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Tässä diplomityössä tutkittiin Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n maanäytteiden kuivauksen 

tehostamista. Diplomityössä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta kuivumisnopeuteen, näytteiden 

koostumukseen ja kuivauksen energiankulutukseen. 

Työssä käytettyjä muuttujia olivat korotettu lämpötila, suurempi kuivauspinta-ala ja jaksottainen 

kuivaus. 

Kuivauksen tehostamisen rajoittavina tekijöinä työssä olivat perustilanteessa suhteellisen alhainen 40 

C asteen kuivauslämpötila ja kuivausastian muodosta johtuva pieni kuivauspinta-ala. 

Diplomityön tärkeimpinä johtopäätöksiä ovat: suurempi kuivauspinta-ala nopeuttaa kuivumista 

selvästi ja peittää vahvasti alleen muiden muuttujien vaikutuksen kuivumisnopeuteen, jaksoittainen 

kuivaus pidentää kuivausnopeuden pysymistä vakaana ennen lopun nopeaa hidastumista, ja  

korkeamman lämpötilan vaikutus on vastakkainen jaksoittaiselle kuivaukselle, mutta suhteellisesti 

heikompi siihen verrattuna. 

Eri muuttujien vaikutukset näytteiden pitoisuuksiin olivat hiukan muuttuneet pitoisuudet, mutta 

analyysitulosten tarkkuus soveltuu huonosti vertailtavaksi johtuen analyysitulosten epätarkkuuksista, 

jotka olivat välillä 15 % - 20 %. 

Energiankulutuksen suhteen tärkein johtopäätös on, että suurempi pinta-ala ei suoranaisesti vaikuta 

energiankulutukseen muuten kuin vaatimalla lyhemmän kuivumisajan. Jaksottainen kuivaus 

vähentää energiantarvetta johtuen lyhyistä päälläolojaksoista, joista puolet voivat olla ylläpitotilassa, 

ja suurempi lämpötila kuluttaa suoraan enemmän energiaa johtuen suuremmasta 

lämmitystehovaatimuksesta. 
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The topic of this master thesis was boosting effectiveness of soil sample drying for Eurofins 

Viljavuuspalvelu Oy. The effects of different factors on drying rate, sample composition and energy 

usage of drying were tested in this thesis. The factors used were elevated temperature, larger drying 

surface area and intermitted drying. 

The limiting factors in boosting drying efficiency at starting conditions were relatively low drying 

temperature of 40 C and small drying surface area due to the shape of the sample boxes. 

The most important conclusions of the thesis were that larger drying area effects drying rate strongly, 

and masks strongly the effect of the other factors under it. Compared to the original method  

intermitted drying  kept drying rate  stable for longer before slowing down quickly near the end of 

drying and higher temperature had an opposite effect compared to intermitted drying but 

comparatively weaker. 

The effects of the different factors to sample compositions were slightly changed concentrations, but 

composition analysis results worked poorly for comparison due to high error margins of 15-20% . 

The most important conclusion regarding energy usage was that larger surface area lessened energy 

required only due to requiring half the time compared to the original drying method. Intermitted 

drying reduced energy needed due to short periods of being switched on, and half of the active time 

was spent in upkeep mode. The higher temperature lead directly to need of more energy due to the 

need for higher heating power. 



. 4 

Sisällysluettelo 

 

I.Kirjallisuusosa........................................................................................................................6 

 

1.Johdanto.................................................................................................................................6 

 

2.Maanäytteiden esikäsittelylinja Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:ssa...………………………6 

  

3.  Kuivaus………….....…….....................................................................................................7 

 3.2 Epäsuorat kuivausmenetelmät...................................................................................13 

  3.2.1 Panostyyppiset astiakuivurit……………………………………………...13 

  3.2.3 Pyörivät panostyhjiökuivurit……………………………………………..13 

  3.2.3 Pyörivät panostyhjiökuivurit……………………………………………..14 

  3.2.4 Agitated dryers …………………………………………………………..15 

 3.3 Suorat kuivausmenetelmät........................................................................................17 

  3.3.1 Rumpukuivurit…………………………………………………………....17 

  3.3.2 Fluidized bed dryer…………...…….……………………………………20 

  3.3.3 Teolliset suihkukuivaussysteemit….……………………………………..22 

  3.3.4 Telakuivurit……………………………………………………………….23 

  3.3.5 Jäädytyskuivaus………………………………………………………….24 

  3.3.6  Dielektrinen- ja Mikroaaltokuivaus……………………………………..26 

  3.3.7 Aurinkokuivaus…………………………………………………………..27 

  3.3.8  Spouted bed drying……………………………………………………...29 

  3.3.9  Impingement drying…………………………………………………….30 

  3.3.10  Pneumaattinen ja Flash-kuivaus……………………………………….31 

  3.3.11  Liukuhihnakuivurit…………………………………………………….32 

  3.3.12  Infrapunakuivaus………….…………………………………………...33 

  3.3.13  Teholämmitetty höyrykuivaus………………………………………….34 

  3.3.14  Ajoittainen kuivaus……………………………………………………..35 

  3.3.15  Pulssipolttokuivaus……………………………………………………..35 

 

 

 

4. Maanäytteiden kuivaus...........................................................................................……….....36 

 



. 5 

5. Nykyinen kuivausuuni.................………………………………………………......……......37 

 

II. Kokeellinen osa……………………………………………………………………………...38 

 

6.Kokeen tarkoitus………………………………………………………………………………38 

 

7. Maanäytesarjojen kuivaus…………………………………………………………………….38 

7.1 Kuivausnopeudet…………………………………………………………………………….39 

 

8.Maanäytesarjojen analyysitulokset………………………………………………..…………..41 

 8.1 Johtoluku….………………………………………………………………………….42 

 8.2 Happamuus…………………………………………………………………………..44 

 8.3 Kalsium………………………………………………………………………………45 

 8.4 Fosfori………………………………………………………………………………..47 

 8.5 Kalium……………………………………………………………………………….49 

 8.6 Magnesium…………………………………………………………………………..51 

 8.7 Rikki…………………………………………………………………………………52 

 8.8. Sarjojen yleiset vaikutukset analyysituloksiin………………………………………54 

 

9.Energiankulutus…………………………………………………………………………………54 

 

10. Johtopäätös…………………………………………………………………………………….56 

 

11.Lähdeluettelo…………………………………………………………………………………...58 

 

Liite 1 ……………………………………………………………………………………………..61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 6 

I Kirjallisuusosa 

 

1.Johdanto 

 

Maanäytteiden nopeiden ja laajojen analyysituloksien tarve on kasvanut ajan myötä, mikä on lisännyt 

näytemääriä ja nyt on tullut vastaan Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n alkuperäisen 

esikäsittelymenetelmän pullonkaula. Analyysitulosten tarve on kasvanut johtuen maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen 327/2015 sisältämästä vaatimuksesta, että viljelijällä on alle 5 

vuotta vanha viljavuustutkimus. [22]  

 

Maanäytteiden analysointinopeutta rajoittaa kuivaus johtuen näytteiden lämpöherkkyydestä, 

suhteellisen korkeasta kosteuspitoisuudesta ja kuivausastioiden muodosta johtuvasta pienistä 

kuivauspinta-aloista. Näistä tekijöistä johtuen kuivaus kestää yli kaksi vuorokautta. 

Analyysinäytteiden kuivaus on tärkeä askel johtuen näytteiden jauhatustarpeesta partikkelimuodon 

yhdenmukaistamiseksi ja joidenkin maaperä tyyppien, kuten savimaisten näytteiden, rikkomiseksi 

hienommiksi partikkeleiksi. 

 

Kuivaustekniikat voidaan jakaa yleisesti ottaen kahteen pääryhmään, joita ovat konduktiiviset 

epäsuorat kuivausmenetelmät ja konvektiiviset suorat kuivaustekniikat. Kuivausprosessin 

tehostamiseksi tässä työssä tutkittiin eri muuttujien, kuten lämpötilan, kuivauspinta-ala ja jaksottaisen 

kuivauksen vaikutusta kuivumisnopeuteen ja näytteiden pitoisuuksiin. 

Lisäksi työssä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta kuivausprosessin energiatehokkuuteen. 

  

2.Maanäytteiden esikäsittelylinja Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:ssä 

 

Maanäytteiden käsittely alkaa näytteiden tilaamisella ja syöttämisellä esikäsittelylinjastolle, jonka 

ensimmäinen askel on tämän työn pääpaino eli kuivausuunit. 

Kuivausuunien jälkeen maanäytteet kuljetetaan esimurskaimen kautta varsinaiselle myllylle, joka 

jakaa näytteet vähintään kolmeen eri linjaan, joita ovat uuttolinja, pH-linja, ja maalajin määritys joissa 

näytteitä käsitellään eri lailla tiettyjen yhdisteiden määrittämistä varten. Näiden lisäksi näytteitä 

voidaan ottaa erikseen hivenravinne analyysiin, boorianalyysiin ja muihin analyyseihin kuten 

raskasmetalli-analyysit. pH-linjalla maanäytteet liuotetaan veteen 1:2,5 suhteessa, jonka jälkeen 

niistä analysoidaan liuoksen johtoluku sekä happamuus. 

 

Uuttolinjalle menevät näytteet liuotetaan ammoniumasetaattiin, josta näytteet syötetään ICP:lle 
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(induktiivisesti kytketty plasma spektrometri), jolla niistä mitataan ravinnepitoisuuksia kuten Ca, K, 

P, Mg, Na ja S tai hivenravinnepitoisuuksia kuten Cu, Zn, Mn ja Fe. Uuttolinjan jälkeen osa näytteistä 

menee vielä nitraattilinjalle jossa määritetään näytteen nitraattityppipitoisuus. 

 

Maalajin määrityksessä maanäytteet säilyvät jauhetussa muodossaan ja niistä tarkastellaan 

aistinvaraisesti pintamaan maalaji ja multavuus. Uuttorummun ja pH-linjaston jälkeen näyterasiat 

jäävät näytteineen varastoon ja maalajinmääritykseen. 

 

3.1Kuivaus 

 

Materiaalien kuivausprosessit ovat vanhimpia ja kaikkein tavallisimpia yksikköprosesseja joita on 

olemassa. Ne ovat myös kaikkein energiaintensiivisiä prosesseja yksikköprosesseista. Useimmiten 

kuivausprosessissa kuivattavaan materiaaliin johdetaan lämpöä, joka haihduttaa nesteen kiintoaineen 

pinnalta ja sallii kiintoaineen sisällä olevan kosteuden nousta pinnalle haihtumaan. 

 

Kuivausmenetelmät voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan sen mukaan miten lämpöä johdetaan 

kuivattavaan kohteeseen. Lämpöä voidaan johtaa kuivattavaan kohteeseen joko konduktiivisena, 

Kuva 1: Maa-analyysilinjaston esikäsittelyalueen yleiskuvaus 
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konvektiivisena tai säteilylämpönä. Lisäksi kuivausmenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 

epäsuoriin ja suoriin kuivausmenetelmiin 

 

Taulukko 1: Epäsuorat kuivausmenetelmät, vertaileva taulukko 

Epäsuorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

Panostyyppinen 

astiakuivuri 

Kaikki paitsi 

nestemäiset ja 

tahnamaiset 

Kyllä Sopii herkkää käsittelyä 

vaativille materiaaleille, 

Materiaalihäviön minimointi 

Matala kapasiteetti, 

vaatii manuaalisen 

täytön ja 

tyhjennyksen 

Epäsuorakontakti 

rumpukuivuri 

Kaikki paitsi 

nestemäiset, 

tahnamaiset, kiteiset 

ja epäsäännölliset 

kiintokappaleet 

Ei Suorakontaktimenetelmään 

verrattuna vähäisempi 

materiaalin kuluminen, 

Kuivaussavukaasu ei pääse 

imeytymään 

kuivaustuotteeseen 

Optimoinnin teoriat 

eivät ole vielä 

täydellisiä, Nykyisin 

käytössä olevat usein 

ylisuuria ja 

tehottomia 

Pyörivät 

panostyhjiökuivurit 

Vapaasti liikkuvat 

jauheet, rakeet ja 

kiteet 

Kyllä, tyhjiön 

avulla 

Pyörivä liike kuivattaa 

materiaalin tasaisesti, 

Tyhjiökuivausta ei tarvitse 

erikseen suunnitella 

menetelmään 

Rajoitettu 

lämmönsiirtopinta-

ala, ei sovellu 

helposti tarttuville 

syötteille 

Agitated dryers Kaikki riippuen 

mallista 

Kyllä, tyhjiön 

avulla 

Sekoitusvarsi molemmissa 

yleiskonfiguraatioissa pitää 

lämmityspinnan materiaalin 

kierrossa 

Sekoitin on liikkuva 

osa joka täytyy 

tiivistää hyvin, 

saattaa vaatia 

enemmän huoltoa. 

 

Taulukko 2: Suorat kuivausmenetelmät, vertaileva taulukko 

Suorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

Rumpukuivurit Vapaasti liikkuvat, 

erikoiskeinojen kanssa 

melkein vapaasti 

liikkuvat 

Ei Helppo rakentaa ja 

huoltaa 

Optimoinnin teoriat 

eivät ole vielä 

täydellisiä, Nykyisin 

käytössä olevat usein 

ylisuuria ja tehottomia 

Leijupetikuivurit Pienhiukkaisille ja 

rakeisille 

Ei Korkea 

kosteudenpoisto 

nopeus, korkea 

lämpötehokkuus, 

kuivattavan 

materiaalin 

kuljettamisen 

helppous, hallinnan 

Korkea painehäviö, 

suuri sähkönkulutus, 

joidenkin rakeisten 

aineiden huono 

fluidisaatio, 

epätasainen tuotteen 

laatu joissakin 

leijupetikuivureissa, 
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Suorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

helppous, matalat 

huoltokustannukset 

 

putkien ja säiliöiden 

kuluminen, 

partikkeleiden 

jauhautuminen ja 

hieno partikkelien 

kasaantuminen 

 

Teolliset 

suihkukuivain 

systeemit 

Pumpattavat nesteet Kyllä Ominaisuuksien ja 

laadun tehokas 

valvonta, korkeat 

tuotantokapasiteetit 

jatkuvatoimisena, 

lämpöherkät tuotteet 

voidaan kuivata 

ilmakehän paineessa, 

kuivurin tehokkuus on 

yhtä hyvä kuin muiden 

suorien kuivureiden, 

tuote on useimmiten 

pyöreitä partikkeleita, 

joissa on saman verran 

helposti haihtuvia 

yhdisteitä kuin 

syötteessä 

Laitteisto on 

joustamaton, liian 

suuri kiinto-aine 

pitoisuus syötteessä 

estää käytön, syötteen 

tulee olla pumpattava, 

korkea 

alkuinvestointi, 

tuotteen ja 

pölynkeräykseen 

tarvitaan erillinen 

laite 

Telakuivurit Viskoosit 

konsentroidut liuokset, 

lietteet ja tahnat 

Ei Erittäin joustava Vaatii jonkin asteista 

viskositeettia 

syötteeltä 

Jäädytyskuivaus Kaikki, erityisesti 

lämpöherkät 

Kyllä Sopii erittäin hyvin 

lämpöherkille 

syötteille, Kuivattavan 

materiaalin rakenne 

säilyy 

kutistumattomana 

kuivauksen jälkeen 

 

Vaatii materiaalin 

jäädyttämistä 

kolmoispisteen alla 

olevissa olosuhteissa 

mistä johtuen on 

kallis, Vaatii 

tyhjiöpumpun 

käyttöä, 

Ei ole nopea 

kuivausmenetelmä 
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Suorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

 

Dielektrinen- ja 

mikroaaltokuivaus 

 

Kaikki 

 

Kyllä, 

varovaisesti 

käytettynä 

 

Perinteisistä 

menetelmistä poiketen 

kuivauslämpö lisätään 

kuivattavan tuotteen 

sisälle pinnan sijasta, 

tehokas lämmönsiirto, 

syötettä rikkomaton, 

lämpötilaeroja 

tasoittava vaikutus, 

kuivauksen 

yhdenmukaisuus 

 

 

Vaarana lämmittää ja 

kuivata liian nopeasti, 

pääasiallisena 

kuivausmenetelmänä 

kallis laite- ja 

käyttökustannusten 

kannalta, laitteisto on 

suhteellisen kallis 

 

Aurinkokuivaus Maa- ja metsätalouden 

tuotteille 

Ei Sähkön kulutus on 

olematonta tai 

vähäistä, koska 

lämmitysteho tulee 

enimmäkseen 

auringon säteilystä 

 

Vaativat auringon 

paistetta, soveltuvat 

enimmäkseen 

maatalous- ja 

metsätaloussyötteiden 

kuivaukseen, pitää 

manuaalisesti täyttää, 

tarkoitettu yleisesti 

kuivaukseen 

varastointia varten 

 

Viiraroiskekuivaus Ruoka-aineet, massat, 

tahnat, suspensiot 

Kyllä Lyhyt viipymäaika, 

prosessiolosuhteiden 

muuttaminen 

yksinkertaista 

 

Vaatii korkeita 

ilmavirtausnopeuksia 

jotta kuivattava 

materiaali fluidisoituu 

kuivaustilassa 

 

Puhalluskuivaus Jatkuvat arkit, muut 

levymäiset 

Ei Tehokas 

pintakosteuden 

kuivausmenetelmä 

 

Toimii arkeille tai 

muille levymäisille 

materiaaleille, korkeat 

ilmankäsittely 

kustannukset suuresta 

painehäviöstä ja 

kierrätyssuhteesta 

tarvittavan 

lämpötehokkuuden 
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Suorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

saavuttamiseksi 

 

Pneumaattinen ja 

leimahduskuivaus 

Rakeiset, kiteiset, 

tahnamaiset ja 

jauhemaiset 

Kyllä, 

pintakosteuden 

osalta 

Lyhyt kontaktiaika, 

kuivuri on vähän tilaa 

vievä, 

helppo hallita, 

liikkuvien osien määrä 

on alhainen, helppo 

hallita, alhaiset 

pääomakustannukset 

rakennusvaiheessa, 

Samanaikainen 

kuivaus ja kuljetus, 

voi sijaita ulkotilassa 

mutta kaasun 

puhdistus laitteisto 

tulisi olla sisätiloissa 

 

Tarve erittäin 

tehokkaalle 

kaasunpuhdistimelle, 

jauhepäästöjen vuoksi 

ei sovi myrkyllisille 

aineille, pakkautuvat 

vaikeasti hajotettavat 

syötteet eivät 

yksinkertaisesti toimi, 

tulipalon ja 

räjähdyksen vaara, 

kuivaus ei ole 

tasainen kaikille 

partikkeleille 

 

Liukuhihnakuivurit Kaikki, paitsi 

nestemäiset, lietteet ja 

arkkimaiset jotka eivät 

päästä ilmavirtaa läpi 

Kyllä, 

alhaisilla 

lämpötiloilla 

Erittäin joustava 

kuivausmenetelmä, 

erittäin yksinkertainen 

 

Kuivausajat 

vaihtelevat suuresti 

tämän tyyppisissä 

kuivureissa 5-240 

minuuttiin, soveltuu 

vain syötteille joiden 

läpi ilmavirta voi 

kulkeutua 

 

Infrapunakuivaus Kaikki, erityisesti 

pintakuivaus ja ohuet 

levyt 

Kyllä, 

varovaisesti 

käytettynä 

Korkea hyötysuhde 

sähköisen energian 

muuttamiseksi 

lämmöksi, tasainen 

lämmitys, helposti 

hallittava 

lämmityssykli, 

infrapunalähteet 

suhteellisen halpoja ja 

pitkäikäisiä 

mikroaaltolaitteisiin 

verrattuna, tarvitsee 

vähän tilaa 

 

Hankala skaalata 

ylöspäin, käytännössä 

pintakuivuri, 

käyttöönotto vaatii 

testausta, 

tulipalovaara on 

olemassa 
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Suorat 

kuivausmenetelmät 

Kuivattavaksi 

soveltuvat syötteet 

Soveltuvuus 

lämpöherkille 

syötteille 

Hyvät puolet Huonot puolet 

Teholämmitetty 

höyrykuivaus 

Kaikki paitsi korkeasta 

lämpötilasta sulavat, 

lasittuvat tai 

vaurioituvat 

Ei Poistoilma on samaa 

kuin syöttö mutta sen 

entalpia on alempi, 

hapettumis- ja 

pelkistymisreaktioiden 

mahdottomuus, sallii 

myrkyllisten tai 

kalliiden orgaanisten 

liuottimien talteenoton 

 

Monimutkaisuus, 

vuotokohtia ei sallita 

ollenkaan, pidentää 

kuivausaikaa noin 10-

15% pinnalle 

muodostuvan 

tiivistymän vuoksi, 

jos kuivauksen höyryä 

ei käytetä muualla 

prosessissa niin 

menetelmällä ei ole 

energia hyötyjä, 

tuotteen keräys ja 

höyryn talteenotto 

järjestelmät maksavat 

enemmän kuin itse 

höyrykuivain, 

teollisuudessa ei ole 

vielä paljon 

kokemusta 

menetelmästä 

 

Ajoittainen kuivaus 

(Intermittent 

drying) 

Kaikki, riippuu 

jaksotettavasta 

menetelmästä 

Riippuu 

jaksotettavasta 

menetelmästä 

Voidaan soveltaa 

kaikkiin muihin 

kuivausmenetelmiin, 

mahdollista vähentää 

energian kulutusta ja 

parantaa tuotteen 

laatua 

 

Ei ole oikeastaan 

varsinainen 

kuivausmenetelmä 

vaan kuivauksen 

tehostamismenetelmä 

 

Pulssipoltto-

kuivaus 

Biomassa, nestemäiset, 

viskoosit lietteet ja 

liuokset, helposti 

kasautuvat kiintoaineet 

Ei Käyttää paineaaltoja 

kuivauksen 

tehostamiseksi, 

voidaan sisällyttää 

perinteisiin 

kuivausmenetelmiin 

 

Korkeat lämpötilat 

polttoaineen poltosta 

syntyvästä lämmöstä, 

vaatii polttokammion 
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3.2 Epäsuorat kuivausmenetelmät 

 

Epäsuorissa kuivausmenetelmissä lämmönjohto tapahtuu pääasiassa konduktiivisesti lämmitetyn 

pinnan kautta ja kuivauskaasu ei tule kosketuksiin kuivattavan materiaalin kanssa. Lämmityspinnan 

kanssa kosketuksissa olevat partikkelit lämmittävät vuorostaan toisia partikkeleita hitaasti 

kiintoaineiden huonon lämmönjohtavuuden ja huokoisuuden (porosity) heikentävän vaikutuksen 

takia. Usein epäsuorissa menetelmissä lämpövahingon välttämiseksi käytetään heikkoa ilmavirtausta 

tai tyhjiötä. Yleisimpiä epäsuoria kuivausmenetelmiä ovat panostyyppiset astiakuivurit (Batch tray 

dryers), epäsuorakontaktirumpukuivurit (Indirect-Contact rotary dryers), pyörivät 

panostyhjiökuivurit (rotating batch vacuum dryers), sekoituskuivurit (Agitated dryers) ja muut 

epäsuorat kuivurit [1,7] 

 

3.2.1 Panostyyppiset astiakuivurit 

 

Panostyyppiset astiakuivurit ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä kuivattava materiaali asetetaan 

tavallisesti metallisille levyille tai astioille, jotka sitten asetetaan onttojen hyllytasojen päälle. Onttoa 

hyllytasoa lämmitetään sitten lämmitysväliaineella, joka vaihtelee suuresti kuumista kaasuista 

kuumiin nesteisiin ja sähkölämmittimiin.  Lisäksi tämän tyyppisissä kuivureissa voidaan kuivattaa 

lämpöherkkiä materiaaleja käyttämällä alhaisempia ilmanpaineita poistettavan nesteen 

kiehumispisteen alentamiseksi. Tämän tyyppisiä kuivureita voidaan käyttää joko yhden kuivaustilan 

toimintaperiaatteella, tai se voidaan jakaa useampaan erilliseen kuivaustilaan näytteiden 

vaihdettavuuden lisäämiseksi. Tyypillisesti tämän tyyppisiin kuivureihin lastataan noin 40 kg märkää 

materiaalia jokaista astia neliömetriä kohden. 

 

Panostyyppiset kuivurit sopivat hyvin herkkää kohtelua vaativille materiaaleille ja tilanteisiin, joissa 

materiaalihäviö tarvitaan minimoida. Pääasialliset heikkoudet tämän tyyppisillä kuivureilla ovat 

korkeat työkustannukset materiaalin kuivuriin asettamisesta ja kuivurista poistamisessa, sekä 

kuivausyksiköiden matala kapasiteetti. [1] 

 

3.2.2 Epäsuorakontaktirumpukuivurit 

 

Epäsuorakontaktirumpukuivurit yleensä muodostuvat hiukan kallellaan olevista lieriömäisistä 

kuorista, joiden ulkoreunalla sijaitsee vaihteleva määrä höyryllä lämmitettyjä symmetrisesti asetettuja 

putkia, jotka pyörivät kuoren mukana. Putkia on yhdestä kolmeen riviä kuoren sisällä riippuen 

kuivattavasta materiaalista. Tarttuvan materiaalin kanssa yksi rivi on parhaimpia vaihtoehtoja. 
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Kuivattava materiaali tulee kuivuriin kuoren yläpäästä, ja pyörii putkien välissä alas kuivuen. 

Samanaikaisesti useimmiten ulostulon suunnasta puhalletaan heikko ilmavirtaus viemään pois 

haihtunutta kosteutta. 

 

Epäsuorakontaktirumpukuivurit ovat yleensä käytössä jatkuvassa kuivauksessa tai rakeisten tai 

jauheisten kiintoaineiden lämmityksessä, jotka eivät voi tulla kosketuksiin normaalien ilmakehän 

kaasujen tai palamisreaktioiden pakokaasujen kanssa. Epäsuorakontiktirumpukuivureiden etu 

suorakontaktisiin versioihin verrattuna on materiaalin vähentynyt kuluminen ja myrkyllisten 

yhdisteiden imeytymisen estyminen kiintoaineisiin. [1] 

 

 

3.2.3 Pyörivät panostyhjiökuivurit 

 

Tämän tyyppiset kuivurit ovat yksinkertaisesti pyöriviä astioita, jotka sisältävät kuivattavaa 

materiaalia ja johon muodostetaan tyhjiö tyhjiöpumpulla. Kuivausastiaa lämmitetään 

lämmitysvaipalla, joka on astian ulkopuolella. Kuivauksen aikana kuivausastia pyörii keskiakselinsa 

ympäri hitaasti noin 5 rpm:stä 30 rpm:ään tehostaen lämmönsiirtoa ja sekoittumista. 

Tämän tyyppinen kuivuri sopii parhaiten vapaasti liikkuvien jauheiden, rakeiden ja kiteiden 

Kuva 2: Epäsuorakontakti rumpukuivuri, [1] 
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kuivaukseen. Tämän tyyppisten kuivureiden heikkous on rajoitettu lämmönsiirto pinta-ala ja huono 

soveltuvuus helposti tarttuville materiaaleille. [1] 

 

3.2.4 Agitated dryers (sekoituskuivuri) 

 

Tämän tyyppisissä kuivureissa lämmönlähde toimii useimmiten myös sekoittimen vartena. Näissä 

sekoittimissa on kaksi eri pääkuivurityyppiä, joita ovat suppilomainen sekoituskuivuri ja 

vaakatasossa oleva sekoituskuivuri. 

 

Suppilomaisessa sekoituskuivurissa on lämpövaippa ja sekoitusvarsi, joka toimii myös 

lisälämmönjohtimena ja joka pyörii oman akselinsa ja ulkoreunalla pyörivän liikkuvan akselin välillä 

siten, että sekoittimen etäisyys kuivausastian seinästä on minimaalinen. Tämä sallii kuivauspinnalla 

olevan materiaalin jatkuvan vaihtumisen. Ensimmäisen tyyppistä epäsuoraa sekoituskuivuria 

käytetään usein panostyyppisesti vapaasti liikkuvien lääkeaineiden ja hienokemikaalien kuivaukseen, 

jolloin se toimii yleisesti tyhjiökuivauksena. 

 

Toinen epäsuoran sekoituskuivurin päätyyppi on vaakatasossa oleva suppilo, jonka sisällä on pyörivä 

keskiakseli, johon on kiinnitetty sekoitusteriä. Lämmönjohto tämän tyyppiseen kuivuriin tapahtuu 

Kuva 3: Pyörivä panostyhjiökuivuri, [1] 



. 16 

joko lämmitysvaipalla tai ontolla keskiakselilla, joihin molempiin johdetaan lämmönlähteenä 

toimivaa nestettä tai kaasua. Tämän tyyppinen kuivuri pystyy toimimaan joko panostyyppisesti tai 

jatkuvatoimisesti, minkä lisäksi se toimii hyvin myös tyhjiön kanssa. Tällä kuivurilla kuivattavien 

materiaalien kirjo on laaja. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä esimerkki sekoituskuivurin soveltamisesta käytännössä on Kougoulos, 

Chadwick ja Ticehurst:in artikkelissa ”Impact of agitated drying on the powder properties of an active 

pharmaceutical ingredient”, jossa he tutkivat sekoituskuivurin vaikutusta fyysisiin ja bulkkijauhe 

ominaisuuksiin.  Tutkimuksen johtopäätökseksi he saivat sekoituskuivurin deformoivan kuitumaiset 

partikkelit, kasvatti karkeiden rakeiden kokoa agglomeraation kautta, nostavan hienojen partikkelien 

määrää kulumisen kautta ja parantavan bulkkijauheen tiheyttä. verrattuna astiakuivuriin..[1,19] 

 

 

Kuva 4: Suppilomainen sekoituskuivuri, [1] 
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3.3 Suorat Kuivausmenetelmät 

 

Suorissa kuivausmenetelmissä lämmönjohto on useimmiten konvektiivista ja joissakin tapauksissa 

käytetään säteilylämpöä pääasiallisena lämmönsiirtomenetelmänä. Partikkelit lämpenevät 

ulkopinnaltaan tasaisemmin kuin epäsuorissa kuivureissa, ja kuivaus on tehokkaampaa, jos 

kiintoaineet ovat huokoisia. 

 

Yleisimpiä suoria kuivausmenetelmiä ovat rumpukuivaus (rotary drying), leijupetikuivaus (fluidized 

bed drying), teolliset suihkukuivaussysteemit (industial spray drying systems), telakuivausurit (drum 

drying), jäädytyskuivaus (freeze drying), dielektrinen- ja mikroaaltokuivaus (microwave drying), 

aurinkokuivaus (solar drying), viiraroiskekuivaus (spouted bed drying), suora puhalluskuivaus 

(impingement drying), pneumaattinen ja flash-kuivaus (pneumatic and flash drying), 

liukuhihnakuivurit (conveyor dryers), infrapunakuivaus (infrared drying), teholämmitetty 

höyrykuivaus (superheated steam drying), ajoittainen kuivaus (intermittent drying) ja 

pulssipolttokuivaus (pulse combustion drying). Näiden lisäksi on suuri joukko erikoisia 

kuivaustekniikoita ja uusia kuivureita (novel dryers), jotka ovat enimmäkseen sovelluksia ja 

yhdistelmiä yllämainituista menetelmistä, sekä integroituja prosesseja joissa on muita 

yksikköoperaatioita. [1,7] 

 

3.3.1 Rumpukuivurit 

 

Suorakontaktisen rumpukuivurin rakenne on samanlainen kuin epäsuorakontaktisen vastaavan 

lukuun ottamatta lämmitysputkia. Niiden sijasta lämpö johdetaan kuivattavalle materiaalille 

kuivauskaasuna joka voi tulla joko virtauksensuuntaisesti tai vastavirtana. Tavallisissa suorissa 

rumpukuivureissa sylinteri on metallia, mikä rajoittaa käytettäviä lämpötiloja mataliin ja 

keskikorkeisiin arvoihin. Lisäksi on erikseen kuivausrumputyyppi, jossa sylinterin sisusta on vuorattu 

lämmöneristysmateriaaleilla korkeita lämpötiloja vaativaa kuivausta varten. 
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Suorissa rumpukuivureissa myös käytetään usein pieniä ”flight”eli eri muotoisia sekoitinkappaleita 

rummun sisäpinnalla, jotka nostavat rummun sisäpinnalla olevia partikkeleita sekoittaen kuivattavaa 

materiaalia ja estäen kuivattavan materiaalin pakkautumisen kerroksiin kuivauspintaa vasten jolloin 

kuivauksen tasaisuus rumpukuivurissa paranee. 

Kuva 5: Suorakontakti rumpukuivuri, [1] 
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Kirjallisuudesta löytyy lisäksi esimerkki rumpukuivurista joka toimii ilman sekoitinkappaleita  Silva,  

Duarte, ja Barrozo:n artikkelissa ”Dehydration of acerola (Malpighia emarginata D.C.) residue in a 

new designed rotary dryer: Effect of process variables on main bioactive compounds”, jossa he 

testaavat rumpukuivuri variaatiota nimeltä ”roto-aired dryer”, jossa rummun pohjalla olevaan 

kuivattavaan materiaaliin suihkutetaan kuumaa ilmaa suoraa miniputkien avulla jotka ovat kiinni 

keskusputkessa. Johtopäätöksenä he toteavat sen olevan hyvä vaihtoehto hedelmätähteiden 

kuivaukseen ja kyseistä menetelmää on mahdollista käyttää korkealaatuisten kuivaustuotteiden 

saamiseksi riittävällä kuivaustehokkuudella.[1,15] 

 

 

Kuva 6: Erilaisia rumpukuivurin sisäpinnan sekoituskappaleita, [1] 
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3.3.2 Fluidized bed dryer (leijupetikuivuri) 

 

Tämän tyyppinen suorakuivuri toimii siten, että kuivattava materiaali pakataan suppiloon, jonka 

pohjalla on kaasunhajautuslevy. Tämän jälkeen suppiloon johdetaan kuivauskaasua tasaisesti 

nopeutuvana virtana kaasunhajautuslevyn lävitse, joka jakaa kaasuvirran tasaisesti pedin alueelle. 

Kuivurissa tapahtuvaan painehäviöön vaikuttavat tekijät ovat pedin paksuus ja kaasun virtausnopeus. 

Painehäviö kasvaa kaasun virtausnopeuden kasvaessa kunnes tullaan pisteeseen jossa peti fluidisoituu, 

koska kaasun virtausnopeus on tarpeeksi kannatellakseen koko pedin painoa. 

Tätä pistettä kutsutaan minimifluidisaatio-olosuhteeksi ja sitä vastaavaa virtausnopeutta 

minimifluidisaationopeudeksi. Tämän pisteen jälkeen painehäviö pedin ylitse säilyy samana, vaikka 

kaasun virtausnopeutta lisättäisiin vielä lisää. 

 

Tavallisesti leijupetikuivuri muodostuu kaasupuhaltimesta, lämmittimestä, kolumnista ja 

kaasunpuhdistussysteemistä kuten sykloni, pussisuodatin, kosteuden poistin tai pesuri. Lisäksi 

poistuva kaasu usein kierrätetään osittain takaisin alkuun energian säästön vuoksi. 

Leijupetikuivureita käytetään yleisesti ottaen minimifluidisaationopeuteen verrattuna 2-4 -kertaisilla 

kaasuvirtausnopeuksilla. 

Tämän tyyppinen kuivuri sopii hyvin pienhiukkasille ja rakeisille aineille, jotka pystytään 

fluidisoimaan. Etenkin jauheille kokoluokassa 50-2000 μm tämä menetelmä toimii kilpailukykyisesti 

perinteisten kuivausmenetelmien kanssa. [1] 
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Kirjallisuudesta löytyvä esimerkki leijupetikuivurin soveltamisesta käytännössä on  Hematian ja 

Kuva 7: Leijupetikuivurin toiminnan päävaiheet, ja kaasun nopeuden vaikutus painehäviöön sekä 

pedin fluidisaatioon, [1] 
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Hormozi:n artikkeli Drying kinetics of coated sodium percarbonate particles in a conical fluidized 

bed dryer, jossa he tutkivat natrium perkarbonaatin kuivausprosessin kinetiikkaa leijupetikuivurilla 

eri lämpötiloilla ja ilmavirran nopeuksilla. Johtopäätökseksi he saivat määritettyä parhaiten 

kuivumista kuvaavaksi malliksi muokatut Hendersonin ja Pabisin mallit suurimmassa osassa 

tapauksista ja Verman malli taas soveltui hyvin korkeille lämpötiloille ja virtausnopeuksille. [21] 

 

3.3.3 Teolliset suihkukuivaussysteemit 

 

Teollisten suihkukuivureiden yleinen käyttökohde on pumpattavan nestemäisen syötteen kuivaus 

kuivaksi tuotteeksi neljällä askeleella jatkuvatoimisesti. Ensimmäinen askel on syötteen atomisointi 

joko pyörivän renkaan tai suuttimen kautta, mistä syntyvät pisarat lentävät kuivaustilaan jossa ne 

päätyvät kontaktiin kuuman kuivauskaasun kanssa. Seuraava askel on pisaran ja ilman saattaminen 

kontaktiin toistensa kanssa pumpun avulla. Kolmas vaihe on pisaroiden kuivaus haihduttamalla. 

Viimeinen askel on kuivatun tuotteen erottaminen kuivausilmasta. 

Koska jokainen kuivausprosessi tapahtuu jokaiselle pisaralle, niin kuivausaika on erittäin lyhyt eikä 

suuri lämpötila kerkeä vaikuttamaan kuivattavaan tuotteeseen koska suurin osa lämmöstä sitoutuu 

haihtumisreaktioon. 

 

Suihkukuivauksen etuja ovat tuotteen ominaisuuksien ja laadun tehokas hallinta, lämpöherkkiä 

tuotteita voidaan kuivata ilmakehän paineessa, joka voidaan myös muuntaa inertiksi, sallii korkeat 

tuotantokapasiteetit jatkuvatoimisena suhteellisen yksinkertaisilla laitteilla, tuote tulee kontaktiin 

laitteisiin vedettömänä poistaen ruosteongelmia ja helpottaen rakennusmateriaalin valintaa, 

ulostuleva tuote on melko symmetrisiä pyöreitä partikkeleita, joissa on melkein samat suhteet ei 

helposti haihtuvia yhdisteitä kuin nestemäisessä syötteessä ja käytetyn kuivauskaasun lämpötila alue 

voi olla 150 C – 600 C ja kuivurin tehokkuus on yhtä hyvä kuin muidenkin suorien kuivureiden. 

 

Suihkukuivureiden huonoja puolia ovat: korkean kuiva-ainetiheyden omaaville tuotteille 

suihkukuivaus ei yksinkertaisesti toimi, laitteisto on joustamaton eli jokainen kuivuri on mitoitettu 

tarkasti tietyntyyppisille tuotteille, kapasiteettiin verrannollisesti tarvitaan korkeampi haihdutustahti 

verrattuna muihin suoriin kuivureihin ja syötteen tulee olla pumpattavaa, alkuinvestointi on korkea 

verrattuna muihin jatkuvatoimisiin kuivureihin ja tuotteen sekä pölyn keruu lisäävät kuivauksen 

hintaa. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä esimerkki suihkukuivaimen käytöstä on Durmus ja Ozgen 

artikkelissa ”Experimental synthesis of granulated zirconian powders by spray dryer”, jossa he 
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tutkivat käsittelyolosuhteiden vaikutusta zirkonium jauheen prosessointiin suihkukuivaimella. 

Tutkimuksen johtopäätökseksi he saivat korkean sidosainepitoisuuden ja pumppausnopeuden 

parantavan karkeiden ja yhdenmukaisten kiteiden syntymistä. [1,8,20] 

 

3.3.4 Telakuivurit 

 

Telakuivurit ovat yksinkertaisesti teloja, joiden päälle levitetään kuivatta aine: yleisesti viskoosi 

konsentroitu liuos, liete tai tahna, mekaanisesti. Levitystapoja on useita ja yleisimmät ovat kaksi 

vastakkaisiin suuntiin pyörivää telaa tai yksittäinen tela, ja usein niissä käytetään lisäksi pienempiä 

sivelyrullia.  Telakuivuri on erittäin joustava kuivausmenetelmä, jonka eri parametreja voi säädellä 

erikseen itsenäisesti muista muuttujista riippumatta. Näitä parametreja ovat höyrynpaine, telan 

pyörimisnopeus, leikkuukorkeus ja vastakkaisten telojen pyörimisnopeuksien suhde. Tuotteen 

kuivaukseen tarvittava lämpö tulee kahdella tavalla telakuivureissa. Kyseiset tavat ovat telan sisäinen 

lämmitys kuumalla höyryllä sekä erittäin kosteiden tuotteiden kanssa ulkopinnalle suihkutettu kuuma 

ilma. Kuiva tuote irrotetaan telalta terällä, joka on melkein kiinni telan ulkopinnassa ja josta kuivattu 

tuote erotetaan erilliselle kuljettimelle. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerkki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä on Milczarek 

ja  Liu:n artikkeli ”Drum drying performance of condensed distillers solubles and comparison to that 

Kuva 8: Erilaisia suihkukuivausratkaisuja, [1] 
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of physically modified condensed distillier solubles”, jossa he testasivat maissista tehdyn etanolin 

sivutuotteen kuivausta telakuivurilla ja vertasivat tuloksia fyysisesti manipuloituun sivutuotteeseen 

jonka glukoosipitoisuutta vähennettiin. Johtopäätökseksi he saivat, että kyseistä sivutuotetta voidaan 

kuivata samanlaisilla telakuivureilla kuin muitakin ruokasiirappeja ja muokattu sivutuote kuivuu 

tehokkaammin kuin muokkaamaton. Lisäksi lopputuotteen väri riippuu kuivaushöyryn lämpötilasta, 

viipymäajasta ja telojen välin pituudesta. [1,17] 

 

 

 

3.3.5 Jäädytyskuivaus 

 

Jäädytyskuivaus on kuivausmenetelmä, joka soveltuu kuivattaville tuotteille, kuten eräät biologiset 

materiaalit, lääkeaineet ja ruoka-aineet, joita ei voi lämmittää keskisuuriinkaan lämpötiloihin 

normaaleissa kuivausmenetelmissä. Tämän menetelmän nesteenpoistomenetelmä on nesteen 

jäädyttäminen ja sublimointi höyrynä tyhjiökammiossa sekä kosteuden poisto kuivauskammiosta. 

 

Yleisesti ottaen jäädytyskuivausprosessi sisältää kolme päävaihetta, jotka ovat jäädytysvaihe, 

pääasiallinen kuivausvaihe ja sekundaarinen kuivausvaihe. 

Kuva 9: Kaksitelainen telakuivuri irrotusterillä, [1] 
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Jäädytysvaiheessa kuivattavan tuotteen lämpötila lasketaan pisteeseen, jossa kaikki materiaali on 

jäätyneessä olotilassa. Useimmiten tämä tarkoittaa veden ollessa liuotin sitä, että kuivattava tuote 

laitetaan tyhjiökammioon, jonka sisällä olosuhteet lasketaan veden kolmoispisteen alle lämpötilan 

suhteen, jolloin vesi ei voi olla muussa kuin kiinteässä olomuodossa. 

 

Pääasiallisessa kuivausvaiheessa kuivauskammion luodaan tyhjiötä niin, että kuivaussysteemin paine 

on alle tai lähellä jäätyneen liuottimen tasapainohöyrynpainetta. Lisäksi lämpötilaa aletaan nostaa 

hitaasti, jolloin jäätynyt liuotin alkaa haihtua höyryksi. Haihtumispinnan liikkuessa kuivauksen 

edetessä saattaa kuivattavasta materiaalista irrota imeytynyttä liuotinta, joka ei ole jäätynyt ja joka 

voi vaikuttaa sublimaationopeuteen. Tämä vaihe jatkuu kunnes kaikki jäätynyt liuotin on haihtunut. 

 

Sekundaarisessa kuivausvaiheessa alkaa ideaalisesti pääasiallisen vaiheen lopussa ja siinä poistetaan 

jäätymättä jääneet liuottimet eli sitoutunut vesi. Tämä jäljellä oleva liuotin poistetaan lisäämällä 

lämpöä kuivattavaan tuotteeseen tyhjiössä. Lämpötilan nostamisella pääasiallisessa ja 

sekundaarisessa kuivauksessa on rajoittavia tekijöitä. joita ovat tuotteen stabiilisuus ja tuotteen 

rakenteellinen stabiilisuus eri lämpötiloissa.[1] 

 

 

Kuva 10: jäädytyskuivauksen päävaiheet ja kuivattavan materiaalin vesipitoisuus kussakin 

vaiheessa, [9] 
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3.3.6  Dielektrinen- ja Mikroaaltokuivaus 

 

Dielektrinen- ja mikroaaltokuivaus ovat kuivausmenetelmiä jotka ovat melkein samanlaisia paitsi 

käytetyn taajuusalueen, laitteistojen ja aallon generointitavan suhteen. Käytännössä yleisesti 

dielektrinen kuivaus suoritetaan taajuusalueella 1-100 Mhz ja mikroaaltokuivaus taajuusalueella 300 

Mhz – 300 Ghz. Dielektrisessä kuivauksessa pienen taajuusalueen vuoksi käytetyt aallonpituudet 

venyvät useiden metrien mittaisiksi. Mikroaaltokuivauksessa aallonpituudet taas pysyvät välillä 

yhdestä millimetristä yhteen metriin. Tässä kuivausmenetelmässä dielektrisyys ja mikroaallot eivät 

ole suoranaisesti lämmönlähde vaan energian muoto, joka vuoro vaikuttaa kuivattavan materiaalin 

kanssa siten, että materiaalin energiataso nousee, jolloin materiaalin lämpötila nousee. 

 

Materiaalit ja niiden vuorovaikutustavat kuivauksessa käytettävän sähkömagneettisen kentän kanssa 

voidaan jakaa neljään pääryhmään, joita ovat johteet eli materiaalit, joissa on vapaita elektroneita, 

eristeet eli sähköä johtamattomat materiaalit, dielektriset aineet eli materiaalit, joiden ominaisuudet 

ovat johteiden ja eristeiden väliltä, sekä magneettiset yhdisteet eli materiaalit, jotka reagoivat suoraan 

sähkömagneettisen kentän magneettisen osan kanssa. Näistä ominaisuuksista dielektriset materiaalit 

ja niiden ominaisuudet ovat tärkein asia onnistuneen dielektrisen ja mikroaaltokuivauksen 

suorittamiseen. Dielektrisissä aineissa on aineryhmä, jota kutsutaan ”häviöllisiksi dielektreiksi” jotka 

imevät säteilyä itseensä ja muuntavat sitä lämmöksi. Eräitä esimerkkejä tämän ryhmän aineista ovat 

vesi, öljyt, puu, ruoka sekä muut aineet jotka sisältävät nestettä. 

 

Dielektrisiä ominaisuuksia ovat suhteellinen dielektrinen vakio, häviötangentti sekä häviökerroin. 

Näihin ominaisuuksiin vaikuttavat kuivaussysteemin ja kuivattavan materiaalin ominaisuudet, joita 

ovat materiaalin kosteuspitoisuus, tiheys, lämpötila, johtokyky, lämmönjohtavuus, ominaislämpö, 

läpäisysyvyys sekä käytetty aallontaajuus. 

 

Dielektrisen ja mikroaaltokuivauksen etuja perinteisiin konduktiota ja konvektiota hyödyntäviin 

menetelmiin ovat tehokkuus, aineen rikkomattomuus, liuottimen vaelluksen vähäisyys, tasoittava 

vaikutus, nopeus, kuivauksen yhdenmukaisuus, liukuhihnaistetut systeemit ja tuotteen laadun 

parantuminen joissakin tapauksissa. Huonona puolena on vaara lämmittää ja kuivata liian nopeasti 

sekä se, että tällä menetelmällä yksin kuivaaminen on erittäin kallista laite- ja käyttökustannuksien 

kannalta. Tämän vuoksi tätä menetelmää käytettäessä se on usein osana perinteistä kuivausprosessia 

kolmella eri tavalla. Näitä tapoja ovat esilämmitys, jossa kuivattavan materiaalin sisälämpö nostetaan 

kiehumispisteeseen, boosterikuivaus, jossa kuivausnopeuden alkaessa laskea lämpöä johdetaan 

kuivattavan materiaalin sisälle pakottamaan sisäistä kosteutta pinnalle ja lopetuskuivaus, jossa 
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kuivattavaan materiaaliin johdetaan lämpöä sisäisesti korvaamaan lopussa olevaa tehotonta 

kuumailmakuivausta.[1] 

 

3.3.7 Aurinkokuivaus 

 

Aurinkokuivausmenetelmät perustuvat auringon säteilystä saatavaan lämpöenergiaan. Perinteinen 

aurinkokuivaus suoritetaan ulkoilmakuivauksena, jossa kuivattava tuote asetetaan suoraan 

auringonpaisteeseen. Perinteinen menetelmä kuitenkin on erittäin tehoton ja epätasaisesti kuivaava, 

joten teollinen aurinkokuivaus suoritetaan käyttämällä erilaisia aurinkokeräimiä lämmittämään 

kuivauksessa käytettävää kuivausilmaa tai lämmönvaihtimia sekä joissakin tapauksissa 

lämmönvaraajia. Aurinkokuivaimia käytetään enimmäkseen maatalouden ja metsistä saatavien 

tuotteiden säilömiseen 

 

Aurinkokuivurin pääosat ovat kuivaustila, aurinkokeräin säteilyn muuttamiseksi lämmöksi, 

lämmönvaihtimet, joilla siirretään lämpöä kuivausilmaan tai kuivattavaan materiaaliin, keino pitää 

kuivausilma virtauksessa ja erilaiset putket ja kanavat. Näiden lisäksi aurinkokuivaimissa on 

vaihtoehtoisia pääosia, joita ovat avustava energialähde, lämmönvaraaja ja mittaus- sekä 

hallintalaitteisto. Erilaisten aurinkokuivaimien määrä on laaja. Päätyyppeihin lukeutuvat luonnolliset 

aurinkokuivaimet, puolikeinotekoiset aurinkokuivurit ja aurinkoavusteiset keinotekoiset kuivurit. 

 

Luonnollisia aurinkokuivaimia ovat sellaiset passiiviset aurinkokuivainmallit, joissa ilmavirtaus 

virtaa luonnollisen konvektion mukaisesti ja kaikki prosessin energia tulee ympäristön energiasta. 

Tämän tyyppiset aurinkokuivaimet jakautuvat yleisesti ottaen kabinetti-, teltta-, kasvihuone- ja 

piippumalleihin. Puolikeinotekoisissa aktiivisissa aurinkokuivureissa luodaan osittain pakotettu 

konvektio sähkömoottorilla toimivalla puhaltimella, joka useimmiten saa energiansa aurinkokennon 

tai tuuliturbiinin avustuksella. Tämä lisäys aurinkokuivuriin lisää mallin lämpötehokkuutta. 

Näiden kahden lisäksi on olemassa aurinkoavusteisia keinotekoisia kuivureita, jotka ovat 

aurinkokuivureita, jotka voivat toimia tarvittaessa käyttäen tavanomaisia avustavia energialähteitä. 
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Kirjallisuudesta löytyvä esimerkki aurinkokuivauksen käytännön soveltamisesta on Misha, Mat,  

Kuva 11: Muutama esimerkki aurinkokuivaushuoneista, jotka ovat puolikeinotekoisia 

aurinkokuivaimia, [1] 
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Salleh, ja Sopian artikkeli ”Performance of  a solar-assested solid desiccant dryer for oil palm fronds 

drying”, jossa he tutkivat  öljypalmun lehtien kuivausta aurinkoavusteisella kuivurilla joka lämmitti  

vettä, jota sitten käytettiin  lämmönvaihtimien avulla kuivausilman lämmittämiseen. 

Johtopäätökseksi he saivat että kyseinen menetelmä on tehokkaampi kuin suora avoin aurinkokuivaus.  

Lisäksi he havaitsivat että yleinen kuivumistehokkuus parani kun aurinko-avusteisen kuivauksen 

kanssa käytettiin lisäksi vettä sitovia kuivikkeita. [1,18] 

 

 

3.3.8  Spouted bed drying (viiraroiskekuivaus) 

 

Viiraroiskekuivausmenetelmän toimintatapa on sellainen, että kuivattava aine syötetään ja poistetaan 

jatkuvatoimisesti kuivausastiasta, johon useimmiten pohjan kautta syötetään kovalla virtauksella 

tulevaa kuivausilmaa. Tämä kuivausilma menee sitten kuivattavan materiaalin lävitse ja poistuu 

useimmiten kuivurin yläosassa olevan poistoputken kautta. Viiraroiskekuivausta käytetään 

enimmäkseen ruoka-aineiden kuten kauran, maissin, tomaatin siementen ja paprikan kuivauksessa 

sekä massan että tahnamaisten materiaalien kuivauksessa. Näiden lisäksi tätä menetelmää pystytään 

käyttämään jauhemaisen materiaalin tuottamiseen suspensiosta kuivattamalla sitä inerttien 

partikkelien päällä. Viiraroiskekuivauksen etuja perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna on lyhyt 

viipymäaika ilmavirrassa sekä prosessiolosuhteita muuttamalla yksinkertaisilla muutoksilla voidaan 

saavuttaa hyvä sekoitus, kontrolloitu viipymäaika, minimoitu kuluma ja muita haluttuja 

ominaisuuksia. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerkki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä on  Chielle, 

Bertuol,  Meili,  Tanabe, ja Dotto:n artikkelissa ”Spouted bed drying of papaya seeds for oil 

production”, jossa he testasivat  viiraroiskekuivausta papaijan siementen kuivaamiseen, ja saivat 

johtopäätökseksi kuivauksen tarvitsevan esikuivausta ennen varsinaista kuivausta mutta 

viiraroiskekuivauksen olevan hyvä vaihtoehto kuivaukseen koska kuivausparametrien muutokset 

eivät vaikuta siementen öljyjen koostumukseen säilyttäen siementen laadun. 

[1,13] 
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3.3.9  Impingement drying (suora puhalluskuivatus) 

 

Puhalluskuivausta käytetään enimmäkseen jatkuvien arkkien nopeassa kuivauksessa sekä 

suhteellisen suurien ohuiden arkkien kuivauksessa. Jatkuvia arkkeja ovat paperi, filmi ja tekstiilit. 

Suhteellisen suuria ohuita arkkeja taas ovat viilu, puutavara ja matot. Puhalluskuivauksen 

toimintaperiaate on ohjata suuri määrä kuumia suihkuja yhdelle tai molemmille kuivattavan 

materiaalin pinnoista. Kuivattava materiaali on useimmiten liukuhihnan tai rullan päällä 

Kuva 12: Yksinkertaistettu viiraroiskekuivaimen toimintaperiaate, [1] 
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Yleisesti suihkujen nopeudet ovat välillä 10-100 m/s ja käytetyt lämpötilat taas väliltä 100-350 C. 

Yleisesti ottaen kuivausilma on höyrylämmitettyä ilmaa, mutta jos tarvitaan erittäin korkeita 

lämpötiloja, niin savukaasuja voidaan käyttää suoraan kuivaukseen. Puhalluskuivausta tulisi käyttää 

vain ei-sitoutuneen kosteuden poistoon puhalluskuivauslaitteiston monimutkaisen valmistuksen ja 

korkeiden ilmankäsittelykustannusten vuoksi. Korkeat ilmakäsittelykustannukset syntyvät suuresta 

painehäviöstä ja kierrätyssuhteesta, joita tarvitaan vaadittuun lämpötehokkuuteen. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerrki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä on Deng,  Xu, 

He, Zhao, Zou,  Liu, ja Yue:n artikkelissa ”Optimization of air jet impingement drying of okara using 

response surface methodology”, jossa he optivoivat puhalluskuivausta okralle ja saapuivat 

lopputulokseen että kuivauskaasun nopeus, lämpötila ja kuivattavan materiaalin syöttötiheys kaikki 

vaikuttavat vahvasti kuivumisnopeuteen. He määrittivät lisäksi optimiolosuhteet okran kuivaukselle 

puhalluskuivurissa. [1,10] 

 

3.3.10  Pneumaattinen ja Flash-kuivaus 

 

Flash- tai toiselta nimeltään pneumaattinen kuivuri muodostuu yksinkertaisimmillaan kuudesta 

peruskomponentista. Näitä komponentteja ovat kaasulämmitin, märän materiaalin syötin, 

kuivauskanava, erotin, savukaasutuuletin ja kuivatun tuotteen keräin. Pneumaattinen kuivuri soveltuu 

hyvin rakeisten, kristallisten, tahnamaisten ja jauhemaisten tuotteiden kuivaamiseen. Pneumaattiset 

kuivurit ovat yksinkertaisia rakentaa ja niiden rakennuskustannukset ovat alhaiset ja niiden käyttö on 

melkein pulmatonta. 

 

Pneumaattisen kuivurin toimintaperiaate on, että märkä materiaali syötetään kuumaan kaasuvirtaan 

joko suoraan tai joskus erityisellä sekoituslaitteella. Kaasuvirta virtaa ylöspäin kuivauskanavassa ja 

sen nopeuden täytyy olla suurempi kuin suurimman kuivattavan partikkelin vapaa pudotusnopeus. 

Kaasulämmittimellä lämmitetty ilmavirta kuljettaa märkää materiaalia kuivauskanavassa. 

Kuivauskanavan toisessa päässä on jonkin tyyppinen kaasun ja kiintoaineen erotin kuten esimerkiksi 

sykloni tai kangassuodatin. 

 

Pneumaattisen kuivurin hyviä puolia ovat lyhyt kontaktiaika, kuivuri tarvitsee vain vähän tilaa ja voi 

olla ulkotiloissa, mutta kaasun puhdistussysteemin tulisi kuitenkin olla sisätiloissa, helppokäyttöisyys, 

liikkuvien osien määrän vähyyden vuoksi huollon hinta on alhainen, alhaiset pääomakustannukset 

rakennusvaiheessa ja samanaikainen kuivaus sekä kuljetus. Pneumaattisen kuivurin heikkouksia taas 

ovat tarve erittäin tehokkaalle kaasunpuhdistimelle, jauhepäästöjen vuoksi ei sovellu myrkyllisille 
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materiaaleille, pakkautuneille materiaaleille, joita on hankala hajottaa, menetelmä ei toimi ollenkaan, 

tulipalon ja räjähdyksen vaara on olemassa ja kaikilla materiaalin partikkeleilla ei ole samaa 

viipymäaikaa kuivurissa. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä esimerkki pneumaattisen kuivauksen käytännön tehostamisesta on Ibrrahim, 

Hamed, El-Askary ja El-Behery:n artikkelissa ”Swirling gas-solid flow throught pneumatic 

conveying dryer”, jossa tutkivat kierteisen ja turbulenttisen virtauksen vaikutusta kuivauksen 

tehokkuuteen, ja kokeellisten testien lopputuloksena heidän johtopäätöksensä oli pienten partikkelien 

reagoivan nopeammin kiertävään ilmavirtaan, Reynoldsin luvun kasvaessa partikkelit liikkuvat 

suoremmalla linjalla, pyörteiden olemassa olo tehosti kuivausta, kaasun lämpötila laskee ja 

kuivumisnopeus kasvaa pyörteiden vuoksi, painehäviö on suurempi kuin ei pyörteisessä virtauksessa 

ja kuivauslämpö keskittyy putken keskellä pyörivässä virtauksessa seinien sijasta. [1,16] 

 

3.3.11  Liukuhihnakuivurit 

 

Liukuhihnakuivurien toimintaperiaate on yksinkertaisesti liukuhihna, jonka päällä kuivattava 

materiaali liikkuu kuivurin läpi, jossa kuumaa ilmaa pakotetaan kuivattavan materiaalin pedin lävitse. 

Se on kuitenkin yksi kaikkein joustavimmista kuivurityypeistä mitä on olemassa ja sillä pystytään 

kuivaamaan erittäin laajaa joukkoa erilaisia materiaaleja. Liukuhihnakuivurin yleiset osat ovat 

liukuhihnan kokoonpano, kuivurikotelo, ilmapuhaltimet, lämmönlähde, materiaalinsyötin ja -levitin 

ja erilaiset lisäosat kuten kasauman hajottajat, lämmön talteenottimet ja automaattiset 

kontrollointisysteemit. 

 

Liukuhihnakuivurit yleisesti ottaen sopivat hyvin pienhiukkasmaisen rakenteen omaaville aineille, 

joiden kokoluokka on 1-50 mm halkaisijaltaan. Kuivausaika tämän tyyppisissä kuivureissa on 

yleisesti ottaen alueella 5-240 minuuttia. Liukuhihnakuivuri ei sovellu arkkimaisille materiaaleille tai 

lietteille, koska niiden lävitse ilman pakottaminen ei ole kovinkaan tehokasta. 

 

Liukuhihnakuivureissa on kolme päätyyppiä, joihin erilaiset kokoonpanot voidaan luokitella. Näitä 

luokkia ovat kertaläpäisy yksitasoinen kuivuri, kertaläpäisy monitasoinen kuivuri ja 

usealäpäisykuivurit. Kertaläpäisykuivureissa liukuhihna vie kuivattavan materiaalin kertaalleen läpi 

kuivurista joita voi olla yksi tai useampi.  Usealäpäisykuivurissa on vain yksitasoinen kuivuri, mutta 

kuivurin sisällä liukuhihnat on kerrostettu toistensa päälle niin että kuivattava materiaali kulkee 

päinvastaiseen suuntaan vaihtaessaan liukuhihnaa. [1] 
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3.3.12  Infrapunakuivaus 

 

Infrapunakuivauksen toimintaperiaate on yksinkertaisesti se, että kuivattavaan materiaaliin johdetaan 

lämpöä infrapunasäteilyn avulla. Infrapunasäteily yleisesti imeytyy ohueen kerrokseen kuivattavan 

aineen pinnalla, josta se leviää loppuun materiaaliin. Infrapunakuivureita käytetään enimmäkseen 

teollisuudessa pintakuivaukseen ja ohuiden levyjen kuivattamiseen. Näiden lisäksi sitä käytetään 

paperiteollisuudessa paperin laadun parantamiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi. 

 

Infrapunakuivuri voi olla panostyyppinen tai jatkuvatoiminen, mutta on yleisesti ottaen 

jatkuvatoiminen. Infrapunakuivurin tärkein osa on infrapunaosa, joka koostuu lämmönlähteestä eli 

säteilylähde tai lähetin, heijastimesta, ”source socket”, sähköisistä liitännäisistä ja kuoresta. 

Säteilylähde voi olla joko sähköisesti lämmitetty säteilylähde tai kaasun poltolla lämmitetty 

säteilylähde.  Sähköisesti lämmitetyt versiot ovat tavallisesti säteileviä metallisauvoja, kvartsiputkia 

ja kvartsilamppuja. Kaasun poltolla lämmitetyt versiot taas ovat jonkin tyyppisiä levyjä, joita 

lämmitetään toiselta pinnalta niin, että levyn lämpötila nousee ja se emittoi säteilyenergiaa. 

 

Infrapunakuivauksen etuja ovat korkea hyötysuhde sähköisen energian muuntamiseksi lämmöksi, 

säteily porautuu suoraan tuotteeseen vaikuttamatta ympäristöön, tuotteen tasainen lämpeneminen, 

lämmityssykli on helppo hallita eri tuotteille ja muuttuville olosuhteille, infrapunalähteet ovat halpoja 

verrattuna mikroaaltolähteisiin ja niiden käyttöikä on pitkä vähäisellä huoltotarpeella, suurien 

kappaleiden osien erillinen kuivattaminen on mahdollista, tarvitsee vain vähän tilaa ja voidaan 

integroida vanhoihin menetelmiin ja lisäksi infrapunakuivaus on matalahintainen teknologia. 

Infrapunakuivauksen heikkouksia taas ovat hankala skaalaus ylöspäin, käytännössä pintakuivuri, 

käyttöönotto vaatii laitteiston testausta oikean kokoonpanon valinnassa ja tulipalovaara tulee ottaa 

huomioon suunnittelussa. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerrki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä on  Aktas, 

Sevik, ja Aktekeli:n artikkeli Development of heat pump and infrared-convective dryer and 

performance analysis for stale bread drying, jossa he saivat johtopäätökseksi infrapunakuivauksen 

nopeammaksi kuin lämpöpumppukuivauksen ja infrapunakuivauksen ylivoimaisen tehokkuuden 

pintakosteuden poistamisessa, mutta toteavat systeemin jossa infrapunakuivaus on avustavana 

tekijänä olevan tehokkain vaihtoehto. [1,11] 
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3.3.13  Teholämmitetty höyrykuivaus 

 

Teholämmitetyn höyrykuivauksen toimintaperiaate on käyttää kuivausmediaanina kuuman ilman, 

palo- tai savukaasujen sijasta teholämmitettyä höyryä siirtämään lämpöä kuivattavaan materiaaliin ja 

kantamaan kosteutta pois. Kaikki perinteiset suorat ja epäsuorat kuivausmenetelmät voidaan muokata 

teholämmitetty höyrykuivausmuotoon teoriassa, mutta tähän tarvittava teknologia on monimutkaista 

eikä muunnos ole yksinkertainen. Lisäksi teholämmitetyn höyryn käyttö lisää kriteerejä kuivurin 

valinnalle. Teholämmitetyn höyrykuivauksen alin käyttölämpötila 1 bar paineessa on yli 100 C 

 

Teholämmitetyn höyrykuivauksen etuja ovat sellaiset asiat kuten esimerkiksi kuivurin poistoilma, 

joka on höyryä, jonka entalpia on alempi kuin syötetyn höyryn. Jos ilmavuotojen taso on 

hyväksyttävän alhainen, niin on mahdollista ottaa talteen kaikki latenttilämpö poistohöyrystä. 

Tämä voidaan tehdä joko kondensoimalla kosteus pois kondensaattorilla tai nostamalla höyryn 

ominaisentalpiaa lämpökompression avulla, minkä jälkeen höyry palautetaan kuivuriin. 

Tämän lisäksi teholämmitetyn höyrykuivauksen muita etuja ovat hapettumis- ja palamisreaktioiden 

mahdottomuus kuivurissa, ilmakuivausta korkeampi vakio- ja laskeva kuivumisnopeusinversio 

lämpötilaa suuremmissa lämpötiloissa, sallii myrkyllisten tai kalliiden orgaanisten liuottimien 

talteenoton suhteellisesti pienemmällä kondensaattorilla ja sallii ruokatuotteiden pastöroinnin, 

sterilisaation ja deodorosoinnin. 

 

Teholämmitetyn höyrykuivauksen heikkouksia ovat monimutkaisuus, kuivurissa ei saa olla 

minkäänlaisia vuotokohtia, syötettävän tuotteen pinnalle muodostuu aina tiivistymistä ennen 

haihtumisen alkamista lisäten kuivausaikaa noin 10-15%, tuotteita, jotka voivat sulaa, lasittua tai 

muuten vaurioitua, ei voi kuivata teholämmitetyllä höyryllä, tuotteet, jotka vaativat 

hapettumisreaktion, vaativat vähintään kaksiaskeleisen kuivauksen, jos kuivauksessa käytettyä 

höyryä ei käytetä muualla prosessissa, niin menetelmän energiahyötyjä ei saavuteta, kuivauksen 

apuvälineet kuten syöttöjärjestelmät, tuotteen keräysjärjestelmät ja poistohöyryn 

talteenottojärjestelmät maksavat enemmän kuin itse höyrykuivain ja teholämmitetyistä 

höyrykuivureista ei ole vielä kovin paljon kokemusta teollisuudessa. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerkki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä on  Sehrawat, 

Nema, ja Kaur:in artikkeli ”Effect of superheated steam drying on properties of foodstuffs and kinetic 

modeling”, jossa he päätyivät johtopäätökseen teholämmitetyn höyrykuivauksen soveltuvan hyvin 

lämpöherkille ruokatuotteille joiden laatua halutaan ylläpitää kuivauksen ylitse, ja retentoituvat 

bioaktiivit komponentit retentoituivat pidempään verrattuna tyhjiökuivaukseen, jäädytyskuivaukseen 
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ja kuumailmakuivaukseen [1,12] 

 

3.3.14  Ajoittainen kuivaus (Intermittent drying) 

 

Ajoittainen kuivaus on ennemminkin menetelmä kuivauksen tehostamiseen, sillä sen toimintaperiaate 

muuttuu kuivauksen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa kuivausprosessin jakamista erillisiin 

jaksoihin, joissa kuivauksen ympäristön olosuhteet ovat erilaisia eri kuivausnopeuksilla. Yleisimpiä 

parametreja, joihin vaikutetaan, ovat kuivausilman lämpötila, nopeus ja kosteus, lämmönsyöttö, paine 

ja muut ulkoiset kuivaustekijät kuten mikroaallot. Pääparametreina näistä pidetään yleensä 

kuivausilman syöttönopeutta, kuivurin sisäistä painetta kahden tason välillä ja lämmön syöttöä 

muuntamalla ilmavirtausta ja lämpötilaa tai mikroaalloilla lämmittämällä. 

 

Tätä menetelmää käytetään enimmäkseen tuotteen laadun parantamiseen ja energian kulutuksen 

vähentämiseen. Laadun parannus tulee siitä, että vältetään tai vähennetään materiaalin 

ylikuumenemista tai pinnan halkeamista. Yleisesti ottaen ajoittainen kuivaus sisältää vuorottelevia 

kuivaus- ja hehkutusvaiheita. Kuivausvaiheessa varmistetaan lämmön ja massan vuorovaikutus eli 

kuivausilmaa syötetään materiaalin luokse. Hehkutusvaiheessa taas lämpöä joko ei tuoda 

kuivaukseen lisää tai tuodaan alennetulla tahdilla, jolloin sisäisen kosteuden annetaan siirtyä pinnalle. 

Syklien vaihteluväli valitaan suurimman tehokkuuden mukaan kuivausnopeuden sijasta. [1] 

 

3.3.15  Pulssipolttokuivaus (Pulse combustion drying) 

 

Pulssipolttokuivauksen toiminta perustuu ilman ja polttoaineen reagoimiseen räjähdysmäisesti 

polttokammiossa, jossa on sytytystulppa. Syntyvä savukaasu kasvattaa painetta ja poistuu 

yksisuuntaisen venttiilin kautta. Poistuva savukaasu tuo lämpöä ja paineaallon kuivattavalle 

materiaalille. Tämä paine- ja lämpöaalto toistuu sitten pulssimaisesti tasaisin välein. 

Pulssipolttokuivaus voidaan sisällyttää perinteisiin kuivausmenetelmiin jo suunnitteluvaiheessa tai 

lisätä myöhemmin. Menetelmänä se sopii hyvin biomassan kuivaukseen, nestemäisen syötön 

atomisointiin, viskoosien lietteiden ja liuosten ja kasautuvien aineiden kuivaukseen. 

 

Kirjallisuudesta löytyvä yksi esimerkki tämän menetelmän testaamisesta käytännössä on  Zbicinski:n 

artikkeli ”Equipment, technology, perspectives and modelingof pulse combustion drying”, jossa 

kyseinen henkilö on analysoinut pulssipolttokuivausta kirjallisuuden pohjalta ja kokeiden pohjalta.  

Johtopäätöksenä hän on löytänyt pulssipolttokuivauksen eduiksi kompaktin kuivauslaitteiston, 

ympäristöystävällinen käyttö, laaja varieteetti käsiteltäville raaka-aineille, parempi atomisointi ja 
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hallinta, ja säästöt  lisälaitteiden suhteen.[1,14] 

 

4. Maanäytteiden kuivaus 

 

Maanäytteet ovat yleisesti ottaen vaihteleva sekoitus epäorgaanisia ja orgaanisia aineita. Näiden 

yhdisteiden osuudet maanäytteistä vaihtelevat suuresti karkeapintaisten maanäytteiden alle yhden 

prosentin orgaanisten aineiden osuudesta orgaanisen maan korkeimmillaan 95 prosentin osuuteen. 

Kiintoaineet ovat kuitenkin vain noin puolet maanäytteiden tilavuudesta kun taas toinen puolikas 

maanäytteiden tilavuudesta koostuu maahan liuenneista yhdisteistä ja ilmasta. Tämän toisen 

puolikkaan suhteet vaihtelevat riippuen maanäytteen kosteuspitoisuudesta. Maanäytteissä yleisimmin 

esiintyvät alkuaineet ovat happi, silikaatti, alumiini, rauta, kalsium, magnesium, natrium, kalium ja 

hiili. Näiden lisäksi voidaan laskea vety yleisesti esiintyväksi alkuaineeksi, jos maanäytteen 

kosteuspitoisuus otetaan huomioon. 

 

Maanäytteitä kuivattaessa analysointia varten on vaarana menettää tai vahingoittaa eräitä mitattavia 

pitoisuuksia näytteestä. Tämä vaara syntyy siitä, kun näytteen rakenne muuttuu kuivuessaan liikaa, 

jolloin näytteen liukoisuus muuttuu tai jotkin analysoitavat pitoisuudet ovat herkästi haihtuvia liian 

korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi on vaarana, että jotkin mitattavat yhdisteet reagoivat lämmetessään 

muuntuen herkästi haihtuviksi yhdisteiksi. Riskinalaisia määritettäviä asioita ovat helposti haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet, polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH yhdisteet, syanidi, kromi(VI)-

Kuva 13: ”Pulse combustion drying" menetelmän rakenne pyörivällä venttiilillä, [1] 
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yhdisteet, happoliukoiset sulfidit ja fenolit. Maanäytteiden kuivauksessa käytetään laboratorioissa 

joko 30 oC, 35 oC  tai 40 oC lämpötiloja. Näiden lämpötilojen lisäksi todellista kosteuspitoisuutta 

tarvittaessa näyte kuivataan 105 oC lämpötilassa. Yleisimmät kuivausmenetelmät maanäytteiden 

kuivauksessa ovat ilmakuivaus ja uunikuivaus.  ISO 11464:2006 standardin mukaan uunikuivaus on 

suositeltavampaa kuin ilmakuivaus ja uunikuivauksessa lämpötilan ei tulisi ylittää 40 oC. Samaisen 

standardin mukaisesti kuivausta jatketaan kunnes näytteen massan muutos on alle 5 % per 24h. ISO 

11464:2006 standardin mukaisesti maanäytteiden kuivausaika riippuu kuivattavan materiaalin 

tyypistä, näytekerroksen paksuudesta, kuivausilman ja kuivattavan materiaalin lähtökosteudesta ja 

ilmanvaihdon nopeudesta. Kuivausuuneissa kuivausaika vaihtelee materiaalista riippuen yleensä 

siten, että hiekkamaiset maanäytteet tarvitsevat noin 24 h, savimaiset maanäytteet tarvitsevat 

enemmän kuin 48 h ja tuoretta orgaanista materiaalia sisältävät maanäytteet vaativat 72-96 h. [2,3,4,5] 

  

5. Nykyinen kuivausuuni 

 

Nykyisin käytettävä kuivausmenetelmä Eurofin Viljavuuspalvelu Oy:ssa on tyypiltään 

panostyyppiset kuivausuunit, jotka täytetään automaattisesti maanäyterasioilla. Näitä uuneja on 

yhteensä kuusi vierekkäin. Täyttö tapahtuu automaattisesti siten, että tilausten käsittelykuljetin 

kuljettaa rasiat annostelijalle, joka syöttää täyden rivin kuivausuunin sisällä olevan kuljetinlinjan 

päälle, joka liikkuu eteenpäin saatuaan kuittaussignaalin annostelijalta. Kun halutaan kuivata vajaa 

rivi, niin annostelijalle täytyy antaa manuaalinen kuittaus kuittausnapilla. Tätä toistetaan kunnes 

uuniin on syötetty 400 rasiallista maanäytteitä, jolloin uunin kapasiteetti on saavutettu. 

 

Tämän jälkeen uunin giljotiinit suljetaan molemmista päistä ja kuivausaika asetetaan 

pääohjauskeskuksesta. Kuivausajat vaihtelevat välillä 40-55 h. Kuivauksessa käytettävä kuivausilma 

on noin 40 oC, joka on lämmitetty LTO-laitteella eli lämmöntalteenottolaitteella sekä kolmen 1,5 kW 

kanavalämmittimen avulla.  Kuivausilma tulee jokaiselle kuudelle uunille erillisillä omilla 

halkaisijaltaan 400 mm ilmastoputkien avulla.  Lämpötilaa tasataan ilmanvaihtoilmastointiputkien 

avulla, jotka ovat halkaisijaltaan 160 mm ja jotka ovat yhteydessä kukin omaan LTO-laitteeseensa. 

Kuivauksen jälkeen maanäyterasiat poistetaan uunista purkauskuljettimen avulla, joka purkaa 

kuivatut näyterasiat riviin ja kuljettaa ne eteenpäin analysoitaviksi. Kuivausuuneissa palavat 

merkkivalot merkitsevät purkuvuorossa olevia uuneja siten, että vilkkuva valo tarkoittaa 

ensimmäisenä purkuvuorossa olevaa. Jatkuvasti palava valo tarkoittaa kuivauksen olevan valmis, 

muttei purkuvuorossa ensimmäisenä. Yksittäisen uunin mittaluokat ovat: leveys 1020 mm, 

liukuhihnan pituus noin 6350 mm ja korkeus ilmankanavien kanssa noin 2400 mm. Kuljettimien 

kanssa kuivainten kokonaisuuspituus on noin 7900 mm. [6] 
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II Kokeellinen osa 

 

6. Kokeiden tarkoitus 

 

Kokeiden tavoitteena oli selvittää nykyisestä menetelmästä poikkeavien olosuhteiden vaikutusta 

maanäytteiden kuivumiseen koeuunissa ja uunin tehonkulutukseen mittaamalla haihtuneen kosteuden 

massa välipunnituksilla noin 22,50 h välein ja mittaamalla kuivauslämpötiloja uunin sisällä minuutin 

välein loggerin avustuksella. 

Kokeellisessa osassa suoritettiin kahdeksan erilaista sarjaa mukaan lukien kontrollisarja, joissa 

muuttujat olivat suurempi lämpötila, suurempi pinta-ala ja intermitted kuivaus (jaksottainen kuivaus) 

sekä näiden muuttujien yhdistelmät. Lisäksi jokainen sarja ajettiin maanäyteanalyysilinjan lävitse 

mahdollisten analysoitavien aineiden häviämisen määrittämiseksi. 

 

7. Maanäytesarjojen kuivaus 

 

Maanäytesarjojen kuivaus suoritettiin täyttämällä jokaisen maanäytelohkon kohdalta yksi 400 ml 

maanäyterasia maa-aineksella kyseisen lohkon isommasta maanäyteämpäristä. Jokaisesta 

kolmestatoista lohkosta otettiin yksi rasiallinen sarjaan. Tämän jälkeen punnittiin näytteiden 

alkupainot ennen uunin syöttöä. Punnituksen jälkeen näyterasiat siirrettiin kuivausuuniin ja 

näytteiden rinnalle erilliseen astiaan pistettiin lämpötilaloggeri. Näytteet jätetiin uuniin noin 22,50 h, 

jonka jälkeen uuni sammutettiin väliaikaisesti ja näytteiden välipainot punnittiin minkä jälkeen 

näytteet vietiin takaisin uuniin ja uuni käynnistettiin uudelleen samoilla asetuksilla kuin aikaisemmin. 

Näytteet otettiin uunista kokonaan pois ja punnittiin noin 46,50 h kuivauksen aloittamisesta. 

 

Näytteiden nykyinen kuivauskäsittelymenetelmä on kuivaus alle 40 C asteen lämpötilassa 

katkeamattomalla lämpövirralla voirasian kokoisessa näyterasiassa. Kyseiseen menetelmään 

kokeiltiin kolmea eri muuttujaa ja niiden yhdistelmiä. Muuttujat olivat suurempi lämpötila, suurempi 

pinta-ala ja intermitted (jaksottainen) kuivaus. 

Suuremman lämpötilan testeissä uunin lämpötila asetettiin lämpötilakiekon mukaisesti noin 50 C 

asteeseen, mutta oli käytännössä enimmillään noin 49 C astetta 

Suuremman pinta-alan testeissä näyte levitettiin rasioista isommalle metallivuoalle, jolloin 

kuivausilman kanssa kosketuksissa oleva pinta-ala kasvoi noin kolminkertaiseksi. 
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Intermitted (jaksottainen) kuivaus sarjoissa uunille tuleva virta jaksotettiin kuivaus ja temperointi 

sykleihin, joissa kuivauksen aikana uuniin syötetään normaalisti tehoa ja temperointivaiheessa virran 

syöttö katkaistaan kokonaan jolloin uutta lämpövirtaa ei tule uuniin. 

 

Punnitusten kautta saadut haihtuneen kosteuden massat kuivauksen jälkeen ja välimittauksissa on 

esitetty taulukossa 3. 

 

 

Sarjojen tunnuksen ovat A = alkuperäinen menetelmä, B = suurempi lämpötila, C = Intermitted drying, 

D = suurempi pinta-ala. Sarjoista A1 ja A2 ei ole olemassa välimittauksia, koska ne kuivattiin 

varsinaisessa kuivausuunissa täyspitkä aika eikä niitä voinut ottaa pois välimittausta varten. 

 

Kaikissa sarjoissa, joissa sovellettiin suurempaa pinta-alaa, on selvästi nähtävillä se, että suurin osa 

kosteudesta on haihtunut jo ensimmäisen vuorokauden aikana ja seuraavan vuorokauden aikana 

haihtuva kosteus on häviävän pieni määrä. 

 

7.1 Kuivausnopeudet 

 

Kuivausparametrien vaikutusta kuivausnopeuteen pystytään tarkastelemaan laskemalla 

kuivumisnopeusarvo Nw. 

 

Taulukko 3: Haihtunut kosteus välimittauksessa ja kuivauksen lopussa, [g] 
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Kuivumisnopeuden peruskaava on muotoa 𝑁𝑤 = (
𝑚𝑠

𝐴
) ∗ (

𝑑�̅�

𝑑𝑡
)    (1) 

Jossa   ms on kuiva-aineen massa, kg 

 A on kuivauspinta-ala, m2 

 X on kosteuspitoisuus 

 t on aika, s 

 

Yhtälöstä 1 integroimalla saadaan yhtälö 𝑁𝑤 =
𝑚𝑠⋅(𝑋1̅̅̅̅ −𝑋0̅̅̅̅ )

𝐴∗(𝑡1−𝑡0)
    (2) 

 

Alkuperäisten mittausten sarjojen loppukosteuspitoisuudeksi tiedetään 2%, jonka kautta laskettiin 

todellinen kuivapaino ms ja sarjojen lähtönäytteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus joka on noin 

73,4%. 

Keskimääräisen kuiva-ainepitoisuuden avulla laskettiin muiden sarjojen laskennallinen kuivamassa, 

koska niistä ei tunnettu lopullista kosteuspitoisuutta. 

Tämän jälkeen laskettiin sarjojen lohkojen kosteuspitoisuus välimittauksessa ja loppumittauksessa 

kaavalla 𝑋 =
𝑚𝑠𝑤−𝑚𝑠

𝑚𝑠
         (3) 

 

Jossa msw  on märän kiintoaineen massa, g 

 

Laskuissa pinta-alana käytettiin kuivaus-astiana käytetyn muovirasian pinta-alaa 0,011 m2 sarjoissa, 

joissa ei käytetty suurempaa pinta-alaa ja 0,033 m2 suuremman pinta-alan sarjoissa. 

Aikavälinä käytettiin mittausten ajankohtia, eli 0,23, ja 47 h. Alkuperäisten sarjojen mittauksissa taas 

käytettiin ajankohtia 0 ja 55 h. 

Laskuissa otettiin lisäksi olettamuksena kuivausnopeuden päätyvän kuivauksen lopulla 0 kg/(m2*s) 

ja kuivausnopeuden laskevan lineaarisesti kahden mittauspisteen välillä. 

 

Saadut tulokset kuvaajina ovat esitettynä Liitteesä 1 kuvissa 21,22,23, ja 24. 

 

Alkuperäisten sarjoista mitattiin vain alku- ja loppumassat, joten kuvaajat esittävät kuinka 

kuivausnopeus hidastuu lineaarisesti. 

 

Suuremman lämpötilan sarjassa B on nähtävissä noin kaksinkertainen kuivumisnopeus verrattuna 

alkuperäiseen menetelmään, joka kuitenkin hidastuu nopeasti ensimmäisen mittausjakson aikana 

suunnilleen alkuperäisen menetelmän nopeuteen. 
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Jaksottaisen kuivauksen sarjoista C1 oli epäonnistunut sarja johtuen käytetystä uunista joka ei 

onnistunut poistamaan kosteutta kondensoimalla. Sarjoista C2 ja C3 taas on nähtävissä että 

lähtökuivausnopeus oli suurempi kuin alkuperäisen menetelmän muttei niin suuri kuin suuremman 

lämpötilan testeissä. Lisäksi kuivumisnopeus laski hitaammin kuin alkuperäisessä menetelmässä 

mutta nopeuden lasku alkaa kiihtyä kuivauksen loppua kohden. 

 

Suuremman pinta-alan sarjassa D on taas havaittavissa alkukuivumisnopeuden olevan pienempi kuin 

aiemmissa sarjoissa, mutta se silti tippuu melkein 0 kg/(m2*s) ensimmäisen vuorokauden aikana 

johtuen kolminkertaisesta kuivauspinta-alasta jonka vuoksi suurin osa kosteudesta on jo poistunut. 

 

Sarjassa BC on havaittavissa suuremman lämpötilan vaikutus lähtökuivumisnopeuteen ja käyrän 

loppupudotuksen jyrkkyyteen. Lisäksi jaksottaisen kuivauksen vaikutus käyrän muotoon ja alun 

hitaaseen kuivumisnopeuden laskuun on havaittavissa selvästi verrattuna pelkkään suurempaan 

lämpötilaan jossa kuivumisnopeus heikkeni ensimmäisen mittausvälin aikana noin 0,005 kg/(m2*s) 

eli noin 2,5 kertaisesti verrattuna sarjaan BC. 

 

Sarjassa BD suuremman lämpötilan vaikutus on hiukan suurempi lähtökuivumisnopeus, mutta 

suuremman pinta-alan vaikutus on verrannollisesti liian vahva, jotta sillä olisi muuta vaikutusta, joten 

kuvaaja muistuttaa suuresti sarjan D kuvaajaa. 

 

Sarjassa CD on nähtävissä sama asia eli suuremman pinta-alan vaikutus peittää alleen jaksoittaisen 

kuivauksen vaikutukset. Jaksottainen kuivaus kuitenkin nostaa lähtökuivausnopeutta samalla lailla 

kuin suurempi lämpötila. 

 

Sarjassa BCD suuremman lämpötilan ja jaksottaisen kuivauksen yhteisvaikutuksena on muita 

suuremman pinta-alan yhdistelmäsarjoja suurempi lähtökuivumisnopeus. Muita vaikutuksia ei pysty 

näkemään johtuen suuremman pinta-alan vaikutusten peittävästä ominaisuudesta. 

 

 

8.Maanäytesarjojen analyysitulokset 

 

Kuivauksen jälkeen näytteet tilattiin yrityksen analyysilinjastolle ja syötettiin linjalle. Analyysit 

suorittivat Eurofins viljavuuspalvelut Oy:n vakituiset työntekijät. 

 

Analyyseissa analysoitiin näytteiden maalaji, multavuus, johtoluku, happamuus, kalsium-, fosfori-  
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kalium-, magnesium-, rikkipitoisuudet. 

 

Analyysituloksien eroavaisuuksia sarjojen välillä oli hankala arvioida pelkkien tulosten pohjalta 

johtuen virhemarginaalin tuntemattomuudesta tai suuruudesta. Tästä johtuen eri sarjojen muutosta 

alkuperäiseen sarjaan arvioitiin korreloimalla alkuperäisen sarjan A arvoja yksitellen muiden sarjojen 

arvoihin, josta syntyneitä pisteitä sovitettiin suoralle. Jos suoran selitysaste R2 oli 0,9 tai enemmän 

niin sarjojen todettiin korreloivan eikä muutosta ollut tapahtunut menetelmän seurauksena. R2 arvon 

ollessa alle 0,9 todettiin muutoksen tapahtuneen ja muutoksen suunta valitaan katsomalla 

alkuperäiseen sarjaan verrattuna alempien ja korkeampien arvojen osuutta sarjasta. 

 

8.1 Johtoluku 

 

Johtoluku mitattiin analyysilinjastolla johtoluku mittarilla maa-vesi suspensiosta, jonka suhde oli 

1:2,5. 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 4, ja graafisesti kuvaajassa 14 

 

 

Taulukko 4: Johtoluku analyysien tulokset taulukkona 
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Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 25,26, ja 27 

 

Sarja B, eli korkeamman lämpötilan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella 

0,867. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin kasvanut johtoluku. 

Sarjan C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,943. 

Sarja C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,895, vaikkakin tämä saattaa olla virhemarginaalin sisällä. Muutos alkuperäiseen 

verrattuna on keskimäärin alhaisempi johtoluku. 

Sarjan C3, kolmas jaksoittaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,914. 

Sarja D, suuremman pinta-alan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 

0,888. Muutos alkuperäiseen verrattuna ei ole selkeä johtuen yhtä suuresta määrästä korkeampia ja 

alhaisempia arvoja verrattuna alkuperäiseen sarjaan. 

Sarjan BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,940. 

Sarjan BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,906. 

Sarjan CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,920. 

Sarja BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut 

Kuva 14: Johtoluku analyysien tulokset kuvaajana 
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alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,874. Muutos alkuperäiseen verrattuna on 

keskimäärin kasvanut johtoluku. 

 

8.2 Happamuus 

 

Johtoluku mitattiin analyysilinjastolla johtoluku mittarilla maa-vesi suspensiosta, jonka suhde oli 

1:2,5. 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 5, ja graafisesti kuvaajassa 15 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 5, ja graafisesti kuvaajassa 15 

 

Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 28,29, ja 30 

Kuva 15: Happamuus analyysien tulokset kuvaajana 

Taulukko 5: Happamuus analyysien tulokset taulukkona 
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Sarjan B, suuremman lämpötilansarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,906. 

Sarjan C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,927. 

Sarjan C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,938. 

Sarja C3, kolmas jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,897, vaikkakin tämä saattaa olla virhemarginaalin sisällä. Muutos alkuperäiseen 

verrattuna ei ole selkeä johtuen yhtä suuresta määrästä korkeampia ja alhaisempia arvoja verrattuna 

alkuperäiseen sarjaan. 

Sarjan D, suuremman pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,908. 

Sarja BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan 

kanssa selitysasteella R2 = 0,851.   Muutos alkuperäiseen verrattuna ei ole selkeä johtuen yhtä 

suuresta määrästä korkeampia ja alhaisempia arvoja verrattuna alkuperäiseen sarjaan. 

Sarjan BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,939. 

Sarja CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan 

kanssa selitysasteella R2 = 0,849. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin pienempi 

happamuus. 

Sarjan BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa 

korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,903. 

 

8.3 Kalsium 

 

Kalsium-pitoisuudet mitattiin happamasta ammoniumasetaattiliuoksesta ICP:llä. Epätarkkuudeksi on 

annettu 15%. 

 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 6, ja graafisesti kuvaajassa 16 
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Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 31,32, ja 33 

 

 

Sarjan B, suuremman lämpötilansarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,926. 

Sarja C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,871. Muutos alkuperäiseen verrattuna 

on keskimäärin alhaisempi kalsium-pitoisuus. . 

Sarjan C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,906. . 

Sarja C3, kolmannen jaksoittaisen kuivauksen sarja , ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

Taulukko 6: Kalsium analyysien tulokset taulukkona 

Kuva 16: Kalsium analyysien tulokset kuvaajana 
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selitysasteella R2 = 0,899, vaikkakin tämä saattaa olla virhemarginaalin sisällä. Muutos alkuperäiseen 

verrattuna on keskimäärin alhaisempi kalsium-pitoisuus. 

Sarja D, suuremman pinta-alan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 

0,838. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin alhaisempi kalsium-pitoisuus. 

Sarja BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan 

kanssa selitysasteella R2 = 0,714. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin alhaisempi 

kalsium-pitoisuus. 

Sarja BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,878.  Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin alhaisempi kalsium-

pitoisuus.   

Sarjan CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,908. 

Sarja BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut 

alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,756. Muutos alkuperäiseen verrattuna on 

keskimäärin pienempi kalsium-pitoisuus. 

 

8.4 Fosfori 

 

Fosfori-pitoisuudet mitattiin happamasta ammoniumasetaattiliuoksesta ammoniummolybdaatti-

kompleksin spektrofotometrisellä mittauksella. Epätarkkuudeksi on annettu 20 %. 

 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 7, ja graafisesti kuvaajassa 17. 
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Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 34,35, ja 36 

 

Sarjan B, suuremman lämpötilansarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,989. 

Sarjan C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,984. 

Sarjan C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,985. 

Sarjan C3, kolmannen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,981. 

Taulukko 7: Fosfori analyysien tulokset taulukkona 

Kuva 17: Fosfori analyysien tulokset kuvaajana 
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Sarjan D, suuremman pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,981. 

Sarjan BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,957. 

Sarjan BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,934. 

Sarjan CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,959. 

Sarjan BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa 

korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,983. 

 

8.5 Kalium 

 

Kalium-pitoisuudet mitattiin happasta ammoniumasetaattiliuoksesta ICP:llä. Epätarkkuudeksi on 

annettu 15%. 

 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 8, ja graafisesti kuvaajassa 18. 

 

 

Taulukko 8: Kalium analyysien tulokset taulukkona 
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Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 37,38, ja 39 

 

Sarjan B, suuremman lämpötilansarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,988 

Sarjan C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,998. 

Sarjan C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,996. 

Sarjan C3, kolmannen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,995. 

Sarjan D, suuremman pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,998. 

Sarjan BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,934. 

Sarjan BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,993. 

Sarjan CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,998. 

Sarjan BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa 

korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,997. 

 

 

 

Kuva 18: Kalium analyysien tulokset kuvaajana 
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8.6 Magnesium 

 

Magnesium-pitoisuudet mitattiin happamasta ammoniumasetaattiliuoksesta ICP:llä. 

Epätarkkuudeksi on annettu 15 %. 

 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 9, ja graafisesti kuvaajassa 19. 

 

 

 

Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 40,41, ja 42 

 

Taulukko 9: Magnesium analyysien tulokset taulukkona 

Kuva 19: Magnesium analyysien tulokset kuvaajana 
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Sarja B, eli korkeamman lämpötilan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella 

0,898, vaikkakin tämä saattaa olla virhemarginaalin sisällä. Muutos alkuperäiseen verrattuna on 

keskimäärin alhaisempi magnesium-pitoisuus. 

Sarjan C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,929. 

Sarja C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,880. Muutos alkuperäisen verrattuna on keskimäärin alhaisempi magnesium-

pitoisuus. 

Sarjan C3, kolmannen jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,933. 

Sarjan D, suuremman pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen arvolla 0,910. 

Sarja BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan 

kanssa selitysasteella R2 = 0,765. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin alhaisempi 

magnesium-pitoisuus. 

Sarjan BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä selitysasteen 

arvolla 0,924. 

Sarjan CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,949. 

Sarja BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut 

alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,809. Muutos alkuperäiseen verrattuna on 

keskimäärin pienempi magnesium-pitoisuus. 

 

8.7 Rikki 

 

Rikki-pitoisuudet mitattiin happamasta ammoniumasetaattiliuoksesta ICP:llä. Viljavuusluokkien 

laskennassa käytetään toteamisrajaa. Epätarkkuudeksi on annettu 15 % pitoisuuksilla 9<x mg/l. 

 

Saadut arvot ovat esitetty numeerisesti taulukossa 10, ja graafisesti kuvaajassa 20 
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Sarjojen korrelaatioiden kuvaajat ovat esitetty liitteessä 1 kuvissa 43,44, ja 4553 

 

Sarja B, eli korkeamman lämpötilan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella 

0,830. Muutos alkuperäiseen verrattuna on suurempi rikki-pitoisuus. 

Sarja C1, ensimmäinen jaksoittaisen kuivauksen sarja kondensaatiolla kosteutta poistavasta uunista, 

ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,866. Muutos alkuperäiseen verrattuna 

on keskimäärin suurempi rikki-pitoisuus. 

Taulukko 10: Rikki analyysien tulokset taulukkona 

Kuva 20: Rikki analyysien tulokset kuvaajana 
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Sarja C2, toinen jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,861. Muutos alkuperäisen verrattuna on keskimäärin suurempi rikki-pitoisuus. 

Sarja C3, kolmannen jaksoittaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,868. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin suurempi rikki-pitoisuus. 

Sarja D, suuremman pinta-alan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 

0,881. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin suurempi rikki-pitoisuus. 

Sarjan BC, suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen sarja, tapauksessa korrelaatio on selkeä 

selitysasteen arvolla 0,934. 

Sarja BD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan kanssa 

selitysasteella R2 = 0,858.  Muutos alkuperäiseen verrattuna on suurempi rikki-pitoisuus.   

Sarja CD, suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut alkuperäisen sarjan 

kanssa selitysasteella R2 = 0,879. Muutos alkuperäiseen verrattuna on keskimäärin suurempi rikki-

pitoisuus. 

Sarja BCD, suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottaisen kuivauksen sarja, ei korreloinut 

alkuperäisen sarjan kanssa selitysasteella R2 = 0,887. Muutos alkuperäiseen verrattuna on 

keskimäärin suurempi rikki-pitoisuus. 

 

8.8. Sarjojen yleiset vaikutukset analyysituloksiin 

 

Suurempi lämpötila yksinään kokeiden perusteella vaikutti enimmäkseen näytteiden johtolukuun, 

magnesium- ja rikkipitoisuuteen. 

Jaksottaiset kuivaukset vaikuttivat kahdessa mittauksessa kolmesta eniten kalsium- ja 

rikkipitoisuuksiin 

Suuremman pinta-alan kuivaus vaikuttivat eniten johtolukuun, kalsium- ja rikkipitoisuuteen. 

Suuremman lämpötilan jaksottaisen kuivauksen vaikutuksia olivat muutokset happamuudessa, 

kalsium-, ja magnesiumpitoisuuksissa. 

Suuremman lämpötilan ja pinta-alan kuivaus vaikutti eniten kalsium- ja rikkipitoisuuksiin 

Suuremman pinta-alan jaksottaisen kuivaus vaikutti eniten happamuuteen ja rikkipitoisuuteen. 

Suuremman lämpötilan ja pinta-alan jaksottainen kuivaus vaikutti eniten johtolukuun, kalsium-, 

magnesium- ja rikkipitoisuuteen. 

 

 

9.Energiankulutus 

 

Kolmen eri mittausjakson aikana koeuunin sisältä mitattiin lämpötilan vaihtelut ensimmäisessä 
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mittauksessa 10 minuutin välein ja muissa 5 minuutin välein. 

Ensimmäinen mittausjakso kattoi sarjat B ja BD, toinen mittausjakso kattoi sarjan C3 ja CD ja kolmas 

mittausjakso kattoi sarjat BC ja BCD. 

Näiden arvojen pohjalta arvioitiin milloin uuni oli lämmitystilassa, ylläpitotilassa ja pois päältä 

jaksottaisten kuivausten tapauksessa. 

Lämmitystilaksi valittiin tilanne jossa lämpötila oli noussut kolmen mittauspisteen välillä, ylläpitotila 

alkamispisteeksi valittiin kohta jossa lämpötila ei muuttunut kahden perättäisen mittauspisteen aikana 

ja pois päältä tilanteeksi valittiin alueet joissa perättäisissä mittauspisteissä lämpötila laski. 

Alueille annettiin eri lämpömääriä, jotka oli johdettu uunin tehosta 6,1 kWh, joka jouleiksi 

muunnettuna on 21960000 J. Tästä saatiin mittauspisteen ja ylläpidon aikana syötetyt lämpömäärät 

kertomalla ne sopivilla kertoimilla. 

Lämmityksen aikainen syötetty lämpömäärä saatiin kertomalla uunin teho 10/60:lla ensimmäisen 

loggerin tapauksessa, ja 5/60 muiden loggereiden tapauksessa. 

 

Ylläpidon aikainen syötetty lämpömäärä saatiin laskettua yhdellä tavalla yrityksen tietojen pohjalta, 

että uuni on päällä 4 minuuttia yhden tunnin jakson aikana ylläpitäessään lämpötilaa 2,5 C alueella 

säädetystä arvosta. Tällöin tunnissa syötetty lämpömäärä kerrottiin ensin 4/60, josta saatu tulos 

jaettiin loggeri 1:sen tapauksessa 6:lla, ja muiden loggereiden tapauksessa 12:sta jolloin saatiin 

ylläpitolämpömäärä 10  ja 5 minuutin jaksossa. 

 

Toinen tapa, jolla ylläpidon aikana kulutettua tehoa arvioitiin, oli aloittaa ylläpito, kun lämpötila oli 

0,8 C päässä huipusta. Tällöin uuni kävi täydellä teholla 10 minuutin ajan kerran tunnissa. 

Tämä avulla laskettu ylläpito aloitettiin valitusta alarajasta, ja toistettiin aina tunnin välein kunnes 

joko kuivaus loppui tai uuni sammutettiin. Loggeri 1 tapauksessa käytettiin lämpötila-alueen 

alarajana x-0,8 C ja ylärajana x+0,8, jolloin yläraja on suurin lämpötila joka saavutettiin mittauksen 

aikana ja ylläpidon lähtölämpötila on siitä 1,6 C alempi. Loggereiden 1 ja 2 tapauksessa taas katsottiin 

lokaali maksimilämpötila ja sitä 0,8 C alempi lämpötila valittiin ylläpidon aloitusajankohdaksi 

Tämän jälkeen saadut kokonaislämpömäärät jaettiin vielä mittausjaksojen kestolla, jolloin saatiin 

keskimääräinen tehonkulutus testien aikana. 

Saadut tulokset on esitetty taulukoissa 11 ja 12 
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Taulukosta on nähtävillä, että tavalla 1 jaksoittaisen kuivauksen sarjoissa tarvittu lämpömäärä on 

suurempi kuin jatkuvalämmitteisen johtuen toistuvista lämmitysajanjaksoista jotka kuluttivat suuria 

määriä tehoa. Lisäksi jatkuvalämmitteinen kuivaus saattoi pysyä pidempiä ajanjaksoja lämpimänä 

ylläpitotehon avulla toisin kuin jaksoittaisessa kuivauksessa joissa ylläpito käynnistyi noin tunnin 

ajaksi loggeri 2:sella ja 15 min loggeri 3:sella mittausdatan pohjalta. 

Tavalla 2 saadut tulokset taas antavat päinvastaisen tuloksen, eli jaksottainen kuivaus vähentää 

energiankulutusta. 

Johtuen siitä, että energiankulutusta jouduttiin tutkimaan suurelti olettamusten ja arvioiden pohjalta 

johtuen siitä ettei kuivauskokeiden aikana mitattu energiankulutusta, niin näiden kahden esitetyn 

tavan oikeellisuutta täytyy arvioida 

Lisäksi näissä laskuissa ei ole pystytty huomioimaan varsinaisten kuivausuunien lämmönvaihtimien 

vaikutusta. 

 

10. Johtopäätökset 

 

Kuivumisnopeuksien suhteen suurempi pinta-ala oli selvästi suurimman vaikutuksen omaava tekijä, 

joka peittää alleen muiden muuttujien vaikutukset, kun taas jaksottainen kuivaus piti 

kuivumisnopeutta pidempään vakiona mutta johti loppupuolella nopeaan hidastumiseen. 

Suuremmalla lämpötilalla taas oli vastakkainen vaikutus kuin jaksottaisella kuivauksella, mutta sen 

suhteellinen vaikutus on tarpeeksi pieni jotta jaksottaisen kuivauksen vaikutus peittää suuremman 

lämpötilan vaikutuksen kokonaan. 

 

Maanäyteanalyysien muutoksia tapahtui enimmäkseen johtoluvun, happamuuden, kalsium-, 

Taulukko 11: Energiankulutus tavalla 1 

Taulukko 12: Energiankulutus tavalla 2 
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magnesium- ja rikkipitoisuuksien suhteen. Fosfori- ja kaliumpitoisuudet eivät häiriintyneet 

käytetyistä menetelmistä huomattavasti kokeiden perusteella. Todennäköisin syy kasvaneisiin rikki-

pitoisuuksiin on eri muuttujien vaikutuksesta paremmin liukeneviksi rikkiyhdisteiksi muuntuneet 

huonosti liukenevat rikkiyhdisteet näytteissä. 

 

Yksikään muuttuja ei jättänyt näytteitä täysin ennalleen, vaan kaikki muuttivat arvoja jonkin verran. 

Herkiten muuttujiin on reagoinut rikkipitoisuus, jonka pitoisuus oli kasvanut jokaisessa sarjassa jossa 

oli tapahtunut muutos. Muut pitoisuudet vähenivät muutoksen tapahtuessa. 

Johtoluvun ja happamuuden kanssa yleiset muutokset olivat molempiin suuntiin. 

 

Kyseiseen johtopäätökseen päädyttiin korreloinnilla saaduista tuloksista, mutta epätarkkuuksien 

todellista vaikutusta on erittäin vaikea arvioida johtuen epätarkkuuksien kokoluokista, jotka olivat 

yleisesti 15% ja fosforin suhteen 20%. 

 

Energiankulutus laskenta sisältää epävarmuustekijöitä ja muuttujia, kuten lämmönvaihtimet, joita on 

erittäin vaikea ottaa huomioon. Todennäköisemmin energiankulutus laskuista tapa 2 on oikeampi, 

koska tiedetään että uuni toimii tällä tavalla. Tällöin johtopäätöksenä energiankulutuksesta on, että 

suurempi pinta-ala ei suoranaisesti vaikuta energiankulutukseen muuten kuin että sen tarvitsee olla 

uunissa vain puolet ajasta. 

Jaksottainen kuivaus vähentää energiankulutusta uunissa johtuen lyhyistä päälläolo jaksoista joista 

puolet voivat olla ylläpitotilassa ja silloinkin käynnistyä vain 1-2,5 kertaa ennen uunin sammumista. 

Suurempi lämpötila lisää suoraan energiankulutusta johtuen suuremman lämpötilan suuremmasta 

tehovaatimuksesta. 

 

Eurofins viljavuuspalvelu Oy:ssa suoritettiin diplomityön kokeiden jälkeen yhtiön sisäisiä 

jatkotutkimuskokeita jaksottaisen kuivauksen soveltamisesta varsinaisiin kuivausuuneihin, joissa 

onnistuttiin päätymään ratkaisuun, jossa kuivausuuniin lisättiin lisäpuhallin puhaltamaan kaikki 

ilmankosteus pois uunista, ja joka käy 5 minuuttia tunnissa. Muuten uuni toimii vakiolämpötilan 

säädöllä. Tällä jaksottaisella puhallutuksella uunin sisäinen suhteellinen kosteus putoaa vahvasti 

kuivauksen alussa ja pudotus heikkenee kuivauksen loppua kohden. Puhalluksen aikana lämpötila 

myös tippuu noin parin celsius asteen verran. Puhalluksen loputtua lämpötila nousee uudelleen ja 

uunin suhteellinen kosteuspitoisuus nousee myös johtuen näytteistä haihtuvasta kosteudesta. Tämä 

jaksottainen ilmankosteuden poisto nopeuttaa näytteiden kuivausta suuresti, ja kuivaus on valmis jo 

vuorokaudessa verrattuna alkuperäisen menetelmän 55 tunnin kuivaukseen.  
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Jatkotutkimusehdotuksina  esitetään  jaksottaisen kuivauksen optimoinnin jatkamista varsinaisilla 

kuivausuuneilla joko puhallinavusteisesti tai muuten, ja tarkempia tutkimuksia jaksottaisen 

kuivauksen ja suuremman lämpötilan vaikutuksista analyysituloksiin. Lisäksi puhallinavusteisen 

jaksottaisen kuivauksen energiankulutuksen mahdollisen energiansäästön suuruus on vielä 

tuntematon. 
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Kuva 37: Sarjojen B, C1 ja C2 korrelaatiot kaliumanalyyseistä 
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Kuva 38: Sarjojen C3, D ja BC korrelaatiot kaliumanalyyseistä 
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Kuva 39: Sarjojen BD, CD ja BCD korrelaatiot kaliumanalyyseistä 
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Kuva 40: Sarjojen B, C1 ja C2 korrelaatiot magnesiumanalyyseistä 
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Kuva 41: Sarjojen C3, D ja BC korrelaatiot magnesiumanalyyseistä 
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Kuva 43: Sarjojen B, C1 ja C2 korrelaatiot rikkianalyyseistä 
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Kuva 44: Sarjojen C3, D ja BC korrelaatiot rikkianalyyseistä 



. 85 

 

Kuva 45: Sarjojen BD, CD ja BCD korrelaatiot rikkianalyyseistä 


