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KÄSITTEET LYHENTEET JA SYMBOLIT 

 

K1 kuivaaja, jossa on ilmamäärän säätöjärjestelmä 

K2  kuivaaja, jossa ei ole ilmamäärän säätöjärjestelmää 

𝑙𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 125 Pa (anturikohtainen vakio) 

Mvilja viljan kosteus (%) 

mv veden massa (kg) 

mma kostean viljan massa (kg) 

mvpoisto poistettava vesimäärä (kg) 

msato loppukosteudessa wl oleva sadon massa (kg) 

mh vesihöyryn massa (kg) 

mi kuivan ilman massa (kg) 

𝑃 paine (Pa) 

pkas vesihöyryn osapaine kastepisteessä (Pa) 

pv vesihöyryn osapaine (Pa) 

𝑞𝑣 kuivausilman ilmamäärä (𝑚3/ℎ) 

RH suhteellinen kosteus (%) 

𝑅𝐻𝑎𝑚𝑏 tuloilman suhteellinen kosteus (%) 

𝑅𝐻𝑜𝑢𝑡 poistoilman suhteellinen kosteus (%) 

𝑇𝑎𝑚𝑏 tuloilman lämpötila (°C) 

𝑇𝑖𝑛 kuivausilman lämpötila (°C) 

𝑇𝑜𝑢𝑡 poistoilman lämpötila (°C) 

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 mitattu anturin ulostulojännite (𝑉𝑑𝑐) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 anturin antama jännitetieto (𝑉𝑑𝑐) 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 syöttöjännite (𝑉𝑑𝑐) 

wa kuivauksen alkukosteus (w.b.) 

wl kuivauksen loppukosteus (w.b.) 

w. b  wet basis, märkäkosteus (%) 

𝑥𝑘 kosteussuhde (kg/kg) 
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1. JOHDANTO 

 

Kiristyvät päästötavoitteet asettavat maatalouden toiminnalle entistä tiukempia rajoja. 

EU:n jäsenmaana Suomen on saavutettava kasvihuonekaasupäästöissä 39 %:n 

vähennys vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. EU on säätänyt 

vähennyksistä päästökauppadirektiivin ulkopuolelle jäävillä aloilla 

taakanjakoasetuksessa (EU) 2018/842 (EU:n taakanjakoasetus 2018). Maatalous 

kuuluu päästökaupan ulkopuolelle. Vuonna 2016 Suomessa maa- ja puutarhatalouden 

osuus suorasta energian kokonaiskulutuksesta oli 3 % (11381 GWh). Viljankuivaukseen 

käytettiin suoraa energiaa 723 GWh eli 6 % koko maatalouden suoran energian 

kulutuksesta. ( SVT, LUKE Maa- ja puutarhatalouden energian kulutus 2016). 

 

Vilja kuivataan 14 %:n kosteuteen (w.b), jolloin mikrobien toiminta kuivassa viljassa 

estyy.  Viljan kuivausmenetelmistä suosituin on lämminilmakuivaus, joka mahdollistaa 

tehokkaan kuivauksen sekä kauppakelpoisen viljan säilymisen pilaantumattomana 

riittävän pitkään. Lämminilmakuivurin polttoaineena käytetään yleensä polttoöljyä mutta 

maakaasulla sekä puhtaasti kotimaisella bioenergialla toimivia kuivuriuuneja on 

käytössä. Kuivausprosessin ylläpito kuluttaa myös sähköenergiaa, jonka määrä on 5−8 

% koko kuivurin käyttämästä suorasta energiasta (Peltola 1997). Kuivaukseen 

käytetystä lämpöenergiasta lämpimän poistoilman mukana ympäristöön menee noin 70 

% ja 30% menee kuivurin erilaisiin lämpöhäviöihin (Ahokas ja Koivisto 1983).  

 

Lämminilmakuivauksen energiatehokkuutta voidaan parantaa helpoiten häviöitä 

pienentämällä. Oikeanlaisten säätöjen sekä kuivauskennojen ja tuloilmakanavien 

eristämisen lisäksi kuivausprosessin ohjauksella häviöitä voitaisiin pienentää sekä 

parantaa kuivauksen tehokkuutta. Veden sitoutumista kuivausilmaan voidaan parantaa 

säätämällä tuloilman määrää siten, että ilman viipymä kuivaajassa on pidempi ja vedellä 

enemmän aikaa siirtyä jyvän sisäosista pinnalle haihdutettavaksi. 

 

Tutkimuksessa Viikin opetus- ja tutkimustilan lämminilmakuivaamon toiseen kuivaajaan 

asennettiin kuivausilmamäärää poistoilman kosteuden perusteella säätävä 

säätöjärjestelmä. Tuloksista laskettiin kuivurin käyttämä energia poistettua vesikiloa 

kohden ja verrattiin niitä aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Tuloksia verrattiin myös 

toiseen kuivuriin, jossa automatiikkaa ei ollut käytössä.  
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2. TEORIA VILJANKUIVAUKSESTA 

2.1 Vilja  

2.1.1 Jyvän rakenne 

 

Viljan kuivauksessa tärkeässä roolissa on yksittäinen viljan jyvä. Vesi sitoutuu jyvän osiin 

(kuva 1) kolmella eri tavalla. Helpoiten poistettavissa oleva vesi on fysikaalis-

mekaanisesti sitoutunut jyvän pintakerroksiin sekä mikro- ja makrokapillaareihin. 

Sisäpuolella jyvän kiinteässä aineessa vesi on fysikaalis-kemiallisesti sitoutunutta sekä 

kemiallisesti sitoutunutta. Kuivausprosessin aikana jyvästä poistetaan pinnassa oleva 

vapaa vesi sekä osa kiinteässä aineessa olevasta fysikaalis-kemiallisesti sitoutuneesta 

vedestä. Kuivauksen aikana jyvän sisäosien liian suuri lämpötila voi saada aikaan 

syvimmällä olevan kemiallisesti sitoutuneen veden poistumisen, joka tuhoaa jyvän 

solurakenteen (Peltola 1997).  

 

 

 
 

Kuva 1. Viljan jyvän perusrakenne (muokattu Ruokatieto yhdistys ry:n kuvasta) 

 

 

2.1.2 Viljan säilöntä 

 

Viljan säilöntä- ja varastointimenetelmää suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon 

sadon käyttötarkoitus.  Eläinten rehuksi tarkoitettu vilja voidaan säilöä tuoreena ilman 

kuivausta tai toimittaa puintikosteana suoraan vastaanottajalle, jolloin tuottajan ei tarvitse 

varastoida viljaa olleenkaan (Jokiniemi 2016). Leipäviljaksi myytävä vilja kuivataan 

säilymisen ja viljakaupassa sovittujen laatuvaatimusten varmistamiseksi. 

Kauppakelpoisen kuivatun viljan kosteus Suomen olosuhteissa saa olla enintään 14 % 

(w.b) (Hautala ym. 2013). Kauppakelpoiseksi kuivattu kylmä vilja myös säilyy pitkään.
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Tämä on nähtävissä kuvasta 2. Mitä matalampi on viljan lämpötila sekä kosteus, sitä 

pitempään se säilyy. Kuivattu vilja on myös helppoa kuljettaa ja käsitellä pilaantumatta.  

 

 

Kuva 2. Kuivatun viljan säilymisajan riippuvuus lämpötilasta ja kosteudesta. 

Muokattu lähteestä Hautala ym. (2013). 

 

Kuivaus on Suomessa viljan säilöntämenetelmistä suosituin. Kuivauksessa voidaan 

käyttää, joko kylmää tai lämmintä ilmaa. Tarkoituksena on laskea viljan kosteus tasolle, 

jolla mikrobit eivät saa vettä toimiakseen, samalla säilyttäen jyvän elinkelpoisuus 

asettamalla ne lepotilaan (Jokiniemi 2016). Kuiva vilja on myös herkkä pilaantumaan. 

Veden päästessä varastoinnin aikana viljamassaan, voi se leviämällä pilata koko 

viljavaraston, kun jyvän elintoiminnot käynnistyvät ja jyvä alkaa luovuttaa kosteutta 

ympäristöön. (Hautala ym. 2013). 

 

Viljan säilönnälle maatilatasolla on olemassa myös muitakin vaihtoehtoja. Vuonna 2018 

koko Suomen viljasadosta lähes 2/3 käytettiin kotieläinten rehuksi (Viljatase LUKE 

2018). Rehuksi säilöttävä vilja ei välttämättä vaadi kuivausta vaan voidaan säilöä 

tuoreena.  

 

Tuoresäilönnän menetelmiä tilatasolla ovat: 

 Murskesäilöntä, joka sopii karjatilojen joustavaksi viljan säilöntäratkaisuksi. 

Jyvän rakenne murskataan työhön soveltuvalla myllyllä. Murskauksessa 

jyvämassaan sekoitetaan murskesäilöntään soveltuva säilöntäaine esimerkiksi 

muurahaishappopitoinen liuos. Valmiin murskatun jyvämassan voi säilöä 
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laakasiiloihin tai tasoaumaan. Kuten säilörehun säilönnässä, huolellinen 

tiivistäminen ja siilon peittäminen ovat tärkeitä (Suomi ym. 2003). Murskeviljan 

säilöntää helpottaa 35−45% kosteudessa korjattu vilja (Jokiniemi ym. 2014). 

 Ilmatiivis-säilöntä on menetelmä, jossa viljan jyvät säilötään kokonaisina 

hapettomissa olosuhteissa yleensä tornisiiloissa. Säilyminen perustuu viljan 

omaan soluhengitykseen, joka käynnistyessään kuluttaa hapen ilmatiiviistä 

varastosta. Bakteereilla ja sienillä ei ole enää kasvun edellyttämiä olosuhteita 

(Jokiniemi ym. 2014). 

 Jyväsäilöntä on menetelmä, jossa kokonaisiin viljan jyviin lisätään 

säilöntäainetta. Säilöntäaineena käytetään yleisesti propionihappoa, joka laskee 

jyvän happamuuden tasolle, jossa virhekäymistä ei enää pääse tapahtumaan. 

Jyvien varastointi on helppoa ja ne voidaan varastoida jopa ilman tiivistämistä ja 

peittämistä (Jokiniemi ym. 2014). 

 

2.2 Sekavirtaustyyppisen erälämminilmakuivaamon rakenne 

Eräkuivausperiaatteella toimivassa lämminilmakuivaamossa vilja kiertää kuivaajan eri 

osissa ennalta määritetyllä kiertonopeudella. Sekavirtaustyyppisen 

erälämminilmakuivaajan periaatekuva on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Sekavirtaustyyppisen erälämminilmakuivaamon periaatekuva ja oleellisimmat 

osat. Muokattu lähteestä Antti-Teollisuus (2020)
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Kuivaajan yläosassa on varasto-osa, jonka pääasiallinen tehtävä on estää kuivausilman 

pääsy pois kuivausosasta. Varasto-osassa ei tapahdu kuivumista, mutta kosteudella on 

aikaa siirtyä jyvän sisäosista pinnalle. (Peltola 1997). Varasto-osasta vilja siirtyy 

valumalla kuivausosaan, jonka rakenne on esitetty kuvassa 4. Sekavirtaustyyppisessä 

viljankuivaajan kuivausosassa keskellä on kennorakenne. Kennorakenteen 

muodostavat vuorottelevat tulo- ja poistoilmaharjat. Tuloilma leviää tasaisesti koko 

kennoston alueelle tuloilmapäädyn kautta. Poistoilma poistuu kennostosta 

poistoilmapäädyn kautta poistoilmaputkeen. Kuvassa 4 punaisella nuolella on kuvattu 

tuloilman ilmaharjat ja ilman suunta viljamassassa. Sinisellä nuolella on kuvattu 

viljamassasta poistuva poistoilma. Mustat nuolet kuvaavat viljamassan valumissuuntaa 

kuivaajassa. Kuivausosasta viljamassa valuu erilliseen pohjakartioon, josta elevaattori 

nostaa sen takaisin varasto-osaan. Tästä muodostuu eräkuivaajan yksi kuivaussykli. 

 

 

 

Kuva 4. Sekavirtaustyyppisen viljankuivaajan kuivausosan kennoston rakenne ja 

kuivausilman virtaussuunnat. Muokattu lähteestä Jokiniemi ym. (2014). 
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2.3 Vesi viljankuivauksessa 

 

Viljan sisältämä vesimäärä ilmoitetaan yleisimmin prosentteina veden massan suhteena 

kostean viljan massasta kaavan 1 mukaisesti (Ahokas 2012). Tässä työssä mainitut 

viljankosteudet ovat ilmoitettu märkäkosteuksina (w.b). 

 

Mvilja =
mv

mma
× 100%    (1) 

 

jossa 

Mvilja = viljan kosteus (%) 

mv = veden massa (kg) 

mma = kostean viljan massa (kg) 

 

 

Viljan tuleentumisen ajankohdalla on suuri merkitys korjattavan viljan kosteudelle (Pessi 

1965). Suomessa sadoksi korjattavan viljan keskimääräinen korjuukosteus on 20 % 

(Palva ym. 2005), mutta vaihtelu on suurta riippuen viljan tuleentumisen ohella mm. 

puintiolosuhteista. Korjattavan viljan puintikosteuden vaikutusta kuivauksessa 

poistettavaan vesimäärään on havainnollistettu kuvassa 5. Mitä kosteampaa vilja on, sitä 

enemmän siitä on poistettava vettä, jotta päästään tavoitekosteuteen. 

Kuivauksessa poistettavaan vesimäärään vaikuttaa viljan alku- ja loppukosteus sekä 

viljan massa loppukosteudessa. Poistettava vesimäärä voidaan laskea kaavalla 2 

(Ahokas 2012). 

      

mvpoisto = msato
wa−wl

1−wa
    (2)

    

jossa 

mvpoisto = poistettava vesimäärä (kg) 

msato = loppukosteudessa wl oleva sadon massa (kg) 

wa = kuivauksen alkukosteus (w.b.) 

wl = kuivauksen loppukosteus (w.b.) 
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Kuva 5. Puintikosteuden vaikutus poistettavaan vesimäärään viljatonnia kohden, kun 

viljan loppukosteus on 13 %. Muokattu lähteestä Ahokas (2012). 

 

Kuivatessa ja varastoitaessa viljan kosteus asettuu ympäröivän ilman kosteuden ja 

lämpötilan mukaan tasolle, jota kutsutaan tasapainokosteudeksi (Hautala ym. 2013). 

Viljalla on samat ominaisuudet kuin muillakin materiaaleilla, joten se voi kuivaa tai kostua 

ympäröivän ilman kosteuden vaihdellessa (Hautala 2013). Vilja asettuu 

tasapainokosteuteen kuivausilman ominaisuuksien mukaan. Kuvassa 6 on esitetty, 

kuinka ohran tasapainokosteus muuttuu ympäröivän lämpötilan muuttuessa.  

 

 

Kuva 6.  Ohran tasapainokosteuskäyrät eri ilman lämpötiloilla. Muokattu lähteestä 

Ahokas (2012).
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2.4 Ilma viljankuivauksessa 

 

Kuivausilmalla on kaksi pääasiallista tehtävää viljan lämminilmakuivauksessa. Lämmin 

kuivausilma kuljettaa kuivaajan kuivauskennostoon energia, joka käytetään veden 

haihduttamiseen jyvistä. Poistuessaan kuivaajasta ilma siirtää kosteuden pois viljasta 

(Peltola 1997, Jokiniemi 2016). Kuivausilma on eri kaasujen ja vesihöyryn muodostama 

seos. Kaasuseoksen kokonaispaine on näiden kaasujen yhteenlaskettu summa Daltonin 

osapainelain mukaisesti (Hautala 2004). Koska kuivausilma kaasuseoksena ei voi sitoa 

kuin tietyn osapaineen määrän vesihöyryä, ylimääräinen tiivistyy vedeksi ilman 

kastepisteessä (Hautala ym. 2013). Vesihöyryn määrää ilmassa suhteessa kastepisteen 

vesihöyryn määrään ilmaistaan suhteellisella kosteudella (kaava 3, Hautala ym. 2013). 

 

RH =
pv

pkas
     (3) 

jossa 

RH = Suhteellinen kosteus (%) 

pv = vesihöyryn osapaine (Pa) 

pkas = vesihöyryn osapaine kastepisteessä (Pa) 

 

 

Kuivausilman vesihöyryn osapaine tulee olla pienempi kuin viljassa sitoutuneena olevan 

vesihöyryn osapaine, jotta kosteuden siirtyminen kuivausilmaan olisi mahdollista. Tällöin 

vilja kuivuu ja kuivausilma kostuu sekä sen lämpötila laskee (Peltola 1997). 

Absoluuttinen vesihöyryn määrä kuivassa ilmassa ilmoitetaan kosteussuhteena kaavan 

4 mukaisesti (Hautala ym.2013). 

𝑥𝑘 =
mh

mi
     (4) 

jossa 

𝑥𝑘 = kosteussuhde (kg/kg) 

mh = vesihöyryn massa (kg) 

mi = kuivan ilman massa (kg) 

 

Lämminilmakuivauksen kuivausilman käyttäytymisen tarkastelussa voidaan käyttää 

apuna Mollier diagrammia (kuva 6, IV Product 2020), joka kuvaa graafisesti ilman tilan. 

Tarkemmat tilapisteiden arvot saadaan laskemalla mutta diagrammi antaa visuaalisen 

kuvan tapahtumasta. Tarkastelun lähtöarvoiksi riittää kuivausilman lämpötila ja kosteus.
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Kuva 7. Mollier diagrammi ja kuivausilman tilapisteet. Muokattu lähteestä IV Product 

(2020) 

 

Kuvan 6. pisteessä 1 kuivausilman lämpötila on 15 °C ja suhteellinen kosteus 66 %. 

Diagrammin x-akselilla on kosteussuhde, jonka arvo pisteessä 1 on 7 g ilmakiloa kohti. 

Tässä esimerkissä kuivausilmaa lämmitetään ja siirrytään pisteeseen 2, jossa lämpötila 

on kohonnut 70 °C:seen mutta suhteellinen kosteus on laskenut 3,6 %:iin, jolloin 

lämmitetty ilma pystyy sitomaan itseensä vettä enemmän kuin lämmittämätön. 

Absoluuttinen kosteus ei muutu ilmaa lämmittäessä. Ilman siirtyessä viljamassan läpi se 

sitoo itseensä vettä. Adiabaattisessa eli lämpöhäviöttömässä prosessissa siirtyminen 

pisteestä 2 pisteeseen 3.1 kulkee entalpiasuoraa pitkin näin kuivausilman sisältämä 

energia ei häviä. Kuivaajasta poistuessaan pisteessä 3.1 kuivausilman suhteellinen 
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kosteus on 100 % ja lämpötila noin 28 °C. Tähän ei kuitenkaan käytännössä päästä ja 

suhteellinen kosteus on myös riippuvainen viljan tasapainokosteudesta (Hautala ym. 

2013). Todellisuudessa lämminilmakuivaus ei ole häviötön vaan lämpöenergiaa häviää 

ilmavuotoina ja sitoutuu kuivaajan rakenteisiin (Jokiniemi 2016). Piste 4 on esimerkki 

kuivausilman todenmukaisesta tilasta sen poistuessa kuivaajasta. Siinä ilman lämpötila 

on 35,8 °C ja suhteellinen kosteus 45 %. Pisteiden 1 ja 4 välinen kosteussuhteen muutos 

on 9,66 g kosteutta, jonka kuivausilma pystyy itseensä sitomaan.  

 

 

2.5 Kuivumisen eteneminen lämminilmakuivaajassa 

 
Viljan kuivuminen voidaan jakaa veden poistumisnopeuden perusteella vakio- ja 

hidastuvan kuivumisen vaiheeseen (kuva 8).  

 

 

 

Kuva 8. Viljan kuivumisen eteneminen. Muokattu lähteestä Ahokas (2011). 

 

Kuivauksen alkuvaiheessa, viljan vesipitoisuuden ollessa suuri, viljan pinnalla oleva 

vapaa vesi poistuu ja poistoilman suhteellinen kosteus pysyy korkeana (kuva 9 ja 10), 

jopa lähellä 100 %. Kuivumisen edetessä ja vapaan veden poistuttua poistoilman 

mukana viljan pinnalta, vesipitoisuus viljassa laskee nopeasti ja viljan ydin alkaa 

lämmetä. Tästä eteenpäin veden on siirryttävä diffuusion avulla jyvän sisältä pinnalle 

haihdutettavaksi ja kuivuminen hidastuu. Kuivausilman massavirtauksen pysyessä 

vakiona sekä poistoilman suhteellisen kosteuden laskiessa osa lämpöenergiasta poistuu 

poistoilman mukana ja jää hyödyntämättä kuivauksessa (Jokiniemi 2016). Kuvissa 9 ja 
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10 tämä on havaittavissa poistoilman suhteellisen kosteuden laskuna sekä lämpötilan 

nousuna kuivauksen edetessä. Kuivuminen muuttuu jatkuvasti hitaammaksi veden 

ollessa yhä syvemmällä jyvän ytimessä (Hautala ym. 2013). Kuivuminen pysähtyy, kun 

vilja saavuttaa tasapainokosteuden ympäröivän ilman kanssa tai kuivuminen 

pysäytetään. 

Kuva 9. Esimerkkikuvaaja lämminilmakuivaajan poistoilman muutoksista 

kuivaustapahtuman aikana.  Muokattu lähteestä Hautala ym. (2013). 

Poistoilman suhteellisen kosteuden ollessa korkeimmillaan on kuivaus mahdollisimman 

tehokasta ja kuivuminen nopeaa koska kuivausilman lämmittämiseen käytetystä 

energiasta mahdollisimman suuri osa menee veden haihduttamiseen jyvistä (Hautala 

ym. 2013, Jokiniemi 2016). Poistoilman suhteellisen kosteuden ollessa sama viljan 

tietyssä kosteudessa olevan tasapainkosteuden kanssa on kuivaus tehokkainta. 

Poistoilman kosteus ei voi kasvaa viljan tasapainokosteutta suuremmaksi. Kuvassa 6 

ohran 14% kosteutta 10°C lämpötilassa vastaa noin 75%:n suhteellinen kosteus viljaa 

ympäröivässä ilmassa. Kuvassa 10 on esitetty käytännön ohran kuivauksessa mitattu 

suhteellinen poistoilman kosteus ja viljan kosteuden mukaan laskettu tasapainokosteus. 
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Kuva 10. Esimerkkikuva lämminilmakuivaajan mitatun suhteellisen kosteuden erosta 

vastaavaan tasapainotilanteeseen. Muokattu lähteestä Jokiniemi (2016). 

 

Kuvasta 10 havaitaan, että todellinen mitattu suhteellinen kosteus on paljon 

tasapainokosteutta alhaisempi, jopa 40 prosenttiyksikköä. Käyrien erotus kuvaa 

käyttämättä jäänyttä kuivausilman potentiaalia kuivumisen hidastuessa. 

Kuivausprosessia säätämällä voitaisiin pienentää eroa tasapainotilanteesta ja parantaa 

kuivauksen energiatehokkuutta. Kuivausilmaan saataisiin sidottua enemmän kosteutta 

jatkamalla ilman läpimenoaikaa kuivaajassa, jolloin vedellä olisi enemmän aikaa sitoutua 

ilmaan ja suhteellinen kosteus kasvaisi (Jokiniemi 2016). Veden siirtymistä jyvistä ilmaan 

voidaan edistää myös kuivausilman lämpötilaa nostamalla. Korkeampi lämpötila etenkin 

kuivauksen loppuvaiheessa tehostaa veden diffuusiota jyvistä ilmaan ja jyvän sisällä, 

jolloin kosteutta sitoutuu kuivausilmaan nopeammin (Peltola 1997). Käytännössä 

molempia keinoja voidaan käyttää kosteuden erotuksen pienentämiseen vastaavasta 

tasapainotilanteesta. 

 

 

2.6 Lämminilmakuivauksen energia 

 

Veden sitoutumisella jyvän eri osiin on vaikutus kuivauksessa käytettyyn veden 

haihduttamiseen tarvittavaan energiaan. Minimissään energian tarve on lämpötilasta 

riippuen veden höyrystämiseen vapaalta pinnalta tarvittava määrä noin 2,2−2,5 MJ yhtä 

vesikiloa kohti.  (Jokiniemi 2016, Peltola 1997). Kuivumistapahtuman edetessä vesi on 



18 

höyrystettävä syvemmältä jyvän sisäosista ja haihduttamiseen tarvittava energia 

lisääntyy. Käytännössä kokonaisenergian kulutus vaihtelee 4−8 MJ välillä haihdutettua 

vesikiloa kohti (Jokiniemi 2016). Tästä energiasta osa kuluu erilaisina häviöinä 

kuivaajassa kuvan 11 mukaisesti. 

 

 

Kuva 11. Viljan lämminilmakuivaajaan kokonaisenergian kulutuksen jakautuminen.  

Muokattu lähteistä Ahokas ja Koivisto (1983) ja Jokiniemi (2016). 

 

Uunin häviöinä energiaa siirtyy ympäristöön säteilemällä kuivuriuunin metallisilta 

pinnoilta sekä savukaasujen mukana. Kuivausilma lämmittää tuloilmakanavia ja 

kuivaajan metallisia seinärakenteita. Viljan lämmittäminen kuivauksen edetessä sitoo 

energiaa.  

Toimiessaan kuivaaja käyttää lämpöenergian lisäksi sähköenergiaa. Puhaltimet, 

elevaattorit, kierukat ja esipuhdistimet käyttävät kokonaisenergiasta noin 5−8 prosenttia 

(Peltola 1997).  

 

 

2.7 Kuivausprosessin säätöratkaisut ja energiansäästö  

 

Vaikka viljankuivaajat ovat teknisesti kehittyneet vuosikymmenien aikana on 

lämminilmakuivauksen prosessi pysynyt lähes ennallaan. Vuosittainen kuivaajan 

käyttöaika on lyhyt ja käytetty tekniikka on varsin luotettavaa eikä ylimääräisiä 

häiriötekijöitä lisääntyneen automaation muodossa välttämättä haluta. Kuivauksen 

kustannuksista 75 % on kiinteitä- ja 25 % muuttuvia kustannuksia kuten polttoaine sekä 
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sähkö (Suomi ym. 2003). Erilaisilla kuivausprosessin säätöratkaisuilla voidaan saavuttaa 

5−15 %:n säästöt energian kulutuksessa yhtä toimenpidettä kohti (Jokiniemi 2016). 

Kuivauksen aikana säädettäviä tekijöitä ovat kuivauslämpötila ja –ilman massavirtaus. 

Lämpötilan nosto lisää kuivausilman kapasiteettia sitoa enemmän vettä, kuten Mollier 

diagrammistakin voimme todeta. 70°C ilmakilo voi sitoa itseensä noin 9 g vettä. 

Kuivauslämpötilan nosto 90°C:seen lisää ilmakilon vedensitomiskykyä noin 9 g. Ilmakilo 

voi nyt sitoa noin kaksinkertaisen määrän vettä itseensä. Jokiniemen 2016 tekemissä 

tutkimuksissa pienoiskuivurilla alkuperäisen 70°C kuivauslämpötilan nosto 90°C:seen 

vähensi energiankulutusta 12 % kauran kuivauksessa mutta ohran kuivaukseen sillä ei 

ollut vaikutusta. Korkea kuivauslämpötila lisää veden diffuusiota jyvän sisältä etenkin 

kuivauksen loppuvaiheessa viljan ollessa jo kuivaa (Hautala ym. 2013). Korkeita 

kuivauslämpötiloja rajoittaa kuitenkin viljan käyttötarkoitus. Suomen ym. (2003) 

tekemissä kokeissa todettiin yli 100 °C kuivauslämpötilojen laskevan ohran itävyyttä 

selvästi. Viljan jyvä voi rikkoutua liian nopean kuivumisen seurauksena ja leipäviljan 

leivontaominaisuudet heikentyä mutta tämä ei kuitenkaan estä viljan käyttöä rehuksi 

(Ahokas ja Koivisto 1983, Peltola 1997, Jokiniemi 2016). Rehuviljan kuivauksessa on 

kuitenkin muistettava kuivurikohtaiset korkeimmat mahdolliset kuivauslämpötilat, joita on 

turvallista käyttää. Jos jyvän itävyys halutaan säilyttää, ohjeena on, että korkein 

käytettävä kuivauslämpötila on 90°C, josta vähennetään viljan kosteusprosentti (Hautala 

ym. 2013). 

 

Kuivauskapasiteettia ja vedenhaihdutusta voidaan parantaa kuivausilman 

massavirtausta lisäämällä (Peltola 1997). Kosteasta jyvästä vesi sitoutuu kuivausilmaan 

helposti ja on kuljetettavissa pois kuivurista nopeasti. Kuivassa jyvässä vesi on 

syvemmällä ytimessä ja suuri kuivausilman massavirtaus lisää energian kulutusta koska 

kuivausilmaan ei ehdi sitoutua tarpeeksi vettä ennen sen poistumista kuivaajasta. Tällöin 

lämmitetyn kuivausilman kuivauskapasiteetti jää osittain käyttämättä. 

Kuivauskapasiteetti saadaan paremmin hyödynnettyä, jos ilmamäärää pienennetään 

kuivauksen edetessä ja etenkin sen loppupuolella sekä samalla annetaan kuivausilman 

lämpötilan nousta (Peltola 1997). Jokiniemen 2016 tehdyissä tutkimuksissa 

pienoiskuivurilla ilmamäärää rajoittamalla kauran kuivauksen energiansäästö oli 14 % ja 

ohran 5 %.  
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3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa viljan lämminilmakuivaajan ilmamäärän 

reaaliaikainen säätöjärjestelmä Tapani Jokiniemen (2016) pienoiskuivaajassa tehtyjen 

tutkimusten pohjalta maatilamittakaavassa. Pienoiskuivaajan rakenne ja prosessin 

säätöjärjestelmä poikkeavat tässä työssä maatilamittakaavan kuivaajaan rakennetusta 

järjestelmästä. Pienoiskuivaajassa tehtyjen tutkimusten toistaminen ja soveltaminen 

maatilamittakaavan kuivaajassa on tärkeää, jotta tuloksia voidaan välittää käytäntöön 

viljelijöille ja yrityksille. Jokiniemen tekemissä tutkimuksissa ilmamäärän säädöllä ja 

kuivausilman lämpötilaa nostamalla päästin jopa 15−20 % säästöihin energian 

kulutuksessa. Tässä työssä kuivausilman lämpötilaa ei voida hallitusti nostaa vaan sen 

annetaan nousta ilmamäärän säädön seurauksena. Tuloksista laskettiin kuivaajan 

energiankulutus ja mahdolliset säästöt verrattuna tavanomaiseen kuivaukseen. 

 

 

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Tutkimuksissa käytetty viljankuivaamo sekä anturointi 

 

Tutkimukset tehtiin Helsingin yliopiston Viikin koetilan viljankuivaamossa syksyllä 2018. 

Viljankuivaamossa oli kaksi samanlaista Antti XL 170 erätoimista sekavirtauskuivaajaa. 

Tässä työssä kuivaajista käytetään lyhenteitä K1 ja K2. Kuivauskapasiteettia oli 

yhteensä 340 hehtolitraa. Molemmille kuivaajille oli yhteinen kaatosuppilo ja 

nostoelevaattori sekä molemmilla omat kiertoelevaattorit. Kuivaajauunit olivat mallia 

Antti 330 C, jotka toimivat maakaasulla. Polttimet oli varustettu 2-teho-toiminnolla. 

Kaasunvirtausmittarit olivat kummassakin uunissa erikseen. Toisen kuivaajan (K2) 

kennostosta oli aikaisemmissa tutkimuksissa eristetty tuloilmapääty, molemmat sivut 

sekä tuloilmakanava (Jokiniemi 2016). Poistoilmapäätyä ja varastokennoja ei ollut 

eristetty. Tämän tutkimuksen valmistelevina toimenpiteinä myös toinen kuivaaja sekä 

tuloilmakanava eristettiin vastaavanlaiseksi, jotta keskinäinen vertailu olisi mahdollista. 

Kuivaajan ja uunihuoneen sijoittelusta johtuen tuloilmakanavat olivat erimittaiset. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa molempiin kuivaajiin oli asennettu mittauksia sekä 

tiedonkeruuta varten anturointi (Selinheimo 2008) kuvan 12 mukaisesti. Tuloilmasta 

ennen uunia mitattiin ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Uunin jälkeen ennen 

kuivaajan tuloilmapäätyä mitattiin kuivausilman lämpötila sekä
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ilmamäärä. Poistoilmasta mitattiin lämpötila sekä kosteus. Lämpötila-anturit olivat T- 

tyypin termopareja ja kosteusanturit Honeywell HIH-4000-001 –tyyppisiä (taulukko 1). 

Lämpötila- ja kosteusanturit olivat kahdennettuja. Kosteusanturit vaihdettiin ennen 

mittauksia uusiin testauksessa ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Ilmamäärää 

mitattiin Sensirion SDP1000-L05 paine-ero-anturilla. Anturien tieto 

kerättiin Agilent 34972A -dataloggerilla yhden minuutin välein. BencLink Data Logger -

ohjelmalla tieto luettiin ja siirrettiin jatkokäsittelyä varten Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmaan. Molemmissa kuivaajissa oli valmiina Tamtron Oy:n 

valmistama vaakalaitteisto viljan punnitsemista varten. Viljan kosteus mitattiin Wile 55-

pikakosteusmittarilla.  

 

Kuva 12. Kaaviokuva kuivuriin asennetuista mittauspisteistä ja antureiden sijoitteluista. 

𝑇𝑎𝑚𝑏 on tuloilman lämpötila-anturi, 𝑅𝐻𝑎𝑚𝑏 on tuloilman kosteus-anturi, 𝑇𝑖𝑛 on 

kuivausilman lämpötila-anturi, 𝑞𝑣 on kuivausilman ilmamäärä-anturi, 𝑇𝑜𝑢𝑡 on poistoilman 

lämpötila-anturi ja 𝑅𝐻𝑜𝑢𝑡 on poistoilman kosteus-anturi. Kuva: Mika Markkanen 

 

 

Taulukko 1. Kuivaajaan kiinteästi asennetut anturit ja niiden tekniset tiedot.  

 

 

Mittaus Anturi Tekniset tiedot

Polttimen kaasumäärä Elster BK-G25A kaasumittari Käyttöalue: 0,25-40m3/h

Viljan massa Tamtron viljankuivaajan vaaka-anturi

Lämpötilat T-tyypin termopari Lämpötila-alue: -40 - +350 °C

Tarkkuus: ±1,0 °C

Suhteelliset kosteudet Honeywell HIH-4000-001 kosteusanturi Kosteusalue: 0 - 100 % (RH)

Lämpötila-alue: -40 - +85 °C

Tarkkuus: ±3,5 % (RH)

Ilmamäärä Halton MSD 250 ilmavirran mittausyksikkö

Sensirion SDP-1000-L05 paine-ero anturi Painealue: -5 - +125 Pa

Tarkkuus: 0,2 % 
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4.2 Puhallinohjainjärjestelmän asennus ja säätökäyrän toteutus 

 

Lämminilmakuivaajassa kuivausilman ilmamäärää voidaan säätää tuloilmaputkessa 

(kuva 3) olevalla tuloilmapellillä manuaalisesti. Toinen vaihtoehto on säätää 

uunipuhaltimen kierrosnopeutta esimerkiksi taajuusmuuttajan kautta. Tässä työssä 

kuivausilmaa oli tarkoitus säätää poistoilman kosteuden perusteella automaattisesti, 

joten säätöjärjestelmäksi valittiin Calefa Oy:n PUHKU Plus- puhallinohjain (Calefa Oy 

2018). joka asennettiin kuivaajaan K1. Järjestelmä sisälsi kuivaajan uunipuhaltimen 

nopeudenohjaukseen tarvittavan taajuusmuuttajan, kuvan 1 ohjainlaitteen sekä 

ohjauslaitteen tarvitseman anturoinnin. Asennukset ja kaapeloinnit tehtiin 

ammattihenkilöiden toimesta. 

 

 

 

Kuva 13. PUHKU Plus-puhallinohjaimen ohjainlaite, jolla ohjataan uunipuhaltimen 

pyörimisnopeutta taajuusmuuttajan avulla. Kuva: Mika Markkanen 

 

Tuloilmakanavaan asennettiin ohjaimen mukana toimitettu järjestelmän oma lämpötila-

anturi PRODUAL TEK PT1000 (PRODUAL TEK PT1000 2018) sekä 

poistoilmakanavaan PRODUAL KLK 100-N (PRODUAL KLK 100-N 2018) yhdistetty 

kosteus- ja lämpötila-anturi. Ohjain keräsi säätöön tarvittavan tiedon näiltä omilta 

antureilta. Ohjainlaite oli aseteltavaa puhaltimen 
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säätökäyrää lukuunottamatta käyttövalmis ja ohjelmoitu käytettäväksi poistoilman 

kosteuden perusteella. 

Ohjainlaitteen säätökäyrässä oli viisi asteltavaa pistettä, joissa kumpaakin arvoa sekä 

kosteutta, että puhaltimen ohjaussignaalia voi muuttaa. Poistoilman aseteltua 

suhteellista kosteusarvoa alueella 0−100 % vastasi puhaltimen ohjaussignaalin aseteltu 

arvo 0−100 % kuvan 14 mukaisesti. Kuivaajan puhaltimen häiriöttömän jäähdytyksen 

toteuttamiseksi ohjaussignaalin arvo ei saanut pienentää ohjattavan puhaltimen 

taajuusmuuttajan taajuusarvoa pienemmäksi kuin 35 Hz. Säätöpisteiden valinnassa 

mukailtiin ohran tasapainokosteuskäyrää viimeisen säätöpisteen ollessa suhteellisen 

kosteuden arvolla 65 %. Asetetut säätöpisteet ovat kuvassa 14. Puhaltimen nopeuden 

ohjaussignaali pienenee lineaarisesti säätöpisteiden välin.  

 

 

Kuva 14. PUHKU Plus-puhallinohjaimen ohjainlaiteen säätökäyrän aseteltavissa olevat 

arvot. Vasemmalla puolella asetellaan poistoilman suhteellisen kosteuden pisteet, joissa 

puhaltimen nopeutta muutetaan. Oikealla näkyy puhaltimen nopeuden arvo kyseisellä 

kosteuden arvolla. Kuva: Mika Markkanen 

 

Kuivauksen aikana kuivausilman lämpötilan annettiin nousta vapaasti ilmamäärän 

säädön vaikutuksesta. Lämpötilaa ei kuitenkaan säädetty polttimen tehoa muuttamalla. 

Kaasukäyttöisen polttimen tehon muuttaminen on hankalampi toteuttaa kuin 

polttoöljykäyttöisen. Vapaan nousun tarkoituksena oli saada kuivauslämpötilan noston 

vaikutus hyödynnettyä energiansäästössä varsinkin kuivauksen loppuvaiheessa. 

 

4.3 Tutkittu vilja 

 

Mittauksissa käytetty vilja oli kauraa ja ohraa puintikosteuksiltaan 23−11 %. Kaura 

kuivattiin 7 erää ja ohraa 11 erää. Kuivauksessa pyrittiin kuivaamaan pareittain 

molemmissa kuivureissa samanaikaisesti, mikäli se oli viljan määrä huomioon ottaen 

mahdollista. Näin myös ulkoilman ominaisuudet olivat samat kummallekin kuivaajalle. 
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Kuivauksen aikana kaikissa kuivauserissä molemmat kuivaajat pyrittiin täyttämään 

viljalla täyteen, jotta keskinäinen vertailu oli mahdollista. Täysi kuivaaja on myös 

energiatehokkaampi ja minimoi hukkalämmön vuotamisen ympäristöön. 

 

4.4 Mittaukset, mittaustulosten laskenta ja analysointi 

 

Kostean viljan massa luettiin vaakalaitteistolta ennen kuivauksen aloittamista. Poistettu 

vesimäärä laskettiin viljan massan sekä alku- ja loppukosteuksien perusteella. Viljan 

massa luettiin kuivaajien omilta vaakalaitteistoilta. Viljan kuivumista seurattiin 

mittaamalla kosteus kaksi kertaa 20 minuutin välein koko kuivauksen ajan molemmissa 

kuivaajissa. Jokaisen kuivauserän alussa ja lopussa luettiin kaasumittarin lukema 

kummastakin kuivaajasta ja tästä laskettiin kuivauksessa käytetty kaasun määrä sekä 

yhdellä kaasukuutiometrillä haihdutettu veden määrä. Maakaasun tehollinen lämpöarvo 

on 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3). Näillä arvoilla laskettiin energiankulutus yhtä haihdutettua 

vesikiloa kohti. Tulo- ja poistoilman lämpötila-arvot saatiin suoraan antureiden 

antamasta arvosta. Honeywell HIH-4000 kosteusantureiden antama jännitearvo 

muutettiin suhteellisen kosteuden arvoksi kaavalla 5 (Honeywell 2019). Kaavasta 

ratkaistiin suhteellinen kosteus sensor RH. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦) × (0,0062 × (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑅𝐻) + 0,16)  (5) 

 

jossa 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = anturin antama jännitetieto (𝑉𝑑𝑐) 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 = syöttöjännite (𝑉𝑑𝑐) 

sensor RH = laskettu suhteellinen kosteus (%) 

 

 

Anturin jännitearvosta laskettuun suhteellisen kosteuden arvoon tehtiin lämpötilan 

korjaus kaavalla 6, josta laskettiin todellinen suhteellinen kosteus True RH (Honeywell 

2019). Lämpötila kyseisellä hetkellä saatiin lämpötila-antureiden arvosta. 

  

True RH = (sensor RH)/(1,0546 − 0,00216 × T)  (6) 

 

jossa 

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑅𝐻 = lämpötilakorjattu suhteellinen kosteus (%) 

sensor RH = laskettu suhteellinen kosteus (%) 

T = lämpötila (°C)
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Kuivausilman ilmamäärän laskentaa varten Sensirion- paine-ero anturin antama 

jännitemuotoinen 0,25−4,0 V signaali muutettiin painearvoksi kaavalla 7 (Sensirion 

2019). Painearvon avulla laskettiin ilmamäärä putkessa. 

  

P =lfactor× (voltage − 0,250)/3,750   (7) 

  

jossa 

P = paine (Pa) 

lfactor = 125 Pa (anturikohtainen vakio) 

voltage = mitattu anturin ulostulojännite (𝑉𝑑𝑐) 

 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

 
Ilmamäärän säädön vaikutus kuivureiden kuivausilman lämpötilaan on esitetty kuvissa 

15 ja 16. Kuvassa 15 on nähtävissä ilmamäärän säädön vaikutus kuivauslämpötilaan. 

Kuivauksen loppua kohden kuivauslämpötila nousi tasaisesti, kun ilmamäärää 

rajoitettiin. Lämpötilassa oli sahaava liike polttimen 2-teho säätöjärjestelmän 

hystereesistä johtuen. 

 

 
Kuva 15. Kuivurin K1 kuivausilman lämpötila kuivauksen aikana. Kuivattavana viljalajina 

ohra märkäkosteudeltaan 21,1%. Kuivauspäivä 28.8.2018 ja kuivauslämpötila 70 °C. 

Kuivurissa K1 oli käytössä ilmamäärän säätö.
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Kuivurin K2 kuivausilman lämpötila pysyy tasaisena koko kuivauksen ajan ja 2- teho 

polttimen hystereesi näkyy kuvaajasta selvästi. Keskimääräistä lämpötilan nousua ei 

havaita, kun ilmamäärää ei rajoiteta. 

Kuva 16. Kuivurin K2 kuivausilman lämpötila kuivauksen aikana. Kuivattavana viljalajina 

ohra märkäkosteudeltaan 19,5%. Kuivauspäivä 28.8.2018 ja kuivauslämpötila 70 °C. 

Ilmamäärän säädön vaikutus kuivureiden poistoilman lämpötilaan on esitetty kuvassa 

17. Kuivauksen alkuvaiheessa poistolämpötilat ja lämpötilan käyttäytyminen ovat 

yhteneväiset. Noin 90 minuutin jälkeen on nähtävissä ero lämpötilan keskinäisessä 

käyttäytymisessä. Ilmamäärään säätö alkaa rajoittaa tuloilmaa ja kuivurin K1 

poistolämpötila pysyy noin 1−3 astetta alempana koko loppukuivauksen ajan. 

Kuivausaika on pidempi käytettäessä ilmamäärän säätöä. Poistoilman lämpötila jää 

matalammaksi, vaikka kuivausvaihe katkaistiin viljan kosteuden ollessa sama 

kummassakin kuivurissa. 
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Kuva 17. Kuivureiden K1 ja K2 poistoilman lämpötila kuivauksen aikana. Kuivattavana 

viljalajina ohra märkäkosteudeltaan kuivurissa K1 21,1% ja kuivurissa K2 19,5%. 

Kuivauspäivä 28.8.2018 ja kuivauslämpötila 70 °C. Kuivurissa K1 oli käytössä 

ilmamäärän säätö. 

Ilmamäärän säädön vaikutus kuivureiden poistoilman suhteelliseen kosteuteen on 

esitetty kuvassa 4. Kuivauksen alkuvaiheessa molempien kuivureiden poistoilman 

kosteus käyttäytyy yhteneväisesti. Kosteusarvolla 90% ilmamäärän säätö alkaa 

rajoittamaan tuloilmaa kuivurissa K1. Vaikutus alkaa näkyä kosteusvälillä 80-90% 

korkeampana poistoilman kosteutena. Ero kasvaa kuivauksen loppua kohti. 

Kuivausvaiheen katketessa ero on noin 6% suhteellista kosteutta korkeampi kuivurissa 

K1. 
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Kuva 18. Kuivureiden K1 ja K2 poistoilman suhteellinen kosteus kuivauksen aikana. 

Kuivattavana viljalajina ohra märkäkosteudeltaan kuivurissa K1 21,1% ja kuivurissa K2 

19,5%. Kuivauspäivä 28.8.2018 ja kuivauslämpötila 70 °C. Kuivurissa K1 oli käytössä 

ilmamäärän säätö. 

 

Kuva 19 esittää puhallinohjaimen ilmamäärän säädön vaikutuksen kuivaajan K1 

ilmamäärään. Kuivausajan 80 minuutin kohdalla tapahtuu ensimmäinen ilmamäärän 

pienentäminen kun poistoilman suhteellinen kosteus laskee 90 %:sta 80 %:iin. Tämä on 

havaittavissa kuvasta selvästi käyrän jyrkempänä laskuna. Toinen säätöpiste on 

suhteellisen kosteuden laskiessa 80 %:sta 70 %:iin, jolloin aikaa on kulunut kuivauksen 

alusta 110 minuuttia. Ilmamäärä laskee tasaisesti kuivauksen loppua kohden kunnes 

220 minuutin kohdalla kosteuden ollessa 70 % viimeinen säätöpiste alkaa pienentää 

ilmamäärää viimeisen kerran aina kosteuden arvoon 65 % asti. Loppukuivaus 280 

minuutista eteenpäin ilmamäärä ei muutu säätöjärjestelmän ohjaamana, vaikka 

kuvaajasta on nähtävissä jyrkkä lasku ennen kuivauksen loppumista. 
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Kuva 19. Kuivurin K1 ilmamäärä kuivauksen aikana, kun käytössä ilmamäärän säätö. 

Kuivattavana viljalajina ohra märkäkosteudeltaan kuivurissa K1 21,1 %. Kuivauspäivä 

28.8.2018 ja kuivauslämpötila 70 °C. Kuivurissa K1 oli käytössä ilmamäärän säätö. 

 

 

Mittaustulokset ohralla tehdyistä kokeista on esitetty taulukossa 2. Kuivaukset ovat 

aikajärjestyksessä ja viljalajin perässä oleva luku kertoo kuivauspäivämäärän (esim. 

24082018 = 24.päivä elokuuta 2018) ja suluissa oleva luvulla on merkitty saman 

vuorokauden aikana tehdyt mittaukset aikajärjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

Ilm
am

ää
rä

 (
m

3
/h

)

Kuivausaika (min)

K1
Ilmamäärä
(m3/h)



30 

Taulukko 2. Ohran kuivauskokeiden tulokset, josta laskettuna keskiarvot keskeisille 

tuloksille. 

 

                    

 Vilja-     Poistet- 
Poistettu 

ve-   

 määrä  Alku Loppu Kosteus Käytetty  tu vesi- si /käytet- Energian Energian 

 alku kosteus kosteus erotus kaasu määrä ty kaasu m3 kulutus kulutus 

  (kg) (% w.b) (% w.b) (% w.b) (m3) (kg) (kg) (MJ/kg H2O) (kWh/kg H2O) 

Ohra 24082018                   

K1 9880 14,7 14,5 0,3 25 29 1,1 31,4 8,7 

K2 9550 13,2 13,0 0,2 20 16 0,8 43,9 12,2 

Ohra 28082018          
K1 10710 21,1 13,8 7,4 127 913 7,2 5,0 1,4 

K2 10220 19,5 13,7 5,9 107 692 6,5 5,6 1,6 

Ohra 29082018 (1)          
K1 8800 20,8 13,5 7,3 106 743 7,0 5,1 1,4 

K2 9280 19,5 13,2 6,4 93 679 7,3 4,9 1,4 

Ohra 29082018 (2)          
K1 10490 16,1 13,1 3,1 40 368 9,2 3,9 1,1 

K2 9790 16,2 13,2 3,1 51 344 6,8 5,3 1,5 

Ohra 03092018          
K1 7320 23,6 14,3 9,3 109 794 7,3 5,0 1,4 

K2 - - - - - - - - - 

Ohra 04092018          
K1 4940 20,1 13,7 6,4 62 366 5,9 6,1 1,7 

K2 - - - - - - - - - 

K1 keskiarvo             7,3 5,0 1,4 

K2 keskiarvo             6,9 5,3 1,5 

 

 

Kuivurissa K1 ollut ilmamäärän säätölaitteisto pienensi energiankulutusta keskimäärin   

5 % ohran kuivauksessa, jolloin yhdellä käytetyllä kaasu m3:llä poistettu vesimäärä oli    

6 % korkeampi verrattuna kuivuriin K2. Kuivauserien kesken oli suurta vaihtelua 

poistetussa vesimäärässä alkukosteuksien vaihdellessa suuresti viljan 

korjuuajankohdasta riippuen. 24.8. tehdyssä kokeessa viljan matala alkukosteus kulutti 

selvästi enemmän energiaa poistettua vesikiloa kohden kuivauksen aikana molemmissa 

kuivureissa. 28.8. tehdyssä kokeessa alkukosteudet ovat korkeampia ja 

energiankulutuksessa oli nähtävissä ero kuivureiden välillä, kuivurin K1 

energiankulutuksen ollessa 11 % pienempi.  

 

 

 

Mittaustulokset kauralla tehdyistä kokeista on esitetty taulukossa 3. Kuivaukset ovat 

aikajärjestyksessä ja viljalajin perässä oleva luku kertoo kuivauspäivämäärän (esim. 

24082018 = 24.päivä elokuuta 2018).
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Taulukko 3. Kauran kuivauskokeiden tulokset, josta laskettuna keskiarvot keskeisille 

tuloksille. 

 

                    

 
Vilja- 

    
Poistet- Poistettu ve- 

  

 
määrä  Alku Loppu Kosteus Käytetty  tu vesi- si /käytet- Energian Energian 

 
alku kosteus kosteus erotus kaasu määrä ty kaasu m3 kulutus kulutus 

  (kg) (% w.b) (% w.b) (% w.b) (m3) (kg) (kg) (MJ/kg H2O) (kWh/kg H2O) 

Kaura 160818 
         

kenno 1 7400 16,3 12,4 3,9 27 329 12,0 3,0 0,8 

kenno 2 7560 14,2 13,0 1,2 21 100 5,0 7,7 2,1 

Kaura 220818 
         

kenno 1 8590 11,6 10,9 0,6 23 63 2,8 13,1 3,7 

kenno 2 8570 13,7 12,7 1,1 24 103 4,2 8,4 2,3 

Kaura 230818 (1) 
         

kenno 1 7860 16,8 14,5 3,1 38 211 6,0 6,5 1,8 

kenno 2 8180 13,8 13,1 3,1 20 66 3,0 10,9 3,0 

Kaura 230818 (2) 
         

kenno 1 7000 32 12 19 105 1534 15,0 2,5 0,7 

kenno 2 - - - - - - - - - 

kenno 1 ka             9,0 6,3 1,7 

kenno 2 ka             4,1 9,0 2,5 

 

 

Kuivurissa K1 ollut ilmamäärän säätölaitteisto pienensi energiankulutusta keskimäärin 

30 % kauran kuivauksessa, jolloin yhdellä käytetyllä kaasu m3:llä poistettu vesimäärä oli 

55 % korkeampi verrattuna kuivuriin K2. Kaikkien kauran kuivauserien alkukosteudet 

olivat matalia ja kuivaustarvetta oli vähän. 23.8. tehdyssä kokeessa viljan korkeampi 

alkukosteus kulutti selvästi vähemmän energiaa poistettua vesikiloa kohden kuivauksen 

aikana.  

 

 

 
6. TULOSTEN TARKASTELU 

 

Viljan korjuuajankohta ja sitä edeltävä korjuukauden alku olivat sääolosuhteiltaan erittäin 

kuivia. Useammassa korjuuerässä alkukosteus oli erittäin matala, joka osaltaan haittasi 

tutkimusta kuivaustarpeen ollessa pieni. Kuivatessa 24.8. ohralla tehdyssä kokeessa 

matala alkukosteus (15−14 %) johti suureen energiankulutukseen poistettua vesikiloa 

kohti molemmissa kuivureissa. Kaikissa kauralla tehdyissä kokeissa matala alkukosteus 
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nostaa energiankulutusta ja samanlaisia tuloksia on saatu myös Peltolan (1997) 

tekemissä tutkimuksissa. Peltolan (1997) tekemissä tutkimuksissa suurin hyöty 

ilmamäärän pienentämisestä on saatukin viljan ollessa valmiiksi kuivaa ja veden ollessa 

sitoutunut viljan sisäosiin. Suuri ilmamäärä lisääkin kuivaajan energiankulutusta viljan 

ollessa kuivaa. Tässä työssä tehdyt mittaukset tukevat tätä.  

 

Keskiarvona kuivuri K1, jossa säätölaitteisto oli asennettuna, kulutti 11 % vähemmän 

lämmitykseen käytettyä suoraa energiaa ohran kuivauksessa ja 30 % vähemmän kauran 

kuivauksessa verrattuna kuivaajaan K2. Kauran kuivaukseen saatiin yhtä aikaa 

ainoastaan kolme erää, joka toi epävarmuutta mittauksiin. Saadut tulokset olivat 

kuitenkin samansuuntaisia kuin Jokiniemen ja Ahokkaan (2014) tekemissä 

tutkimuksissa koekuivurissa, jossa ilmamäärää säätämällä ohralla saavutettiin 5 %:n ja 

kauralla 14 %:n energiansäästö verrattuna tavalliseen kuivaukseen.  Kulutetun energian 

määrät kokonaisuudessaan vastasivat aikaisemmissa tutkimuksissa Peltola (1997), 

Jokiniemi ja Ahokas (2014) todettuja tyypillisiä lämminilmakuivaamon energian 

kulutuksia 4−8 MJ/kg [H2O]. 

 

Kuivaajassa K1 käytössä ollut ilmamäärän säädön vaikutukset kuivauslämpötilaan ovat 

nähtävissä heti kuivauksen alusta lähtien (kuva 15). Kuivauslämpötila nousee, kun 

ilmamäärää rajoitetaan. Kuvasta ei kuitenkaan ole nähtävissä säätöjärjestelmän selkeitä 

säätöpisteitä, joissa lämpötila muuttuisi selvästi.  Lämpötila nousee, kun ilma viipyy 

kuivuriuunissa pidempään, vaikka poltin on säädetty samalle kuivauslämpötilalle myös 

kuivaajassa K2. Kuivaajan K1 lämpötilan nousua ei ollut rajoitettu, joten sen olisi ollut 

mahdollista nousta ilmamäärää pienentämällä. Ilmamäärän minimiarvon määräsi 

uunipuhaltimen pyörimisnopeus, jolla puhaltimen moottorin jäähdytys onnistui. 

Lämpötilan nostaminen olisi vaatinut uunin tehon nostamista tai ilmamäärän 

pienentämistä tuloilmapellillä. Ilmamäärän pienentäminen entisestään lisäisi 

kuivausaikaa. Kuivausajan pidentyminen oli nähtävissä myös näissä mittauksissa, kun 

ilmamäärää rajoitettiin.  

 

 

Kuivauksen ollessa tehokasta on poistoilman suhteellisen kosteuden oltava 

mahdollisimman suuri. Tässä tutkimuksessa ilmamäärän pienentämisellä oli poistoilman 

kosteutta nostava vaikutus, kun vedellä oli enemmän aikaa sitoutua kuivausilmaan. 

Kuvassa 18 on nähtävissä ohran kuivauksessa vaiheet, jossa alussa vapaa vesi poistuu 

ja molempien kuivaajien poistoilman kosteus on korkea. Kuivauksen edetessä kuivaajan 

K2 poistoilman kosteus alkaa laskea. Kosteus alkaa laskea myös kuivaajassa K1 mutta 

myöhemmin ja pysyy korkeampana koko loppukuivauksen ajan. Kosteusero kasvaa 
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kuivauksen edetessä. Kuivauksen lopussa ero on noin 5 prosenttiyksikköä. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat Jokiniemen ja Ahokkaan (2014) tekemiä 

kuivaustutkimuksia ohralla ja kauralla poistoilman kosteuden käyttäytymisen osalta. 

Kuvan 17 poistoilman lämpötilan muutokset tapahtuvat samaan aikaan kuin 

kosteudenkin. Poistoilman lämpötila alkaa nousta jyrkästi molemmissa kuivaajissa, 

kunnes K1:n lämpötila jää matalammaksi kuivauksen loppuajaksi. Matalampi lämpötila 

kertoo, että ilmaan on sitoutunut enemmän kosteutta. Kun kuivaus katkaistaan, on K1:n 

poistoilman lämpötila matalampi kuin K2:n. Tämä täytyi huomioida aseteltaessa 

kuivauksen säätöjärjestelmän katkaisupistettä. Kuvan käyrästä ei kuitenkaan ole 

selkeästi erotettavissa säätöjärjestelmän asettelupisteitä. Ilmamäärän muutoksen 

näkymisessä poistoilman kosteudessa ja lämpötilassa on mahdollisesti viivettä isossa 

maatilakokoluokan kuivurissa. 

 

 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa käytännön mittakaavassa viljan 

lämminilmakuivaajan tuloilman reaaliaikainen ilmamäärän säätö ja verrata energian 

kulutusta vastaavaan ilman säätöä toimivaan kuivaajaan. Asennettu laitteisto toimi kuten 

oli tarkoituskin säätäen kuivaajaan tuloilmamäärää poistoilman kosteuden perusteella. 

Kuivausilman lämpötila ei säätöjärjestelmällä ilmamäärää rajoittamalla noussut 

merkittävästi. Aikaisemmissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa säästöt ovat olleet 

pieniä. Tässä tutkimuksessa epävarmuutta tuloksiin toi maatilakokoluokan kuivaaja, 

jossa prosessi ei ole niin hyvin hallittavissa johtuen suurista kuivausmääristä ja 

kuivattavan viljan kosteusvaihteluista vuorokauden korjuuajankohdan mukaan. Tulokset 

eivät näiltä osin ole aivan vertailukelpoisia pienten koekuivureiden kanssa. 

Säätöjärjestelmän käyttämä oma anturointi ja mittauksissa käytetty kuivurin oma 

anturointi saattoivat aiheuttaa säätöpisteisiin ja tulosten tulkintaan epävarmuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa saaduista tuloksista voi kuitenkin huomata että, viitteitä saatavista 

energiansäästömahdollisuuksista on nähtävissä myös suuremmassa maatilakokoluokan 

mittakaavassa. Puhallinohjaimen säätökäyrien asettelua tulisi kehittää ja saada kullekin 

kuivauserälle viljan lähtökosteuden mukainen säätö. Puhallinohjauksen lisäksi 

kuivausilman lämpötilaa olisi tarpeellista säätää prosessin edetessä.  
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