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Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda laskentasovellus ruuvikuljettimen 

jäähdytystehon laskentaan. Laskentasovelluksen avulla on tarkoitus varmistaa, että 

ruuvikuljetin jäähdyttää siinä kulkevan materiaalin haluttuun lämpötilaan. Ohjelmaa 

käytetään työkaluna kuljettimien suunnittelussa. 

 

Työssä tutkitaan miten ruuvikuljetin toimii lämmönsiirtimenä. Työssä käydään läpi 

ruuvikuljettimen periaate, rakenne, suunnittelu ja jäähdytyksen suunnittelu. Näiden 

pohjalta luodaan laskentasovellus ruuvikuljettimen jäähdytystehon ratkaisemiseksi. 

 

Laskentasovellus toteutettiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Laskentakaavat perustuvat 

soveltuvin osin voimalaitoksien lämmönsiirtimien teoriaan. Sovellus laskee 

ruuvikuljettimen lämpövirran ja vertailee sitä tutkittavan jäähdytysprosessin lämpövirran 

määrään. 

 

Valmiin laskentasovelluksen toimivuutta tarkasteltiin vertaamalla käytössä olevasta 

jäähdytysruuvista saatuja arvoja laskentasovelluksen vastaaviin. Työssä kehitetty sovellus 

antoi mitattuja arvoja vastaavia arvoja. Jäähdytysruuvin toiminnasta voidaan vielä tehdä 

paljon lisätutkimusta, mutta nyt kehitettyä sovellusta voidaan käyttää myynnin ja 

suunnittelun apuvälineenä.  
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The purpose of this thesis is to create a calculation model for calculating the rate of heat 

flow of a screw conveyor. The goal for the calculation model is to make sure that the screw 

conveyor in question is able to low the temperature of the conveyed material to the wanted 

level. The model is a tool for helping the conveyor design. 

 

In this thesis, it is determined how a screw conveyor can act as a heat exchanger. The work 

involves explaining of the screw conveyors principle, structure, design and thermal design. 

Based on the knowledge gathered from these, a calculation model is created to solve 

conveyors rate of heat flow. 

 

The calculation model was created with Microsoft Excel –program. The functions used in 

the model are based on the applicable parts of the theory of the heat exchangers used in 

power plants. The model calculates the heat transfer rate of a screw conveyor and 

compares it with the rate of heat flow needed for the cooling process. 

 

The performance of the final model was examined by comparing the results gathered from 

existing cooling screw conveyor with the ones calculated with the model. The model 

created gave results that corresponded with the results measured from the existing 

conveyor. There are many still many research opportunities with the performance of the 

cooled screw conveyor, but the now developed model can be used as a sales and design 

tool. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

A lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑐 lämmönsiirtopinta-ala, kylmä puoli [m²] 

𝐴𝑓 rungon lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴ℎ lämmönsiirtopinta-ala, kuuma puoli [m²] 

𝐴𝑓,𝑐 runkoputken kylmänpuolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑓,𝑒𝑓𝑓 rungon efektiivinen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑓,ℎ runkoputken kuuman puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑝 ruuviputken paljas pinta-ala [m²] 

𝐴𝑠 kairan lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑠,𝑐 kairan kylmän puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑠,𝑒𝑓𝑓 kairan efektiivinen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑠,ℎ kairan kuuman puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑡 kierteen pinta-ala [m²] 

𝐶2 rivan tehokkuuskerroin [-] 

𝑐𝑝,𝑐 kylmän puolen ominaislämpökapasiteetti [
J

kgK
] 

𝑐𝑝,ℎ kuuman puolen ominaislämpökapasiteetti [
J

kgK
] 

𝐷0 putken sisähalkaisija [m] 

𝐷1 putken ulkohalkaisija [m] 

𝐷𝑓,𝑖 runkoputken sisähalkaisija [m] 

𝐷𝑓,𝑜 runkoputken ulkohalkaisija [m] 

𝐷𝑝,𝑖 ruuviputken sisähalkaisija [m] 

𝐷𝑝,𝑜 ruuviputken ulkohalkaisija [m] 

 q lämpövirta [W] 

𝑞" lämpövuo[
W

m2] 

h lämmönsiirtokerroin [
W

m2K
] 

ℎ𝑐 lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
W

m2K
] 

ℎ𝑓,𝑐 rungon lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
W

m2K
] 
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ℎ𝑓,ℎ rungon lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
W

m2K
] 

ℎℎ lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
W

m2K
] 

ℎ𝑠,𝑐 kairan lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
W

m2K
] 

ℎ𝑠,ℎ kairan lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
W

m2K
] 

ℎ𝑡.𝑚 kierteen ja materiaalin välinen lämmönsiirtymiskerroin [
W

m2K
] 

𝐼0, 𝐼1, 𝐾0, 𝐾1 modifioituja ensimmäisen ja toisen tyypin Besselin funktioita [-] 

k lämmönjohtavuus[
W

mK
] 

𝑘𝑡 kierteen lämmönjohtavuus [
W

mK
] 

𝑘𝑤 seinän lämmönjohtavuus [
W

mK
] 

L kappaleen pituus [m] 

𝐿1 lämmönsiirtoon osallistuvan osuuden pituus [m] 

𝐿𝑓 rungon pituus [m] 

𝐿𝑝 ruuviputken pituus [m] 

𝐿𝑠 kairan/ruuviputken pituus [m] 

m ripaparametri [m−1] 

�̇�𝑐 kylmällä puolella kulkevan materiaalin massavirta [
kg

s
] 

�̇�ℎ kuumalla puolella kulkevan materiaalin massavirta [
kg

s
] 

N kierteiden lukumäärä [kpl] 

𝑃𝑓 rungon piiri [m] 

𝑃𝑠 kairan piiri [m] 

𝑟1 rivan sisäsäde [m] 

𝑟2𝑐 rivan korjattu ulkosäde [m] 

𝑟2 rivan ulkosäde [m] 

𝑟𝑓,𝑖 runkoputken sisäsäde [m] 

𝑟𝑓,𝑜 runkoputken ulkosäde [m] 

𝑟𝑝,𝑖 ruuviputken sisäsäde [m] 

𝑟𝑝,𝑜 ruuviputken ulkosäde [m] 
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𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 konvektiolämpövastus [
K

W
] 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐 konvektiolämpövastus, kylmä puoli [
K

W
] 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,ℎ konvektiolämpövastus, kuuma puoli [
K

W
] 

𝑅𝑓 likaantumisvastus [
K

W
] 

𝑅𝑓,𝑐 likaantumisvastus, kylmä puoli [
K

W
] 

𝑅𝑓,ℎ likaantumisvastus, kuuma puoli [
K

W
] 

𝑅"𝑓 likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,𝑐 likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,𝑓,𝑐 rungon likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,ℎ likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,𝑓,ℎ rungon likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,𝑠,𝑐 kairan likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kylmä puoli [
m2K

W
] 

𝑅"𝑓,𝑠,ℎ kairan likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma puoli [
m2K

W
] 

𝑅𝑡𝑜𝑡 konvektiosta ja johtumisesta aiheutuva kokonaisvastus [
K

W
] 

𝑅𝑤 johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑅𝑤,𝑓 rungon johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑅𝑤,𝑠 kairan johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑅𝑤,𝑠𝑡𝑎 staattisen osuuden johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑇𝑐,𝑖 kylmän puolen sisääntulolämpötila [K] 

𝑇𝑐,𝑜 kylmän puolen poistumislämpötila [K] 

𝑇ℎ,𝑖 kuuman puolen sisääntulolämpötila [K] 

𝑇ℎ,𝑜 kuuman puolen poistumislämpötila [K] 

𝑇𝑆 pinnan lämpötila [K] 

𝑇∞ fluidin lämpötila [K] 

𝑡𝑡 rivan paksuus [m] 
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𝑡𝑤 seinän paksuus [m] 

U kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

𝑈𝑐 kokonaislämmönläpäisykerroin, kylmä puoli[
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝑈𝑓 rungon kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

𝑈ℎ kokonaislämmönläpäisykerroin, kuuma puoli[
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝑈𝑠 kairan kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

∆T lämpötilaero [K] 

∆𝑇𝑚 keskimääräinen lämpötilaero [K] 

∆𝑇𝑙𝑚 logaritminen keskimääräinen lämpötilaero [K] 

∆𝑇1 kuljettimen alkupään lämpötilaero [K] 

∆𝑇2 kuljettimen loppupään lämpötilaero [K] 

𝜂0 kokonaishyötysuhde [-] 

𝜂𝑓 täyttöasteen vaikutuksen huomioiva kerroin rungolle [-] 

𝜂𝑠 täyttöasteen vaikutuksen huomioiva kerroin kairalle [-] 

𝜂𝑡 ripahyötysuhde [-] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lämmönsiirtimet ovat yleisiä komponentteja teollisuuslaitoksien prosesseissa. 

Lämmönsiirtimen tarkoitus on siirtää lämpöä aineesta toiseen. Kohdeaine joko jäähtyy tai 

lämpenee riippuen halutusta lopputuloksesta. Eräänlaisia lämmönsiirtimiä ovat myös 

materiaalikuljettimet joihin on liitetty joko jäähdytys- tai lämmitysominaisuus. Nämä 

kuljettimet ovat usein epäsuoria lämmönsiirtimiä eli lämmönsiirrossa olevat aineet eivät 

ole suorassa kosketuksessa toisiinsa vaan ne on rajattu seinämällä. 

Materiaalinsiirtoprosesseissa jäähdytys on yleistä ja jäähdytys on usein toteutettu samalla 

kuljettimella kuin millä materiaalia siirretään.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Diplomityön tilaaja on suomalainen materiaalinkäsittelylaitteiden toimittaja. Yritys tarjoaa 

kuljetinjärjestelmiä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille pääasiassa energia-, puu-, 

kaivos- ja kemianteollisuuden toimijoille. Valmistettavat kuljettimet ovat yksilöllisiä ja ne 

modifioidaan asiakkaan vaatimuksien ja toiveiden mukaisiksi. Kuljetettavan materiaalin 

jäähdytys on toiminto, mikä voidaan kuljettimiin tarvittaessa liittää. Ruuvikuljetin on 

yleisin kuljetin, mihin tällainen jäähdytyselementti lisätään. Kuvassa 1 on esitetty 

ruuvikuljettimen kokoonpanokuva. Kuljettimen tarvitsema jäähdytys tulee aina mitoittaa 

kuljetinta suunnitellessa. Kuljettimen suunnittelussa on otettava huomioon monia eri 

muuttujia ja ominaisuuksia kuten kuljettimen rakenne ja runkomateriaalit, kuljetettava 

materiaali ja sen lämpötila. Koska muuttuvia arvoja on monta, oikeanlainen mitoitus on 

tärkeää. Jäähdytyksen tutkinta on tämän takia välttämätöntä, jotta kuljettimet pysyisivät 

tehokkaina ja kilpailukykyisinä. Näin vältytään myös huonon suunnittelun aiheuttamista 

ongelmista.  
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Kuva 1. Ruuvikuljetin, joka on varustettu vesijäähdytyksellä (Screw Conveyors 2017). 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten hyvin materiaalin käyttäytymistä 

jäähdytetyssä kuljettimessa voidaan mallintaa. Lisäksi halutaan tietää miten 

kuljetusprosessin eri osa-alueet vaikuttavat kuljettimen jäähdytysominaisuuksiin ja 

voidaanko tutkimuksesta saatujen tietojen avulla parantaa kuljettimen ja 

jäähdytysprosessin suunnittelua. Kuljettimen huonosta jäähdytysteknisestä mitoituksesta 

seuraa ylimääräisiä kustannuksia. Rakenteen ylimitoituksesta seuraa tarvittavien 

materiaalimäärien kasvu. Väärin mitoitettu jäähdytysteho voi tietää kuljettimille 

jälkikäteen tehtäviä korjauksia, koska kuljettimella ei saavuteta haluttuja tuloksia. Oikealla 

mitoituksella säästytään tältä mahdollisesti koko laitteen vaihtamiseen johtavalta kalliilta 

operaatiolta. Tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää voidaanko kuljettimen 

lämmönsiirrosta tehdä yksinkertainen laskentasovellus, joka on tarpeeksi luotettava ja 

tarkka käytettäväksi suunnittelun ja myynnin apuvälineenä. Jäähdytyksen suunnittelu tulee 

ottaa huomioon jo tarjousvaiheessa, koska jäähdytyksen mitoituksella voi olla suuri rooli 

laitteen kustannuksissa. Tarjouksia tehdessä ei ole usein aikaa tehdä yksityiskohtaista  

3D-mallia kuljettimesta. Mitoitusohjelmat ovat tässä vaiheessa erittäin käyttökelpoisia. 
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1.3 Tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoite on kehittää työkalu suunnittelijoille ja tarjouslaskijoille 

nykyisen suunnittelun tueksi. Tässä työssä perehdytään jäähdytysprosessiin, kuljettimen 

toimintaan ja näihin vaikuttaviin tekijöihin. Näiden tutkittujen aiheiden pohjalta toteutetaan 

Excel-pohjainen mitoitusohjelma, jonka avulla on tarkoitus varmistaa suunniteltavan 

kuljettimen jäähdytyksen riittävyys. Kehitettävällä ohjelmalla on tarkoitus laskea 

annetuilla lähtöarvoilla kuljetinruuvin jäähdytysteho. Tämän laskentasovelluksen tarkoitus 

on pienentää suunnitteluaikaa ja antaa luotettavamman tuloksen kuin nyt käytössä oleva 

suunnittelutyökalu. Lisäksi ohjelman tulisi olla helppokäyttöinen, jotta teoriaan 

perehtymätönkin ymmärtää käyttää sitä. Tarvittaessa tätä diplomityötä voidaan käyttää 

opaskirjana teorian selittämiseen. 

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Työn kirjallisessa osuudessa perehdytään ruuvikuljettimen rakenteeseen, toimintaan ja 

suunnitteluun. Osiossa avataan myös ruuvikuljettimen jäähdytyksen suunnittelua ja siihen 

liittyvää lämmönsiirtoa. Kappaleen lopussa tutustutaan laskentaohjelman vaatimuksiin. 

Tämän kirjallisen osuuden pohjalta aletaan kehittää mitoitusohjelmaa. 

 

Mitoitusohjelma tehdään Microsoft Excel –taulukkolaskentaohjelmaa hyväksikäyttäen. 

Excel on yksinkertainen, suurimmalle osalle jo ennestään tuttu ohjelma, jonka muokkaus 

onnistuu helposti myös muilta kuin työkalun tekijältä. Mallissa käytetyt yhtälöt on esitetty 

työn kirjallisessa osuudessa. Työn lopussa mitoitusohjelmalla saatuja tuloksia arvioidaan 

vertailemalla niitä käytössä olevasta kuljettimesta mitattuihin arvoihin. Kappaleen lopussa 

etsitään vielä muita koko prosessiin vaikuttavia tekijöitä. 

 

1.5 Rajaukset 

Tässä työssä keskitytään ruuvikuljettimen jäähdytykseen. Vaikka toisen tyyppisiä 

kuljettimia on myös mahdollisuus jäähdyttää, on ruuvikuljetin selvästi yleisin. Tällä työllä 

luodaan myös pohja mahdolliseen lisätutkimukseen. Valmista ohjelmaa voidaan pienillä 

muutoksilla muokata toimimaan myös muissakin kuljettimissa. Teorialtaan laitteiden 

jäähdytys on samanlaista, mutta laitteiden rakenteiden ollessa erilaiset, tulee laskentamalli 

räätälöidä jokaiselle kuljetintyypille erikseen. 
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Mitoitusohjelma kehitetään ruuvikuljettimen kahden käytetyimmän runkomuodon, putki- 

ja kourumallisen rungon, mukaan. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki 

jäähdytysruuvit ovat vesijäähdytteisiä, joten tutkitaan pääsääntöisesti veden vaikutusta 

prosessiin. Useita oletuksia ja yksinkertaistuksia käytetään tekemään laskennasta 

yksinkertaisempaa. Nämä on käyty läpi työn kirjallisessa osassa laskentaohjelman luonnin 

yhteydessä. 
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2 TEORIA JA MENETELMÄT 

 

 

Ruuvikuljetin on yksi teollisuuden eniten käyttämistä kuljettimista. Sitä käytetään tavaran 

siirtoon yleensä lyhyille tai keskipitkille matkoille. Ruuvikuljettimella siirretään tavallisesti 

aineita jotka ovat jauhomaisia tai raemaisia. Modulaarisuutensa takia kuljetin sopii useisiin 

paikkoihin ja erilaisiin toimintoihin. Tässä luvussa käydään läpi ruuvikuljettimen 

toimintaa, rakennetta ja sen modulaarisuutta. Kuvassa 2 on esitetty purkaimena toimiva 

ruuvikuljetin luontaisessa ympäristössään teollisuuslaitoksessa. 

 

 

 

Kuva 2. Nouseva ruuvikuljetin teollisuuden käytössä (Food-grade and EC 1935/2004-

compliant and Certified Equipment 2015). 

 

2.1 Ruuvikuljetin 

Ruuvikuljettimen periaate tunnettiin jo antiikin Kreikassa ja kuljetin on aina ollut 

toiminnaltaan hyvin yksinkertainen. Siirrettävä materiaali tuodaan kuljettimeen, jossa ruuvi 

siirtää materiaalia eteenpäin. Käyttölaite pyörittää ruuviputkea akselinsa ympäri, jonka 

seurauksena materiaali liikkuu ruuvin kierteiden työntävästä vaikutuksesta eteenpäin. 

Kuvasta 3 nähdään esimerkki yksinkertaisesta ruuvikuljettimesta, Arkhimedeen ruuvista, 

jolla siirrettään vettä käsivoimin. Kierteen ja rungon välissä on erittäin pieni välys, jonka 
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takia materiaali ei pääse liikkumaan edestakaisin kuljetuksen aikana (Editors of 

Encyclopædia Britannica 1998). 

 

 

 

Kuva 3. Arkhimedeen ruuvi (Archimedes screw 1998). 

 

Ruuvikuljettimella on useita etuja verrattuna muihin kuljettimiin: 

• Yksinkertainen ja luotettava: ruuvikuljettimessa on vain muutama liikkuva osa, 

jolloin käyttö ja huolto ovat helppoa. Tarvittavien varaosien määrä on pieni. 

• Hyvät mittausominaisuudet: kuljettimen syöttöä on helppo ohjata ja virtaus on 

tasaista. Materiaalinsyöttö loppuu, kun laitteesta katkaistaan virta. 

• Turvallinen: ruuvikuljetin on suljettu kokonaisuus, jolloin pöly, kosteus ja myrkyt 

eivät tuota ongelmia. 

• Modulaarisuus: suunnittelu on joustavaa, jolloin kuljetin voidaan valmistaa 

asiakkaan toiveiden ja kuljetettavan materiaalin asettamien vaatimusten mukaan. 

• Lisäksi ruuvikuljetinta voidaan käyttää välitaskuna ja kuljettimella voidaan siirtää 

erittäin pienirakeista materiaalia ja tahnamaista materiaalia. 

(Yu 1997, s. 2-3.) 
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Ruuvikuljettimen rakenteen rajoittava tekijä on, että sen avulla ei voida kuljettaa isoja 

tuotteita. Lisäksi materiaalin mukana olevat isommat kappaleet saattavat tukkia ruuvin. 

 

Normaalisti varusteltu ruuvikuljetin koostuu seitsemästä osasta, jotka on esitetty kuvassa 4: 

1. Kouru: Kuljettimissa käytetään yleisesti kahden mallisia runkoja, U-muotoisia ja 

putkimallisia. Nämä ovat esitetty kuvassa 5. U-muotoisessa rungossa on päällä 

pultattavat kannet. Avattavien kansien takia kuljettimen huolto on helppoa. 

Putkityyppistä rakennetta käytetään yleensä ruuvipurkaimissa ja kun kuljettimen 

nousukulma ylittää 45°. 

2. Ruuvi: Ruuvikuljettimen olennaisin osa koostuu kolmesta osasta, ruuviputkesta, 

siihen hitsattavasta vasemman- tai oikeankätisestä kierteestä ja putken päihin 

tulevista akseleista. 

3. Käyttölaite: Ruuviputken pyörittämiseen tarvitaan käyttölaite. Usein ruuvia 

pyöritetään vaihdemoottorin, joko tappi- tai hammasvaihdemoottorin avulla. 

Voimansiirto tapahtuu joko suoraan tai ketjuvälityksen avulla. 

4. Tiivistys ja laakerointi: Akselin läpivienti päätylevyissä tiivistetään, jotta 

kuljetettava materiaali ei pääse sitä kautta ulos. 

5. Suojukset: Turvallisuusmääräysten mukaiset suojausvaatimukset toteutetaan 

kansien ja akselisuojien avulla. 

6. Yhteet: Tulo- ja poistoyhteet liittävät ruuvikuljettimen osaksi suurempaa 

kuljetusjärjestelmää. 

7. Tarkastusluukku: kuljettimeen asennetaan avattava luukku mahdollisia 

huoltotoimenpiteitä ja kuntotarkastuksia varten. 

8. Lisäksi ruuvikuljettimessa on valvontalaitteita prosessin seurantaa varten ja 

turvalaitteita turvallisen käytön takaamiseksi. Vakiintuneet tarkastelun kohteet ovat 

ruuvin pyörintänopeus ja kuljettimen tukkiutumisen seuranta. 
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Kuva 4. Ruuvikuljettimen rakenne. 

 

Yksi ruuvikuljettimen suurimpia etuja on sen helppo modulaarisuus. Useita sen 

komponenteista ja ominaisuuksista voidaan muokata. Yleisimmät muuttuvat asiat, joita 

asiakkaat voivat toivoa tai kuljetettava materiaali voi vaatia, ovat seuraavat: 

• Rakennemateriaali: kuljetin voidaan valmistaa lähes mistä tahansa 

rakennemateriaalista. Eniten käytetään normaalia rakenneterästä, ruostumatonta 

terästä tai lämmönkestävää terästä. 

• Kuljettimen dimensiot: 

• Pituus: ruuvikuljettimen rungon pituus on asiakkaan päätettävissä. Pituus 

riippuu lähinnä poisto- ja tuloyhteen välisestä matkasta. 

• Profiili: käytetään joko U-mallista tai putkimallista profiilia. Profiilin mitat 

riippuvat halutusta kapasiteetista. Läpileikkaukset on esitetty kuvassa 5. 

• Kuljetuskapasiteetin ja jäähdytyspinta-alan kasvattamiseksi useita 

ruuvikuljettimia voidaan yhdistää yhdeksi kuljettimeksi. Esimerkki kaksi 

kairaisesta ruuvikuljettimesta on esitetty kuvassa 5. 

• Ruuvin kaira: kierteen muokkauksen avulla voidaan parantaa materiaalin 

liikuteltavuutta. Esimerkiksi erittäin takertuvaa ainetta kuljetetaan usein 

keskiputkettoman kairan avulla. Toinen yleinen muutos kierteessä on sen nousun 

tekeminen muuttuvaksi. Muuttuvan nousun avulla voidaan esimerkiksi estää 

materiaalin pakkautumista, koska kierteen nousun kasvaessa materiaalilla on 
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enemmän tilaa laajentua. Kierteen materiaali on yleensä joko rakenneterästä, 

ruostumatonta terästä tai kulutusterästä. 

• Jäähdytys/lämmitys: jos kuljettimessa kuljetettavaa materiaalia halutaan jäähdyttää 

tai lämmittää, tehdään kuljettimen rungosta vaipallinen. Vaipan ja ruuviputken 

sisällä kulkee vettä tai muuta väliainetta, jolla kuljetettavaa materiaalia voidaan 

joko lämmittää tai jäähdyttää. 

 

 

 

Kuva 5. Putkimallinen kouru, U-muotoinen kouru ja kaksikairaisen kuljettimen kouru. 

 

2.2 Jäähdytysruuvi ja lämmönsiirto 

Tässä työssä tutkitaan jäähdytysruuvin käyttäytymistä. Jäähdytysruuvin ero tavalliseen 

ruuvikuljettimeen on kuljetinta ympäröivä vaippa. Vaipassa ja ruuviputkessa kulkee vettä 

tai muuta jäähdytysnestettä.  Materiaalin ja väliaineen välillä tapahtuu lämmönsiirto, joka 

jäähdyttää kuljetettavaa materiaalia. Kuvassa 6 on esitetty esimerkkitapaus 
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jäähdytysruuvin materiaalivirroista. Punaisella merkitty reitti on kuljetettavan kuuman (H) 

materiaalin virta ja sinisellä merkitty on jäähdyttävän (C) aineen virta.  

 

 

 

Kuva 6. Jäähdytysruuvin materiaalivirrat. 

 

Jäähdytysruuvissa kuljetettavan materiaalin ja jäähdyttävän materiaalin tapahtuu epäsuoraa 

lämmönsiirtoa rungon lävitse. Lämmönsiirto on termisen energian siirtymistä 

lämpötilaeroista johtuen. Eli aina kun väliaineessa tai väliaineiden välillä on lämpötilaero, 

niin lämmönsiirtoa tapahtuu. (Incropera 2007, s. 2.) Lämpöä siirtyy pääasiassa kolmella eri 

tavalla: johtuminen, konvektio ja säteily. 

 

Johtumisessa lämpögradientti siirtyy pitkin väliainetta yrittäessään tasata systeemin 

lämpötilaa. Väliaineena voi toimia joko kaasu, neste tai kiinteä aine. Johtumisen 

aiheuttamaa lämmönsiirtymistä esitetään yhtälöllä, jota kutsutaan Fourierin laiksi. 

Fourierin laki ilmoittaa lämpövuon 𝑞" eli lämmönsiirron määrän x-suunnassa pinta-

alayksikköä kohden kohtisuorassa tätä pintaa vasten. (Incropera 2007, s. 3-4.) Laki on 

esitetty seuraavassa yhtälössä: 

 

𝑞" = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (1) 
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missä 

𝑞" lämpövuo[
W

m2
] 

k seinämän materiaalille ominainen lämmönsiirtymisvakio eli 

lämmönjohtavuus[
W

mK
] 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 lämpötilagradientti[

K

m
] 

 

Stationaarisessa tilassa, missä lämpöjakauma on lineaarinen (kuva 7), lämpögradientti 

voidaan kirjata muotoon (Incropera 2007, s. 4):  

 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
=

𝑇2−𝑇1

𝐿
 (2) 

 

jolloin lämpövuoksi voidaan kirjoittaa: 

 

𝑞" = 𝑘
∆𝑇

𝐿
 (3) 

 

missä 

L kappaleen pituus [m] 

∆T lämpötilaero lopun ja alun välillä [K] 

 

 

 

Kuva 7. Yksiulotteista lämmön johtumista (Incropera 2007, s. 4). 
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Jos ruuvikuljettimen materiaalit eivät olisi liikkeessä, voitaisiin materiaalien välinen 

lämmönsiirto laskea pelkän johtumisen avulla olettaen että materiaalien välisen rungon 

seinämän pinta-ala ja materiaalien lämpötilat tiedettäisiin. Materiaalit ovat kuitenkin 

liikkeessä kuljettimen sisällä, joten tämä on huomioitava laskennassa toisen lämmönsiirron 

tyypin muodossa. 

 

Lämpöä siirtyy myös konvektion eli kuljettumisen avulla. Lämpötila pyrkii tasaantumaan 

samalla tavalla kuin johtumisessakin, mutta konvektiossa lämmön siirtyminen tapahtuu 

liikkeessä olevan fluidin ja pinnan välillä, kun näiden välillä on lämpötilaero. Kuvassa 8 on 

esitetty lämmön siirtymistä konvektiossa. Konvektiolämpövuo voidaan ilmoittaa seuraavan 

yhtälön mukaisesti. Tätä yhtälöä kutsutaan Newtonin jäähtymislaiksi. (Incropera 2007, s. 

6-8.) 

 

𝑞" = ℎ(𝑇𝑆 − 𝑇∞) (4) 

 

missä 

h konvektiolämmönsiirtokerroin [
W

m2K
] 

𝑇𝑆 pinnan lämpötila [K] 

𝑇∞ fluidin lämpötila [K] 

 

 

 

Kuva 8. Konvektiolämmönsiirto (Incropera 2007, s. 2). 
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Konvektiolämmönsiirtokerroin riippuu rajapinnan ominaisuuksista. Näihin ominaisuuksiin 

vaikuttavat pinnan geometria, fluidin liikkeen luonne sekä fluidin termodynaamiset 

ominaisuudet.  (Incropera 2007, s. 8.) 

Kolmas lämmönsiirron muoto on säteily. Lämpösäteily on energiaa, jota absoluuttisesta 

nollapisteestä poikkeavassa lämpötilassa oleva aine lähettää. Energia siirtyy 

elektromagneettisina aaltoina. Toisin kuin johtumiseen ja konvektioon, säteilyyn ei tarvita 

väliainetta. (Incropera 2007, s. 9.) Säteilyn vaikutus alkaa näkyä vasta korkeammissa 

lämpötiloissa, missä kuljettimeen tuleva materiaali harvoin on. Tämän diplomityön 

laskennassa säteilyn osuus on erittäin pieni, joten sitä ei tutkita tämän enempää.  

 

Suurin osa jäähdytysruuvin lämmönsiirrosta on epäsuoraa lämmön siirtymistä sekä 

johtumisen että konvektion muodossa. Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön eli 

energian säilymisen lain mukaan kuljettimen kuumalla ja kylmällä puolella tulee olla 

samat lämpövirrat. Näin tapahtuu ideaalisessa ympäristössä, jossa prosessissa ei tapahdu 

mitään häviöitä. Lämpövirta q eli teho, jolla kylmä aine vastaanottaa lämpöä ja kuuma sitä 

luovuttaa, voidaan laskea seuraavasti: 

 

𝑞 = �̇�ℎ𝑐𝑝,ℎ(𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇ℎ,𝑜) = �̇�𝑐𝑐𝑝,𝑐(𝑇𝑐,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖) (5) 

 

missä 

q lämpövirta [W] 

�̇�ℎ kuumalla puolella kulkevan materiaalin massavirta [
kg

s
] 

𝑐𝑝,ℎ kuuman puolen ominaislämpökapasiteetti [
J

kgK
] 

𝑇ℎ,𝑖 kuuman puolen sisääntulolämpötila [K] 

𝑇ℎ,𝑜 kuuman puolen poistumislämpötila [K] 

�̇�𝑐 kylmällä puolella kulkevan materiaalin massavirta [
kg

s
] 

𝑐𝑝,𝑐 kylmän puolen ominaislämpökapasiteetti [
J

kgK
] 

𝑇𝑐,𝑖 kylmän puolen sisääntulolämpötila [K] 

𝑇𝑐,𝑜 kylmän puolen poistumislämpötila [K] 
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Lämpövirta voidaan laskea myös seuraavalla yhtälöllä. Tämä yhtälö kertoo kuinka suuri 

lämpövirta oikeasti aineiden välillä on. Jos lämmönsiirtoalueiden välissä on seinä, 

lämmönsiirtopinta-alana A käytetään sitä puolta seinästä, kummalla on suurempi ala (Saari 

2010, s. 32). 

 

𝑞 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑚 (6) 

 

missä 

U kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

A lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

∆𝑇𝑚 keskimääräinen lämpötilaero kahden aineen välillä [K] 

 

Koska ruuvikuljettimessa materiaalia jäähdytetään kahteen eri suuntaan, rungon ja kairan 

suuntaan, on näille molemmille muodostettava omat lämmönläpäisykertoimet. Pinta-ala 

korvataan pituudella ja piirillä. Tämä muutos on otettu huomioon seuraavassa 

lausekkeessa: 

 

𝑞 = 𝐿1(𝑈𝑓𝑃𝑓 + 𝑈𝑠𝑃𝑠)∆𝑇𝑚 (7) 

 

missä 

𝐿1 lämmönsiirtoon osallistuvan osuuden pituus [m] 

𝑈𝑓 rungon kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

𝑈𝑠 kairan kokonaislämmönläpäisykerroin[
W

m2K
] 

𝑃𝑓 rungon piiri [m] 

𝑃𝑠 kairan piiri [m] 

 

2.3 Laskentasovellus 

Tässä työssä suunniteltavan mitoitusohjelman toiminnan tarkoituksena on selvittää 

prosessin tarvitsema lämpövirta ja verrata sitä kuljettimessa todellisuudessa tapahtuvan 

lämmönsiirron lämpövirtaan. Ohjelmalla tarkistetaan kuljettimen suunnittelun toimivuus. 

Kuvassa 9 on esitetty kaavion muodossa jäähdytysruuvin lämpöteknisen suunnittelun 
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vaiheet. Lähtötietojen ja valitun ruuvityypin avulla selvitetään laskennassa tarvittavat 

arvot. Jos lopussa lämpövirta ei ole riittävä, niin palataan takaisin ruuvityypin valintaan. 

 

 

Kuva 9. Kaavio jäähdytyksen suunnittelun etenemisestä. 

 

Tyypillisesti tarjousta pyytäessään asiakkaalla on selkeä näkemys siitä mitä he haluavat 

kuljettimelta. Kuljetin tulee usein osaksi suurempaa kuljetusjärjestelmää. Kuljetettavan 

materiaalin tilavuus/massavirta eli kuljettimen kapasiteetti määräytyy linjaston muiden 

kuljettimien ja ruuvikuljettimen funktion mukaan. Kuljettimen paikka ja täten myös sen 

pituus määräytyvät myös muiden kuljettimien mukaan. 

 

Kuljetettava materiaali ja kuljettimen ympäristö voivat asettaa rajoituksia kuljettimen 

rakennemateriaaleille. Materiaali voi olla ominaisuuksiltaan esimerkiksi sellaista, että se 

vaatii haponkestävän runkorakenteen. Tärkein lähtötieto lämmönsiirron mallintamisessa on 

lämmönsiirtymiskerroin, joka on aina saatava selville laskentaa varten. Jos sitä ei ilmoiteta 

lähtötiedoissa eikä aikaisempaa materiaalitietoa kyseiselle aineelle ole, tulee materiaalin 

lämmönsiirtymiskerroin aina selvittää kokeiden avulla. Lisäksi materiaalin 

lämmönsiirtymiskerroin ei ole vakio ruuvikuljettimessa vaan se riippuu ruuvin 

pyörimisnopeudesta (van den Hil 2008, s. 4). Liitteessä I on ilmoitettu jäähdytysprosessin 

yleisimpien materiaalien eräitä lämpöteknisiä ominaisuuksia. 

 

Jäähdytysruuvin tapauksessa lähtötiedoissa ilmoitetaan materiaalin tulolämpötila ja suurin 

sallittu poistumislämpötila. Veden tulo- ja poistumislämpötilat määräytyvät usein tehtaan 

sisäisen vedenjakelun ominaisuuksien mukaan. Laskentasovelluksen avulla tarkistetaan, 
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että ruuvikuljettimen jäähdytysteho on riittävä. Lämpötilojen ja muiden lähtötietojen avulla 

sovellus laskee materiaalin jäähdytykseen tarvittavan lämpövirran ja kuljettimen todellisen 

lämpövirran.  

 

Laskentasovellus tehdään Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa hyväksikäyttäen. 

Excel on suurimmalle osalle ihmisistä tuttu ohjelma ja sen muokkaus onnistuu muiltakin 

kuin ohjelman tekijältä ilman suurempaa teknistä osaamista. Hyvällä 

taulukkolaskentasovelluksella on seuraavia ominaisuuksia: 

• Auttaa suorittamaan tehtävän, jota käyttäjä ei muuten pystyisi tekemään 

• Tarjoaa käytännöllisen ratkaisun tehtävään 

• Tuottaa tarkkoja tuloksia ja siinä ei ole vikoja 

• Käyttää sopivia ja tehokkaita menetelmiä työn tekemiseen 

• Tunnistaa virheet 

• Estää tärkeiden tietojen muokkaamista vahingossa 

• Käyttöliittymä on selkeä ja käyttäjä tietää aina kuinka edetä 

• Sen käyttämät kaavat ovat hyvin dokumentoituja 

• Sitä voi muokata helposti ilman suuria muutoksia 

• Sovellusta on pystyttävä käyttämään kaikkialla 

(Walkenbach 2010, s. 101-102.)  
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3 LASKENTASOVELLUS LÄMPÖVIRRAN LASKENTAAN 

 

 

Edellisessä kappaleessa käsiteltiin ruuvikuljettimen ja lämmönsiirron periaatteet. Tässä 

kappaleessa käydään läpi laskentasovelluksen suunnittelu näistä saatujen tietojen pohjalta. 

Laskentasovellusta varten pitää selvittää kaavan 6 tuntemattomat muuttujat: lämpötilaero, 

lämmönsiirtopinta-ala ja lämmönläpäisykerroin. Lämmönsiirtimen, tässä tapauksessa 

jäähdytysruuvin, mitoitus perustuu seuraaviin oletuksiin ja yksinkertaistuksiin (Incropera 

2007, s. 677; Saari 2010, s. 33; Seider 2010, s. 483): 

- Lämmönsiirrin on eristetty ympäristöstä ja lämmönsiirto tapahtuu pelkästään 

kylmän ja kuuman aineen välillä 

- Nestevirtojen tai ympäristön välillä ei ole vuotoja, jolloin lämpöhäviöt ovat 

merkityksettömiä 

- Lämpöä ei synny tai häviä kemiallisten tai ydinreaktioiden, mekaanisen työn tai 

muiden keinojen avulla 

- Aksiaalisuuntainen johtuminen on merkityksetön eli oletetaan, että rungon 

suuntaisesti ei tapahdu johtumista vaan kaikki johtuminen tapahtuu kohtisuorassa 

pintaa nähden 

- Potentiaali- ja kineettisen energian muutokset ovat merkityksettömiä 

- Virtaukset ovat vakaassa tilassa: virtausnopeus on sama koko poikkileikkauksen 

alueella 

- Virtaukset ovat joko samansuuntaisia tai erisuuntaisia toisiinsa nähden 

- Jokaiseen virtaan kohdistuu vain järkeviä entalpiamuutoksia (lämmitys tai 

jäähdytys) ominaislämpökapasiteetin pysyessä vakiona  

- Materiaalien ominaisuuksien oletetaan olevan vakiot 

- Kokonaislämmönläpäisykerroin on vakio kuljettimen joka pisteessä 

- Sama vesi kulkee sekä rungon vaipassa ja kairan putkessa 

 

3.1 Lämpötilaero 

Lämpövirran laskemiseksi tulee selvittää materiaalien välinen lämpötilaero, joka aiheuttaa 

näiden materiaalien välisen lämmönsiirron. Laskennassa käytetään LMTD-menetelmää eli 

kaavan 6 lämpötilaero ∆𝑇𝑚 korvataan logaritmisella keskimääräisellä lämpötilaerolla ∆𝑇𝑙𝑚. 
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Keskiarvoinen lämpötila loppu- ja alkulämpötilan välillä on helpompi laskea, mutta 

logaritminen arvo ∆𝑇𝑙𝑚 vastaa paremmin totuutta.  Aineiden lämpötilaero on eri joka 

pinnan pisteessä, mutta niiden keskiarvoinen ero pysyy samana. Kyseinen lämpötilaero 

voidaan laskea seuraavasti (Saari 2010, s. 36): 

 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln ∆𝑇1
∆𝑇2

  (8) 

 

missä 

∆𝑇𝑙𝑚 logaritminen keskimääräinen lämpötilaero [K] 

∆𝑇1 kuljettimen alkupään lämpötilaero [K] 

∆𝑇2 kuljettimen loppupään lämpötilaero [K] 

 

Kaavasta 6 voidaan todeta, että mitä suurempi lämpötilaero saavutetaan, niin sitä suurempi 

on myös lämpöteho. Jäähdytysruuvissa pyritään käyttämään aina vastavirtaista jäähdytystä, 

mutta tietyissä tapauksissa myös samansuuntaista virtausta käytetään. Kuvasta 10 nähdään, 

että loppu- ja alkupään lämpötilaerot ∆𝑇1 ja ∆𝑇2 voidaan laskea seuraavasti 

samansuuntaiselle virtaukselle: 

 

∆𝑇1 = (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑖)  (9) 

∆𝑇2 = (𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑜) (10) 

 

 

Kuva 10. Myötävirtaisen lämmönsiirron lämpötilajakaumat (Saari 2010, s. 36). 
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Vastaavasti kuvasta 11 nähdään, että lämpötilaerot ∆𝑇1 ja ∆𝑇2 vastakkaissuuntaiselle 

virtaukselle voidaan laskea:  

 

∆𝑇1 = (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜) (11) 

∆𝑇2 = (𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖) (12) 

 

 

 

Kuva11. Vastavirtaisen lämmönsiirron lämpötilajakaumat (Saari 2010, s. 36). 

 

Kuvasta 10 nähdään, että samansuuntaisessa virtauksessa kylmän aineen 

ulosmenolämpötila on aina pienempi kuin kuuman vastaava. Lämmönsiirtoa rajoittava 

tekijä myötävirtauksessa on siis kylmän puolen ulosmenolämpötila 𝑇𝑐,𝑜. 

Vastakkaissuuntaisella virtauksella taas kylmän puolen ulosmenolämpötila voi ylittää 

kuuman puolen ulosmenolämpötilan. Vastavirtaisessa lämmönsiirrossa kylmän puolen 

sisääntulolämpötila 𝑇𝑐,𝑖 on rajoittava tekijä. Näin ollen vastavirtaista menetelmää 

suositaan, koska se tarjoaa suuremman lämmönsiirron. Samansuuntaista virtausta 

käytetään, jos esimerkiksi halutaan rajoittaa kylmän nesteen poistumislämpötilaa, koska se 

on jo valmiiksi rajoittunut prosessissa. Lisäksi samansuuntaisella virtauksella lämmönsiirto 

on aluksi nopeaa. Alussa lämpötilakeskiarvo on kaikista suurin, joten lämmönsiirto on 

nopeimmillaan. Lisäksi myötävirtaista joudutaan käyttämään, jos kuljettimen rakenne 

pakottaa. (Nath 2014.) 
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3.2 Lämmönsiirtopinta-ala 

Lämpövirtaa laskettaessa tarvitaan lämmönsiirrossa oleva pinta-ala. Lämpövirran 

lausekkeesta (kaava 6) nähdään, että lämpövirta on suoraan verrannollinen pinta-alaan. 

Efektiivisessä lämmönsiirtopinta-alassa tulee ottaa vaipan, ruuviputken ja kierteen 

pinta-ala huomioon. Kuvassa 12 on esitetty laskennassa käytetyt kuljettimen rungon 

poikkileikkaukset. Turkoosilla värillä ja tekstillä on ilmoitettu missä jäähdyttävä aine, tässä 

tapauksessa vesi, kulkee. 

 

  

 

Kuva 12. Jäähdytysruuvin yleisimmät profiilit 
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Ruuvin täyttöaste vaikuttaa pinta-alan suuruuteen. Täyttöaste on prosenttiluku, joka kertoo 

kuinka suuren alan kuljetettava materiaali täyttää koko poikkileikkauksen pinta-alasta. 

Kuvassa 13 nähdään täyttöasteen vaikutus materiaalin sijaintiin eri täyttöasteilla. 

Esimerkiksi hyvin pienellä täyttöasteella ruuviputki ei ole suorassa kontaktissa 

jäähdytettävän aineen kanssa. Kun täyttöaste nousee yli 45 %, on keskiputki täysin 

kosketuksissa materiaalin kanssa. 

 

 

 

Kuva 13. Materiaalin keskimääräinen sijainti eri täyttöasteilla (Screw conveyor 

components & design 2012). 

 

Kuvassa 14 on esitetty yksinkertaistettu malli täyttöasteen jakautumisesta 

ruuvikuljettimessa. Kuvassa poikkileikkauksen pinta-ala on jaettu kahteenkymmeneen 

samankokoiseen alueeseen. Kuvasta on laskettu kuljettimeen kosketuksissa olevat alueet, 

joiden prosentuaaliset osuudet rungon ja kairan koko alasta on kirjattu kuvan 15 

pylväskaavioon. 
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Kuva 14. Täyttöasteen jakautuminen ruuvikuljettimessa 

 

 

Kuva 15. Kuljettimen täyttöasteen vaikutus efektiiviseen lämmönsiirtopinta-alaan 
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3.2.1 Runko 

Käytettyjen runkomallien dimensiot näkyvät kuvassa 16. Täyttöasteen vaikutus pitää ottaa 

huomioon pinta-alaa laskettaessa. Tämä otetaan huomioon myöhemmin efektiivistä pinta-

alaa laskettaessa. Putkimallisen ruuvikuljettimen lämmönsiirtopinta-ala kylmälle 

(ulkopuoli) ja kuumalle puolelle (sisäpuoli) lasketaan seuraavasti: 

 

𝐴𝑓,𝑐 = 2𝜋𝑟𝑓,𝑜𝐿𝑓 = 𝜋𝐷𝑓,𝑜𝐿𝑓  (13) 

𝐴𝑓,ℎ = 2𝜋𝑟𝑓,𝑖𝐿𝑓 = 𝜋𝐷𝑓,𝑖𝐿𝑓  (14) 

 

missä 

𝐴𝑓,𝑐 runkoputken kylmänpuolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝑟𝑓,𝑜 runkoputken ulkosäde [m]  

𝐷𝑓,𝑜 runkoputken ulkohalkaisija [m] 

𝐿𝑓 rungon pituus [m] 

𝐴𝑓,ℎ runkoputken kuuman puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝑟𝑓,𝑖 runkoputken sisäsäde [m]  

𝐷𝑓,𝑖 runkoputken sisähalkaisija [m] 

 

Kourumallisen rungon suorien sivujen pituudella ei ole juuri merkitystä pinta-alaan, koska 

kuljetin ei täyty kokonaan vaan pelkästään ruuviputken ympärille. Pinta-ala voidaan laskea 

putkimallisen mukaisesti, mutta asia on otettava huomioon efektiivistä pinta-alaa 

laskettaessa. 
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Kuva 16. Rungon dimensiot. 

 

3.2.2 Ruuviputki 

Ruuvikuljettimen ruuviputken pituus määräytyy kuljetettavan matkan mukaan. Putken 

halkaisijalla ja seinämänvahvuudella voidaan kuljetuskapasiteetin lisäksi muuttaa 

jäähdytysominaisuuksia ja kestävyysominaisuuksia. Kuljettimen täyttöaste vaikuttaa myös 

ruuviputken efektiiviseen pinta-alaan. Tämä otetaan huomioon myöhemmin efektiivistä 

pinta-alaa laskettaessa. Ruuviputken pinta-ala koostuu putken paljaasta alasta ja kierteiden 

alasta. Ruuviputken ja kierteen pituus oletetaan samaksi. Kuvassa 17 on esitetty putken 

dimensiot, joiden avulla ruuviputken pinta-alat lasketaan seuraavasti: 
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𝐴𝑠,ℎ = 𝑁𝐴𝑡 + 𝐴𝑝 (15) 

𝐴𝑠,𝑐 = 2𝜋𝑟𝑝,𝑖𝐿𝑠 = 𝜋𝐷𝑝,𝑖𝐿𝑠  (16)  

𝐴𝑝 = 2𝜋𝑟𝑝,𝑜(𝐿𝑠 − 𝑁𝑡𝑡) =  𝜋𝐷𝑝,𝑜(𝐿𝑠 − 𝑁𝑡𝑡)  (17) 

 

missä 

𝐴𝑠,ℎ kairan kuuman puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

N kierteiden lukumäärä [kpl] 

𝐴𝑡 kierteen pinta-ala [m²] 

𝐴𝑝 ruuviputken paljas pinta-ala [m²] 

𝐴𝑠,𝑐 kairan kylmän puolen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝑟𝑝,𝑖 ruuviputken sisäsäde [m]  

𝐿𝑠 kairan/ruuviputken pituus [m]  

𝐷𝑝,𝑖 ruuviputken sisähalkaisija [m]  

𝑟𝑝,𝑜 ruuviputken ulkosäde [m]  

𝑡𝑡 rivan paksuus [m]  

𝐷𝑝,𝑜 ruuviputken ulkohalkaisija [m] 

 

 

 

Kuva 17. Ruuviputken dimensiot. 
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Ruuvin kierteet toimivat kuten lämmönsiirtimen rivat. Ripoja käytetään lisäämään lämmön 

siirtymistä pinnasta kasvattamalla efektiivistä pinta-alaa (Incropera 2007, s. 139). Ruuvin 

kierteellä on siis jäähdytysruuvissa kaksi tehtävää, materiaalin siirtäminen ja jäähdytyksen 

lisääminen. Pinta-alaa laskettaessa kierre mallinnetaan kuten ripa jäähdytetyllä pinnalla 

(kuva 18). Laskennan yksinkertaistamiseksi rivan pään ajatellaan adiabaattiseksi eli siinä ei 

liiku lämpöä. Tämä tulee huomioida kierteen pinta-alan laskennassa, jolloin käytetään 

korjattua rivan ulkosädettä. Tämän avulla pyritään korjaamaan rivan kärjen käyttäytymistä. 

(Incropera 2007, s. 149.) Yhden rivan lämmönsiirtopinta-ala 𝐴𝑡 lasketaan seuraavasti 

(Incropera 2007, s. 152): 

 

𝐴𝑡 = 2𝜋(𝑟2𝑐
2 + 𝑟1

2) (18) 

𝑟2𝑐 = 𝑟2 +
𝑡𝑡

2
 (19) 

 

missä 

𝑟1 rivan sisäsäde [m] 

𝑟2𝑐 rivan korjattu ulkosäde [m] 

𝑟2 rivan ulkosäde [m] 

 

 

 

Kuva 18. Kairan kierteen dimensiot (Incropera 2007, s. 154). 
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Näin ollen kaava 15 kairan pinta-alasta muuttuu seuraavaan muotoon:  

 

𝐴𝑠,ℎ = 𝑁𝐴𝑡 + 𝐴𝑝 = 𝑁 ∗ 2𝜋(𝑟2𝑐
2 + 𝑟1

2) + 2𝜋𝑟𝑝,𝑜(𝐿𝑠 − 𝑁𝑡𝑡) (20) 

 

Kairan pyöriessä rivan lämpötila muuttuu koko ajan. Tämän takia rivalle pitää laskea 

ripahyötysuhde, joka ottaa huomioon lämpötilan muutokset rivassa. (Ouvinen 1990, s. 20.) 

Rivan tehokkuus 𝜂𝑡  pyöreälle rivalle voidaan selvittää seuraavan lausekkeen avulla 

(Incropera 2007, s. 152-153): 

 

𝜂𝑡 = 𝐶2
𝐾1(𝑚𝑟1)𝐼1(𝑚𝑟2𝑐)−𝐼1(𝑚𝑟1)𝐾1(𝑚𝑟2𝑐)

𝐼0(𝑚𝑟1)𝐾1(𝑚𝑟2𝑐)+𝐾0(𝑚𝑟1)𝐼1(𝑚𝑟2𝑐)
 (21) 

𝐶2 =
(

2𝑟1
𝑚

)

(𝑟2𝑐
2 −𝑟1

2)
 (22)  

𝑚 = (
2ℎ𝑡,𝑚

𝑘𝑡𝑡𝑡
)

½

 (23) 

 

missä 

𝜂𝑡 ripahyötysuhde [-] 

𝐶2 rivan tehokkuuskerroin [-] 

𝐼0, 𝐼1, 𝐾0, 𝐾1 modifioituja ensimmäisen ja toisen tyypin Besselin funktioita [-] 

m ripaparametri [m−1] 

ℎ𝑡.𝑚 kierteen ja materiaalin välinen lämmönsiirtymiskerroin [
W

m2K
] 

𝑘𝑡 kierteen lämmönjohtavuus [
W

mK
] 

 

Rivan hyötysuhde selittää yhden rivan tehokkuutta. Koko kairan, johon rivat on kiinnitetty, 

tehokkuutta taas voidaan havainnollistaa seuraavan kokonaishyötysuhteen avulla 

(Incropera 2007, s. 154): 

 

𝜂0 = 1 −
𝑁𝐴𝑡

𝐴𝑠,ℎ
(1 − 𝜂𝑡) (24) 

 

missä 

𝜂0 kokonaishyötysuhde [-] 
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3.2.3 Efektiiviset lämmönsiirtopinta-alat 

Lämpövirran laskemiseen tarvitaan kuljettimen pinta-alat, joissa lämmönsiirto tapahtuu. 

Tämä efektiivinen lämmönsiirtopinta-ala on aiemmin laskettujen lämmönsiirtopinta-alojen 

osuus, joka on kosketuksissa materiaalin kanssa. Tätä prosenttiosuutta voidaan arvioida 

kuvan 15 avulla. Pinta-alaa laskettaessa pitää ottaa huomioon täyttöasteen ja 

ripahyötysuhteen vaikutukset seuraavien kaavojen mukaisesti. Kaavoja voidaan käyttää 

sekä kylmälle että kuumalle puolelle, laskuissa käytettävä pinta-ala valitaan sen mukaan. 

 

𝐴𝑓,𝑒𝑓𝑓 = 𝜂𝑓𝐴𝑓 (25) 

𝐴𝑠,𝑒𝑓𝑓 = 𝜂𝑠𝜂0𝐴𝑠 (26) 

 

missä 

𝐴𝑓,𝑒𝑓𝑓 rungon efektiivinen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝜂𝑓 täyttöasteen vaikutuksen huomioiva kerroin rungolle [-] 

𝐴𝑓 rungon lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝐴𝑠,𝑒𝑓𝑓 kairan efektiivinen lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

𝜂𝑠 täyttöasteen vaikutuksen huomioiva kerroin kairalle [-] 

𝐴𝑠 kairan lämmönsiirtopinta-ala [m²] 

 

3.3 Kokonaislämmönläpäisykerroin 

Lämpövirta voidaan määritellä myös lämpöpiirin avulla, joka on verrattavissa sähköiseen 

piiriin ja Ohmin lakiin. Tällöin lämpövirta lasketaan lämmönläpäisykertoimen ja pinta-alan 

sijasta lämpövastuksien avulla. (Saari 2010, s. 56.) Seuraavaksi on esitetty lämpövirran q 

kaava ja siitä kaavan 6 avulla johdettu lämpövastuksen 𝑅𝑡𝑜𝑡 kaava: 

 

𝑞 =
∆T

𝑅𝑡𝑜𝑡
 (27) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑈𝐴
 (28) 

 

missä 

𝑅𝑡𝑜𝑡 konvektiosta ja johtumisesta aiheutuva kokonaisvastus [
K

W
] 
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Lämmönläpäisykertoimeen vaikuttavat sekä kuljettimen geometria että kuljetettavan 

materiaalin ominaisuudet. Se on keskeisessä asemessa laskennassa, mutta sen tulos on 

usein epätarkin kaikista. Kuten edellä todettiin, voidaan lämpövirta laskea myös 

kokonaislämpövastuksen avulla. Kokonaislämpövastus koostuu konvektion ja johtumisen 

lämpövastuksista sekä pintojen likakerroksien aiheuttamista vastuksista (Saari 2010, s. 57). 

Konvektiovastus lasketaan seuraavasti: 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝐴
 (29) 

 

missä 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 konvektiolämpövastus [
K

W
] 

 

Vastaavasti johtumiselle lasketaan vastus (Saari 2010, s. 57):  

 

𝑅𝑤 =
𝑡𝑤

𝑘𝑤𝐴
  (levy, jolla on sama ala molemmin puolin) (30) 

𝑅𝑤 =
ln

𝐷0
𝐷1

2𝜋𝑘𝑤𝐿1
  (putki) (31) 

 

missä 

𝑅𝑤 johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑡𝑤 seinän paksuus [m] 

𝑘𝑤 seinän lämmönjohtavuus [
W

mK
] 

𝐷0 putken sisähalkaisija [m]  

𝐷1 putken ulkohalkaisija [m] 

 

Kuvassa 19 on esitetty lämpöpiiri, kun molemmilla pinnoilla on likakerrokset. 

Likaantumisesta johtuva vastus lasketaan likaantumiskertoimien 𝑅"𝑓 avulla, joita löytyy 

taulukosta 1. Tämä vastus lasketaan kaavan 32 mukaisesti (Saari 2010, s. 57): 
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Kuva 19. Likaantuneiden pintojen lämpöpiiri (Saari 2010, s. 57) 

 

Taulukko 1. Likaantumiskertoimia (Incropera 2007, s. 674). 

Neste 𝑹"𝒇  [
𝐦𝟐𝐊

𝐖
] 

Merivesi ja kattilan syöttövesi (alle 50 °C) 0,0001 

Merivesi ja kattilan syöttövesi (yli 50 °C) 0,0002 

Jokivesi (alle 50 °C) 0,0002-0,001 

Polttoöljy 0,0009 

Jäähdytysnesteet 0,0002 

Höyry 0,0001 

 

𝑅𝑓 =
𝑅"𝑓

𝐴
  (32) 

 

missä 

𝑅𝑓 likaantumisvastus [
K

W
]  

𝑅"𝑓 likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin [
m2K

W
]  
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Nyt kaava 28 voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑈𝐴
=

1

𝑈ℎ𝐴ℎ
=

1

𝑈𝑐𝐴𝑐
= 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,ℎ + 𝑅𝑓,ℎ + 𝑅𝑤 + 𝑅𝑓,𝑐 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐 

=
1

ℎℎ𝐴ℎ
+

𝑅"𝑓,ℎ

𝐴ℎ
+ 𝑅𝑤 +

𝑅"𝑓,𝑐

𝐴𝑐
+

1

ℎ𝑐𝐴𝑐
 (33) 

 

missä 

𝑈ℎ, 𝑈𝑐 kokonaislämmönläpäisykerroin, kylmä ja kuuma puoli[
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝐴ℎ, 𝐴𝑐 lämmönsiirtopinta-ala, kuuma ja kylmä puoli [m²] 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,ℎ, 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐 konvektiolämpövastus, kuuma ja kylmä puoli [
K

W
] 

𝑅𝑓,ℎ, 𝑅𝑓,𝑐 likaantumisvastus, kuuma ja kylmä puoli [
K

W
]  

ℎℎ, ℎ𝑐 lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
W

m2K
] 

𝑅"𝑓,ℎ, 𝑅"𝑓,𝑐 likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
m2K

W
]  

 

Kaavan avulla voidaan nyt selvittää lämmönläpäisykerroin. Käsiteltäväksi puoleksi 

valitaan pinta-alalta suurempi puoli. Rungon kohdalla suurempi ala on kylmällä eli veden 

puolella. Ruuvin kierteen ja rungon väliin jää pieni välys, johon voi jäädä materiaalia 

staattiseen tilaan, mutta tämä on harvinaista ja siksi sitä ei ole usein otettu huomioon. Jos 

kuljetin oletetaan itsestään puhdistuvaksi, niin likaantumista ei tapahdu kuin pelkästään 

veden puolella. Kuljettimen likaantuminen ja staattisen materiaalin osuus on ilmoitettu 

suluilla seuraavassa kaavassa. Kaavasta 28 ratkaisemalla saadaan rungon 

lämmönläpäisykertoimeksi: 

 

𝑈𝑐 = [
𝐴𝑓,𝑐

𝐴𝑓,ℎℎ𝑓,ℎ
+ (

𝐴𝑓,𝑐

𝐴𝑓,ℎ
𝑅"𝑓,𝑓,ℎ) + (𝐴𝑓,𝑐𝑅𝑤,𝑠𝑡𝑎) + 𝐴𝑓,𝑐𝑅𝑤,𝑓 + 𝑅"𝑓,𝑓,𝑐 +

1

ℎ𝑓,𝑐
]

−1

 (34) 

 

missä 

ℎ𝑓,ℎ, ℎ𝑓,𝑐 rungon lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
W

m2K
] 
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𝑅"𝑓,𝑓,ℎ, 

𝑅"𝑓,𝑓,𝑐 rungon likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
m2K

W
]  

𝑅𝑤,𝑠𝑡𝑎 staattisen osuuden johtumislämpövastus [
K

W
] 

𝑅𝑤,𝑓 rungon johtumislämpövastus [
K

W
] 

 

Kairan lämmönläpäisykerrointa laskettaessa on otettava rivan aiheuttama 

kokonaishyötysuhde huomioon kairan ulkopuolisessa pinta-alassa. Kairan ulkopuoli on 

alaltaan suurempi kuin sisäpuoli, joten kuuman puolen pinta-alaa käytetään laskennassa. 

Samalla tavalla kuin rungon tapauksessa, kun kuljetin oletetaan itsestään puhdistuvaksi, 

niin likaantumista ei tapahdu kuin veden puolella. Kairan lämmönläpäisykertoimeksi 

saadaan kaavasta 28 ratkaisemalla:  

 

𝑈ℎ = [
1

𝜂0ℎ𝑠,ℎ
+ (

𝑅"𝑓,𝑠,ℎ

𝜂0
) + (𝐴𝑠,ℎ𝑅𝑤,𝑠𝑡𝑎) + 𝐴𝑠,ℎ𝑅𝑤,𝑠 +

𝐴𝑠,ℎ

𝐴𝑠,𝑐
𝑅"𝑓,𝑠,𝑐 +

𝐴𝑠,ℎ

𝐴𝑠,𝑐ℎ𝑠,𝑐
]

−1

 (35) 

missä 

ℎ𝑠,ℎ, ℎ𝑠,𝑐 kairan lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
W

m2K
] 

𝑅"𝑓,𝑠,ℎ, 

𝑅"𝑓,𝑠,𝑐 kairan likaantumisen lämmönsiirtymiskerroin, kuuma ja kylmä puoli [
m2K

W
]  

𝑅𝑤,𝑠 kairan johtumislämpövastus [
K

W
] 

 

3.4 Laskentasovelluksen ulkoasu ja käyttäminen 

Liitteessä II on esitetty laskentasovelluksen etusivu. Tämä laskentasovellus on suunniteltu 

laskemaan putkimallisen jäähdytysruuvin kapasiteetin ja lämpövirran. Ohjelma voidaan 

muokata tarvittaessa muille runkotyypeille tai kokonaan toisenlaiselle kuljetintyypille 

kuten ketjukuljettimelle. Taulukkolaskentaohjelmaan sijoitetaan taulukon 1. mukaiset 

lähtötiedot. Alasvetovalikoista valitaan tutkittavan rakenteen osien materiaalit, kuljetettava 

materiaali ja jäähdyttävä materiaali. Nämä valinnat asettavat automaattisesti materiaaleista 

tarvittavat lämpöominaisuudet laskentataulukkoon. Alasvetovalikkoon voi halutessaan 
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lisätä uusia materiaaleja tai valinnan voi ohittaa kokonaan. Tällöin materiaalien 

ominaisuuksien arvot asetetaan suoraan laskentataulukkoon. 

 

Taulukko 2. Laskentasovellukseen sijoitettavat lähtötiedot. 

Syötettävä arvo Yksikkö 

Rungon ulkohalkaisija mm 

Rungon paksuus mm 

Rungon pituus mm 

Jäähdyttävän osuuden pituus mm 

Ruuviputken ulkohalkaisija mm 

Ruuviputken paksuus mm 

Kierteen ulkohalkaisija mm 

Kierteen paksuus mm 

Kierteen nousu mm 

Kierteen pituus mm 

Ruuvin nousukulma ° 

Ruuvin täyttöaste - 

Ruuvin pyörimisnopeus rpm 

Kuljetettavan materiaalin tiheys kg/m³ 

Täyttöasteen huomioiva kerroin rungolle - 

Täyttöasteen huomioiva kerroin kairalle - 

  

Rungon/kuljetettavan materiaalin välinen lämmönsiirtymiskerroin W/m²K 

Rungon lämmönjohtavuus W/mK 

Ruuviputken ja kuljetettavan materiaalin välinen lämmönsiirtymiskerroin W/m²K 

Ruuviputken lämmönjohtavuus W/mK 

Kierteen ja kuljetettavan materiaalin välinen lämmönsiirtymiskerroin W/m²K 

Kierteen lämmönjohtavuus W/mK 

Kuljetettavan materiaalin lämmönjohtavuus W/mK 

Kuljetettavan materiaalin ominaislämpökapasiteetti kJ/kgK 

Jäähdyttävän materiaalin ominaislämpökapasiteetti kJ/kgK 
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Taulukko 2 jatkuu. Laskentasovellukseen sijoitettavat lähtötiedot. 

Syötettävä arvo Yksikkö 

Kuuman materiaalin sisääntulolämpötila °C 

Kuuman materiaalin poistumislämpötila °C 

Kylmän materiaalin sisääntulolämpötila °C 

Kylmän materiaalin poistumislämpötila °C 

 

Kun kuljettimen dimensiot ja muut toimintaan vaikuttavat arvot on lisätty, laskee ohjelma 

kuljettimen lämmönsiirtopinta-alan ja kuljettimella saavutettavan kuljetuskapasiteetin. 

Seuraavaksi valitaan kuljettimen materiaalit. Näistä saatujen tietojen ja aiemmin 

ilmoitettujen kuljettimen mittojen avulla laskentasovellus laskee kuljettimen 

kokonaislämmönläpäisykertoimen. Keskimääräinen logaritminen lämpötilaero saadaan 

prosessille ilmoitettujen lämpötilojen mukaan. Näiden kaikkien välivaiheiden tuloksien 

avulla laskentasovellus laskee jäähdytysprosessin tarvitseman lämpövirran sekä 

kuljettimesta irti saatavan lämpövirran. 

 

Sovellus ilmoittaa onko kuljettimen mitoitus hyväksyttävissä rajoissa. Valmis laskenta 

kertoo myös jäähdytykseen tarvittavan jäähdytysaineen tilavuusvirran määrän. Lisäksi 

ohjelma kertoo kuinka pitkä samankokoisen kuljettimen pitäisi olla, jotta tarvittava 

lämpövirta saavutetaan. Tämä helpottaa arvioimaan kuinka paljon lämmönsiirtopinta-alaa 

tulisi lisätä.  Toinen laskentaohjelman ominaisuus, jolla kuljetinta voidaan arvioida, on 

materiaalin minimilämpötila. Se ilmoittaa kuinka alas jäähdytettävän materiaalin 

poistumislämpötila voidaan nykyisen laskennan mukaisella kuljettimella saada. 

 

3.5 Laskentasovelluksen verifiointi ja validointi 

Laskentasovelluksen toimivuutta mitataan vertailemalla sitä esimerkkitapauksesta 

saatuihin arvoihin. Teollisuudessa käytössä olevista neljästä jäähdytetystä 

ruuvikuljettimesta selvitetään ja mitataan tarvittavat tiedot. Samojen lähtötietojen avulla 

lasketaan sovelluksen avulla kyseisen kuljettimen jäähdytysominaisuudet. Seuraavassa 

taulukossa on esitetty neljän jäähdytetyn ruuvikuljettimen mitatut ja lähtötiedoista saadut 

ominaisuudet. 
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Taulukko 3. Esimerkkitapauksen mittauspöytäkirja. 

Ominaisuus Arvo 

Kuljetin #1 #2 #3 #4 

Kierteen materiaali S355 

Kierteen ulkohalkaisija 400 mm 

Kierteen paksuus 12 mm 

Kierteen nousu 330 mm 

Kierteen pituus 7300 mm 

  

Ruuviputken materiaali S355 

Ruuviputken ulkohalkaisija 273 mm 

Ruuviputken paksuus 12,5 mm 

  

Rungon materiaali S355 

Rungon sisähalkaisija 432 mm 

Rungon paksuus 12,5 mm 

Rungon pituus 8300 mm 

  

Ruuvin nousukulma 8° 

Ruuvin täyttöaste 5 % 

Ruuvin pyörimisnopeus 0,6 rpm (3,1rpm 50Hz) 

  

Kuljetettava materiaali Pohjatuhka 

Kuljetettavan materiaalin tilavuus/massavirta 0,5 m³/h 

Kuljetettavan materiaalin tiheys 0,8 t/i-m³ 

Kuljetettavan materiaalin tulolämpötila 1. yhde 450°C 420°C 450°C 410°C 

Kuljetettavan materiaalin tulolämpötila 2. yhde 385°C 390°C 400°C 440°C 

Kuljetettavan materiaalin poistumislämpötila 90°C 60°C 65°C 65°C 
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Taulukko 3 jatkuu. Esimerkkitapauksen mittauspöytäkirja. 

Ominaisuus Arvo 

Kuljetin #1 #2 #3 #4 

Jäähdyttävä materiaali Vesi 

Jäähdyttävän materiaalin tilavuus/massavirta 

vaippa 

1,7 kg/s 1,8 kg/s 1,75 kg/s 1,7 kg/s 

Jäähdyttävän materiaalin tilavuus/massavirta 

akseli 

1,5 kg/s 1,45 kg/s 1,5 kg/s 1,6 kg/s 

Jäähdyttävän materiaalin tulolämpötila vaippa 28°C 28°C 28°C 28°C 

Jäähdyttävän materiaalin tulolämpötila akseli 28°C 28°C 28°C 28°C 

Jäähdyttävän materiaalin poistumislämpötila 

vaippa 

38°C 41°C 37°C 38°C 

Jäähdyttävän materiaalin poistumislämpötila 

akseli 

39°C 39°C 39°C 38°C 

 

Kaikki neljä kuljetinta ovat lähes samanlaisia, joten niistä otetaan yksi esimerkkitapaus. 

Laskentaohjelmalla lasketaan esimerkkikuljettimella saavutettava lämpövirta sekä 

prosessin vaatima lämpövirta. Esimerkkiruuvikuljettimessa tuhkaa jäähdytetään 8 metrin 

matkalla. Tuhkan materiaalivirta on 400 kg/h ja sen lämpötila tullessa on 450 °C ja 

poistuessa 60 °C. Jäähdytyksessä käytetty vesi saapuu 28 °C ja poistuu kuljettimesta 

lämpötilassa 40 °C. Kuvasta 15 nähdään ruuvikuljettimen täyttöasteen ollessa 5 %, että 

rungon efektiivinen pinta-ala on 20 % koko rungon alasta ja kairan efektiivinen pinta-ala 

on noin 5 % koko kairan pinta-alasta. Jäähdytysprosessi tarvitsee 36 kW lämpötehon, jotta 

tuhkan lämpötila laskee halutun 310 °C. Jäähdytysruuvin rakenne 5 % täyttöasteella 

mahdollistaa lämpövirran, joka on suuruudeltaan 36 kW. 

 

3.6 Jäähdytysprosessiin vaikuttavat tekijät 

Tässä kappaleessa selvitetään miten eri parametrit vaikuttavat jäähdytysprosessiin. 

Esimerkiksi materiaalien välisille lämmönsiirtokertoimille ei ole suoraan olemassa 

kirjallisuudesta löytyviä tarkkoja taulukoituja arvoja. Kuvassa 20 on esitetty miten 

kuljetettava materiaali jäähtyy +400 °C lämpötilasta alaspäin veden eri 
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lämmönsiirtokertoimilla kuljettimen pituuden funktiona. Tutkittava kuljetin on 500-

kokoluokan jäähdytetty ruuvikuljetin sille tyypillisillä mitoilla ja lähtöarvoilla laskettuna. 

 

 

 

Kuva 20. Materiaalin lämpötila veden eri lämmönsiirtokertoimilla.  

 

Jäähdytettävän materiaalin lämmönsiirtokerroin tulisi aina selvittää jokaiselle eri 

tapaukselle erikseen laboratoriotestien avulla. Kertoimeen vaikuttavat materiaalit, 

kuljetettavan materiaalin raekoko sekä kuljettimen pyörimis- tai kuljetusnopeus. Kuvassa 

21 on kuvattu 500-kokoluokan ruuvin jäähdytyskapasiteetin muutosta kuljetettavan 

materiaalin ja kuljettimen rakennemateriaalin välisen lämmönsiirtokertoimen muuttuessa. 

Pelkkä rungon paksuuden muutos ei aiheuta isoja eroja lämpövirrassa, kun liikutaan 5-20 

mm paksuuksissa. 
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Kuva 21. Materiaalin lämpötila eri lämmönsiirtokertoimilla. 

 

Kuvassa 22 on kuvattu lämmönsiirtopinta-alan vaikutusta jäähdytysprosessiin. Tämän 

tyyppisten viivadiagrammien avulla on yksinkertaista osoittaa jäähdytystä suunnittelevalle 

henkilölle minkä kokoluokan kuljettimesta kannattaa suunnittelua lähteä aloittamaan, että 

haluttu lopputulos saavutettaisiin. Kuvassa 23 on esitetty kuinka kuljetettavan materiaalin 

lämpötila muuttuu kuljettimessa, kun lämpötilan alkuarvoa varioidaan. 
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Kuva 22. Lämmönsiirtopinta-alan muutoksen vaikutus lämpötilan laskuun. 

 

 

Kuva 23. Alkulämpötilan vaikutus materiaalin poistumislämpötilaan.  
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4 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

 

Jäähdytysruuvin toimintaa ja prosessin teoriaa tutkittaessa havaittiin, että lämmönsiirto 

tapahtuu samalla tavalla kuin esimerkiksi voimalaitosten lämmönsiirtimissä. 

Ruuvikuljettimen tapauksessa lämpöä siirtyy kuitenkin kahteen kuljettimen osaan ja 

käsiteltävät materiaalit ovat muutakin kuin vettä. Nämä huomioon otettua luotiin 

prosessista laskentaohjelma. Jäähdytysprosessin laskennasta tehtiin selkeä ja tarkka 

selostus, jota voi tarvittaessa käyttää opasteena laskentaohjelman käytössä. 

 

Laskentaohjelma toimii oikein, jos kaikki tarvittavat lähtöarvot tiedetään. Siinä piilee myös 

lämmönsiirtoprosessin ennustamisen ongelma. Asiakkailta saadut lähtöarvot ovat usein 

vajavaiset ja laskenta sisältää monia muuttujia, joille ei ole olemassa taulukoituja arvoja. 

Nämä tapauskohtaiset muuttujien arvot täytyy aina selvittää kokeiden avulla, joka taas vie 

aikaa. Testiruuvi on erittäin epäkäytännöllinen tapa selvittää materiaalien ominaisuuksia. 

Testilaitteistoja tulisi olla useita kokoja, jotta laskentaan saadaan oikeat arvot. Monet 

ominaisuudet ovat riippuvaisia kuljettimen koosta ja kuljetusnopeudesta. Kuljetettavaa 

materiaalia tarvitaan erittäin paljon ja se täytyy saada korkeaan lämpötilaan. Oikeaa 

materiaalia ei ole välttämättä mahdollista saada asiakkaalta vielä tässä vaiheessa, jos 

milloinkaan. Kuljettimen myyntivaiheessa asiakkaalle tarjousta tehdessä ei ole aikaa 

tällaiseen. Tällöin on usein turvauduttava vanhoihin tietoihin vastaavasta materiaalista ja 

kuljettimesta, mikä taas johtaa laskennan tarkkuuden ja luotettavuuden putoamiseen. 

 

Kappaleessa 3.6 tutkittiin eri muuttujien vaikutusta materiaalin jäähtymiseen tavallisessa 

500-kokoisessa ruuvikuljettimessa. Tärkein muuttuja, joka pitää erittäin usein kokeiden 

avulla selvittää on materiaalin ja teräksen välinen lämmönsiirtokerroin. Kertoimeen 

vaikuttaa esimerkiksi kuljettimen pyörimisnopeus, kuljetettavan materiaalin raekoko ja 

rakennemateriaalit. Kuvasta 21 nähdään, että lämmönsiirtokertoimen ollessa välillä 50-100 

W/m²K, niin kuljetettavan materiaalin lämpötila voi erota jopa 100 °C. Veden ja teräksen 

välisellä lämmönsiirtokertoimella ei ole kovin suurta vaikutusta materiaalin lämpötilaan 

ellei se ole alle 500 W/m²K kuten kuvassa 20 on näytetty. Normaalisti veden 

lämmönsiirtokerroin on useampia tuhansia. 
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Kaavasta 6 voidaan todeta, että lämpövirta on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon, 

pinta-alaan ja kokonaislämmönsiirtokertoimeen. Tämä voidaan todeta myös kuvista 22 ja 

23, joissa on varioitu ruuvikuljettimen lämmönsiirtopinta-alaa sekä kuljetettavan 

materiaalin tulolämpötilaa. Esimerkiksi 1000-kokoinen kuljetin vaatii puolet 500-kokoisen 

kuljettimen pituudesta saavuttaakseen saman lämpötilan. Kuvasta 23 havaitaan, että mitä 

korkeampi alkulämpötila sitä nopeammin lämpötila laskee aluksi. Kuljettimen pituuden 

kasvaessa jäähdytysnopeus tasaantuu. 

 

Laskentaohjelman toimivuutta tarkasteltiin esimerkkitapauksen avulla. Kuljettimesta 

mitatut arvot sijoitettiin laskentaohjelmaan. Kuljettimesta saatava lämpövirta ja prosessin 

vaatima lämpövirta olivat molemmat 36 kW. Saadun tuloksen perusteella laskentaohjelma 

toimii kuten sen kuulukin. Koska lämpövirrat ovat samansuuruiset, niin se tarkoittaa että 

termodynamiikan ensimmäisen pääsääntö eli energian säilymisen laki pätee kuljettimessa. 

Kuljettimen erittäin pieni täyttöaste ja hidas kuljetusnopeus vaikeuttavat laskentaa. 

Täyttöaste tulee huomioida rungon ja kairan efektiivisiä lämmönsiirtopinta-aloja laskiessa, 

koska materiaali on hyvin pienessä kosketuksessa kuljettimen kanssa. Jos kuljettimen 

täyttöaste olisikin 100 %, niin kuljettimen rakenne mahdollistaisi 260 kW lämpövirran eli 

yli seitsemänkertaisen määrän nykyiseen verratessa. Samalla tavalla kuljetin pystyy 

kuljettamaan tarvittaessa seitsemän kertaa suuremman kapasiteetin kuin nyt. 

 

Yrityksessä, johon tämä työ tehtiin, oli käytössä yksinkertaistettu laskentaohjelma erittäin 

kiireisiin laskentatapauksiin. Ohjelma antoi yllättäen erittäin samansuuruisia tuloksia kuin 

tässä työssä tehty laskentaohjelma. Mikä asiasta tekee yllättävän, on että vanhassa 

ohjelmassa käytetyt kaavat olivat joko täysin eriä tai niissä oli oikaistu todella paljon. 

Suurin yllätyksen aihe oli kuitenkin se, että ohjelma huomioi pelkästään rungon 

vaikutuksen, kairaa ei huomioitu ollenkaan. Kaira muodostaa kuitenkin lähes puolet 

ruuvikuljettimen lämmönsiirtopinta-alasta. 

 

Tässä diplomityössä tehdyn tutkimuksen avulla löydettiin asioita, joilla voidaan kehittää 

prosessia ja kuljetinta. Vastakkaissuuntainen jäähdytysaineen virtaus jäähdytettävään 

materiaaliin nähden on lähes aina parhain vaihtoehto, jolloin kuljetettavan materiaalin 
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poistumislämpötilalla ei ole rajoituksia. Kuljettimen täyttöaste materiaalin suhteen 

kannattaa olla aina yli 45 %, jolloin kairan koko keskiputki peittyy. 

 

Luodun laskentaohjelman pohjalta voidaan pienin muokkauksin luoda omat 

laskentaoperaationsa myös toisen tyyppisille kuljettimille. Ruuvikuljettimien lisäksi 

jäähdytystä käytetään esimerkiksi kolakuljettimissa. Rakenteen ja toimintaperiaatteen takia 

kuljettimelle joudutaan useat kaavat rakentamaan uudestaan. Tärkein näistä on pinta-alojen 

laskeminen, koska pinta-ala on oleellinen osa kaikissa lämmönsiirtolaskelman vaiheessa. 

 

Ruuvikuljettimen lämmönsiirtoprosessissa on paljon mahdollista jatkotutkimusta. Tässä 

työssä jätettiin tiettyjä asioita huomioimatta laskennan yksinkertaistamisen takia. Jos 

tutkittava laite on painelaite, vaikuttaako tämä prosessiin? Asettaako vesiputkisto 

rajoituksia esimerkiksi syötettävään vesimäärään ja onko veden laadulla merkitystä? 

Työssä tutkittiin tavallista ruuvikuljetinta, mutta mitä jos kuljettimen rakenne on 

poikkeava? Työssä käytetyssä laskentaesimerkissä oli esimerkiksi kaksi tuloyhdettä, joista 

materiaali ajettiin kuljettimeen. Lisäksi kuljettimen erittäin pieni täyttöaste ja 

pyörimisnopeus hankaloittivat laskentaa. Tutkielmassa ei myöskään huomioitu säteilyä sen 

merkityksettömän pienen määrän takia. Tärkein tulevaisuuden tutkimuskohde on varta 

vasten prosessille luotu testilaitteisto, vaikkakin se ei ole kovin käytännöllinen keino 

puuttuvien arvojen selvittämiseen. Sen avulla kuitenkin pystyttäisiin tutkimaan kuljettimen 

jäähdytystä ja siihen vaikuttavia muuttujia.  
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5 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityön tarkoituksena oli luoda materiaalinkäsittelylaitteita toimittavalle yritykselle 

laskentaohjelma ruuvikuljettimen jäähdytyksen mitoittamista varten. Laskentaohjelma 

toteutettiin Microsoft Excel -ohjelman avulla, jonka vuoksi ohjelmasta tuli 

helppokäyttöinen ja ulkoisesti selkeä. Sovellusta käytetään tarjousvaiheessa sekä 

suunnittelun apuna. Monimutkainen laskenta on kätketty selkeän etusivun taakse, johon 

syötetään pelkästään tarvittavat lähtötiedot. Käyttäjien ei tarvitse tuntea laskenta- tai 

jäähdytysprosessin teoriaa, mutta sen tunteminen auttaa tunnistamaan mahdollisesti 

syntyvät ongelmat. 

 

Koska ruuvikuljettimen jäähdytys on periaatteeltaan samankaltaista kuin esimerkiksi 

voimalaitoksen lämmönsiirtimen, teorian pohjana käytettiin lämmönsiirtimen 

lämpöteknistä prosessia soveltuvin osin. Työssä tutustuttiin ruuvikuljettimen toimintaan ja 

jäähdytykseen vaikuttaviin tekijöihin. Näiden pohjalta luotiin laskentaohjelma. 

Laskentaohjelman toimivuus tarkastettiin vertaamalla teollisuuden käytössä olevasta 

jäähdytysruuvista saatuja tuloksia ohjelman vastaaviin. Ruuvikuljettimen jäähdytyksen 

laskentaa varten tarvitut lähtötiedot selvitettiin joko ruuvin dokumentoinnista tai paikan 

päällä mittaamalla. Laskentaohjelmalla saatiin kuljettimen lämpövirralle arvo, joka vastasi 

mittaamalla saatuihin tuloksiin. Yksittäinen laskuesimerkki ei kuitenkaan vielä riitä 

laskentatarkkuuden varmistamiseen. Jatkossa joudutaan tekemään lisää testejä toimivuuden 

todelliselle varmistamiselle. 

 

Suurin ongelma jäähdytyksen laskennassa on alkuarvojen puute. Useille arvoille ei ole 

olemassa taulukoituja arvoja. Nämä joudutaan selvittämään joko testien avulla tai 

luottamaan muista laskelmista kerättyihin tietoihin. Tarkkojen tulosten saamiseksi 

testilaitteisto on epäkäytännöllinen apuväline materiaaliominaisuuksien selvityksessä. 

Esimerkiksi lämmönsiirtokertoimien tarkkojen arvojen selvitys vaatisi useita 

testilaitteistoja; jokaiselle eri rakennemateriaalille, jokaiselle eri kuljetusnopeudelle ja 

jokaiselle rakenteeltaan erikokoiselle pitäisi olla oma testilaitteisto. Tämä on erittäin 

epäotollinen tilanne varsinkin tarjousvaiheessa. 
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Tällä hetkellä laskentaohjelma soveltuu erilaisille ruuvikuljettimille, mutta laskennan 

yhtälöitä muokkaamalla voidaan ohjelmaa käyttää myös muun tyyppisille kuljettimille. 

Jäähdytysruuvinkin toiminnassa on vielä useita kohteita, joita voisi parantaa 

jatkotutkimusten avulla. Nyt kehitetty laskentaohjelma soveltuu hyvin myyjien ja 

suunnittelijoiden käytettäväksi tavallisten ruuvikuljettimien jäähdytyksen suunnitteluun. 
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Liite I 

Jäähdytysprosessille tyypillisten materiaalien lämpöteknisiä ominaisuuksia: 

 

• Veden ominaislämpökapasiteetti c = ~4,2 kJ/kgK 

• Lentotuhkan ominaislämpökapasiteetti c = 0,84 kJ/kgK 

• Pohjatuhkan ominaislämpökapasiteetti c = 1,00 kJ/kgK 

• Hiekan ominaislämpökapasiteetti c = 0,8 kJ/kgK 

• Kalkkikiven ominaislämpökapasiteetti c = 0,81 kJ/kgK 

• Tuhkan lämmönjohtavuus k = 0,301 W/mK 

• Hiekan lämmönjohtavuus k = 0,27 W/mK 

• Kalkkikiven lämmönjohtavuus k = 2,15 W/mK 

• S355 teräksen lämmönjohtavuus k = 54 W/mK 

• P235 paineastiateräksen lämmönjohtavuus k = 57,5 W/mK 

• 16Mo3 lämmönkestävän teräksen lämmönjohtavuus k = 42,5 W/mK 

• AISI 304 ruostumattoman teräksen lämmönjohtavuus k = 14,9 W/mK 

• AISI 316 ruostumattoman teräksen lämmönjohtavuus k = 13,4 W/mK 

• Hardox 400 teräksen lämmönjohtavuus k = 17 W/mK 

• Veden ja teräksen välinen lämmönsiirtymiskerroin h = 3000 W/m²K 

(Incropera 2007, s. 940, 949) 

(Huhtinen 2000, s. 108) 

(Saygili 2011, s. 3240) 

 



Liite II 

Laskentasovelluksen etusivu 

 

 


