi yhtälöä 6 muokataan niin, että  

 𝜃(𝑥) = 𝑇(𝑥) − 𝑇∞    (7) 

Tätä oletusta vastaava yhtälön 6 ratkaisu lämpötilajakaumalle on muotoa. Ratkaisu on 

visualisoitu kuvaan 6. 

 
𝜃(𝑥)

𝜃𝑏
=

cosh𝑚(𝐿−𝑥)

cosh𝑚𝐿
    (8) 

jossa  θb T(0)-T∞  [K] 

 L rivan pituus  [m] 

 x etäisyys pohjasta [m] 

 

Kuva 6: Rivan lämpötila paikan funktiona 
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Yhtälössä oleva muuttuja m ratkaistaan yhtälöstä (9). 

 𝑚 = √
ℎ𝑃

𝑘𝑓𝑖𝑛𝐴𝑐
     (9) 

Vastaavasti samalla oletuksella siirtynyt lämpöteho rivasta on yhtälönä muotoa 

 𝑞𝑓 = 𝑀𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑚𝐿)    (10) 

M on apumuuttuja, joka ratkaistaan yhtälöstä  

 𝑀 =√ℎ𝑃𝑘𝑓𝑖𝑛𝐴𝑐𝜃𝑏    (11) 

Tässä työssä vertaillaan analyyttisesti saatavia tuloksia numeerisesti saataviin tuloksiin, 

joiden laskentatapa esitellään myöhemmin. 
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3 LASKENTA MENETELMÄT 

Lämmönsiirto elementtiä optimoidessa pyritään saamaan mahdollisimman hyvä 

lämmönsiirto rivastosta ilmaan. Tässä työssä optimointi on rajoitettu kylmän puolen 

ripojen määrään ja paksuuteen. Käytettävää puhallinta ajetaan vakio teholla jolloin, 

puhaltimen optimaalinen ajamisteho jää pohdinnan ulkopuolelle. Optimointi ongelma 

pitää sisällään paljon muuttujia, joiden vaikutuksen arvioiminen on haastavaa. Tässä 

kappaleessa esitetyt laskentamenetelmät on demonstroitu nykyisen elementin 

parametrien arvoilla liitteessä 1. 

Vertailutapauksen mitatut arvot on esitetty taulukossa 1 ja alkuperäisen elementin ja sen 

ripojen dimensiot taulukossa 2. 

Taulukko 1: Mittaustulokset 

Tilavuusvirta qv  [m
3/h] 360 

Pohjan lämpötila Tb [K] 299 

Kärjen lämpötila Tk [K] 294,5 

Ilma sisään T∞,in [K] 291 

Ilma ulos T∞,out [K] 294 
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Taulukko 2: Elementin ja ripojen dimensiot 

Rivan paksuus s [mm] 0,3 

Ripojen väli a  [mm] 2,18 

laitteen korkeus y  [mm] 50 

ripojen korkeus L [mm] 50 

ripojen leveys d [mm] 50 

laitteen leveys z [mm] 50 

Ripojen määrä [kpl] 42 

 

Periaatekuva rivastosta on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7: Rivaston periaatekuva 
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3.1 Konvektiolämmönsiirtokertoimen laskenta 

Konvektiolämmönsiirtokertoimen avulla siirtynyt lämpöteho voidaan selvittää yhtälön 2 

mukaan. Sen ratkaisuun tarvitaan korrelaatio Nusseltin luvusta, jonka avulla 

konvektiolämmönsiirtokerroin saadaan yhtälöstä 5. Valittava korrelaatio on 

tilannekohtainen ja vaatii tietyn määrän oletuksia. Esimerkkilaskuissa liitteessä 1 

käytetään tämän hetkisen laitteen alkutietoja ja ne toimivat myös optimoinnin 

vertailupohjana. 

Ensimmäinen tarkasteltava muuttuja on Reynoldsin luku, joka voidaan ratkaista yhtälön 

3 mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että kyseessä ei ole tavallinen putkivirtaus, 

jolloin halkaisijan sijasta on käytettävä hydraulista halkaisijaa, jonka määritelmä on 

esitelty yhtälössä (12) (Incropera et. al. 2015, 552). 

 𝐷ℎ =
4𝐴𝑐,𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎

𝑃
    (12) 

jossa Ac,kanava Kanavan poikkipinta-ala [m2] 

 P Kanavan märkäpiiri [m] 

Kanavan märällä piirillä tarkoitetaan niiden kanavan seinien yhteistä pituutta, jotka ovat 

virtausta vasten. Esimerkiksi putkivirtauksessa märkä piiri olisi putken sisäkehän pituus. 

Virtauspinta-ala koko rivaston läpi, voidaan laskea vähentämällä kokonaispinta-alasta 

ripojen viemä pinta-ala kaavalla 

 𝐴𝑐 = 𝑦𝑧 − 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑠𝐿     (14) 

Yksittäisen kanavan poikkipinta-ala voidaan laskea, kun tiedetään kanavien määrä ja 

jaetaan kokonaispinta-ala niiden määrällä. Kanavien määrä on mahdollista ilmaista 

ripojen määrän funktiona yhtälöllä 

 𝑁𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑡 = 𝑁𝑓𝑖𝑛 + 1    (15) 
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Esimerkiksi alkuperäisessä laitteessa on 42 ripaa jokaista elementtiä kohti, jolloin kanavia 

on yhdessä elementissä 43. Nyt saadaan laskettua kanavan poikkipinta-ala 

 𝐴𝑐,𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎 =
𝐴𝑐

𝑁𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑡
    (16) 

 

Märkäpiiri voidaan laskea summaamalla ympäröivien reunojen pituudet yhteen. 

 𝑃 = 2𝐿 + 𝑎 − 2𝑠    (17) 

Kun hydraulinen halkaisija saadaan yhtälöstä (12), tarvitsee Reynoldsin lukuun 

laskemiseen selvittää ilman aineominaisuudet. Huomioitavaa on, että tulevissa 

laskutoimituksissa tehdään oletus, että aineominaisuudet pysyvät vakioina ja ne luetaan 

tuloilman lämpötilassa. Tosiasiassa aineominaisuudet muuttuvat lämpötilan muuttuessa. 

Ilman aineominaisuudet on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3: Ilman aineominaisuudet 291K (Incropera et. al. 2015, 995). 

dynaaminen viskositeetti 15,01∙10-6 [m2/s] 

tiheys 1,2 [kg/m3] 

Prandtlin luku  0,71 [-] 

 

Virtausnopeus voidaan laskea nyt yhtälöllä (18). 

 𝑤 =
𝑞𝑣,𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎

𝐴𝑐
     (18) 

Jossa qv,kanava kanavan läpi menevä tilavuusvirta [m3/s] 

Liitteessä 1 esitetyssä Reynoldsin luvun arvosta huomataan, että virtaus on laminaarisen 

virtauksen alueella. Seuraava merkittävä tekijä on selvittää, onko virtaus kehittynyttä 

hydrodynaamisesti ja termisesti kanavassa (Incropera et. al. 2015, 542). Laminaariselle 
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virtaukselle hydrodynaaminen kehittymisalue voidaan laskea yhtälöllä 19 (Incropera et 

al. 2015, 519). 

 𝑥𝑓𝑑,ℎ = 0,05𝐷ℎ𝑅𝑒𝐷    (19) 

Jossa xfd,h hydrodynaaminen kehittymisalue  [m] 

Vastaavasti terminen kehittymisalue laminaarisessa virtauksessa voidaan laskea yhtälöllä 

(20) (Incropera et. al. 2015, 524). 

 𝑥𝑓𝑑,𝑡 = 0,05𝐷ℎ𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟     (20) 

Jossa xfd,t terminen kehittymisalue  [m] 

Laskut on avattu liitteessä 1. Hydrodynaamiseksi kehittymisalueeksi saadaan 65mm ja 

termiseksi kehittymisalueeksi 45mm. Huomataan, että virtaus ei ehdi kehittyä 

hydrodynaamisesti missään vaiheessa kanavaa ja ehtii olla termisesti kehittynyt vain 

loppupuolella kanavaa. Nyt voidaan valita korrelaatio, jolla voidaan ratkaista 

keskiarvollinen Nusseltin luku kanavassa. Olettamalla rivan pintalämpötilan vakioksi, 

vakiopintalämpötilaiselle, termisesti ja hydraulisesti kehittymättömälle virtaukselle 

saadaan korrelaatio, joka näkyy yhtälössä (21) (Incropera et. al. 2015, 543). 

Pintalämpötila ei ole täysin vakio rivassa, mutta lämpötilaerot kärjen ja pohjan välillä 

eivät ole kovin suuret. 

 

 𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ =

3,66

tanh[2,264𝐺𝑧𝐷

−
1
3+1,7𝐺𝑧𝐷

−
2
3]

+0,0499𝐺𝑧𝐷tanh(𝐺𝑧𝐷
−1)

tanh(2,432𝑃𝑟
1
6𝐺𝑧𝐷

−
1
6)

  (21) 

Jossa GzD Graetzin luku [-] 

Graetzin luvun määritelmä d pituiselle kanavalle on 
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 𝐺𝑧𝐷 =
𝐷

𝑑
𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟    (22) 

Saatu Graetzin luku sijoitetaan yhtälöön (22) ja Nusseltin luvuksi saadaan yhtälöllä 

(21).  

 𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ≈ 5,2 

Laskutoimitukset ja sijoitukset on esitetty tarkemmin liitteessä 1.  
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3.2 Siirtynyt teho 

Lukuarvojen sijoituksen jälkeen yhtälöön (5) konvektiolämmönsiirtokertoimeksi saadaan 

78,24 W/m2K. Yhdestä rivasta siirtynyt lämpöteho lasketaan yhtälöllä (10) ja koko 

elementistä siirtynyt lämpöteho kertomalla tulos ripojen määrällä. Alkuperäisestä 

elementistä siirtyneeksi lämpötehoksi saadaan 51,7W. Saatu tulos vastaa melko hyvin 

tehoa, jonka valmistaja arvioi sillä olevan. Näiden laskujen oletuksena on 

yksinkertaistamisen vuoksi, ettei ilman lämpötila muutu, joka saa tehon isommaksi kuin 

se oikeasti on. Todellisuudessa ilma lämpenee ja mittauksissa mitattiin myös sisään ja 

ulostulolämpötilat, joiden avulla voidaan nähdä, kuinka lähelle laskut osuvat mittaukseen 

verrattuna. Siirtynyt lämpöteho voidaan laskea kaavalla  

 𝑞 = 𝑞𝑣𝜌𝑐𝑝∆𝑇     (23) 

Mittauksista huomataan, että lämpötila ero on noin 3 K luokkaa sisään ja ulostulossa, 

jolloin  

 𝑞 = 0,0125
𝑚3

𝑠
∙ 1,2

𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 1007
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 3𝐾 ≈ 45𝑊  

Huomataan, että menetelmällä saadaan suhteellisen hyvä approksimaatio siirtyneestä 

lämpötehosta.  

Lämpötilajakauma rivassa voidaan laskea yhtälön (8) avulla ja se on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 8: Rivan lämpötilajakauman analyyttinen ratkaisu 

3.3 Painehäviöt ja tilavuusvirta lämmönsiirtimessä 

Ripojen paksuus ja määrä vaikuttavat kanaviston virtauspinta-alaan Ac ja sitä kautta 

virtausnopeuteen ja tilavuusvirtaan. Eli tilavuusvirran selvittämiseen tarvitsee tietää 

puhaltimen ominaiskäyrä ja ripojen paksuutta tai määrää muuttaessa, on tehtävä uusi 

kanaviston käyrä. Tässä työssä ei pohdita optimaalista pyörimisnopeutta puhaltimelle ja 

sen oletetaan pyörivän vakiopyörimisnopeudella. 

3.3.1 Puhallinkäyrä 

Valmistajan antama puhallinkäyrä on muutettu mittauksissa käytetylle 

pyörimisnopeudelle affiniteettisäännöillä, jotka on esitetty yhtälöissä (24) ja (25). 
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𝑛

𝑛0
= (

𝑃

𝑃0
)

1

3
     (24) 

Jossa n uusipyörimisnopeus [rpm] 

 n0 pyörimisnopeus [rpm] 

 P uusi teho  [W] 

 P0 teho  [W]  

 

 
𝑛

𝑛0
= (

𝑝

𝑝0
)

1

2
     (25) 

Jossa p uusi painehäviö [Pa] 

 p0 painehäviö  [Pa] 

Valmistajan pyynnöstä tässä työssä ei esitetä tarkkoja arvoja käytetylle osakuormalle 

taikka alkuperäisen tai sovitetun puhallinkäyrän arvoja. 

3.3.2 Kanaviston painehäviöt 

Tilavuusvirta saadaan määritettyä puhallinkäyrän ja kanaviston käyrän leikkauspisteestä. 

Kanaviston käyrä kuvaa virtauskanavassa syntyvää painehäviötä tietyllä tilavuusvirralla. 

Kanaviston painehäviö voidaan laskea kanavan kitkakertoimen f ja kertavastusten K 

avulla (VDI 2010, 1057). Täysin kehittyneen virtauksen kitkakerroin voidaan arvioida 

Moodyn käyrästöstä Reynoldsin luvun funktiona (Incropera et. al. 2015, 523). 

Painehäviön laskentakaava on esitetty yhtälössä (26). 
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 ∆𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 = (
𝑙

𝐷
𝑓 + 𝐾)

𝜌𝑤2

2
    (26) 

jossa l kanavan pituus [m] 

 f kitkakerroin  [-] 

 K kertavastus  [-] 

Kuten kappaleessa 3.1 huomattiin, tässä tapauksessa virtaus ei ole täysin kehittynyttä, 

jolloin kitkakertoimen määrittäminen ei ole enää yksinkertaista. Tällaisiin tilanteisiin 

käytettävät kaavat ovat tämän työn laajuuteen nähden monimutkaisia. Tässä työssä 

kanavistoa on käsitelty kertavastuksena, jonka vastuskerroin pysyy vakiona kaikilla 

ripojen määrillä ja paksuuksilla. Tällä oletuksella saadaan yhtälö (26) muotoon 

 ∆𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐾
𝜌𝑤2

2
    (27) 

Kertavastus voidaan nyt määrittää mittaustuloksista, kun tiedetään painehäviö ja 

virtausnopeus. 

 𝐾 =
2∙145𝑃𝑎

1,2
𝑘𝑔

𝑚3∙(6,7
𝑚

𝑠
)
2 ≈ 5,4  

Kuvassa 9 on esitetty periaatekuva kanaviston ja puhaltimen toimintapisteestä, joka on 

käyrien leikkauspisteessä. 
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Kuva 9: Puhaltimen ja kanavan toimintapiste  

Kun mittoja muutetaan, on aina etsittävä uusi puhaltimen ja kanavan leikkauskohta eli 

toimintapiste. 

3.4 Numeerinen malli 

Kappaleessa 2.3 esitettiin analyyttisiä ratkaisumalleja, joilla voidaan ratkaista 

lämpötilajakaumia ja siirtynyttä lämpötehoa rivoista. Vertailuna analyyttiseen 

ratkaisumalliin, tässä lasketaan siirtynyt lämpöteho numeerisesti jakamalla ripa palikoiksi 

ja jokaiselle tehdään energiatase. Esimerkiksi rivan yläreunalle pätee energiatase. 

 
𝑘∆𝑥𝑠

∆𝑦
(𝑇𝑚

𝑛−1 − 𝑇𝑚
𝑛) −

𝑘∆𝑦𝑠

∆𝑥
(𝑇𝑚

𝑛 − 𝑇𝑚+1
𝑛 ) − 2 ∙ ℎ∆𝑥∆𝑦(𝑇𝑚

𝑛 − 𝑇∞) = 0  

Jossa n-1 on pitkittäissuunnassa edellinen laskentapiste ja m+1 on horisontaalisesti 

vieressä oleva laskentapiste. Yläreunan laskentapiste on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 10: Numeerisen menetelmän energiatase yhdelle laskentapisteistä. 

 

 Rivassa on yhteensä 9 eri tapausta, joille on luotu samoja periaatteita käyttäen 

energiatase. Konvektiolämmönsiirto otetaan kaksin kertaisena huomioon, koska lämpöä 

siirtyy molemmilta puolelta ripaa. Kun jokaiselle laskentapisteelle on luotu tase, 

voidaan lämpötilat laskea ratkaisemalla siitä tuleva matriisi yhtälö. Kun jokaisen 



27 

 

laskentapisteen lämpötila tiedetään, teho voidaan laskea kaavalla (2), jossa pitää myös 

huomioida, että lämpöä siirtyy molemmilta puolita ripaa. 

Numeerisen mallin tarkkuus riippuu oleellisesti käytettyjen laskentapisteiden määrästä. 

Käytetyssä numeerisessa mallissa ei myöskään oteta huomioon tuloilman lämpenemistä, 

joka saa tehon todellisuutta suuremmaksi. Käyttämällä 400 laskentapistettä, arvioiduksi 

lämpötehoksi saadaan 44 W. 

 

  



28 

 

4 LÄMMÖNSIIRRON OPTIMOINTI 

Kappaleessa 3 käytiin läpi menetelmiä, joilla voidaan arvioida siirtynyttä lämpötehoa, 

kun tiedetään ripojen määrä ja paksuus. Lisäksi tiedetään myös materiaalin sekä tuloilman 

aineominaisuudet. Nyt kun menetelmät on esitetty ja demonstroitu niin voidaan vertailla 

eri paksuuksia ja määriä. On kuitenkin hyvä muistaa, että käytetyt menetelmät eivät ota 

huomioon tuloilman lämpenemistä. Jos esimerkiksi paksuutta muutetaan merkittävästi, 

niin menetelmien mukaan konvektiolämmönsiirtokerroin kasvaa ja sitä mukaan 

lämmönsiirto kasvaa. Teoreettisesti kuitenkin suurin mahdollinen siirtynyt lämpö 

voidaan laskea ajattelemalla tuloilman lämpenevän kokonaan pohjan lämpötilaan. 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑏 − 𝑇∞)  

Esimerkiksi alkuperäisestä laitteesta saatava teoreettinen maksimiteho on 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0,0125
𝑚3

𝑠
∙ 1,2

𝑘𝑔

𝑚3 1007
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (24 − 18)𝐾 = 90𝑊  

4.1 Rivan paksuuden muuttaminen 

Lasketaan aluksi tehoja niin, että ei muuteta elementissä olevien ripojen määrää vaan 

vaihdetaan paksuutta kymmenesosa millin välein. Tulokset on esitetty taulukossa 4. 

Koska yhtälö (2) olettaa tuloilman lämpötilan pysyvän samana, jossain vaiheessa 

saavutetaan piste, missä menetelmällä ei voi enää arvioida siirtynyttä tehoa.  

  



29 

 

Taulukko 4: Laskutuloksia eri paksuuksilla 

s 

[mm] 

h 

[W/m2K] 

qanalyyttinen 

[W] 

qnumeerinen 

[W] 

qmax 

[W] 

0,1 67,8 29 24 100 

0,2 71,6 42 35 96 

0,4 81,6 60 51 85 

0,5 88,7 68 59 77 

 

Tästä voisi päätellä, että rivan paksuutta muuttamalla paksummaksi saataisiin suurempi 

lämmönsiirto laitteelle. Kuitenkin hyvin nopeasti menetelmällä laskettu teho ja 

teoreettinen maksimi alkavat lähentyä toisiaan. Koska tässä oletetaan kanavasta aiheutuva 

vastuskerroin K vakioksi riippumatta käytetyistä parametreistä, menetelmästä saadut 

tilavuus- ja massavirrat sisältävät virhettä. Huomiomatta jää esimerkiksi painehäviöt 

kanavan sisään- ja ulostulossa. Äkilliset pinta-alan muutokset virtauksessa aiheuttavat 

painehäviötä (VDI 2010, 1065-1067), ja mitä paksumpia rivat ovat, sen isompi on 

äkillinen pinta-alan muutos elementin sisään- ja ulostulossa. 

4.2 Ripojen määrän muuttaminen 

Yhtä lailla kuin ripojen paksutta voi muuttaa, voidaan testata mitä tapahtuu kuin ripojen 

määrää muutetaan. Lasketaan aluksi tällä hetkellä käytössä olevalla paksuudella, mitä 

tapahtuu lämmönsiirrolle, jos elementistä vaihdetaan ripojen määrä isommaksi tai 

pienemmäksi. Alkuperäisessä elementissä ripojen määrä on 42. Tulokset on esitetty 

Taulukossa 5. 



30 

 

Taulukko 5: Tuloksia eri ripojen määrillä 

Nrivat 

[kpl] 

ReD  

[-] 

h 

[W/m2K] 

qanalyyttinen 

[W] 

qnumeerinen 

[W] 

qmax 

[W] 

36 948 69,4 41 35 93 

40 840 73,8 47 41 91 

44 750 78,6 55 46 90 

48 675 83,9 62 53 88 

52 589 92,0 71 60 86 

 

Kuten voitaisiin olettaa, ripojen määrän kasvattaminen parantaa lämmönsiirtoa. Tulokset 

viittaavat siihen suuntaan, että voitaisiin ripojen määrää vielä lisätä, jos se on teknisesti 

mahdollista. Ripojen määrän kasvattamista loputtomiin tässäkin tilanteessa rajoittaa 

teoreettinen maksimilämmönsiirto, joka lähenee laskettuja arvoja määrää kasvattaessa.  

4.3 Tulosten arviointi  

Kappaleissa 4.1 ja 4.2 saadut tulokset viittaavat siihen, että samalla puhaltimen 

pyörimisnopeudella ja muuttamalla ripojen paksuutta tai määrää voitaisiin saada 

lämmönsiirtimestä tehokkaampi. Paksuutta tai ripojen määrää ei kuitenkaan voi lisätä 

loputtomasti. Teoreettinen maksimi teho laskee ja sitä kautta voi todeta myös 

lämmönsiirtotehon kääntyvän laskuun tietyn pisteen jälkeen.  Koska, tässä työssä ei 

keskitytä esimerkiksi materiaalin hintaan, ei ole oleellista löytää, millä ripojen määrän ja 

paksuuden yhdistelmällä saataisiin halvin ja paras vaihtoehto. Nopeasti arvioimalla, jos 

elementin valmistus olisi riippuvainen vain käytetyn materiaalin määrästä, olisi ripojen 

määrän lisääminen kustannustehokkaampaa kuin paksuuden kasvattaminen. Taulukoita 

3 ja 4 vertaamalla nähdään, 48:lla 0,3mm paksulla rivalla saadaan arviolta sama 
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lämmönsiirtoteho, kuin 42:lla 0,4mm paksulla rivalla. Ensimmäisessä ratkaisussa 

tarvittaisiin kuparia 36cm3 ja toisessa 42cm3.  

Kuten edellisissä kappaleissa on todettu, laskenta perustuu korrelaatioihin ja oletuksiin. 

Kappaleen geometria aiheuttaa hankaluuksia, koska hydraulisen halkaisijan käyttö 

laminaarisessa virtauksessa on epätarkempaa kuin turbulenttisessa virtauksessa 

(Incropera et al. 2015, 552). Itsessään yhtälön (21) korrelaatiossa voi olettaa olevan 

epätarkkuutta, vaikkei lähteessä sitä mainita, koska niiden toimivuus on tapauskohtausta. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia nykyisen lämmönsiirtoelementin ripoja ja tutkia 

voiko nykyistä ratkaisua parantaa lämmönsiirron kannalta muuttamalla ripojen paksuutta 

ja määrää. Työn alussa selvennettiin, minkälaisia fysikaalisia ilmiöitä rivoissa tapahtuu 

ja miten ne tulee ottaa huomioon. Sen jälkeen etsittiin metodit, joilla saadaan tiettyjen 

oletuksien valossa tuloksia ja tehtiin esimerkkilaskuja nykyisen elementin parametreillä. 

Kun metodit kerrottiin ja perusteltiin, voitiin siirtyä soveltamaan niitä eri ripojen määrille 

ja paksuuksille. Lopuksi tulokset kerättiin taulukoihin tarkasteltavaksi ja tehtiin 

johtopäätökset niistä. 

Kaksi työssä tärkeintä esiintyvää fysikaalista ilmiötä olivat lämmönjohtuminen ja 

pakotettu konvektio rivasta ilmaan. Säteilyn vaikutus jätettiin huomiomatta 

yksinkertaistamisen takia ja koska sen vaikutus todettiin pieneksi tässä tapauksessa. 

Konvektiolämmönsiirtokertoimen arvioinnin todettiin olevan vaikeaa ja monesta 

tekijästä riippuva muuttuja, joten sille valittiin tietyt yksinkertaistukset ja oletukset, joilla 

päästään jonkunlaisiin arvioihin.  

Seuraavaksi työssä siirryttiin muuttamaan ripojen paksuutta ja määrää, jota ei pystytty 

tekemään ilman uuden painehäviön määrittelemistä ja sitä kautta uuden tilavuusvirran 

määrittelemistä. Koska virtauskanava on epätyypillisen muotoinen ja virtaus pääosittain 

kehittymätöntä, täytyi tehdä myös painehäviön arvioimista varten oletuksia. Valmistajan 

tarjoamalle puhallinkäyrälle täytyi tehdä teholle sovite. Uusi tilavuusvirta saatiin näin 

puhallinkäyrän ja kanavan painehäviökäyrän leikkauskohdasta. 

Kaikki muuttujat tiedettäessä voitiin käydä arvioimaan lämmönsiirtoa. Arviointi tapahtui 

kahdella eri metodilla. Ensimmäiseksi käytettiin yksiulotteisen rivan yleistystä ja kaavan 

(6) analyyttistä ratkaisua, joilla saatiin lämpötilajakauma ja siirtynyt teho. Toinen 

menetelmä oli 2-ulotteinen numeerinen ratkaisu, jossa jaettiin rivat pieniin paloihin ja 

tehtiin jokaiselle energiatase. Molempien tulokset listattiin taulukoihin jokaisesta 



33 

 

parametrien muutoksesta. Lopuksi tuloksista tehdään lyhyitä kommentteja ja päätelmiä 

niiden oikeellisuudesta.  

Tuloksien valossa todettiin, että lämmönsiirtoa on vielä mahdollisuus parantaa, joko 

lisäämällä ripojen paksuutta, määrää tai molempia. Materiaalitehokkaimmaksi 

ratkaisuksi arvioitiin ripojen määrän kasvattaminen. Kuitenkin todettiin, että käytetyt 

menetelmät perustuvat lukuisiin oletuksiin ja kirjallisuudesta saatuihin korrelaatioihin, 

jotka tuovat virhettä tuloksiin. Tarkempien tulosten saamiseksi, tulisi tehdä 

laskutoimituksia tarkemmilla menetelmillä kuten CFD:llä, jotka ottavat jo huomioon 

monet tässä yksinkertaistetut ilmiöt. 
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LIITE 1: LASKUESIMERKKI 

Rivaston läpi virtaavan ilman poikkipinta-ala saadaan yhtälöllä (14) sijoittamalla 

alkuarvot. 

 𝐴𝑐 = 50𝑚𝑚 ∙ 50𝑚𝑚 − 42 ∙ 0,3𝑚𝑚 ∙ 50𝑚𝑚 = 0,0019m2  

Yhden kanavan poikkipinta-ala saadaan jakamalla kokonaispinta-ala kanavien määrällä, 

joka saadaan ripojen määrän avulla yhtälöstä (16). 

 𝐴𝑐,𝑘𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎 =
0,0019𝑚2

43
≈ 4,349 ∙ 10−5𝑚2  

Kanavan märkäpiiri P voidaan laskea yhtälöllä (17) ja sen avulla hydraulinen halkaisija 

Dh yhtälöllä (12). 

 𝑃 = 2 ∙ 50𝑚𝑚 + 0,3𝑚𝑚 − 2 ∙ 2,18𝑚𝑚 = 0,1017𝑚  

 𝐷ℎ =
4∙4,349∙10−5𝑚2

0,1017𝑚
= 0,0017𝑚 

Kanavan virtausnopeus voidaan määrittää kanavan poikkipinta-alalla sekä mitatulla 

tilavuusvirralla yhtälöllä (18). Mitattu tilavuusvirta menee 8 identtisen rinnakkaisen 

elementin läpi, jolloin yhden läpi menevä tilavuusvirta saadaan jakamalla mittaus tulos 

elementtien lukumäärällä. 

 𝑤 =
360

8∙60∙60

𝑚3

𝑠

0,0019𝑚2 ≈ 6,7
𝑚

𝑠
  

Nyt Reynoldsin luku ReD saadaan käyttämällä yhtälöä (3). 

 𝑅𝑒 =
6,7

𝑚

𝑠
∙0,0017𝑚

15,01∙10−6
𝑚2

𝑠

≈ 759  

Hydrodynaaminen ja terminen kehittymisalue lasketaan yhtälöillä (19) ja (20). 

 𝑥𝑓𝑑,ℎ = 0,05 ∙ 0,0017𝑚 ∙ 759 ≈ 0,0649𝑚 ≈ 65𝑚𝑚 

 𝑥𝑓𝑑,𝑡 = 0,05 ∙ 0,0017𝑚 ∙ 759 ∙ 0,71 ≈ 0,0458𝑚 ≈ 46𝑚𝑚 

Graetzin luku lasketaan yhtälöllä (22) ja kekiarvollisen Nusseltin luvun arvio yhtälöllä 

(21). 

 𝐺𝑧𝐷 =
0,0017𝑚

0,05𝑚
∙ 759 ∙ 0,7 = 18,4  

 𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ≈ 5,2 
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Konvektiolämmönsiirtokerroin h saadaan yhtälöllä (5). 

 ℎ =
𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑘𝑖𝑙𝑚𝑎

𝐷ℎ
= 5,2 ∙

25,58∙
10−3𝑊

𝑚𝐾

0,0017𝑚
= 78,24

𝑊

𝑚2𝐾
   

 

Nyt yhdestä rivasta siirtynyt lämpöteho voidaan laskea yhtälöstä (10) kun apumuuttujat 

M ja m on ratkaistu yhtälöistä (11) ja (9). Kun se kerrotaan ripojen lukumäärällä, 

saadaan siirtynyt lämpöteho. 

 𝑀 = 1,3𝑊  

 𝑚 = √
78,24

𝑊

𝑚2𝐾
∙(2∙50𝑚𝑚+2∙0,3𝑚𝑚)

400
𝑊

𝑚𝐾
∙50𝑚𝑚∙0,3𝑚𝑚

= 36,11
1

𝑚
 

 𝑞 = 42 ∙ 1,3 ∙ tanh(36,11 ∙ 0,05𝑚) = 51,7𝑊  

 


