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Kirjallisuusselvityksessä tutustuttiin erilaisiin kartongin kuivatusmenetelmiin. Työssä 

tarkasteltiin tiettyihin lähtövaatimuksiin soveltuvia kuivatusteknologioita, ja erityistä 

huomiota kiinnitettiin infrapuna- ja mikroaaltokuivatustekniikan soveltuvuuden 

tarkasteluun. Kuivatustekniikoita tarkasteltiin fysikaalisen soveltuvuuden ja ylläpidon 

energiakustannusten kannalta. Käyttökustannusarvion perusteella todettiin, että 

kartonkilistaa voidaan kuivata taloudellisesti selvityksessä esitetyillä menetelmillä. 

Selvitystyön aluksi määriteltiin kuivatuslinjastolle asetettavat lähtövaatimukset ja 

mahdollisten tekniikoiden toimintaperiaatteet. Tästä jatkettiin käyttökustannusten 

tarkasteluun ja lopuksi pohdittiin eri teknologioista koostuvaa hybridiratkaisua, joka 

parhaiten soveltuisi jatkuvasyöttöisen kierrätyskartongin kuivatuslinjastoksi. 

Raportissa otettiin kantaa asiantuntijalausuntojen, verkkojulkaisujen ja kuivatusalan 

oppikirjojen pohjalta jatkuvasyöttöisen, muotoonajettavan ja 

kaksikomponenttirakenteisen kierrätyskartongin kuivatuslinjaston tekniikan valintaan. 

Näitä tekniikoita ovat mikroaalto-, infrapuna- ja puhalluskuivatus. Kirjallisuustyön 

yhteenvedossa arvioitiin myös jatkotutkimustarvetta, ennen kuin kuivattamiseen 

liittyviä teorioita päästään soveltamaan käytännön ratkaisuissa. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A    Pinta-ala       [m
2
] 

b    Rainan ominaispaino kuivatuksen jälkeen   [kg/m
2
] 

F    Näkyvyyskerroin      [-] 

l    Veden höyrystymislämpö     [kJ/kg] 

       Massavirta kuivatuksen jälkeen    [kg/h] 

        Höyrystyvän veden massavirta    [kg/s, kg/h] 

n    Kuivatuslinjaston tavoitenopeus    [m/h] 

       Veden höyrystämiseen vaadittava teho   [kW, MW] 

q    Säteilylämpövirta      [kW] 

      Kuiva-ainepitoisuus ennen kuivatuslinjastoa   [-] 

      Kuiva-ainepitoisuus kuivatuslinjaston jälkeen  [-] 

S    Kuivatuslinjaston nopeus pinta-alayksikköä kohti  [m
2
/h] 

T    Lämpötila       [K] 

w    Rainan leveys       [m] 

Kreikkalaiset aakkoset 

ε    Emissiviteetti       [-] 

σ    Stefan-Boltzmannin vakio     [W/m
2
K

4
] 
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Lyhenteet 

IR    Infrapuna 

HF    Radioaaltotaajuudet 

MF    Mikroaaltotaajuudet 
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1 JOHDANTO 

Tässä kirjallisuusselvityksessä yhtenä tavoitteena on löytää kartonkilistan kuivattamisesta julkaistut 

luotettavat tietolähteet. Kuivauksen teknisistä menetelmistä pyritään löytämään kappaleen kaksi 

mukaiseen linjastoon sopiva kuivatustekniikka. Selvityksessä tutkitaan mikro-, infrapuna- ja 

puhalluskuivatuksen soveltuvuutta kartonkilistan kuivaukseen jatkuvalla kuivauslinjastolla. 

Soveltuvuutta tarkastellaan fysikaalisesta näkökulmasta ja kuivauksen energiankulutuksen perusteella. 

Tämä selvitys on alustava selonteko yritykselle, joka on asettanut kuivatuslinjaston lähtövaatimukset. 

Tässä selvityksessä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat erilaisten 

kuivatusteknologioiden hyvät ja huonot puolet? Millainen kuivatusmenetelmien yhdistelmä on tässä 

tilanteessa toimivin? Mitä selvitettävää jää jatkotutkimuksiin? 

Teollisten kuivatustekniikoiden periaatteita, sovelluksia, oikean tekniikan valintaa, tutkimuksia ja 

tulevaisuuden näkymiä esitellään kattavasti kuivatusalan käsikirjassa ”Handbook of industrial drying” 

(toim. Mujumdar). Tieteellisten tutkimusten lisäksi Mujumdar on koonnut kirjaan kuivatukseen 

liittyvää informaatiota myös kuivatusalan järjestöjen tietokannoista ja suoraan kuivatusalalla toimivilta 

yrityksiltä. Toinen suositeltava tietolähde aiheeseen tarkemmin tutustuvalle on ”Drying technology” -

lehti (toim. Dekker), josta löytyy ajankohtaisten artikkelien lisäksi arkistoituja tietoja 

kuivatustekniikoista useiden vuosikymmenien takaa. 

Selvitystyön alussa määritellään kuivauslinjaston (kuva 1) lähtökohdat ja selitetään eri menetelmien 

toimintaperiaatteet. Näiden pohjalta on helppo vertailla eri menetelmien teknisen suorituskyvyn 

heikkouksia ja vahvuuksia. Tästä edetään käyttökustannusten arviointiin. Lopuksi mietitään, millainen 

eri kuivausmenetelmien yhdistelmä sopisi parhaiten määriteltyihin lähtövaatimuksiin. 

Paperitekniikan alalla on jo vuosikymmeniä tehty lukuisia tutkimuksia kuivaustekniikoista. 

Selvitystyön haasteena onkin ollut tarkoin rajattuihin lähtökohtiin soveltuvan tiedon löytäminen 

kaikesta siitä tiedosta, joka liittyy kartongin kuivattamiseen. Perinteisesti kartongin kuivatuslinjastot 

koostuvat kymmenistä höyrysylintereistä, joiden välissä kuivattava raina eli kartonkimatto mutkittelee. 

Tässä selvitystyössä keskitytään tarkastelemaan vain määriteltyihin lähtöasetelmiin soveltuvaa 

kuivatuslinjastoa ja sen toimintaperiaatetta. 
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Kuva 1. Kuivauslinjaston periaatekuva © Cursor Oy. 
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2 KUIVATUSLINJASTON LÄHTÖASETELMAT 

Kaikkein edullisin vedenpoistotapa on veden valuttaminen pois ja odottaminen, että kappaleen 

sisältämä kosteus asettuu tasapainoon ympäristön kosteuden kanssa. Prosessia voidaan nopeuttaa 

mekaanisesti ravistamalla ja puristamalla vettä pois kappaleesta. Eero Hiltunen (2013, 28) toteaa, että 

osa kosteudesta on sitoutuneena materiaalin rakenteisiin eikä sitä saada poistettua mekaanisesti. 

Kulkiessaan paperikoneen viiraosalla rainan huokosissa olevasta vapaasta vedestä osa valuu pois. 

Puristimissa vettä poistuu lisäksi kuitujen sisältä, millä päästään noin 50 %:n kosteuteen. 

Kuivatuslinjastolla poistetaan vesi materiaalin kuituseinämien väliin jäävistä mikro- ja 

makrohuokosista, mikä tapahtuu haihduttamalla. Lisäksi kuivatuksessa katkotaan itse kuituseinämien 

vetysidoksia. Käytännössä tämä tapahtuu tuomalla kappaleeseen lämpöä. Hiltusen mukaan on havaittu, 

että kuivatukseen tarvittava aika kasvaa, kun vesi on poistunut makrohuokosista, koska veden diffuusio 

on pienempää mikrohuokosissa. Nyt diffuusiolla tarkoitetaan vesimolekyylien siirtymistä suuremmasta 

höyrypitoisuudesta pienempään. Lisäksi hän toteaa, että kuivatukseen vaadittavan energian määrä 

kasvaa, kun veden ja kuidun polymeerien välisiä sidoksia täytyy rikkoa. (Hiltunen Eero 2012, 28.)  

Lämmönsiirron perusteiden pohjalta tiedetään, että kappaleeseen voidaan tuoda lämpöä konvektion, 

johtumisen tai säteilyn avulla. Monissa kuivatusmenetelmissä hyödynnetään näitä kaikkia. Kuivauksen 

intensiivisyyden kasvaessa myös kustannukset nousevat, sillä lämmöntuonnin kasvaessa myös 

energiankulutus kasvaa. Siksi voidaan sanoa, että sopivan tehokkaan kuivatusjärjestelmän valinta onkin 

yksi peruspilareista suunniteltaessa kierrätyskuitua jalostavan linjaston loppupäätä. 

2.1 Kuivatuksen perusteet 

Johtuminen on lämmönsiirtoa, jossa atomien ja molekyylien värähtely siirtyy 

kosketusvuorovaikutuksella eteenpäin väliaineessa. Johtuminen tapahtuu korkeamman energian 

värähtelijöistä vähäenergisempien partikkeleiden suuntaan, eli korkeammasta lämpötilasta pienempään. 

(Incropera 2007, 3.) Kartongin kuivatuksessa sylinterikuivatus on paljon käytetty kontaktikuivatuksen 

muoto. 

Konvektio puolestaan on lämmönsiirtoa eri lämpötiloissa olevien pinnan ja virtaavan fluidin välillä. 

Konvektiivinen lämmönsiirto on yhdistelmä satunnaisesti tapahtuvaa diffuusiota ja samaan suuntaan 
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virtaavien molekyylien kykyä siirtää lämpöä pinnalle tai pinnalta pois. Pinnan mikroskooppinen 

karheus aiheuttaa nopeusrajakerroksen. Aivan kappaleen pinnalla virtaavan fluidin nopeus on nolla, ja 

tällä alueella lämmönsiirto tapahtuu pelkästään diffuusion mekanismilla. (Incropera 2007, 6.) Tämä 

rajakerros pyritään joissakin kuivatusmenetelmissä rikkomaan suurinopeuksisella kaasusuihkulla 

pintaan lämmönsiirron tehostamiseksi. Puhallus- eli ilmakuivatuksen päämekanismi on konvektiivinen 

lämmöntuonti kappaleen pintaan, mikä tehostaa kosteuden haihtumista kappaleen lämmetessä. 

Säteily on kappaleen emittoimaa energiaa, joka siirtyy aaltoliikkeenä ilman väliainetta. Pinnan 

emittoima energia riippuu kappaleen lämpötilasta ja sen emissiviteetistä. Emissiviteetti on 

materiaalikohtainen ominaisuus, joka on ideaalitapauksessa eli mustalla kappaleella arvoltaan 1. Säteily 

voi absorboitua kappaleeseen, heijastua pinnasta tai läpäistä pinnan. Säteilyn sitoutumista kappaleeseen 

kuvataan termillä absorptiviteetti. (Incropera 2007, 9.) Käytännön sovelluksissa halutaan optimoida 

absorboituvan säteilyn osuus valitsemalla lähetettävä aallonpituus sellaiseksi, että mahdollisimman 

suuri osa säteilystä sitoutuu kappaleeseen ja nostaa sen lämpötilaa. Myös materiaalin koostumusta 

muokkaamalla voidaan lisätä absorboituvan säteilyn osuutta. 

2.2 Kuivattavan tuotteen ja kuivatuslinjaston määrittely 

Kuivatuslinjastolla käytetään kartongista ja sanomalehdistä peräisin olevaa kierrätyskuitua. Ennen 

kuivatuslinjastoa kaksi erillistä rainaa kulkevat mekaanisten puristimien läpi ja ne liimataan yhteen 

suihkutettavalla vesilasiliimalla. Tämän jälkeen raina leikataan pituussuunnassa vesisuihkulla (kuva 2). 

Syntyneet listat ajetaan haluttuun muotoon muotoilevan akselin läpi (kuva 3). Näistä listoista 

muodostuvan maton leveys on kaksi metriä ja paksuus kolme millimetriä. Seuraavaksi listat kulkevat 

kuivatuslinjaston läpi, minkä jälkeen ne katkotaan ja pinnoitetaan. Kuivauslinjaston tulee siis olla suora 

linja, ja sen tuotantonopeuden tavoitteeksi asetetaan 50 m/min. 
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Kuva 2. Rainan leikkaus pituussuunnassa © Cursor Oy. 

 

Linjastolla on käytettävissä maakaasua, mikäli rainan kuivattamiseen halutaan käyttää kaasupolttimia.  

Linjastolle voidaan tarvittaessa ohjata myös tulistettua vesihöyryä kuivatusilman lämmittämiseksi. 

Linjapituuden tulee olla alle 500 m, ja lopputuotteen kosteudeksi on määritelty 8 %. Listan muotoilussa 

huomioidaan, että liian kuivan tuotteen rakenne murtuu muotoiltaessa. Siksi muotoilevalle akselille 

tulevan listan kosteuspitoisuudeksi oletetaan tässä selvitystyössä 65 %. Linjaston suunnitteluarvoja on 

koottu taulukkoon 1. Listat pidetään muodossaan akselien avulla koko sen matkan, jonka ne kulkevat 

kuivauslinjastossa. Kuivatun tuotteen ominaispainon arvioidaan olevan 1500 g/m
2
. Kartongilla tulee 

olemaan erilaisia käyttötarkoituksia sen mukaan, mihin muotoon se ajetaan. Siitä voidaan valmistaa 

esimerkiksi kulmalistaa. 

 

Kuva 3. Profilointi © Cursor Oy. 
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Taulukko 1. Kuivatuslinjaston suunnitteluarvoja. 

Rainan leveys Linjaston pituus Rainan paksuus Tuotantonopeus Alkukosteus Loppukosteus Ominaispaino 

2 m < 500 m 3 mm 50 m/min 65 % 8 % 1500 g/m
2
 

 

 

 

3 KUIVATUSTEKNOLOGIAT 

Kuivatustekniikoita on lukuisia, ja niiden toimintaperiaatteet ja siten soveltuvuudet vaihtelevat 

huomattavasti. Ei ole olemassa kuivatustekniikkaa, joka sopii kaikkiin tilanteisiin, vaan 

kuivauslinjaston tyyppi on valittava sovelluskohteen mukaan. Jos kuivaimen toimintaperiaate sopii 

huonosti sovelluskohteeseen, kuivatuslinjastoa ei voi taitavallakaan mitoituksella ja optimoinnilla saada 

järkeväksi. Kuivatuslinjaston syöttötapaa voi pitää yhtenä lähtökohtana, kun mietitään millaiset 

tekniikat ovat valideja. Muita lähtökohtia ovat kuivattavan materiaalin fysikaaliset ja kemialliset 

ominaisuudet, syöttömateriaalin ja lopputuotteen kosteudet, laatuvaatimukset ja turvallisuus. 

(Mujumdar 2007a, 27.) 

Muutamien valmistajien internetsivuihin tutustumisen perusteella elektronisia infrapunakuivaimia ja 

mikroaaltokuivatusta käytetään kosteusprofiilin hienosäätämiseksi. Dielektristä (mikro ja radiotaajuus) 

kuivatusta ja infrapunakuivaimia käytetään myös päällysteiden kuivatukseen. Ilmeisesti 

käyttökustannusten ja investointien suuruus on tähän mennessä rajoittanut näiden tekniikoiden roolin 

kosteusprofiilin muokkaamiseen ja ohuiden pintakerrosten kuivattamiseen. 

Perinteistä höyrysylinteriä ei voida nyt käyttää, koska valmistettavan listan tulee kulkea suoraa linjaa 

pitkin koko kuivauslinjaston läpi. Höyrysylinterikuivatuksesssa raina painetaan tiukasti sylinteriä 

vasten lämmönsiirron tehostamiseksi (Mujumdar & Polat 2007, 795), mikä ei myöskään ole nyt 

mahdollista listan kolmiulotteisen rakenteen takia. 
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3.1 Kuumailmapuhallin 

Rainan pintaan tai sen molemmin puolin ohjataan kuuma kaasusuihku (kuva 4). Patoalueella 

tarkoitetaan tilaa, jossa fluidin nopeus on pieni ja paine suuri. Patopisteessä nopeus on nolla ja fluidin 

materiaaliin kohdistama paine on suurimmillaan. Kaasusuihku voi koostua höyrystä, ilmasta tai 

kaasupolttimen savukaasuista. Suorapuhallussuutin (eng. impingement nozzle) sopii ohuen rainan 

kuivattamiseen ja sellaisen kosteuden poistamiseen, joka ei ole materiaaliin sitoutunutta. Puhalluksella 

voidaan myös joissakin tapauksissa irrottaa pintakosteutta ja hoitaa sisäosien kuivuminen jollakin 

toisella tekniikalla. Tyypillisesti raina liikkuu kuljetushihnan tai rullien päällä. Suuttimet on myös 

mahdollista asettaa siten, raina on tuettuna pelkästään aerodynaamisesti kulkiessaan linjaston läpi. 

Mujumdar toteaa, että suuttimien monimutkaisen rakenteen ja kuivaimen korkeiden 

ilmankäsittelykustannusten vuoksi suorapuhallussuuttimia käytetään pääasiassa materiaaliin 

sitoutumattoman kosteuden poistamiseen. 

Tyypillisesti kaasusuihkujen nopeudet ja lämpötilat ovat luokkaa 10–100 m/s ja 100–350 °C 

kuivattavasta kohteesta riippuen. Jos tarvitaan korkeita lämpötiloja, voidaan lämmön välittämiseen 

käyttää suoraan esimerkiksi maakaasupolttimen palamisen savukaasuja. Muulloin puhallettavaa ilmaa 

voidaan lämmittää esimerkiksi vesihöyryllä. Linjasto voidaan jakaa osioihin, joissa edellisestä osiosta 

poistuvan kaasun lämpö hyödynnetään seuraavassa osiossa. Oli linjasto sitten yhtenäinen tai jaksotettu, 

tarvitaan joka tapauksessa kiertojärjestelmä, joka huolehtii, ettei rainaan puhallettavaan kaasuun kehity 

liikaa kosteutta. Lähellä saturaatiopistettä olevalla vesihöyry-kaasuseoksella ei ole kuivattavaa 

vaikutusta. (Mujumdar 2007b, 385.) 
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Kuva 4. Nopeusrajakerroksen kehittyminen suuttimen jälkeen (Incropera et al 2007, 447). 

 

3.2 Infrapunakuivatus 

Cristina Ratti ja Arun S. Mujumdar (2007, 424) käsittelevät artikkelissaan infrapunakuivatuksen 

perusteita, prosessin mallinnusta, etuja, rajoitteita sekä sovellusesimerkkejä eri teollisuuden aloilla. 

Jokainen kappale lähettää lämpösäteilyä, joka on riippuvainen lämpötilasta. Lämpösäteilyn 

aallonpituus vaihtelee 0.1–100 μm:n välillä. Kappaleeseen kohdistuva lämpösäteily voi absorboitua, 

heijastua tai läpäistä kappaleen. Näiden osuudet vaihtelevat kappaleen säteilyominaisuuksista riippuen. 

Absorboituva säteily saa kappaleen lämpiämään ja poistaa siten kosteutta. (Ratti & Mujumdar 2007, 

424.) Säteilylämpövirran määritelmän pohjalta (1) voidaan päätellä, että mitä parempi emissiviteetti 

säteilijällä on, sitä pienemmällä lämpötilalla saavutetaan tarvittava lämpövirta. Näkyvyyskerrointa, ja 

siten myös säteilylämpövirtaa, voidaan lisätä kasvattamalla säteilevän pinnan alaa suhteessa 

vastaanottavan pinnan alaan. 
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            (1) 

 missä   on säteilylämpövirta 

    on Stefan-Boltzmannin vakio 

    on näkyvyyskerroin 

T on lämpötila 

  on emissiviteetti 

A on pinta-ala 

Kirjassa Paper making science and technology (Lehtinen 2000) esitellään infrapunakuivatuksen käyttöä 

paperikoneiden yhteydessä. Infrapunakuivaimen säteilylähde synnyttää tarvittavan lämmön, joka 

ohjataan kuivattavaan kappaleeseen reflektorin eli heijastuspinnan avulla. Säteilylähde voidaan 

lämmittää sähkövastuksilla tai kaasuliekillä. Infrapunakuivatusta käytetään yleisesti paperin ja 

kartongin pinnoituksen kuivattamiseen. IR nostaa rainan lämpötilan nopeasti koskematta sen pintaan, 

jolloin pinnoite jähmettyy ennen linjaston seuraavia osia. Tällä ehkäistään kuivaimen rakenteiden 

värjääntymistä ja tahmaantumista. Infrapunakuivaimen etuja ovat pieni koko ja hyvä säädettävyys. IR 

voidaan käynnistää nopeasti syöttökatkon jälkeen. Pieni koko mahdollistaa kosteusprofiilin 

yksityiskohtaisen säätämisen pituus- ja poikkisuunnissa. Toisaalta varsinkin elektronisen IR:n 

käyttökustannukset ovat korkeat. (Lehtinen 2000, 543.) Ratti ja Mujumdar puolestaan luettelevat 

artikkelissaan Infrared drying (Ratti & Mujumdar 2007, 430) IR:n etuja: 

+ Sähkö muutetaan hyvällä hyötysuhteella lämmöksi 

+ Säteily saadaan kohdistettua tarkasti kuivatustuotteeseen 

+ Tasainen lämpötilaprofiili 

+ Helppo ohjelmoida ja modifioida kuivattavan tuotteen mukaan 

+ Helposti kontrolloitava 
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+ Halpoja ja vähän huoltoa vaativia verrattuna dielektriseen kuivatukseen (mikro ja hf) 

Rajoittaviksi tekijöiksi Ratti ja Mujumdar ilmoittavat seuraavat ominaispiirteet: 

- Kuivaimen skaalaus isompaan kokoluokkaan saattaa olla ongelmallista 

- Pääasiallisesti pintakuivain. Teknologiaa kuitenkin on kehitetty sopivammaksi paksuille 

materiaaleille. 

- Laitteiston testaus tulee suorittaa paikan päällä tehtaalla suunnittelutyön onnistumisen 

varmistamiseksi 

- Suunnittelussa ja käytössä tulee huomioida tulipalovaara 

Tarvittavan kuivauskapasiteetin suuruus vaikuttaa siihen, mitä menetelmää kannattaa hyödyntää. 

Kuivausmenetelmän valinnassa on huomioitava, että laitteiston kuivausteho riittää täyttämään halutun 

tuotantovaatimuksen. EPS -yhtiön johtaja Ken Klein arvioi, että pienissä kuivatusyksiköissä kaasu-IR:n 

huolto- ja kunnossapitokustannukset tekevät siitä kalliimman kuin sähkö-IR. Toisaalta isoissa 

kuivatusyksiköissä sähköisten komponenttien hinta nousee niin korkeaksi, että kaasu-IR tulee 

edullisemmaksi vaihtoehdoksi. (Klein 2011.) 

3.2.1 Kaasutoiminen infrapunalämmitin 

Lehtisen mukaan kaasutoimisia IR-säteilijöitä (kuva 5) on käytetty yleisesti paperiteollisuudessa 1950 -

luvulta lähtien. Kaasu-IR:n säteilylähdettä lämmitetään kaasuliekeillä, joiden lämpötila on 1960–1970 

°C. Tyypillisesti IR-säteilijässä on sekoitustila kaasulle ja ilmalle ennen palotilaa. Palotilasta 

kaasuliekin lämpöenergia siirtyy konvektiolla ja säteilemällä emitteriin, jota pidetään 800–1100 °C:ssa. 

Ilma-kaasuseos syötetään palotilaan niin suurella nopeudella, ettei liekki voi edetä ”sisään päin”. 

Mittaamalla sisäosien lämpötilaa varmistetaan, ettei liekki etene väärään suuntaan. Lisäksi voidaan 

käyttää liekintunnistinta varmistamaan, että liekki palaa säteilylähteen pinnalla. 
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Kuva 5. Kaasuinfrapunakuivatuksen periaatekuva (Lehtinen 2000, 547). 

 

Polttimen polttoaineena voidaan käyttää ilman ja nestemäisen propaanin, butaanin tai maakaasun 

seosta. Emitteri koostuu huokoisesta keraamisesta levystä. Polttimessa syntyvät savukaasut sisältävät 

vettä ja hiilidioksidia, jotka absorboivat lämpösäteilyä. Siksi niiden poistaminen rainan ja radiaattorin 

välistä tehostaa IR:n toimintaa. Ilmanvaihdon tarkoituksena on myös poistaa rainasta höyrystynyt vesi. 

Kaasu-IR:n savukaasuilla voidaan myös lämmittää suoraan kuivatettavaa rainaa. Rainan pintaa 

lämmittävien savukaasujen lämpötila on noin 150–200 °C. 

Radiaattori lähettää lämpösäteilyä 1,5–2 μm:n aallonpituuksilla lämpötilan ollessa 800–1100 °C. Vain 

osa kaasun sisältämästä kemiallisesta energiasta saadaan muutettua lämpösäteilyksi. Toisaalta rainan 

sisältämä vesi absorboi lämpösäteilyä spektrisesti eli käytännössä lämpösäteily absorboituu rainaan 

vain tietyillä aallonpituuksilla. Siksi osa radiaattorin lähettämästä lämpösäteilystä menee rainan läpi 

lämmittämättä sen sisältämää vettä. Osa energiasta on sitoutuneena kuumissa savukaasuissa, mutta 

niidenkään lämpöenergiaa ei saada kokonaan hyödynnettyä. Savukaasujen lämpöä siirtyy konvektion 

vaikutuksella rainaan, mutta vaikutusaika on lyhyt ja savukaasut poistuvat rainan yhteydestä kuumina. 

Siksi poistoilman lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen lämpöpumpulla. (Lehtinen 2000, 547.) 
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3.2.2 Elektroninen infrapunalämmitin 

Lehtisen tietojen mukaan elektronisia IR-säteilijöitä alettiin käyttää yleisesti paperin 

kuivatusprosessissa 1980 -luvun alussa. Nyt radiaattori koostuu yleensä halogeenilampusta, jossa on 

wolfram-hehkulanka. Hehkulangan maksimilämpötila on 2260 °C. Radiaattori lähettää lämpösäteilyä 

aallonpituuksilla 0,8–2 μm, riippuen hehkulangan lämpötilasta. Lampun taakse asetetaan reflektori, 

joka ohjaa lämpösäteilyn rainalle lampun eteen. Myös rainan toiselle puolelle voidaan asettaa 

takareflektori heijastamaan rainan läpi tullutta lämpösäteilyä takaisin hyödynnettäväksi. Elektronisen 

IR:n rakennetta on hahmoteltu kuvassa 6. Reflektori on hyvin emittoivalla materiaalilla, kuten kullalla 

päällystetty levy tai paraboloidi. Jokaiselle lampulle voidaan asentaa oma reflektorinsa, tai sitten 

voidaan asentaa yksi iso reflektori heijastamaan useiden lamppujen säteilyä. Lampun ja rainan välissä 

on kvartsilasi, joka suojelee lamppua likaantumiselta ja muulta kontaktilta rainan kanssa. Osa 

lämpösäteilystä absorboituu suojalasiin ja poistuu jäähdytysilman mukana. Osa säteilystä puolestaan 

absorboituu rainan ja lampun välissä oleviin kaasuihin sekä reflektoriin. 

Elektronisen radiaattorin säteilyhyötysuhde on tyypillisesti luokkaa 80–85 %. Tämä on osuus 

sähköenergiasta, joka saadaan muutettua infrapunasäteilyksi. Elektronisen IR:n efektiivinen teho on 

250–300 kW/m
2
. Sijoittamalla lamppuja rainan molemmin puolin voidaan saavuttaa korkeampia 

tehokkuuksia, noin 350–400 kW/m
2
. Kuivaustehokkuus, eli se energiaosuus käytetystä 

sähköenergiasta, joka saadaan lämmittämään rainaa tai höyrystämään vettä, on luokkaa 25–40 %. 
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Kuva 6. Elektroninen infrapunalämmitin (Lehtinen 2000, 546). 

 

Halogeenilampussa ja reflektorissa on lämpöherkkiä osia, joita pitää jäähdyttää. Tarve jäähdytysilmalle 

on noin 10–20 m
3
/h/kW. Koska elektronisen IR:n jäähdytysilma on puhdasta ja kuivaa, sitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi puhallusilmakuivaimen syöttöilman lähteenä. On valmistajia, joiden elektroniset 

IR -kuivaimet on rakennettu siten, että lämmennyt jäähdytysilma puhalletaan suoraan rainaan 

suuttimilla. (Lehtinen 2000, 545.) 

3.3 Dielektrinen lämmitys 

Robert F. Schiffmannin artikkeli ”Microwave and dielectric drying” on kattava tietolähde mikro- ja 

radioaaltotekniikan soveltamisesta kuivatustekniikassa. Aiheen käsittely alkaa ilmiön fysikaalisten 

perusteisiin perehdyttämisestä ja etenee luontevasti menetelmän ominaispiirteisiin ja sovelluskohteisiin 

eri teollisuuksien aloilla. Ohjeita annetaan niin linjaston suunnitteluun kuin kustannuksien 

arviointiinkin. Schiffmann toteaa, että dielektristä lämmitystä on hyödynnetty eri teollisuuksissa 1940-

luvulta lähtien. Hänen mukaansa dielektrisellä lämmityksellä on kuitenkin melko rajatut markkinat, 

jonka vuoksi esimerkiksi teollista mikrokuivatusta on asennettu maailmanlaajuisesti vain noin 100 – 
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150 MW. Yhden kuivatusjärjestelmän teho on luokkaa 2–3 MW. Dielektrinen lämmitys koostuu 

seuraavista kansainvälisesti noudatettavista taajuusalueista: 

MF n. 900 MHz (maasta riippuen) tai 2450    
  MHz 

HF 13.56 MHz/ 27.12 MHz/ 40.68 MHz 

missä MF = mikroaaltotaajuudet  

HF = radioaaltotaajuudet 

Dielektrisessä lämmityksessä lämpö kehittyy materiaalin sisällä. Dipoliset molekyylit pyrkivät 

asettumaan sähkökentän mukaisesti, ja vaihtelevassa sähkökentässä molekyylit alkavat värähdellä 

miljoonia kertoja sekunnissa, mikä muuttuu kineettiseksi ja termiseksi energiaksi. (Schiffmann 2007, 

285.) 

Peter L. Jones ja Andrew T. Rowley (1996, 1063) toteavat, että dielektrisen lämmityksen etu on sen 

vaikutuksen kohdistuminen sisältä ulos, ja vaikutuksen kohdistuminen suoraan materiaalin sisältämään 

kosteuteen. Energiaintensiivisyytensä vuoksi mikro ja HF on perinteisesti mielletty sopiviksi vain 

korkea-arvoisen lopputuotteen käsittelyyn, kun tuotantomäärät ovat maltillisia ja laatu tärkeää. Jones ja 

Rowley toteavat, että muilla kuivatustekniikoilla täydennetyt kombinaatiot saattavat kuitenkin laajentaa 

RF:n ja mikron kustannustehokasta käyttöaluetta.(Jones & Rowley 1996, 1063.) 

Schiffmann määrittelee mikrogeneraattorin tehtäväksi synnyttää verkosta otetusta taajuudesta 

mikroaaltotaajuista sähköenergiaa. Tämä saadaan aikaan magnetronilla, joka voi koostua tyhjiöputkesta 

ja katodijohtimesta sen sisällä. Sylinterin pinta toimii anodina, johon elektronit virtaavat sisältä päin. 

Vaihtoehtoisesti mikroaaltotaajuuksia voidaan synnyttää klystronilla, jossa elektroneja ammutaan 

yhtenäisenä säteenä tyhjiöputken sisällä. Tämän jälkeen syntynyt mikroaaltoenergia on ohjattava 

applikaattoriin. Ohjaus voidaan toteuttaa aaltojohtimella, joka koostuu yleensä messinkisestä tai 

alumiinisesta ontosta suorakaiteesta. Applikaattorissa mikroaallot ohjataan kuivattavaan tuotteeseen. 

Applikaattorit ovat useimmiten onkalomaisia ”uuneja”, joiden läpi kuivattava tuote kuljetetaan 

linjastoa pitkin. Prosessoitavan materiaalin kosteuspitoisuutta monitoroidaan, minkä perusteella 

ohjausyksikkö säätää laitteen verkosta ottamaa tehoa. Kuvassa 7 esitellään mikroaaltokuivatuksessa 

tarvittavaa laitteistoa. 
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Kuva 7. Mikroaaltokuivatuksessa käytettävä laitteisto (Schiffmann 2007, 298). 

 

Applikaattorin toiminta voi perustua siihen, että mikroaallot lähetetään ja kohdistetaan rainan pintaan. 

Toisaalta rainan molemmin puolin voidaan sijoittaa elektrodit, joiden välissä sähkökenttä oskilloi. 

Joissakin kirjallisuuslähteissä HF-taajuudet mielletään polarisuuttaan vaihtelevan sähkökentän 

mekanismiksi, ja MF-taajuudet ymmärretään aaltojen kohdistamistamiseksi kappaleeseen. 

Levytyyppisiä elektrodeja käytetään tavallisesti, kun linjastolla liikkuu erillisiä kappaleita. Toinen tapa 

on asettaa elektrodit peräkkäin samalle puolelle rainaa. Tätä käytetään ohuiden rainojen kuivatukseen. 

Kolmas perusmuoto on asettaa elektrodit limittäin rainan molemmin puolin (kuva 8). Myös muut 

geometriat ovat mahdollisia, ja elektrodi voi esimerkiksi toimia samalla ilmasuuttimena. (Schiffmann 

2007, 295.) 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Kuva 8. Elektrodien sijoittaminen: (a)Levyt (b)Peräkkäin (c)Limittäin (Schiffmann 2007, 296). 

 

Kun kappaletta kuivatetaan esimerkiksi konvektiivisesti, kapillaari-ilmiö siirtää kosteutta kappaleen 

sisältä pintaan, jossa haihtuminen tapahtuu. Mitä huokoisempaa materiaali on, sitä helpommin kosteus 

siirtyy sen sisällä. Dielektrisellä lämmityksellä voidaan tehostaa kosteuden kulkeutumista sisältä ulos. 

Konvektiivisella lämmönsiirrolla voidaan kattaa edelleen kosteuden vaatima höyrystymislämpö, mutta 

prosessin nopeuttamiseksi käytetään dielektristä lämmitystä. Jones ja Rowley antavat artikkelissaan 
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Dielectric drying esimerkin mikrotekniikan hyödyntämisessä lämpöherkälle materiaalille. Esimerkissä 

kuivattavan materiaalin pinta vahingoittuu, jos lämmitysilma nousee yli 90°C lämpötilaan. Jones ja 

Rowley väittävät, että korvaamalla 10% kuivatustehosta RF-tekniikalla lämmitysilman lämpötila 

voidaan nostaa 200°C:een. Tällöin kuivatusaika luonnollisesti pienenee huomattavasti. Perusteluna 

väitteelle on, että dielektrisen lämmityksen mekanismi siirtää kosteuden kappaleen pintaan, jolloin 

pinta pysyy alhaiseen kosteuspitoisuuteen asti vakiolämpötilassa. (Jones & Rowley 1996, 1063.) 

Johtopäätöksenä dielektriselle kuivatukselle voidaan ajatella kuuluvan seuraavia etuja: 

+ Selektiivisyys: vaikuttaa suoraan materiaalin kosteuteen 

+ Sisältä-ulos –efekti suojaa pinnan ylikuumentumiselta 

+ Kappale voi olla geometrialtaan monimutkainen, läpitunkevuus 

+ Prosessi tarkasti ja nopeasti kontrolloitavissa 

+ Kompakti laitteisto 

Toisaalta dielektrisen kuivatuksen haittapuolia ovat: 

- Nopea kuivatus voi heikentää materiaalin laatua 

- Iso investointi ja suuri virrankulutus, kalliit vaihto-osat 

Dielektrisen kuivatuksen rooli voi vaihdella sovelluskohteen mukaan. Schiffmann jakaa dielektriset 

järjestelmät esilämmitykseen, lisälämmitykseen ja viimeistelyjärjestelmiin. Tämän kaltaiset 

hybridijärjestelmät voivat olla kustannustehokkaampia kuin yhteen kuivatusmenetelmään 

turvautuminen. 

 

  



23 

 

4 KUSTANNUSHALLINTA 

Kuivatuslinjaston kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteisiin 

kustannuksiin sisältyvät laitteiden ja rakennusten arvon aleneminen, investoinnin korkomaksut, 

vakuutukset, vuokrat ja palkat. Muuttuvat kustannukset koostuvat raaka-aineen, energian ja ylläpidon 

kuluista. Raaka-aineen kuluissa on hyvä huomioida hankitun materiaalin kulujen lisäksi linjastolla 

hukkaan menevän materiaalin osuus. (Kudra & Sztabert 2007, 1247.) Selvityksen tilaajan toiveesta 

kustannushallinnassa keskitytään käyttökustannusten tarkasteluun. Kuivatuslinjaston 

energiankulutukselle saadaan suuntaa-antava arvio, kun lasketaan lähtöarvojen perusteella rainasta 

poistettavan veden massavirta. Höyrystyvän veden massavirta saadaan yhtälöstä 2 (Karlsson 2000, 30). 

         
  

  
             (2) 

 missä       = höyrystyvän veden massavirta [kgH2O/h] 

      = massavirta kuivatuslinjan jälkeen [kg/h] 

     = kuiva-ainepitoisuus ennen kuivatuslinjastoa 

     = kuiva-ainepitoisuus kuivatuslinjaston jälkeen 

Massavirta     saadaan yhtälöstä 3. 

                  (3) 

 missä    = rainan ominaispaino kuivatuksen jälkeen [kg/m
2
] 

    = neliönopeus [m
2
/h] 

Neliönopeus S saadaan laskettua yhtälöstä 4, kun tiedetään rainan leveys w [m] ja linjaston 

tavoitenopeus n [m/h]. 

               (4) 
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Kuivatuslinjaston jälkeinen massavirta on siis 

       
  

  
     

  

 
     

  

 
  

Höyrystyvän veden massavirraksi saadaan 

         
  

 
  

    

    
         

     

 
    

     

 
  

Nyt voidaan laskea veden höyrystymiseen vaadittava teho     yhtälöstä 5, kun arvioidaan 

höyrystymislämmöksi l = 2288 kJ/kg (Engineering Toolbox, T=88°C). 

                    (5)  

         
  

  
    

     

 
         

Etsitään kirjallisuudesta hyötysuhteet eri kuivausmenetelmille ja katsotaan Energiamarkkinaviraston 

ilmoittamat sähkön ja kaasun hinnat (ei siirtomaksuja eikä veroja). Arvioidaan tämän perusteella 

päivittäistä ja vuotuista energian kulutusta. Kuivatuslinjastoa oletetaan käytettävän 350 päivää 

vuodessa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Kuivatustekniikoiden energiakustannukset. 

Tekniikka 

Hyötysuhde
* 

Sähköteho Hinta 

% MW €/MWh €/päivä M€/vuosi €/m 

IR, sähkö 32,5
(a) 

28,7 70 48200 16,85 0,67 

IR, kaasu 37,5
(a) 

24,8 34 20300 7,09 0,28 

Mikro 50
(b) 

18,6 70 31300 10,95 0,43 

Suorapuhallus - 13,0 70 21900 7,66 0,30 

*Lähde: (a) Sepsilva Ltd Oy 1997 (b) Schiffmann 2007  
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Nyt on huomattava, että laskujen yksinkertaistamiseksi tässä selvitystyössä ei ole huomioitu 

kuivaushyötysuhdetta. Laskuissa käytetty hyötysuhde kertoo ainoastaan miten hyvin kyseinen 

tekniikka keskimäärin muuttaa verkosta otetun sähköenergian tai kaasun kemiallisen energian 

lämpöenergiaksi. Esimerkiksi mikron tapauksessa nyt käytetty hyötysuhde on arvio sille osuudelle, 

joka saadaan muutettua sähköenergiasta säteilyenergiaksi. Kyseisessä hyötysuhteessa huomioidaan 

sähkön muuttaminen vaihtovirrasta tasavirtaan, mikrotaajuuksien muodostaminen sekä aaltojohtimessa 

tapahtuvat häviöt. Tarkemmissa laskelmissa tulisi huomioida se säteilyenergian osuus, joka absorboituu 

kuivatettavaan tuotteeseen, eli pitäisi huomioida kuivaushyötysuhde. Mikron tyhjiöputki muuttaa 

verkkotaajuuden mikroaaltotaajuudeksi likimain hyötysuhteella 75 % (Schiffmann 2007). Tällä 

hyötysuhteella laskettuna mikron energiakustannukset olisivat suorapuhalluksen ja kaasu-IR:n välillä. 

Suorapuhalluksen verkosta ottamaa sähkötehoa ei ole nyt arvioitu hyötysuhteen avulla, vaan sitä on 

arvioitu yhtä vesikiloa kohden vaadittavan höyrystysenergian perusteella (Karlsson 2000, 19). Tulosten 

varmentamiseksi mikron, kuten muidenkin tekniikoiden todellinen hyötysuhde olisi syytä määrittää 

laboratoriotesteillä. 

Käytetystä energiasta muodostuvat käyttökustannukset ajanjaksoa kohden vaikuttavat erittäin suurilta. 

Tämän vuoksi taulukkoon on laskettu lisäksi metrihinta kuivatusenergian käytölle.  Metrihinta on 

muodostettu yksinkertaisesti energian hinnan suhteesta tuotantonopeuteen n. Rautakauppojen 

katalogeihin tutustumalla huomataan, että eri laatuisia nurkka- ja kulmalistoja saa hintaan 2–5 €/m. 

Olettaen, että listan valmistuskustannukset saavat olla noin kymmenesosan myyntihinnasta, vaikuttaisi 

siis siltä, että valittujen menetelmien avulla on mahdollista valmistaa kilpailukykyistä jalka- tai 

kattolistaa. Halvimman hintaluokan tuotteen valmistaminen ei vaikuta kuitenkaan järkevältä. On 

huomioitava, että nyt on kiinnitetty huomiota vain eri tekniikoiden energiankulutukseen. Tuotteen 

hintarakenne muodostuu lukuisista muistakin asioista, ja siksi taulukon 2 hinta-arvio on korkeintaankin 

suuntaa-antava. Raaka-aineen eli kierrätysmateriaalin käsittelystä ennen kuivatuslinjastoa ja 

lopputuotteen käsittelystä kuivatuslinjaston jälkeen aiheutuu kuluja, joita ei ole huomioitu tässä 

selonteossa. 
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5 HYBRIDIKUIVATUS 

Tadeusz Kudra ja Arun Mujumdar esittelevät mm. mikron, suorapuhalluksen ja infrapunan 

yhdistämistä toisiinsa tai muihin menetelmiin. Erilaisille hybridiratkaisulle on ominaista, että ne 

toimivat juuri tietyissä olosuhteissa, eli niitä ei voi soveltaa mihin tahansa kohteeseen. (Mujumdar & 

Kudra 2007, 454.) Kudran ja Mujumdarin mukaan uusia kuivausmenetelmiä syntyy seuraavanlaisten 

vaatimusten täyttämiseksi: 

- Tuotteen laadun parannus 

- Energiankulutusta vähennettävä 

- Kapasiteetin/ tuotantonopeuden nosto 

- Päästöjen vähentäminen 

- Täysin uusien tuotteiden valmistaminen 

- Joustavuus 

- Kontrolloinnin helpottaminen 

- Kustannusten pienentäminen 

Arun Mujumdar (2007a, 29) toteaa, että energian hinnan kehittyminen vaikuttaa vahvasti uusien 

kuivatusteknologioiden kehittämiseen. Tiukentuvat ympäristösäädökset ohjaavat vähentämään 

kasvihuonekaasuja. Uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 

kuivausvälineisiin ja -prosesseihin haetaan vuosittain yli 250 patenttia. Toisaalta uusien menetelmien 

käyttöönottoa hidastavat esimerkiksi vaikeudet mittasuhteiden skaalaamisessa laboratoriotuloksista 

tehdasmalleihin. (Mujumdar 2007a, 29.) Energian hinnan nouseminen ohjannee lämmöntalteenoton 

hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen panostamiseen niin uudiskohteissa kuin vanhemmissakin 

tuotantolaitoksissa. 

Mujumdarin käsikirjassa esitellään kuivatusratkaisu (kuva 9), jossa maakaasukäyttöinen voimakone 

tuottaa sähköä mikroaaltogeneraattorille, syöttöhihnan pyörittämiseen, ilmapuhaltimiin ja 

vesipumpuille. Palamiskaasuilla lämmitetään syöttöilmaa, joka lämmittää rainaa. Menetelmän 

arvioidaan sopivan tilanteeseen, jossa läpimenoajan lyhentämisellä on suuri merkitys kustannuksiin. 

Tällöin tuotteen arvo on korkea, ja linjaston tyypiksi halutaan jatkuvasyöttöinen menetelmä. 

Menetelmä sopii tilanteeseen, jossa kuivain ei voi olla tuotteeseen kiinteässä kontaktissa, ja linjasto 

halutaan toteuttaa pienessä tilassa. (Mujumdar & Kudra 2007, 501.) 
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Kuva 9. Yhdistetty mikro-kaasukuivain (Mujumdar & Kudra 2007, 502). 

 

García ja Bueno (1998, 123) esittävät muutamia ajatuksia hybridikuivaimen toimintaperiaatteesta. 

Mikron käyttö vähentää huomattavasti kuivausaikaa verrattuna konvektiiviseen kuivatukseen. 

Säästettävä aika kasvaa mikron tehoa nostettaessa, mutta samalla kasvaa myös energiankulutus. Garcia 

ja Bueno kehittivät parametrin ”energiansäästöaika” kattamaan optimaalisen kuivatusajan ja toisaalta 

optimaalisen energiankulutuksen. Tutkijat määrittivät siten, mikä on sopiva mikroannos tietyn 

materiaalin kuivattamiseen. On muistettava, että eri materiaalit käyttäytyvät sähkökentässä eri tavoin. 

Lisäksi sähkökenttiäkin voidaan luoda erilaisia, joten aina tulisi määrittää tapauskohtaisesti parametrit 

tietyn materiaalin kuivattamiseen tietyissä olosuhteissa. (García & Bueno 1998, 123.) 

Kartonkilistan kuivattaminen voisi olla järkevää toteuttaa hybridijärjestelmällä. Pelkän 

mikrokuivatuksen käyttäminen on kallista, koska kuivattavan tuotteen ominaispaino on tässä 

tapauksessa suuri, ja siten veden poistamiseen vaaditaan paljon tehoa. Dielektristä lämmitystä ei ole 

syytä sulkea kokonaan pois laskuista, sillä sen selektiivinen vaikutus sopii ainakin teoriassa hyvin 

kolmiulotteisen listan kuivattamiseen. Lisäksi on syytä huomioida, että kartonkilista koostuu nyt 



28 

 

komponenttirakenteesta, jossa vesilasiliiman vaikutusta kuivaukseen on vaikea ennustaa. Saattaa olla, 

että mikroaaltokuivatus on tässä tapauksessa ainoa tapa poistaa kosteus kappaleen sisältä vaaditun 

tuotantonopeuden puitteissa. Eri tekniikoiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta lähtövaatimuksiin on 

vertailtu taulukossa 3. 

Taulukko 3. Kuivatustekniikat. 

Tekniikka Mikroaalto Infrapuna Suorapuhallus 

    

Toimintaperiaate Sähkökentän vaihtelu saa 

dipoliset vesimolekyylit 

värähtelemään 

Kaasupolttimella tai 

sähkövastuksella 

lämpiävä emitteri säteilee 

lämpöä kappaleeseen 

Pakotettu konvektio 

siirtää lämpöä kappaleen 

pinnalle ja sisään 

Plussat Selektiivisyys, 

läpitunkevuus 

Säädettävyys, pieni koko Tehokas pintakosteuden 

poistossa 

Miinukset Suuri sähköenergian 

kulutus, kalliit vaihto-osat 

Vaikutus kohdistuu 

pintaan, skaalausongelmat 

Sopii vain 

sitoutumattoman 

kosteuden poistamiseen 

Ideaalikohde  Arvokas ja geometrialtaan 

monimutkainen 

lopputuote 

Päällysteet ja pinnoitteet Huokoiset ja ohuet 

materiaalit 

Tekninen soveltuvuus Hyvä Melko hyvä Tyydyttävä 

    

 

Lämpöpumppu on yksi keino hyödyntää hukkalämpöä, ja tehostaa siten kuivatuksen energiankulutusta. 

Lämpöpumppua käytetään myös kuivatuslaitteena. Lämmöntalteenotto voi toimia kuivatusilman 

kierrätyksen yhteydessä, kun kosteaa ilmaa poistetaan rainalta. Guangnan Chenin (2007, 332) mukaan 

jokaista lämpöpumppuun käytettyä sähköenergian yksikköä kohden kuivattavaan tuotteeseen saadaan 

hyödynnettyä yleensä kolmesta neljään energiayksikköä. Hän kuitenkin mainitsee, että nykyiset 

kylmäaineet soveltuvat suhteellisen matalille lämpötiloille kuivatuksen kannalta, jolloin kuivatus 
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pelkän lämpöpumpun avulla on hidasta. Siksi lämpöpumput soveltuvatkin lähinnä lämpöherkkien 

materiaalien kuivattamiseen. (Guangnan Chen 2007, 332).  
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6 YHTEENVETO 

Sovelluskohteen kuivatuslinjastolla suunnitellaan kuivattavan jatkuvasyöttöisesti muotoonajettua 

kartonkilistaa 65 %:n lähtökosteudesta 8 %:n loppukosteuteen. Selvitystyölle asetettiin tavoitteiksi 

yrityksen asettamien lähtövaatimusten täyttävien tekniikoiden löytäminen kirjallisuudesta, ja näiden 

tekniikoiden ominaisuuksien vertaileminen. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kuivatusalan 

kirjallisuuteen tutustuminen ja yliopiston asiantuntijoiden haastatteleminen. Asiantuntijoiden 

kommenttien avulla kohdennettiin ja valittiin ne tietolähteet, joita tutkimuksessa käytettiin. 

Kirjallisuusselvityksessä hyvänä tietolähteenä toimineet ”Handbook of industrial drying” -

artikkelikokoelma ja ”Drying technology” -lehti tarjosivat hyödyllisiä tietoja niin eri 

kuivatusteknologioiden perusteisiin kuin valintaankin liittyen. Aiheeseen perehtyvää suositellaan myös 

tutustumaan tietokannoista löytyviin patentteihin, joissa on selvitetty yleensä varsin yksityiskohtaisesti 

tietoja kuivatuslinjaston dimensioista sovelluskohteen määrittelyyn. 

Kirjallisuusselvityksen tavoitteet saavutettiin kandidaatintyön aikataulun ja työmäärän mitoituksen 

puitteissa. Kirjallisuuslähteistä löydettiin hyvin eri tekniikoiden vahvuuksia ja heikkouksia. Teknisen 

soveltuvuuden ja energiakustannuslaskelman perusteella kaasu-IR, mikro ja suorapuhallus vaikuttavat 

sovelluskelpoisilta asetettuihin lähtövaatimuksiin. Sovelluskohteeseen voitaisiin harkita esimerkiksi 

konvektion ja säteilyn yhdistämistä mikroaaltolinjastossa. Kuivauslinjaston tarkempaa suunnittelua 

varten jäi kuitenkin vielä paljon selvitettävää. Kuivattavan materiaalin kosteusprofiilit ja muut 

kuivauksessa vaikuttavat parametrit tulisi selvittää laboratoriotesteillä. Ilman minkäänlaista käytännön 

tuntumaa on vaikea arvioida esimerkiksi liimakerroksen vaikutusta kuivausilmiöön. Tarkempaan 

kustannushallinnan laskelmaan olisi syytä huomioida laiteinvestoinnit laitetoimittajilta pyydettyjen 

tarjouksien avulla. Laskelmissa voisi huomioida hankintakulujen lisäksi asennuskustannukset sekä 

tärkeimpien kulutusosien käyttöajat ja hinnat. 

Jatkotutkimuksiin jää siis selvitettäväksi, miten materiaali käyttäytyy kuivattaessa tietyllä tekniikalla. 

Käytännön testeillä saadaan parempi käsitys esimerkiksi mikrokuivatuksen todelliselle 

kuivaushyötysuhteelle. Silloin voidaan arvioida tarkemmin, kuinka paljon sähköenergiaa kuivatukseen 

kuluu. Jatkoselvityksessä voidaan materiaalin kuivauskäyttäytymisen lisäksi kokeilla mahdollisen 

hybridijärjestelmän kuivauslaitteiden järjestystä linjastolla. Jatkoselvityksen talouslaskelmissa on syytä 

laskea tarkemmin hinta kuivatulle, päällystetylle ja mahdollisesti muutoin käsitellylle lopputuotteelle.  
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