
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ELINTARVIKKEIDEN KUIVAAMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Readings in Professional literature 
 

Hämeenlinna, Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 
 

Syksy, 2018 
 

Kristiina Männistö 
 
 



SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO (INTRODUCTION) ...................................................................................... 1 

2 KUIVAAMINEN JA ELINTARVIKKEEN LAATU ................................................................ 2 

2.1 Heikkenemisreaktiot ........................................................................................... 2 

2.1.1 Mikrobiologinen stabiliteetti ................................................................... 3 

2.1.2 Kemiallinen stabiliteetti ........................................................................... 3 

2.1.3 Fyysinen stabiliteetti ............................................................................... 4 

2.2 Kuumalla ilmalla kuivaaminen ............................................................................ 5 

2.2.1 Tasapainokosteus .................................................................................... 6 

2.2.2 Kosteuden määritelmät ........................................................................... 6 

2.2.3 Haihtuminen ............................................................................................ 7 

2.2.4 Psykometria ............................................................................................. 7 

2.2.5 Märkälämpötila ....................................................................................... 8 

2.3 Kuivaamisen teoria ............................................................................................ 10 

2.3.1 Hystereesi .............................................................................................. 11 

2.3.2 Teoria kosteuden liikkeestä tuotteessa ................................................. 12 

2.3.3 Materiaalin kuivumisvaiheet ................................................................. 12 

2.3.4 Kuivausprosessin psykometrinen kaavio ............................................... 15 

3 KUIVAUSMENETELMÄN VALINTA .............................................................................. 16 

4 KUIVAUSLAITTEET ...................................................................................................... 17 

4.1 Panostoimiset kuivaimet (Batch dryers) ........................................................... 18 

4.1.1 Uunikuivan (Kiln dryer) .......................................................................... 18 

4.1.2 Säilytyskuivain, rumpukuivain (In-store dryer, bin dryer) ..................... 19 

4.1.3 Kaappikuivain eli tasokuivain (cabinet dryer, tray dryer) ..................... 20 

4.1.4 Pakkaskuivain (Freeze dryer) ................................................................. 21 

4.1.5 Tunnelikuivain (Tunnel dryer) ............................................................... 22 

4.2 Jatkuvatoimiset kuivaimet (Continuous dryers) ............................................... 24 

4.2.1 Pyörökuivain (Rotary dryer) .................................................................. 24 

4.2.2 Rumpukuivain (Drum dryer) .................................................................. 25 

4.2.3 Pneumaattinen kuivain (Pneumatic dryer) ........................................... 25 

4.2.4 Viljan kuivain (Grain dryer) .................................................................... 26 

4.2.5 Spray kuivain (Spray dryer) .................................................................... 27 

4.2.6 Fluidisoitu peti kuivain (Fluidized bed dryers) ...................................... 28 

4.2.7 Suihkupeti kuivain (Spouted bed dryer) ................................................ 30 

4.2.8 Flash kuivain (Flash dryer) ..................................................................... 31 

4.2.9 Kuljetinkuivain (Belt dryer) .................................................................... 32 

4.2.10 Monivaiheinen kuljetinkuivain (Multistage belt dryer)......................... 32 

4.2.11 Vakuumi-kuljetinkuivain (Vacuum belt dryer) ...................................... 34 

4.2.12 Pylväskuivain (Column dryer) ................................................................ 34 

4.2.13 Säteilykuivaus (Radiant drying) ............................................................. 35 

4.3 Kuivausprosessin teoria .................................................................................... 35 

5 KUIVAUSLAITTEIDEN SYÖTTÖLAITTEET ..................................................................... 37 



5.1.1 Fluidisoitu peti- eli leijukerroskuivaimet (Fluidized bed drying) ........... 38 

5.1.2 Suoralämmitteinen pyörökuivain (Direct heat rotary dryer) ................ 38 

5.1.3 Flash kuivain (Flash dryer) ..................................................................... 38 

5.1.4 Spray kuivain (Spray dryer) .................................................................... 39 

5.1.5 Kuljetinkuivain (Conveyoer dryer) ......................................................... 39 

5.1.6 Rumpukuivain (drym dryer) .................................................................. 40 

6 KUIVAUSLAITTEIDEN SUUNNITTELU.......................................................................... 40 

7 ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN JA KESTÄVÄ KEHITYS .............................. 42 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 45 



1 
 

 
 

1 JOHDANTO (INTRODUCTION) 

Kuivaaminen on yksi vanhimmista elintarvikkeiden säilöntämenetelmistä. 
Pilaajamikrobit eivät pysty kasvamaan ja lisääntymään kuivissa olosuh-
teissa veden puuttuessa. Kuivaaminen on prosessi, jossa vesi siirretään 
elintarvikkeen sisäosista pintaan, mistä se poistetaan haihduttamalla. Kui-
vaus vaatii usein samanaikaisen lämmön- ja massansiirron. Useimmissa 
kuivaustavoissa elintarvikkeen sisältämä vapaa vesi muutetaan höyryksi ja 
se poistetaan elintarvikkeen yli kulkevalla kuumalla ilmalla. (Clark, Jung, & 
Lamsal, 2014, s.61-78). 
 
Kuivattaessa lämpö siirtyy ulkoisesta lämmitysväliaineesta elintarvikkee-
seen. Ruoan sisällä oleva kosteus liikkuu materiaalin pinnan ja sisuksen vä-
liin höyrypaineen gradienttiin. Kosteus on siten haihdutettu lämmönsiirto-
aineeseen (yleensä ilmaan). Lämmönsiirto voidaan toteuttaa konduktion, 
konvektion tai säteilyn avulla. (Clark, ym., 2014, s.61-78) Kuvassa 1 on esi-
tetty kosteuden liikkuminen tuotteessa kuivausprosessin aikana.  
 

 

Kuva 1. Kosteuden liike ruoassa kuivumisprosessin aikana (Fellows, 
2009. s.486) 

Ruoan sisäosissa lämpö siirtyy konduktion avulla, konvektiivinen lämmön-
siirto on dominoiva mekanismi elintarvikkeen pinnalla. Kosteuden siirtymi-
nen elintarvikkeen sisällä hyödyntää difuusioprosessia.  Elintarviketeolli-
suudessa käytettyjä kuivausmenetelmiä ovat mm. ilmakuivaus, spray kui-
vaus, vakuumikuivaus, pakkaskuivaus, osmoottinen kuivaus jne. Ilma-
kuivauksessa lämpö siirtyy elintarvikkeeseen joko kuumasta ilmasta tai 
laitteen pinnalta. Vakuumikuivauksessa vesi haihtuu alipaineessa tai alen-
netussa paineessa. Pakkaskuivauksessa vesihöyry poistetaan sublimaati-
olla ja menetelmän ansiosta ruoan rakenne säilyy hyvänä. (Clark, ym., 
2014, s.61-78)  
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Elintarvikkeita kuivataan, jotta ne säilyisivät paremmin, rakenne muuttuisi 
ja paino vähenisi. Tärkein tekijä on säilöntä, tai tarkemmin säilyvyysaika. 
Tämä saavutetaan vähentämällä kosteus tasolle, jolla reaktiot ovat vähen-
tyneet, mitattuna arvolla, jota kutsutaan veden aktiivisuudeksi. Tämä tuot-
teen perusominaisuus liittyy kosteuspitoisuuteen, mutta ei ole kuitenkaan 
sama asia, ja sillä on tarkka kemiallinen määritelmä. Tuotteen kosteuden 
vähenemisen myötä vedenaktiivisuus pienenee. Tällä tavoin pilaantumis-
reaktiot hidastuvat ja tuote säilyy pidempään. (Clark, ym., 2014, s.61-78) 
 
Kuivaaminen on kallis prosessi, koska veden poistamiseen tarvitaan paljon 
energiaa. Kustannuksia voidaan vähentää lämmön talteenottojärjestel-
millä, esimerkiksi lämpöpumpulla, mutta niiden haittapuolia ovat korkeat 
investointikustannukset ja lopputuloksena on monimutkainen prosessi. 
(Clark, ym., 2014, s.61-78) 

2 KUIVAAMINEN JA ELINTARVIKKEEN LAATU  

Kuivaaminen vaikuttaa elintarvikkeeseen monin eri tavoin. Maku, rakenne 
ja aromit voivat muuttua ja lisäksi kuivaukseen tarvittava lämpö voi aiheut-
taa kemiallisia reaktioita kuten proteiinien denaturoitumista. Kuivaus vai-
kuttaa myös tuotteen fysikaalisiin parametreihin, koska veden poistuessa 
tuote kutistuu. Tämän vuoksi tuote ei liottamisen jälkeen vastaa alkupe-
räistä tuotetta. (Clark, ym., 2014, s.61-78) 
 
Kuivausprosessin tärkeimmät tavoitteet ovat: 
 
- Parempi säilyvyys alhaisemman veden aktiivisuuden johdosta 
- Painon ja tilantarpeen väheneminen 
- Ruoan muutokset paremmin soveltuvaksi varastointiin, pakkaamiseen, 

kuljetukseen ja käyttöön – esimerkiksi nesteiden kuten maidon, kanan-
munien, hedelmä- ja vihannesmehujen sekä kahvin kuivaaminen jau-
heiksi, jotka voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoon vettä lisäämällä  

- Muuntaminen tuotteeksi, jolla on jokin erityisen haluttu ominaisuus, 
kuten esimerkiksi aromi, rapeus, pureskeltavuus, jne. (esimerkiksi vii-
nirypäleiden kuivaaminen rusinoiksi). (Berk, 2009, s.511) 

2.1 Heikkenemisreaktiot  

Veden aktiivisuus (aw) kuvaa veden saatavuutta kemiallisissa reaktioissa. 
Muodollisesti, se määritellään ruoassa olevan veden vesihöyrypaineen 
(pv) ja puhtaan veden paineen (ps) suhteeksi samassa lämpötilassa (yhtälö 
1.). (Clark, ym., 2014, s.61) 
 

(yhtälö 1.) 
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Veden aktiivisuus voidaan mitata määrittämällä suhteellinen kosteus tuot-
teen yläpuolella suljetussa säiliössä. Kuivauksen aikana tuotteen sisältämä 
kemiallisesti sitoutunut vesi lisääntyy alentaen höyrypainetta. Näin ollen 
tuotteessa oleva vapaan veden määrä vähenee ja kemialliset sekä mikro-
biologiset reaktiot hidastuvat ja lopulta estyvät. Kuivattaessa on tärkeää 
huomioida, että kosteuspitoisuuden muuttaminen on keino hallita veden 
aktiivisuutta, ei kosteuspitoisuutta, mikä on tärkeää kuivauksessa. Jokai-
sella tuotteella on erilainen suhde sille luonteenomaisen kosteuspitoisuu-
den ja veden aktiivisuuden välillä. Sen vuoksi tuotteilla on erilainen turval-
linen kosteuspitoisuus, jossa reaktioita ei tapahdu. Jyvät voidaan kuivata 
12—14 % kuiva-ainepitoisuuteen, mutta maapähkinät ja öljykasvit täytyy 
kuivata 10 %:n kuiva-ainepitoisuuteen samanlaisen säilyvyysajan saavutta-
miseksi. (Clark, ym., 2014, s.61) 

2.1.1 Mikrobiologinen stabiliteetti 

Mikrobien kasvun rajat määritellään veden aktiivisuutta käyttäen. Esimer-
kiksi monet bakteerit tarvitsevat elääkseen aw >0,91 ja hiivat aw >0,70. Eri 
organismien tarkka veden aktiivisuuden raja riippuu myös useita muista 
tekijöistä, kuten pH:sta, hapen saatavuudesta, läsnäolevien aineiden luon-
teesta, ravinteiden saatavuudesta ja lämpötilasta. Yleisesti voidaan sanoa, 
että mitä vähemmän suotuisat muut tekijät ovat, sitä korkeampi veden ak-
tiivisuus tarvitaan lisääntymiseen. (Clark, ym., 2014, s. 61-62) 
 
Mikrobien vaikutus ruoan laatuun voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, 
kuten esimerkiksi värimuutoksia, fyysisiä vaurioita, epämiellyttäviä aro-
meja ja pilaajamikrobien aiheuttamaa hajua. Tai ne voivat aiheuttaa ruo-
kamyrkytyksiä ollen elintarviketurvallisuushaitta. Veden aktiivisuuden ale-
neminen lisää tuotteen mikrobiologista stabiilisuutta, minkä ansiosta se 
säilyy pidempään. (Clark, ym., 2014, s 62) 

2.1.2 Kemiallinen stabiliteetti 

Vesi voi olla kemiallisissa reaktioissa useana eri tekijänä:  
 
- Liuottimena, jolloin se kuljettaa reagoivia komponentteja kemiallisessa 

reaktiossa toistensa luokse. 
- Reaktanttina, jolloin se on reaktiossa kuluva komponentti. 
- Tuotteena esimerkiksi ei-entsymaattisessa ruskistumisreaktiossa 
- Modifioijana, esimerkiksi reaktion katalyyttinä tai inhibiittorina. (Clark, 

ym., 2014, s 62) 
 
Kuivauksen aikana reaktiot jatkuvat, kunnes kriittinen vedenaktiivisuus 
saavutetaan. Kuivumislämpötilalla on suuri vaikutus kemiallisten reaktioi-
den nopeudessa, joten se vaikuttaa suoraan kuivatun tuotteen laatuun. 
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Pieni lämpötilan muutos voi aiheuttaa suuremman muutoksen reaktiono-
peuteen. Korkeassa lämpötilassa voi tapahtua useita reaktioita. (Clark, 
ym., 2014, s. 62) 
 
Reaktiot, joissa reaktantit saavuttavat toisensa kosteuden avulla vähene-
vät oleellisesti kuivauksen aikana, johtuen reaktanttien vähentyneestä 
mokekulaarisesta liikkuvuudesta. Matalassa kosteuspitoisuudessa säily-
vyysmekanismin merkitys kasvaa. Koska tuotteen kosteus vähenee, liuok-
sista tulee konsentroituneempia ja sen vuoksi niiden viskositeetti kasvaa. 
Tämän vuoksi reagoivien aineiden on entistä vaikeampaa saavuttaa toi-
sensa. Tärkeitä ruoan kemiallisia reaktioita ovat:  
 
- Entsymaattiset reaktiot, joiden mekanismia ei täysin tunneta, mutta 

jotka ovat hyvin hitaita alhaisessa veden aktiivisuudessa. 
- Ei-entsymaattinen ruskistuminen, joka on riippuvainen vedestä, mak-

simi reaktionopeus veden aktiivisuuden ollessa 0,6-0,7. 
- Vesi on myös reagoiva tuote. Liika vesi inhiboi reaktiota, kun taas liian 

alhainen vesimäärä estää reagenttien liikkuvuuden. 
- Rasvojen hapettuminen on nopeaa sekä alhaisessa että korkeassa ve-

den aktiivisuudessa. 
- Ravintoaineiden väheneminen, esimerkiksi B ja C vitamiinit hajoavat 

korkeassa lämpötilassa.  
- Haihtuvien aineiden, esimerkiksi makujen ja aromien väheneminen. 
- Rakenteellisen veden vapautuminen, mikä muuttaa ruoan koostu-

musta. (Clark, ym., 2014, s. 62) 

2.1.3 Fyysinen stabiliteetti 

Mikrobiologinen ja kemiallinen stabiliteetti korreloivat veden aktiivisuu-
den kanssa, kun taas fyysinen stabiliteetti korreloi kosteuden kanssa. Esi-
merkkejä fyysisistä vaikutuksista: 
 
- Tuotteen koostumuksen pehmeneminen korkeassa kosteuspitoisuu-

dessa, koveneminen matalassa kosteuspitoisuudessa (vesi toimii ma-
teriaalin pehmittäjänä).  

- Differentiaalinen kutistuminen: ulkokerrokset kutistuvat suhteessa si-
säisin kerroksiin, jotka ulottuvat joko pintaan tai säteittäisiin hal-
keamiin.  

- Pinnan kostutusvaikutukset: Kosteus toimii tuotteen pinnalla laajen-
taen huokosia ja kapillaareja. 

- Kovettuminen: hydrofobinen kerros voi muodostua öljypitoisista pro-
teiinipitoisista tuotteista ulompien kerrosten nopean kuivumisen ai-
kana, jolloin kosteus koteloituu tuotteen sisään.  

- Solujen ”luhistuminen”, solut voivat luhistua jos sisäinen kosteus pois-
tetaan, jolloin tuote kutistuu ja pinta muuttuu ryppyiseksi, esimerkiksi 
luumujen kuivattaminen rusinoiksi. (Clark, ym., 2014, s.62) 
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2.2 Kuumalla ilmalla kuivaaminen 

Useimmissa elintarvikkeiden kuivaimissa käytetään tuotteen läpi kulkevaa 
kuumaa ilmaa kosteuden poistamiseen. Kaupallisesti kosteutta käytetään 
kuivauksen etenemisen osoituksena. Kuitenkin, säilyvyysnäkökulmasta 
täytyy valvoa veden aktiivisuutta, ei kosteutta. Ilma sitoo verrattain pienen 
määrän kosteutta, normaalisti vähemmän kuin 1 paino-%. (Clark, ym., 
2014, s.62) 
 
Ilman suhteellinen kosteus voidaan määritellä, se on todellisen höyrypai-
neen suhde (pv) mahdollisimman suureen mahdollisen höyrypaineen (ps) 
kanssa samassa lämpötilassa. Kylläisen ilman suhteellinen kosteus on 1, 
mutta se kirjoitetaan usein 100 %. (Clark, ym., 2014, s. 62) 
 
Suhteellinen kosteus (r) on ilmassa olevan veden aktiivisuuden mitta. Jos 
tuotenäytteen annetaan tasapainottua pienen ilmamäärän kanssa ilmatii-
viissä tilassa ilma ja tuote tasapainottuvat sekä lämpötilan ja kosteuden 
suhteen. Tasapainotilassa ilman suhteellinen kosteus on numeerisesti yhtä 
suuri kuin tuotteen veden aktiivisuus (yhtälö 2). (Clark, ym., 2014, s. 62-63) 
 

 (yhtälö 2.) 
 
Jos elintarvike on kontaktissa ilman kanssa kun r=aw tuote absorboi kos-
teutta ilmasta. Tästä seuraa, että elintarvikkeet täytyy varastoida pakkauk-
seen tai varastoon, jossa suhteellinen kosteus pysyy vakiona. (Clark, ym., 
2014, s.63) 
 
Kuivaamisella voidaan vähentää tuotteen veden aktiivisuutta vain siihen 
pitoisuuteen sakka, joka on kuivauksessa käytetyn ilman suhteellisen kos-
teus. (Clark, ym., 2014, s.63) 
 
Veden aktiivisuutta voidaan kontrolloida myös muilla menetelmillä kuin 
kuivaamisella. Elintarviketeollisuudessa käytetään humektanttien lisää-
mistä vapaana olevan veden sitomiseen, eli kemikaaleja kuten sokereita, 
suoloja ja glyserolia. Tuotteen jäädyttäminen vähentää reagoivaa vettä. 
(Clark, ym., 2014, s.63) 
 
Koska veden aktiivisuus määrittää tuotteen säilyvyysajan, täytyy tuote kui-
vata tiettyyn veden aktiivisuuteen. Kaupallisesti tuotteen kuivaaminen pe-
rustuu kuitenkin kosteuspitoisuuteen ja tämä voi johtaa epäsuotuisiin va-
rastointikäytäntöihin. Voidaan virheellisesti olettaa, että tietyn tuotteen 
turvallinen kosteuspitoisuus on sopiva myös toiselle samankaltaiselle tuot-
teelle, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa. Seuraavaksi käsitellään kosteu-
den ja veden aktiivisuuden suhdetta. (Clark, ym., 2014, s.63) 
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2.2.1 Tasapainokosteus 

Jos tuote sijoitetaan suljettuun säiliöön (kuva 2.), tuote ja ilma tulevat ta-
sapainoon ajan myötä.  
 
On olemassa kaksi tasapainotyyppiä: 
1.  Terminen tasapaino  
2. Massa (tai kosteus) tasapaino.  
 
Massa-tasapainossa haihtumisnopeus tuotteen pinnasta saavuttaa kon-
densaationopeuden. Tässä vaiheessa suhteellisen kosteuden tasapainoon 
vaikuttaa tuotteen suhteellinen kosteus ja lämpötila (Kuva 2) (Clark, ym., 
2014, s. 63) 
 
Mittaamalla tuotteen suhteellinen kosteus eri kosteuspitoisuuksissa sa-
massa lämpötilassa voidaan selvittää tuotteen isotermit. Isotermit ovat 
ruoan tärkeitä perusominaisuuksia ja niiden perusteella voidaan määrittää 
sopiva kosteuspitoisuus tuotteen varastoinnille. (Clark, ym., 2014, s.63) 
 

 

Kuva 2. Tuote suljetussa lasipurkissa (Clark, ym., 2014,63) 

2.2.2 Kosteuden määritelmät 

Veden pitoisuutta tuotteessa kutsutaan kosteuspitoisuudeksi ja sitä voi-
daan mitata kahdella eri tavalla: 
 

1. Kun puhutaan materiaalin kosteudesta, tarkoitetaan yleensä koko-
naismassaa kohti laskettua vesipitoisuutta (wet basis, wb) eli ve-
den massa jaettuna tuotteen kokonaismassalla  

2. Veden massa jaettuna kuiva-aineella eli kuivamassaa kohti laskettu 
vesipitoisuus, josta käytetään yleensä termiä kosteussuhde (dry 
basis, db). 

 
Molemmat menetelmät ovat yleisessä käytössä. 
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Esimerkiksi tuotteen, joka sisältää 40 kg vettä jokaista 100 kg kohden kos-
teuspitoisuus on 40%. Koska kuiva-aineen massa on 60 kg, tämä vastaa 
40/60 tai 67% kosteussuhde (db).  
 
Jos käytetään W-symbolia kosteussuhteelle ja M-symbolia vesipitoisuu-
delle voidaan kosteuspitoisuudet laskea yhtälön 3 avulla: 
 

(yhtälö 3) 
 
missä mw on veden massa ja ms on kiinteän aineen massa. Esimerkiksi: 200 
kg vettä kiloa kohden tuotteessa on 20% vesipitoisuus (wb) ja 200 g vettä 
800 kg kuiva-ainetta kohden on 25% kosteussuhde (db). (Clark, ym., 2014, 
s. 61-78) 
 
Vesipitoisuus voidaan muuttaa kosteuspitoisuudeksi yhtälön 4 avulla: 
 

 (yhtälö 4) 
 
- 20 % vesipitoisuus vastaa 25 % kosteussuhdetta.  
- 75 % vesipitoisuus on 300 % kosteussuhde, mikä tarkoittaa kolme osaa 

vettä yhteen osaan kuivaa materiaalia. (Clark, ym., 2014, s.63). 

2.2.3 Haihtuminen  

Kosteus poistetaan haihduttamalla se tuotteen pinnalta. Vesihöyry siirtyy 
pinnan läpi ilmavirtaan, joka kuljettaa kosteutta pois. Höyrypaineen ero 
pintakosteuden ja ilman välillä edistää pintakerroksen läpi tapahtuvan dif-
fuusiota. Tuotteessa olevan veden haihduttamiseen tarvittava energia on 
korvattava lämmönsiirrolla tuotteen pinnalle. (Clark, ym., 2014, s. 64) 

2.2.4 Psykometria  

Psykometria on fysikaalisen kemian osa-alue, joka käsittelee kaasu- ja höy-
ryseosten ominaisuuksia. Termit kaasu ja höyry viittaavat aineen luonnol-
liseen tilaan huoneenlämmössä. Kuivausta käsiteltäessä tässä tiivistel-
mässä keskitytään yhteen seokseen, joka on ilma ja sen sisältämään vesi-
höyryyn. Ilman koostuu typestä, hapesta ja muista aineista ja sen keski-
määräinen molekyylipaino on 29,0 kg/kmol. Termi höyry viittaa vesikom-
ponenttiin, koska vesi on normaalisti nestemäinen huoneenlämmössä. 
(Clark, ym., 2014, 64) 
 
Kolme toisiinsa liittyvää tekijää, jotka vaikuttavat ilman kapasiteettiin pois-
taa kosteutta ruoasta ovat: 
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1. Ilmankosteus 
2. Ilman lämpötila 
3. Ruoan ohi virtaavan ilman määrä (Fellows, 2009, s.482) 
 
Vesihöyryn määrä ilmassa voidaan ilmaista absoluuttisena kosteutena 
(W) ja siitä käytetään termiä kosteuspitoisuus, joka on yhtä suuri kuin ve-
sihöyrymassa kuivan ilman massaa kohden. Tai suhteellisen kosteutena 
(RH, %), joka määritellään vesihöyryn osapaine ilmassa paineistetun vesi-
höyryn paineessa samassa lämpötilassa kerrottuna 100:lla  
 
W = Mw / Ma  (yhtälö 5.) 

 
missä Mw (kg) = veden massa ja ma (kg) = kuivan ilman massa,   
 
RH = (Pw/Pws) x 100 (yhtälö 6.) 
 
jossa Pw (kPa) = vesihöyryn osapaine ilmassa ja Pws (kPa) = kylläisen vesi-
höyryn paine samassa lämpötilassa.  
 
Lämmön määrä, joka tarvitaan nostamaan vesihöyryn lämpötila kutsutaan 
märäksi (kosteaksi) lämmöksi. (Fellows, 2009, s 482) 
 
Kastepiste (dew point) on lämpötila jossa ilma on kyllästetty kosteudella 
(100 % RH), viilenemistä ei enää tapahdu, koska tuotteesta ei enää haihdu 
kosteutta ilmaan. (Fellows, 2009, s.484) 

2.2.5 Märkälämpötila 

Jos lämpö mitataan lämpömittarilla ilmavirrasta, kutsutaan mitattua läm-
pötilaa kuivalämpötilaksi (dry bulb temperature). Jos lämpötilamittari on 
märkä, esimerkiksi märän puuvillakankaan sisällä kuten kuvassa 2 jäähdyt-
tää veden höyrystyminen mittaria ja mitattua lämpötilaa kutsutaan mär-
kälämpötilaksi (wet bulb temperature). (Clark, ym., 2014, s.65) 
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Kuva 3. Märkälämpötila (Clark, ym., 2014, s.65) 

Märkälämpötilan mittaaminen soveltuu ilman kosteuden määrittämiseksi. 
Lämmön virtausnopeus puuvillakankaaseen voidaan laskea konvektiivi-
sella lämmönsiirtoyhtälöllä (yhtälö 7.):  
 

(yhtälö 7.) 
 
jossa hc on lämmönsiirron kerroin (W/m 2 K). 
Vastaavasti konvektiivisen lämmönsiirron kuivumisnopeus voidaan laskea 
yhtälöllä 8.:  
 

 (yhtälö 8.) 
 
missä A on puuvillakankaasta haihtumisen ala (m2) ja ky on lämmönsiirron 
kerroin kg/m2s. Hs on ilman saturaatio kosteus ympäröivän ilman lämpöti-
lassa ja λ T on vapaan veden piilevä lämpö haihtumislämpötilassa T (°C). 
(Clark, ym., 2014, 65) 
 
Tasapainossa:  

täten: (yhtälö 9. ja yhtälö 10.) 
 
Yhtälö 10. on hyvin lähellä H ja T lineaarista suhdetta ja sitä kutsutaan mär-
kälämpötilan viivaksi, mikä voidaan esittää psykometrisessa kaaviossa. Vii-
vat eivät ole aivan suoria, koska arvon λ T muutokset lämpötilassa aiheut-
tavat pientä vaihtelua lineaarisuuteen. (Clark, ym., 2014, 65) 
 
Kuivuminen on isoentalpinen prosessi mikä tarkoittaa, että tuotteesta 
poistuva lämpöenergia vastaa lämpöenergiaa, joka tarvitaan kosteuden 
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haihduttamiseksi tuotteesta. Kuivausprosessi esitetään usein psykometri-
sella kaaviolla (kuva 4). (Clark, ym., 2014, s.65) 
 
 

 

Kuva 4. Psykometrinen kaavio, ilmakehän paineessa (101,3 kPa). (Clark, 
ym., 2014, s.66) 

2.3 Kuivaamisen teoria 

Kuivaus voidaan määriteellä sen mukaisesti miten vesi on sitoutunut tuot-
teeseen, eli miten helposti veden poistaminen onnistuu tuotteesta. Tämä 
on esitetty kuvassa 5.  
- Kosteuspitoisuuden tasapaino (Eqilibrium moisture content) on kos-

teustaso, jossa tuotteessa oleva kosteus ja ilmankosteus ovat tasapai-
nossa.  

- Vapaa kosteus (Free moisture) on kosteutta, joka ylittää tasapainokos-
teuden ja on poistettavissa. (Clark, ym., 2014, s.67) 
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Kuva 5. Kaaviokuva veden tilasta ja olomuodoista elintarvikkeessa. 
(Clark, ym., 2014, s.67) 

Kosteutta ei voida poistaa vähentämättä ilman suhteellista kosteutta ja si-
ten muuttamatta tuotteen kosteustasapainoa. Sitoutumaton kosteus on 
kosteutta, joka ylittää kriittisen kosteuspisteen tuotteella, jonka veden ak-
tiivisuus on 1. Näin ollen tuote, jossa on sitoutumatonta vettä kuivuu sa-
malla nopeudella kuin veden pinta. Sidottu kosteus on kriittistä kosteuspi-
toisuutta pienempi kosteuspitoisuus, joten se saa aikaan matalamman 
höyrynpaineen kuin kyllästyshöyrynpaine. Tuloksena on, että veden aktii-
visuus on alle 1 jos tuotteen kosteuspitoisuus on pienempi kuin kriittinen 
kastepiste. (Clark, ym., 2014, s.67) 

2.3.1  Hystereesi 

Tuotteen pinnan kuivumisen voitaisiin olettaa olevan käänteinen pinnan 
kostuttamiseen, siten että adsorbtio ja desorbtio isotermien viivojen pi-
täisi olla samanlaiset, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kun kosteus absorboi-
tuu tuotteen pinnalle, vapautuva energia muuttaa pinnan rakennetta vai-
kuttaen tapaan, jolla molekyylit ovat sitoutuneena tuotteen pinnalla. Tämä 
saa aikaan hystereesiksi kutsutun ilmiön, jossa desorptio isotermit eroavat 
absorptio isotermeistä. Hystereesi vähenee tietyssä kosteuspitoisuudessa. 
Kuvassa 6 on esitetty absorbtion ja desorbtion välinen hystereesi-ilmiö. 
(Clark, ym., 2014, s.68) 
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Kuva 6. Absorbtion ja desorbtion välinen hystereesi-ilmiö (Clark, ym., 
2014, s.68) 

2.3.2 Teoria kosteuden liikkeestä tuotteessa  

Ennen kuin kosteus voi haihtua pinnalta, sen täytyy diffusoitua tuotteen 
pinnalle. On olemassa useita diffuusiomekanismeja: 
 
Nesteen diffuusio, missä kosteus kulkee / liikkuu tuotteen läpi suhteessa 
veden gradienttiin kaikissa pisteissä. Tämä voidaan ilmaista Fickin dif-
fuusioyhtälön avulla.  
 
Höyrydiffuusio, jossa tuotteen oletetaan olevan huokoinen siten, että 
höyry voi liikkua toisissaan kiinni olevan huokosten läpi materiaalissa.  
 
Kapillaarinen liike, jossa nestemäinen vesi liikkuu kapillaaritoiminnan 
avulla huokosten läpi. Tämä on hyvä malli materiaaleille, jossa veden aktii-
visuus on korkea. (Clark, ym., 2014, s.68) 

2.3.3 Materiaalin kuivumisvaiheet  

Nopeus, jolla tuotteen pinta kuivuu on tärkeä ominaisuus. Vedenpoistono-
peudella tarkoitetaan tuotteen ohuen pintakerroksen kuivumisnopeutta, 
jossa koko tuotteen kuivausolosuhteet ovat samanlaiset. (Clark, ym., 2014, 
s.68) 
 
Pintakerroksen kuivauksen vastakohta on syvässä pedissä kuivaaminen, 
jossa tuotteen peräkkäiset kerrokset kohtaavat ilmaa, joka on ollut vuoro-
vaikutuksessa aiempien kerrosten kanssa. Syvässä pedissä kuivaaminen 
voidaan mallintaa sarjana peräkkäisiä ohuita kerroksia tasapainottamalla 
poistoilma kustakin kerroksesta sisääntulolla seuraavaan kerrokseen. Sen 
vuoksi syvä peti kuivaus menetelmässä tuote ei kuivu tasaisesti. Kaikki 
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kuivaimet voidaan sen mukaisesti tapahtuuko kuivuminen tuotteen ohu-
essa pintakerroksessa vai syvässä pedissä. Kun piirretään käyrä kosteuden 
ja ohuen kerroksen suhteen muodostuu tuotteen kuivauskäyrä (Kuva 7). 
(Clark, ym., 2014, s.68) 
 
Korkean kosteuspitoisuuden omaavan tuotteen osalta tunnetaan neljä 
erillistä kuivausaluetta:  
 
1. Tuotteen alkuperäisen kosteuspitoisuuden kuivumisen alue: Tuote ta-
sapainottuu ilman märkälämpötilan kanssa, joko haihduttamalla kosteus 
tuotteen pinnalta (jos tuote on lämpimämpi kuin kuivausilman märkäläm-
pötila) tai kondensaatiolla (jos lämpötila jäähtyy).  
 
2. Vakiokuivumisen alue: vakiokuivumisen aikana prosessi voidaan kuvata 
käyttämällä märkälämpötilan yhtälöä. (Clark, ym., 2014, 68) 
 
Kuvassa 7 on esitetty tuotteen pintakerroksen kuivumiskäyrä, jossa M on 
alkukosteus, Mc kutsutaan kriittiseksi kosteudeksi ja Me on symptoninen 
tasapainokosteus ilman ja tuotteen välillä. (Clark, ym., 2014, 69) 
 

 

Kuva 7. Tuotteen pintakerroksen kuivumiskäyrä, kosteus vs. aika (Clark, 
ym., 2014, s.69) 

 

(yhtälö 11.) 
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jossa t on kuivumisaika, M on näytteen kosteuspitoisuus (db), ms on näyt-
teen kuiva-ainepitoisuus (kg), muut symbolit on määritelty märkälämpöti-
lan yhtälölle. Tänä ajanjaksona tuote kuivaa samalle tasolle kuin sen pinta-
kosteus (Clark, ym., 2014, 69) 
 
3. Siirtymäalue: kuivat pisteet alkavat muodostumaan pinnalle kriittisessä 
kosteuspitoisuudessa Mc siten että tuote ei enää käyttäydy kuten pinta-
kerroksen kosteuspitoisuus, ja kosteuden diffuusio tuotteen sisältä alkaa 
rajoittamaan kosteuden poistumista tuotteen pinnalla. (Clark, ym., 2014, 
s.69) 
 
4. Madaltuvan nopeuden alue: Kun tuotteen pinnalla ei enää ole sitoutu-
matonta vettä kosteuden poistaminen rajoittuu diffuusioon tuotteen si-
sältä: (Clark, ym., 2014, s.69) 
 
 

(yhtälö 12.) 
 
Yhtälöä 12. kutsutaan Fickin diiffuusiolaiksi, jossa kosteuspitoisuus M on 
sijainnin (x) ja ajan (t) funktio. Kosteuspitoisuuden vaihtelu tuotteessa ai-
heuttaa kosteuden lisääntymistä, mikä johtaa kosteuden liikkumiseen. Va-
kio D on tuotteen massan diffusiviteetti ja sillä mitataan kosteuden dif-
fuusionopeutta erilaisten tuotteiden läpi. Lämpötila T vaikuttaa diffusivi-
teettiin. (Clark, ym., 2014, s.69) 
 
Alkuperäinen ohimenevä alue on merkityksellinen vain lyhyen ajan kulut-
tua kuivauksen alkamisesta. Tänä aikana tuotteen entalpia tasapainottuu 
ilman entalpiaan kanssa muuttamalla tuotteen lämpötilaa. Tämä ei tar-
koita sitä, että ilma ja tuote saavuttavat saman lämpötilan, koska tapahtuu 
pinnalta haihtumista. Lämmön virtaamisnopeus tuotteeseen tapahtuu 
konvektiolla ja se tasoittuu haihtumisesta aiheutuvan lämpöhäviön 
kanssa. Samanlainen reaktio tapahtuu, jos laitetaan kylmiä tomaatteja 
lämpimään uuniin hyvin lyhyeksi ajaksi (alle minuutiksi) ja tarkkaillaan pin-
nan kondensaatiota. Sama mekanismi toimii lämmön poistamiseksi iholta 
hikoiltaessa (Clark, ym., s.2014, s.69)  
 
Vakionopeusjakso (M-Mc) on suora viiva kosteuden suhteen (kosteus-
suhde, db). Tämä ajanjakso toteutuu vain tuotteilla, joiden kosteuspitoi-
suus on korkea, kuten lietteissä, ja joissa veden aktiivisuus on 1. Tällaiset 
tuotteet kuivuvat ilmassa (märkälämpötilassa), kunnes kriittinen kosteus-
pitoisuus on saavutettu. Vain muutamilla elintarvikkeilla on vakionopeus-
alue. (Clark, ym., 2014, s.69) 
 
Siirtymäalue esiintyy Mc:n ympärillä. Tämä alue, jossa pinta alkaa kuivua 
on vaikea mallintaa, joten sitä ei normaalisti esitetä. Tämän vuoksi usein 
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käytetään laskevan nopeuden jaksoa kuivauskäyrän mallintamiseen. 
(Clark, ym., 2014, s.69) 
 
Käyrän loppuosa edustaa laskevan nopeuden jaksoa. Tämä alue jaetaan 
usein kahteen alueeseen, ensimmäiseen nopeasti vähenevän nopeuden 
jaksoon ja myöhempään hitaampaan jaksoon johtaen tasapainoon ilman 
ja tuotteen välillä. (Clark, ym., 2014, s.69) 

2.3.4 Kuivausprosessin psykometrinen kaavio 

Pintakerroksen kuivuminen voidaan esittää psykometrisessa kaaviossa 
(kuva 8.). Tuotteeseen tuleva materiaali on piirretty sen lämpötilan ja suh-
teellisen tasapainokosteuden kanssa (piste P kuvassa 8.). Esimerkiksi, jos 
tuotteen lämpötila on 20 °C ja veden aktiivisuus on 0,95, P on 20 °C viivan 
ja 95% relatiivisen kohdan leikkauspiste. (Clark, ym., 2014, s.69) 
 
Kuivaimessa sisääntuleva ilma on lämpimämpi kuin tuotteessa oleva tuote. 
Yleensä ilma lämmitetään pisteeseen I kuvassa 8. Kuivausprosessi voidaan 
esittää viivalla, joka kulkee ilman sisääntulopisteen kautta vakio entalpi-
assa kohti kylläisen ilman viivaa, leikaten tuotteen relatiivisen kosteuden 
linjan (piste B). (Clark, ym., 2014, s.69) 
 

 

Kuva 8. Yksinkertaistettu psykometrinen kaavio kuivaukselle (Clark, ym., 
2014, s.70) 

Käyrä PB (vakio suhteellinen kosteus) esittää alkuperäistä kosteusaluetta. 
Viiva BI (vakio entalpiassa) on laskevan kuivumisnopeuden alue. Mikäli 
tuotteen veden aktiivisuus on kuivaimeen tullessaan 1, piste B esittää va-
kionopeuden kuivumisaluetta ja alkuperäinen kosteusalue sijaitsee kylläi-
sen ilman viivalla. (Clark, ym., 2014, s.70) 
 
Tällä kuivausprosessin esitysmenetelmällä mahdollistetaan syvempi tar-
kastelu ruoan kuivaamisessa kahdelle tärkeimmälle kuivumisvaiheelle: al-
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kuperäiselle kuivumisnopeudelle ja laskevan nopeuden jaksolle. Piirtä-
mällä kaavioon pintakerroksen kuivumiskäyrä voidaan sen avulla laskea 
ulospuhallusilmasta tärkeitä tietoja. (Clark, ym., 2014, s.70) 

3 KUIVAUSMENETELMÄN VALINTA 

Kuivauslaitteita on hyvin monenlaisia ja ne voidaan karkeasti jaotella pa-
nostoimisiin ja jatkuvatoimisiin kuivauslaitteisiin. Tuotantokapasiteetille 
100 kg/h vaaditaan usein jatkuvatoiminen kuivain, mutta valintaan vaikut-
taa myös kuivausprosessia edeltävät ja sen jälkeiset tuotantolaitteet. Tau-
lukossa 1. on esitetty kuivausmenetelmän valintaan vaadittavat tiedot ja 
taulukossa 2. on listattu kuivattavan materiaalin tietoja, jotka vaikuttavat 
kuivausmenetelmän valintaan. Taulukossa 3 on listattu elintarvikkeiden 
kuivaamisen käytettyjä menetelmiä, sekä niiden toimintatapa (panos-/jat-
kuvatoiminen), kuivattavan tuotteen olomuoto ja mahdollinen liike pro-
sessin aikana sekä tuotteet, joita menetelmällä normaalisti kuivataan. 
(Van’t Land, 2012, s. 21) 
 

Tuotantokapasiteetti 
kg/h 

Olemassa oleva tieto ja ko-
kemus 

Kosteuspitoisuus  Kosteuden lämpökäyrä 

Partikkelin koko Kiinteän aineen liukoisuus 
nesteeseen 

Materiaalin kuivaus-
käyrä 

Liuoksen paine kaasumuo-
dossa 

Maksimi lämpötila Kontaminaatio kuivauskaa-
suun 

Kaasujen räjähdys-
ominaisuudet 

Korroosia näkökohdat 

Toksikologiset omi-
naisuudet 

Materiaalin fyysiset tidot 

 

Taulukko 1. Kuivausmenetelmän valintaan vaadittavat tiedot (Van’t 
Land, 2012, s.22) 

Kosteuspitoisuus Tuoksu, maku 

Partikkelikoko Ulkomuoto ja – näkö 

Kiinteän aineen ti-
heys 

Dispergoituvuus 

Lujuus Liottamisominaisuudet 

Pölyn määrä Analyysit, määritykset 

Virtausominaisuudet Paakkuuntumistaipumus 

Väri Liuenneiden komponent-
tien erottelu 
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Taulukko 2. Kiinteän kuivattavan tuotteen tiedot (Van’t Land, 2012, s.22) 

 

 

Taulukko 3. Elintarviketeollisuuden perus kuivausmenetelmät (Berk, 
2009, s.539) 

4 KUIVAUSLAITTEET 

Kuivauslaitteita on monen tyyppisiä: rumpu-, pyörivä-, taso-, kaappi-, va-
kuumi-, spray- ja pylväskuivuri sekä osmoottinen - ja pakkaskuivaus. Kui-
vauslaite valitaan kuivattavan materiaalin ominaisuuksien mukaan. Nes-
teet esikuivataan usein haihduttimessa kuivausprosessin helpottamiseksi. 
(Clark, ym., 2014, s.71) 
 
Kuivurit voidaan luokitella seuraavien ominaisuuksien mukaisesti: 
 
Toimintamalli: 
Panoskuivauksessa kuivain täytetään ja kuivausprosessin jälkeen se pure-
taan manuaalisesti. Jatkuvatoimisessa kuivauksessa kuivain täytetään ja 
puretaan automaattisesti kuivausprosessin aikana. (Clark, ym., 2014, s.71) 
 
Lämmitysmenetelmä: 
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Suorassa kuivauksessa kuivauskaasu on suorassa kosketuksessa tuotteen 
kanssa. Epäsuora kuivaus tarkoittaa, että lämmön siirtämiseen savukaa-
suista kuivausilmaan käytetään lämmönvaihdinta, samalla kontaminaa-
tioriski vähenee. Kuumentaminen voidaan suorittaa myös sähkön avulla 
kuten vastuskuumennuksessa, tai kuumentamiseen voidaan käyttää höy-
ryä. Tuote voidaan myös kuumentaa suoraan sähköllä ilman välittäjäai-
netta (ilmaa), kuten esimerkiksi konduktio, infrapuna, mikroaalto, radio-
taajuus. (Clark, ym., 2014, s.71) 
 
Tuotteen olomuoto: 
Tuotteen eri olomuodot vaativat erilaisen kuivaimen: kuivattavan tuotteen 
olomuoto voi olla kiinteä, neste, liete tai pieni partikkeli. Nesteitä kuiva-
taan spray kuivaimella, kiinteitä materiaaleja esimerkiksi verkon päällä, 
partikkeleita syvissä tai fluidisoiduissa pedeissä ja lietteet tasokuivaimella. 
(Clark, ym., 2014, s.72) 
 
Ilmavirran suunta: 
Ilma voi virrata myötäpäivään, vastapäivään tai ristivirtaan. Ilmavirran 
suunta voi vaihdella kuivaimen eri osissa (yhdistelmäkuivaimet). (Clark, 
ym., 2014, s.72)  
 
Seuraavassa jaksossa kuivaimet on jaoteltu panostoimisiin ja jatkuvatoimi-
siin. 

4.1 Panostoimiset kuivaimet (Batch dryers) 

Panostoimiset kuivaimet ovat rakenteeltaan usein yksinkertaisempia kuin 
jatkuvatoimiset kuivaimet. Lastaamiseen ja purkamiseen vaadittava aika 
vähentää tehokasta tuotteen käyttöaikaa., minkä vuoksi panostoimiset 
kuivaimet ovat käyttökelpoisia pienen mittakaavan tuotannossa kuten 
tuotantolinjoilla, joilla kuivattava tuote vaihtuu usein, pilot-tuotannossa, 
alkutuotannon yhteydessä ja korkean jalostusarvon tuotteilla. (Clark, ym., 
2014, s.72) 

4.1.1 Uunikuivan (Kiln dryer) 

Uunikuivaimet ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, yleisessä käytössä olevia 
kuivaimia ja niitä käytetään ohuiden materiaalien kuivaamiseen. Termi 
uuni viittaa lämpötilakontrolloituun kammioon. Uunikuivaaja koostuu nor-
maalisti kuivausalustasta jonkin lämmönlähteen, kuten tulipesän yläpuo-
lella, eli ne ovat suoralämmitteisiä. Menetelmä on huonotehoinen, koska 
kuuma ilma haihtuu lämmitettyään ohuen tuotekerroksen. Uunikuivaimia 
käytetään viipaloitujen hedelmien ja vihannesten, kuten omenaviipaleiden 
ja ananasrenkaiden kuivaamiseen. (Clark, ym., 2014, s.72) 
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4.1.2 Säilytyskuivain, rumpukuivain (In-store dryer, bin dryer) 

Rumpukuivaimia voidaan käyttää sekä tuotteen kuivaamiseen, että varas-
tointiin (samalla tavoin kuten kylmätilassa voidaan jäähdyttää ja varas-
toida tuotetta). Kuivattaessa rakeinen tuote sijoitetaan irtonaisena ver-
kolle ja ilma pumpataan tuotteen alapuolella sijaitsevaan säiliöön, josta se 
nousee ylöspäin verkon ja tuotteen läpi. (Clark, ym., 2014, s.72) 
 
Tämän tyyppisillä kuivureilla on korkea lämpötehokkuus, koska ne toimivat 
lähellä ympäristön lämpötiloja kuivauselementillä, joka on upotettu tuote-
massaan suuren osan kuivausaikaa niin, että poistuva ilma on lähes kylläs-
tettyä. Ne sopivat rakeisten tuotteiden, kuten jyvien ja pähkinöiden kui-
vaamiseen.  
 
Rumpukuivain voi toimia usealla eri periaatteella:  
 

1. Kerroskuivaus, jossa 1-2 m märkää tuotetta, esimerkiksi jyviä lasta-
taan kuivaimeen ja kuivataan osittain. Tämän jälkeen lisää jyviä las-
tataan kuivatun viljan päälle.  Tällä tavoin sekä ilmastoinjärjestel-
män tehokkuus (ilman virtaus lisääntyy vähentyneen virtausvastuk-
sen myötä) että lämpötehokkuus (koska poistuva ilma kulkee nyt 
uuden märän tuotteen läpi ja näin ollen sitä käytetään maksimika-
pasiteetilla) paranevat. (Clark, ym., 2014, s.72) 

 
2. Sekoitus, esimerkiksi jyväsäiliö voidaan tyhjentää toiseen säiliöön 

kuljettimen avulla. Menetelmä on edullinen. Kaikki tuotteet eivät 
sovellu sekoitettaviksi, koska märän tuotteen sekoittuessa kuivaan 
tuotteeseen voi aiheutua halkeamista, esimerkiksi riisillä. (Clark, 
ym., 2014, s.72) 

 
3. Käänteinen virtaus, jossa ilmavirtauksen suunta vaihdetaan jaksoit-

tain käänteiseksi jotta kuivaustulos olisi tasainen. Pidemmän kui-
vausajan vuoksi energiankulutus on hieman korkeampi kuin kerros- 
ja sekoitus periaatteissa. (Clark, ym., 2014, s.72) 

 
Rumpukuivaimet soveltuvat erityisesti siementen kuivaamiseen, koska ne 
toimivat tehokkaimmin matalassa lämpötilassa. Suurin osa siemenistä kui-
vataan alle 43 °C lämpötilassa. (Clark, ym., 2014, s.72) 
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Kuva 9. Yksirumpuinen kuivain (Van’t Land, 2012, s.207) 

 

Kuva 10. Kaksirumpuinen kuivain (Van’t Land, 2012, s.206) 

4.1.3 Kaappikuivain eli tasokuivain (cabinet dryer, tray dryer) 

Kaappikuivaimessa eli tasokuivaimissa tuote sijoitetaan tasolle suljettuun 
kaappiin. Sisääntuleva ilma sekoitetaan kierrätettyyn ilmaan, uudelleen 
lämmitetään, ja se läpäisee tasot. Osa lämmitetystä ilmasta poistuu 
kuivaimesta kosteuden poistamiseksi. Tämän tyyppisillä tuotantolinjoilla 
tuotteen vaihto onnistuu nopeasti ja lisäksi ne soveltuvat pienille tuotan-
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tomäärille. Kierrättämällä suurin osa ilmasta voidaan pienentää lämpöhä-
viötä ja siten parantaa energiatehokkuutta. Tämän tyyppisiä kuivaimia käy-
tetään elintarvikkeiden kuivaamiseen, koska ne soveltuvat monenlaisten 
tuotteiden kuten hedelmien ja vihannesten, nesteiden, kalan ja pastan kui-
vaamiseen. (Clark, ym., 2014, s.72) Kuvassa 10 on esitetty kaappikuivaimen 
toimintaperiaate 
 

 

Kuva 11. Kaappikuivain (Berk, 2009, s.539) 

4.1.4 Pakkaskuivain (Freeze dryer) 

Pakkaskuivaimessa käytetään sublimaatiota nesteen haihduttamisen si-
jaan. Sublimaatio on prosessi, jossa jää muuttuu suoraan höyryksi. Ener-
giaa kuluu keskimäärin 2,8 MJ/kg vettä kohden. Menetelmä on kallis, 
mutta soveltuu korkealaatuisille lämpölabiileille tuotteille. Tuote asete-
taan lämmitetylle hyllyille ja kuivauskammioon imetään vakuumi. Ilman-
paineen alentaminen aiheuttaa tuotteen jäähtymisen kosteuden sublimoi-
tuessa kunnes lämpötila on -20°C -40°C. Kuivuminen haihtumalla tapahtuu 
hyvin hitaasti matalassa lämpötilassa, mutta sublimaatio suhteellisen no-
peasti. Matalassa lämpötilassa kuivaamin suojaa tuotetta lämmityksen vai-
kutuksilta kuten maun ja aromin muutokseltaa. Lisäksi pakkaskuivatun 
tuotteen rakenne on parempi kuin ilmakuivatun tuotteen rakenne. Korkei-
den pääomakustannusten vuoksi pakkaskuivausta käytetään usein korkea-
laatuisille tuotteille kuten viljelmille (bakteereille) ja kahville. (Clark, ym., 
2014, s.72) 
 
Pakkaskuivain koostuu seuraavista osista: 
- Kuivauskammio (tiivis) 
- Muut elementit kuivaamisen mahdollistamiseksi: tasot, hyllyt, kärryt 

jne.  
- Lämmönlähde (Esimerkiksi säteilevät kuumat pinnat, nestemäinen 

lämmitysaine, joka kiertää lämmönsiirtopintoja, mikroaallot jne.) 
- Jäähdytin ja jäähdytysjärjestelmä 
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- Vakuumipumppu  
- Säätö- ja mittaus instrumentit (paine, lämpötila ja mahdollisesti paino) 

(Berk, 2009, s.576) 
 
 

 

Kuva 12. Pakkaskuivaimen osat (Berk, 2009, s.576) 

4.1.5 Tunnelikuivain (Tunnel dryer) 

Tunnelikuivain koostuu pitkästä tunnelista, jonka sisällä rullakot kulkevat. 
Kuivattava materiaali on asetettu rullakoiden sisällä oleville tasoille. Vihan-
neksia kuivataan tunnelikuivaimessa keskimäärin 10-30 kg /m2. Tunneli-
kuivain voi toimia manuaalisesti tai automaattisesti. Rullakot lastataan 
tunneliin sisäänmenopäädystä kuivattu tuote puretaan tunnelin toisesta 
päädystä. (Berk, 2009, s.540) 
 
Tunnelikuivain voi toimia myötävirta, vastavirta tai ristivirta periaatteella. 
Myötävirtaperiaatteella toimivassa kuivaimessa ilma jossa on korkein läm-
pötila ja matalin kosteuspitoisuus kohtaa tuotteen, jonka kosteuspitoisuus 
on korkein ja lämpötila matalin. Tämän vuoksi kuivuminen on nopeinta 
tunnelin alkuosassa. (Berk, 2009, s.540) 
 
Mikäli tuote on riittävän kosteaa, pysyy sen lämpötila alhaisena kuumasta 
ilmasta huolimatta. Kuivausnopeus kuitenkin vähenee tunnelin loppu-
päätä kohden. Tunnelin ulostulopäässä oleva ilma on kaikkein kosteinta ja 
kylmintä, minkä seurauksena tuotteen lopullinen kosteuspitoisuus ei vält-
tämättä ole riittävän alhainen. (Berk, 2009, s.540) 
 
Vastakkainen tapahtuu vastavirtaperiaatteella toimivassa tunnelissa. Kui-
vaus on tunnelin alkupäässä hitaampaa, mutta tuote on mahdollista kui-
vata matalampaan kosteuspitoisuuteen kuin myötävirtaperiaatteella toi-
mivassa kuivaimessa. (Berk, 2009, s.540) 
 
Ristivirtaperiaatteella toimivassa tunneli toimii kahtena tunnelina sarjassa. 
Sen ensimmäinen osa toimii myötävirtauksella ja tarjoaa halutun korkean 
alkukuivausnopeuden, viimeinen osa on vastavirta ja antaa halutun vii-
meistelyvaikutuksen. Toisin kuin kaappikuivauksessa kuivausolosuhteet 
voivat vaihdella tunnelikuivauksen eri osissa. Ilman lämpötilan ja kosteu-
den lisäksi on mahdollista muuttaa ilman nopeutta. (Berk, 2009, s.540) 
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Kuvassa 16 on esitetty kaksiosainen tunnelikuivain, joka koostuu kahdesta 
peräkkäisestä tunnelikuivain yksiköstä, joissa on pieni ristiviertaualue, 
minkä johdosta korkeampi ilman nopeus ensimmäisessä yksikössä. (Berk, 
2009, s.541) 

 

Kuva 13. Lyhyt tunnelikuivain (Berk, 2009, s.540) 

 

Kuva 14. Ilmavirran kulkusuunnat tunnelikuivaimessa (Berk, 2009, s.540) 

 

Kuva 15. Kaksiosainen tunnelikuivain (Berk, 2009, s.541) 
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4.2 Jatkuvatoimiset kuivaimet (Continuous dryers) 

Jatkuvatoimiset kuivaimet soveltuvat saman tuotteen pitkäjaksoiseen kui-
vaamiseen, niissä on usein automaattinen ohjaus ja kuivausolosuhteiden 
valvonta. Kuivaimesta ulostulevan tuotteen tila on automaattisesti mitat-
tavissa ja ohjattavissa. (Clark, ym., 2014, s.72) 

4.2.1 Pyörökuivain (Rotary dryer) 

Pyörökuivain koostuu pitkästä sylinteristä, joka on tuettu rummun pyörit-
tämiseen käytetyillä renkailla. Tuote syötetään rummun toisesta päästä, ja 
kuuma ilma on kosketuksissa tuotteeseen kulkiessaan sylinterin läpi, joka 
on yleensä/tyypillisesti vähän kallellaan materiaalin ulostulon helpotta-
miseksi. Kun sylinteri pyörii, tuote voi jäädä rummun sisäpuolella oleviin 
haittoihin, joissa kulkeuduttuaan tuote putoaa takaisin rumpuun, mikä 
mahdollista hyvän kosketuksen ilman kanssa ”kuivumisen” ja sekoittami-
sen. (Clark, ym., 2014, s.73) 
 
Kuivain soveltuu partikkeleiden kuten jyvien ja eläinruoan kuivaamiseen. 
Laite voi olla suoraan tai epäsuorasti lämmitetty, ja se voi toimia ilman 
myötä- tai vastavirtausperiaatteella. (Clark, ym., 2014, s.73) 

 

Kuva 16. Tyypillinen suoralämmitteinen pyörökuivain (Van’t Land, 2012, 
s.100) 

 

Kuva 17. Epäsuora pyörökuivain (Van’t Land, 2012, s.100) 



25 
 

 
 

4.2.2 Rumpukuivain (Drum dryer) 

Rumpukuivaimia on monenlaisia, mutta niiden kaikkien olennaisin piirre 
on höyrylämmitteiden rumpu. Rummun pyöriessä ohut kerros nestettä 
tarttuu sen ympärille, mistä se poistetaan kaapimalla hiutaleina. Kerroksen 
paksuutta voidaan kontrolloida rumpuun kiinnitetyillä terillä tai toisella 
rummulla. Rumpukuivain soveltuu nesteiden, tahnan, soseiden kuten vau-
vanruokien, keitettyjen tärkkelyslietteiden, aamiaismurojen sekä vihan-
nes- ja hedelmäsoseiden kuivaamiseen. (Clark, ym., 2014, s.73) 
 
Rumpukuivaimia on kahden tyyppisiä: yksirumpuisia ja monirumpuisia. 
Monirumpuiset kuivaimet koostuvat kahdesta lähekkäin olevasta rum-
musta, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Rumpujen etäisyys on säädet-
tävissä. Kuvassa 17 on esitetty kahdesta rummusta koostuva kuivain. 
(Berk, 2009, s.552) 
 

 

Kuva 18. (Berk, 2009, s.553) 

4.2.3 Pneumaattinen kuivain (Pneumatic dryer) 

Pneumaattisessa kuivauksessa partikkelit kuivataan niiden liikkuessa 
höyryssä tai kuumassa ilmavirrassa. Tätä menetelmää käytetään usein 
tuotteessa olevan vapaan kosteuden poistamiseksi vakiokuivumisalueella. 
Menetelmän avulla voidaan saavuttaa korkea kuivauspitoisuus, mutta kä-
sittelyaika ei ole riittävän pitkä tuotteen täydelliselle kuivaamiselle. Tämän 
vuoksi pneumaattista kuivaamista käytetään usein esikuivausmenetel-
mänä. On myös mahdollista kierrättää osa tuotteesta eli kuivata useaan 
kertaan pneumaattisella kuivauksella halutun lopputuloksen saavutta-
miseksi. Menetelmää käytetään jauheiden, kuten tärkkelyksen, jauhojen, 
gluteenin, ja kaseiinin kuivaamiseen.  (Berk, 2009, s.552) 
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4.2.4 Viljan kuivain (Grain dryer) 

Vilja ja öljykasvit korjataan usein niiden kosteuspitoisuuden ollessa niin 
korkea, ettei niitä voida varastoida pitkän. Tämän vuoksi on välttämätöntä 
kuivata vilja ennen varastointia. Viljan kuivaaminen on volyymiltaan suurin 
elintarvikkeiden kuivausprosessi. Viljan kuivaamista kutsutaan myös ilmas-
tukseksi. (Berk, 2009, s.544) 
 
Viljan alkuperäinen kosteus riippuu ilmasto-olosuhteista sadonkorjuun ai-
kana. Tyypillisesti viljan kosteuspitoisuus on korjattaessa 25%, varastoin-
tiin vaadittava kosteuspitoisuus on 12-15%. Koska kosteuspitoisuus on 
suhteellisen alhainen ja kuivaus tapahtuu materiaalin kuivumisvaiheista 
laskevan nopeuden alueella, kestää prosessi pitkään (useita vuorokausia). 
(Berk, 2009, s.544) 
 
 

 

Kuva 19. Viljan kuivaus (Berk, 2009, s.545) 

Vilja kuivataan tyypillisesti 50-70°C:ssa, alahaisia lämpötiloja käytetään sie-
menviljalle, korkeampia jalostettavalle viljalle.  
 
Viljankuivaajat voivat olla erä- tai jatkuvatoimisia. Erätoimiset kuivaimet 
ovat erittäin suuria ja niiden käytössä on huomioitava viljan suuri määrä, 
viljan muodostama peti voi olla useita metrejä korkea. Märkä vilja syöte-
tään kuivaimeen alapuolelta ja kuiva vilja poistetaan yläpuolelta.  
 
Viljan syöttöosa ja laarin / tornin yläosa erotetaan toisistaan. Märät jyvät 
esikuivataan ennen kuivaimen alaosaan kaatamista. Lämpövaurioiden es-
tämiseksi kuivatut viljat jäähdytetään puhaltamalla lämmittämätöntä il-
maa pedin läpi.  
 
Panostoimista viljan kuivauslaitetta käytetään usein myös pitkäaikaiseen 
varastointiin. Jatkuvatoimisessa viljan kuivaamisessa kuumaa ilmaa johde-
taan jatkuvasti myötävirtaan tai vastavirtaan sekoitettujen jyvien läpi. Kui-
vaamisen jälkeen jyvät jäähdytetään jatkuvatoimisesti ilmalla ennen pur-
kamista. 
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Viljan kuivauksen kuivausaste on korkea. Prosessia valvotaan tarkasti yli-
kuivaamisen ja ylikuumenemisen estämiseksi. Vilja temperoidaan tasaisen 
kosteustuloksen varmistamiseksi. (Berk, 2009, s.545) 

4.2.5 Spray kuivain (Spray dryer) 

Spray kuivaimessa neste suihkutetaan kuumaan ilmaan. Neste pumpataan 
suuttimille, mikä pakottaa nesteen atomisaattorin (laitteen joka aiheuttaa 
suurta leikkausjännitystä tuotteessa) läpi. (Clark, ym., 2014, s.73) 
 

 

Kuva 20. Spray kuivausprosessin vaiheet (Van’t Land, 2012 s.134) 
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Kuva 21. Spray kuivaimen suutin (Van’t Land, 2012, s.140) 

4.2.6 Fluidisoitu peti kuivain (Fluidized bed dryers) 

Fluidisoitu peti kuivaimet on suunniteltu partikkeleille kuten pienille jyville 
ja jauheille. Kuivattava materiaali asetetaan rei’itetylle levylle, ja ilma pu-
halletaan levyn läpi sopivalla nopeudella (tyypillisesti 2 m/s), kunnes syn-
tynyt painehäviö koko levyn läpi vastaa tuotteen kokonaispainoa niin, että 
tuote suspendoidaan ilmavirtaan ja se käyttäytyy kuten neste. Ilman no-
peus ei juurikaan vaikuta painehäviöön levyn päällä. Tuote on onnistu-
neesti fluidisoitu kun ilma ja kuivattavat partikkelit muodostavat pedin, 
jolla tuote ja ilma sekoittuvat tasaisesti. (Clark, ym., 2014, s.73) 
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Kuva 22. Fluidisoitu peti kuivain ((Berk, 2009, s.500) 

 
Fluidisaation etuna on tasainen kuivaustulos verrattuna sekoitetulla pe-
dillä tapahtuvaan konvektiolla kuivaamiseen. Samalla kuivausaika lyhenee 
tuotteen ympärillä olevan höyrykerroksen pienentyessä. Sekoittaminen 
myös edistää tasalaatuista kuivaustulosta. (Clark, ym., 2014, s.74) 
 
Kuivaimen suunnittelussa täytyy huomioida soveltuvuus kuivattavalle 
tuotteelle. Koko, muoto ja tuotteelle soveltuminen vaikuttavat merkittä-
västi kuivaustulokseen. Fluidisoitu peti kuivaimet ovat herkkiä kuolleille 
kulmille, eli tehottomille kuivausalueille joihin ilma kulkeutuu aiheuttaen 
hiukkasten fluidisaatiota. Pysähtynyt tuote kerääntyy ja kuumenee aiheut-
taen kontaminaatiota ja tulipalovaaran. (Clark, ym., 2014, s.74) 
 
Suurien partikkeleiden fluidisointi onnistuu sekoittamalla ne pienten par-
tikkelien kanssa, mikä vähentää keskimääräistä partikkelikokoa tasolle, 
jolla fluidisoiti toimii tehokkaasti. (Clark, ym., 2014, s.74) 
 
Fluidisoitu peti kuivaimet kehitettiin alun perin kemianteollisuuden tarpei-
siin, mutta useiden etujen kuten pienen lattiapinta-alan, nopean pinnan 
kuivamisen, suuren kapasiteetin ja yhtenäisen kuivaustuloksen vuoksi ne 
kehitettiin soveltuvaksi myös elintarviketeollisuuteen. Ne voivat olla pa-
nos- tai jatkuvatoimisia. (Clark, ym., 2014, s.74) 
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Kuva 23. Panostoiminen fluidisoitu peti kuivain (Van’t Land, 2012, s.179) 

 

Kuva 24. Jatkuvatoiminen fluidisoitu peti kuivain (Van’t Land, 2012, s. 68) 

4.2.7 Suihkupeti kuivain (Spouted bed dryer) 

Suihkupeti kuivaimet toimivat samalla tavoin kuin fluidisoitu peti kuivai-
met, mutta vain tuotteen ydin fluidisoidaan, ympäröivä tuote muodostaa 
rengasmaisen alueen fluidisoidun keskiosan ympärille. Suihkutettu tuote 
lämpenee nopeasti, ennen kuin se ryöppyää ulos suihkusta. Kun ydintä ym-
päröivä pyöreä alue on myös ilmastoitu, jatkaa tuote kuivumista kunnes se 
tippuu prosessissa alaspäin ja ohjataan jälleen ilmasuihkuun. (Clark, ym., 
2014, s.74)  
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Muuttamalla kuivainta vähän voidaan sillä kuivata myös nesteitä. Kuivaus-
kammio täytetään ensin inerteillä palloilla (esim. nailon) ja nestemäinen 
tuote suihkutetaan kammioon. Neste ympäröi pallot, kuivuu nopeasti ja 
putoaa pallojen vaikutuksesta. Kuivamisen tuloksena syntynyt jauhe pois-
tetaan ilmasta erottimen avulla. (Clark, ym., 2014, s.74) 
 
Suihkupetikuivaimet ovat energiatehokkaampia verrattuna fluidisoitu peti 
kuivaimiin, mutta täysimittaisten prosessilaitteistojen puuttuminen on ra-
joittanut niiden käyttöä. Vain suihkupetikuivainten prototyyppejä on käy-
tössä. Suihkupetikuivaimia on käytetty viljan jyvien ja vehnän, sekä veri-
tuotteiden ja muiden nesteiden kuivaamiseen. 

4.2.8 Flash kuivain (Flash dryer) 

Flash kuivaimissa kuivaus tapahtuu nopeasti hyvin korkeassa lämpötilassa. 
Tuote kulkee pneumaattisesti kuivaimen läpi. Flash kuivaimen pääkom-
ponentit ovat suuri puhallin ja ilman kuumennin, sylinterimäinen pylväs, 
jonka läpi tuote nousee kuuman ilman mukana, tuotteen syöttölaite ja ero-
tin, jossa kuiva tuote kerätään. Spray kuivaimesta eroten niitä käytetään 
märkien jauheiden ja lietteiden, mutta ei nesteiden kuivaamiseen. Kui-
vattu tuote on jauhe. Vaikka ilman lämpötila on kuivaimessa hyvin korkea 
(jopa 150 °C), pysyy tuotteen lämpötila matalana, koska se on kuivaimessa 
vain vähän aikaa. (Clark, ym., 2014, s.74) 
 
 

 

Kuva 25. Flash kuivain (Van’t Land, 2012, s.118) 
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4.2.9 Kuljetinkuivain (Belt dryer) 

Kuljetinkuivaimet ovat monipuolisia kuivauslaitteita kiinteiden aineiden 
kuivaamiseen ja niitä käytetään suurille tuotantomäärille. Kuljetinkuivai-
men toimintaperiaate on samantapainen kuin tunnelikuivaimen, mutta 
rullakot on korvattu metalliverkosta valmistetuilla kuljettimilla. (Berk, 
2009, s. 489) Kuvassa 25 on esitetty kuljetinkuivain. 
 

 

Kuva 26. Kuljetinkuivain (Van’t Land, 2012, s.164) 

4.2.10 Monivaiheinen kuljetinkuivain (Multistage belt dryer) 

Kuljetinkuivain koostuu kuivaustunnelista ja jatkuvatoimisesta kuljetti-
mesta. Suuret partikkelit kuivuvat hitaasti kosteuden diffuusiossa tuotteen 
keskiosasta pintaan. Hitaan kuivumisen vuoksi kuljetinkuivaimet koostuvat 
useista kuljettimista. Olosuhteet ja ilman virtaus ovat tunnelissa jokaisella 
kuljettimella erilaiset parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi ja parhaan 
laadun takaamiseksi. Prosessin alkuvaiheessa käytetään korkeaa lämpöti-
laa ja loppuvaiheessa matalaa lämpötilaa. Prosessi voi kestää 3-9 tuntia 
riippuen halutusta kuivausasteesta. (Clark, ym., 2014, 74)  
 
Vaiheet eli kuljettimet voidaan järjestää peräkkäin, jolloin ne muodostavat 
yhden pitkän jatkuvatoimisen kuivaimen. Lattiatilaa säästäen, toistensa 
päälle asetetuilla kuljettimilla tuote putoaa kuljettimelta toiselle. Tuote 
pienenee kuivuessaan: Kuivausprosessia voidaan nopeuttaa ja koko kuivai-
men pinta-ala hyödyntää säätämällä jokainen hihna eri nopeudelle siten, 
että jälkimmäisen hihnan nopeus on edellistä hitaampi. (Berk, 2009, s.489)  
 
Kuvassa 26 on esitetty kaksivaiheinen kuljetinkuivain, kuvassa 27 on esi-
tetty kuljettimen nopeuden vaikutus tuotteen määrään kuljettimella. Ku-
vassa 28 on esitetty monivaiheisen kuljetinkuivaimen toimintaperiaate ja 
kuvassa 29 on esitetty kuljetinkuivaimen läpileikkaus.  
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Kuva 27. Kaksivaiheinen kuljetinkuivain (Van’t Land, 2012, s.164) 

 

Kuva 28. Kuljettimen nopeuden vaikutus tuotteen määrään. 

 

Kuva 29. Monivaiheinen kuljetinkuivain (Van’t Land, 2012, s.165) 

 

Kuva 30. Kuljetinkuivaimen läpileikkaus (Van’t Land, 2012, s.165) 
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4.2.11 Vakuumi-kuljetinkuivain (Vacuum belt dryer) 

Vakuumi-kuljetinkuivaimessa on yhdistetty kuljetinkuivaus ja vakuumitek-
niikka. Kuljetin ja lämmityselementit sijaitsevat kammiossa, johon imetään 
alipaine vakuumipumpulla. Tuote syötetään suljettuun järjestelmään ja 
poistetaan sieltä venttiilin avulla, mikä mahdollistaa alipaineen pysymisen 
kammiossa.  
 
 

 

Kuva 31. Vakuumi-hihnakuivain (Berk, 2009, s.537) 

4.2.12 Pylväskuivain (Column dryer) 

Pylväskuivaimet soveltuvat partikkeleiden kuten viljan, riisin ja vehnän kui-
vaamiseen. Keskellä olevaan kuivauskammioon syötetään jatkuvasti mär-
kää tuotetta nostolaitteesta tai puskurisäiliöstä. Tuote tippuu/valuu hi-
taasti kuivaimen läpi ja kuiva tuote poistetaan pohjalta. Kuuma ilma joh-
detaan tuotteeseen tuuletusaukkojen tai keskipylvään läpi. Prosessissa 
käytetään usein jäähdytysjaksoa estämään lämmön aiheuttamia vaurioita 
tuotteessa. Pylväskuivain valitaan usein tilansäästösyistä (lattiatilaa sääs-
tyy korkeuden kustannuksella), vastakohtana useimmille kuivaimille, jotka 
vievät paljon lattiapinta-alaa. (Clark, ym., 2014, s.74-75) 
 
Pylväskuivaimet voivat toimia myötävirta-, vastavirta tai ristivirtaperiaat-
teella. Moderneissa pylväskuivaimissa on sekoitettu ilmavirtaus eli ristivir-
taus. Monet tuotteet vaativat hitaan kuivausprosessin, esimerkiksi kovet-
tuvat tuotteet haurastuvat kuivuessaan nopeasti. Suurissa partikkeleissa 
ulkoinen kosteuden siirtyminen dominoi pinnalta haihtumista. Tällaisissa 
tapauksissa pylväskuivaimissa käytetään karkaisuastioita, joihin kuivattu 
tuote kerätään ja varastoidaan useiden tuntien ajaksi, jolloin tuotteessa 
oleva kosteus tasaantuu. Pylväskuivainprosessissa jokaisella kerralla tuot-
teen kulkiessa kuivaimen läpi voidaan poistaa vain osa kosteudesta. (Clark, 
ym., 2014, s.74-75) 
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4.2.13 Säteilykuivaus (Radiant drying) 

Säteilykuivauksella tarkoitetaan menetelmiä, joissa hyödynnetään elektro-
magneettisia aaltoja kuivausprosessissa, esimerkiksi dielektrinen kuivaus 
ja infrapunakuivaus. (Van’t Land, 2012, s. 263) 
 
Dielektrisessä kuivauksessa (dielectric drying) lämpö tuotetaan tietyllä 
elektromagneettisella kentällä, energian lähteenä käytetään sähköverk-
koa. Radioaalto (radio-frequency drying, RF) ja mikroaaltokuivaus (micro-
wave drying) ovat molemmat dielektrisiä kuivausmenetelmiä. Radioaalto-
jen aallonpituus on 106 – 108 Hz, ja mikroaaltojen aallonpituus on 108 – 
1010 Hz. Radioaaltojen ja mikroaaltojen aallonpituudet ovat tyypillisesti 10 
ja 0,1 m. Mikroaaltojen nimitys johtuu niiden lyhyestä aallonpituudesta ra-
dioaaltoihin verrattuna. (Van’t Land, 2012, s. 263) 
 
Infrapunakuivauksessa käytetään hyödyksi elektromagneettista säteilyä. 
Käytetyt aallonpituudet ovat 1-6 µm. Infrapunasäteily voidaan tuottaa 
kahdella eri tavalla: Sähköisesti siirtämällä sähkövirtaa vastuksen kautta tai 
polttamalla kaasua, mikä lämmittää keraamisen levyn ja lähettää säteilyä. 
(Van’t Land, 2012, s. 263) 
 
Kuvassa 20 on esitetty eri säteilylajien materiaalien läpäisevyys. (Van’t 
Land, 2012, s. 263) 
 

 

Kuva 32. Säteilyn läpäisysyvyys (Van’t Land, 2012, s. 264) 

4.3 Kuivausprosessin teoria 

Uunikuivaimen analysointi antaa hyvän pohjan kuivaimien tarkasteluun. 
Uunikuivain on rakenteeltaan yksinkertaisin kuivaintyyppi: Ilma lämmite-
tään tulipesässä, minkä jälkeen se johdetaan kuivauskammioon, jossa se 
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on vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa ja tulee ulos kuivauskammiosta. 
(Clark, ym., 2014, s.75) 
 
Seuraavassa analyysissä oletetaan, että tuloilman olosuhteet pysyvät va-
kiona. Tuotteen kosteuden muutoksen erotus tulo- ja poistoilman kosteus-
pitoisuuden väliseen erotukseen antaa: (Clark, ym., 2014, s.75) 
 

(yhtälö 12.) 
jossa ma on ilman virtaus, HI ja HE ovat sisääntulon ja ulostulon absoluutti-
nen kosteuspitoisuus, mp on kuivaimessa olevan tuotteen massa ja dM/dt 
on kosteussuhde (db) (negatiivinen kuivattaessa). (Clark, ym., 2014, s. 75) 
 

 

Kuva 33. Uunikuivaimen psykometrinen kaavio (Clark, ym., 2014, s.75) 

Jos tiedetään lämpötila sekä sisääntulevan ja ulosmenevän ilman kosteus 
voidaan käyttää psykometrista kaaviota (kuva 33, jossa on kuvattu uu-
nikuivaus prosessi) sisääntulevan ja ulosmenevän ilman absoluuttisen kos-
teuden määrittämiseksi. (Clark, ym., 2014, s.75) 
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5 KUIVAUSLAITTEIDEN SYÖTTÖLAITTEET  

Syöttölaitteet määritellään laitteiksi, jotka syöttävät erilaisia materiaaleja 
suoraan kuivaimille. Syöttölaite sijaitsee tyypillisesti materiaalinkäsittely-
laitteiston ja kuivaimen rajapinnassa. Jotkin materiaalit voidaan pumpata 
kuivaimelle, esimerkiksi kaikki spray kuivaimelle syötettävät materiaalit 
pumpataan suuttimen läpi tai pyörivälle atomisaattorille. Monet kiinteät 
materiaalit voidaan muuttaa virtaaviksi ja ne voidaan pumpata rumpu-
kuivaimelle. Useimmissa tapauksissa materiaalia ei kuitenkaan voida pum-
pata, minkä vuoksi tarvitaan kiinteän materiaalin käsittelyyn tarkoitettuja 
syöttölaitteita. Niitä voidaan käyttää myös materiaalin säilytykseen, kulje-
tukseen, annosteluun ja kontrolloimaan kuivaimen syöttöprosessia. (Van’t 
Land, 2012, s.357) 
 
Viljan kuivaamisessa käytetään suuria säilytysastioita, koska materiaali kul-
jetetaan pitkiä etäisyyksiä ja varastoidaan ennen kuivausta. Varastosäiliön 
suunnittelussa täytyy huomioida käsiteltävän materiaalin virtausominai-
suudet. Jos materiaali vastaanotetaan erätoimisesta laitteesta tarvitaan 
välivarastointisäiliö, joka ei saa olla liian suuri paakkuuntumisen estä-
miseksi. Mikäli syöttö on jatkuvatoiminen, esimerkiksi jalostuslaitoksesta, 
puskurisäiliötä ei periaatteessa tarvita, muuta kuivausprosessin säätöteki-
jät saattavat vaatia sen käyttöä. Syöttönopeuden vaihtelut ja keskeytykset 
voivat vaikuttaa kuivausprosessiin, joilla kuivataan pienijakoisia materiaa-
leja (esim. flah kuivain) merkittävästi. (Van’t Land, 2012, s.357) 
 
Väliaikainen varastosäiliö yhdistetään usein syöttö- tai annostelulaittee-
seen, esimerkiksi suppilon pohjaan voidaan asentaa ruuvi. Kuivausjärjes-
telmien kuljetuslaitteet ovat identtisiä kiinteiden aineiden kuljetuslaittei-
den kanssa, mutta kaikki niistä eivät sovellu märän kiintoaineksen käsitte-
lyyn. Yleisimmin käytetyt järjestelmät ovat ruuvi-, hihna-, ja värähtelevät 
kuljettimet. Kaikkia em. järjestelmiä voidaan käyttää annosteluun, mutta 
luotettavimpia ja tarkimpia ovat hihnaan yhdistetyt puntarit loss-in-weith 
syöttölaitteet ovat luotettavimmat ja tarkimmat järjestelmät. (Van’t Land, 
2012, s.357) 
 
Loss-in-weight syöttölaite voi olla esimerkiksi astia, jonka pohjassa on kak-
soisruuvi. Järjestelmä mittaa jatkuvasti tuotteen painon ja säätää syöttö-
nopeutta kaksoisruuvin pyörimisnopeutta muuttamalla painoon perus-
tuen. Järjestelmä mahdollistaa materiaalin tiheyden vaihtelun kompen-
soinnin. Tasainen virtaus ruuville varmistetaan pyörivällä sekoittimella. 
(Van’t Land, 2012, s.358) 
 
Annosteluun käytetään myös ruuveja, pyöriviä lukkoja ja värähteleviä kul-
jettimia. Annostelunopeutta voidaan säätää ruuvien ja pyörivien lukkojen 
pyörimisnopeudella sekä värähtelevän kuljettimen taajuutta muunta-



38 
 

 
 

malla. Materiaalin tiheyden vaihtuessa järjestelmä täytyy kalibroida uudel-
leen, mikä on epäkäytännöllistä tuotteen tai tiheyden vaihtuessa usein. 
(Van’t Land, 2012, s.358) 

5.1.1 Fluidisoitu peti- eli leijukerroskuivaimet (Fluidized bed drying) 

Pyöreissä leijukerroskuivaimissa syöttö on suhteellisen helppo toteuttaa, 
koska peti on syvä ja materiaali sekoittuu hyvin. On tärkeää, että syöttö ei 
sijaitse lähellä seinää (ruuvin täytyy työntyä ulos vapaaseen tilaan pedin yli 
ja sen jälkeen vapauttaa syöttö). Normaalisti syöttölaitteeseen ei kohdistu 
lämmitystä, koska ohivirtaava kaasu on jäähtyy pedissä. Syötöstä aiheu-
tuva vuoto ei vaikuta kuivaimen lämpötehokkuuteen, koska poistettua 
kaasua ei käytetä kuivaukseen. Se voi kuitenkin alentaa poistetun kaasun 
lämpötilaa ja mikäli tätä käytetään prosessin ohjaukseen voi prosessi häi-
riintyä. Vuoto kuivaimessa aiheuttaa pölyämistä, mikä voi aiheuttaa pyör-
teitä syöttölaitteessa olevaan materiaaliin. Käytetyimmät menetelmät 
ovat ruuvi ja pyörivät lukko syöttölaitteet. (Van’t Land, 2012, s.358) 

5.1.2 Suoralämmitteinen pyörökuivain (Direct heat rotary dryer) 

Käytetyimpiä syöttölaitteita pyörökuivaajalla ovat kouru, ruuvi ja värähte-
levä kuljetin. Mikäli kuivauslaite toimii vastavirtaperiaatteella on syöttö-
laitteen lämpökuorma rajoitettu. Vaikka ilman sisääntulo ei vähennä 
kuivaimen taloudellisuutta, alentaa se poistoilman lämpötilaa, mikä voi 
häiritä ohjausjärjestelmän toimintaa.  
 
Ilman vuotaminen syöttölaitteella aiheuttaa pölyämistä. Jos kuivauslaite 
toimii samanaikaisesti voi syöttölaite ylikuumentua minkä vuoksi voidaan 
tarvita erikoisrakenne tai epäsuora jäähdytys vedellä. Tuloilma vähentää 
siten lämpötaloutta ja ilman vuotaminen aiheuttaa pölyongelmia. (Van’t 
Land, 2012, s.360) 

5.1.3 Flash kuivain (Flash dryer) 

Flash kuivaimia käytetään virtaaville jauheille, partikkeleille, kiteisille kiin-
teille aineille, lietteille ja tahnoille. Maksimi partikkelikoko on 1-2 mm, 
koska partikkeleita täytyy siirtää vaakatasossa ja suuremmat partikkelit 
tarvitsevat usein pidemmän siirtoajan mikä on mahdollista flash 
kuivaimessa. (Van’t Land, 2012, s.360) 
 
Mikäli materiaalin syötön ja seinän välinen etäisyys on liian pieni, ei mate-
riaali sekoitu syöttöalustalla olevaan materiaaliin. (Van’t Land, 2012, s.360) 
 
Flash kuivaimen etu on kuivauksen ja vaakatasossa tapahtuvan materiaa-
linsiirron yhdistelmä. Ilma aikaansaa vaakasuoran, painovoiman vastaisen, 
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materiaalin siirron. Flash kuivaimeen yhdistetään usein syöttölaite tehok-
kaan prosessin varmistamiseksi. Yleisimmin käytetyt syöttölaitteet ovat se-
koittimet ja hihnat. (Van’t Land, 2012, s.360) 

5.1.4 Spray kuivain (Spray dryer) 

Aikaisemmin mainittuja menetelmiä käytetään usein kiinteiden aineiden ja 
lietteiden varastointiin ja kuljetukseen. Materiaalin syötössä on tärkeää 
huomioida sen riittävä etäisyys seinästä. Tässä suhteessa spray kuivaimet 
eroavat muista konvektiivisista kuivaimista. Spray kuivaimien syöttöön 
käytetään seuraavia menetelmiä: 
 
- Kahta prosessialustaa käytetään lietteen valmistelemiseen ja varas-

tointiin, minkä jälkeen tuote kulkee myllyn läpi ja se pumpataan pyöri-
välle suuttimelle.  

- Kahden pumpun sarja kuljettaa materiaalin yhdensuuntaiselle suutti-
melle. Ensimmäinen on matalapainepumppu ja toinen pumppu luo su-
mutukseen vaadittavan paineen (Van’t Land, 2012, s.361) 

5.1.5 Kuljetinkuivain (Conveyoer dryer) 

Kuljetinkuivaimilla käytetään kahta erityyppistä syöttölaitetta:  
 
- Värähteleviä kuljettimia (levittimiä) käytetään suurille partikkeleille, 

kuten marjoille ja pähkinöille, ne levittävät kuivattavaa tuotetta tasai-
sesti liikkuvalle kuljettimelle.  

- Suppiloa voidaan käyttää helposti virtaavien materiaalien syöttölait-
teena. (Van’t Land, 2012, s.363) 

Kuvassa 34 on esitetty värähtelevä kuljetin. 
 

 

Kuva 34. Värähtele kuljetin, syöttölaite hihnakuljettimelle (Van’t Land, 
2012, s.363) 
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5.1.6 Rumpukuivain (drym dryer) 

Materiaali syötetään rumpukuivaimelle kahden rullan väliseen tilaan 
pumppaamalla, tai ylä- tai alapuolisen rullan avulla. Syöttö voidaan pum-
pata myös läpi ja levittää upottamalla, roiskeilla tai ruiskuttamalla. (Van’t 
Land, 2012, s.367) Kuvassa 35 on esitetty rumpukuivainten syöttölaitteita. 
 

 

Kuva 35. a) Yksirumpuinen kuivain, jossa syöttö yläpuolisella rullalla. b) 
Kaksirumpuinen kuivain, jossa syöttö rumpujen keskelle ja purku 
pohjalla. c) Kaksirumpuinen kuivain, jossa roiskesyöttö (Fellows, 
2009, s.513) 

6 KUIVAUSLAITTEIDEN SUUNNITTELU 

Kuivaimet suunnitellaan ensisijaisesti empiiriseen tietoon perustuen, 
missä mallintaminen ja simulointi voivat parantaa suunnittelun tehok-
kuutta ja tuotteiden laatua. Käytännössä kuivaimet suunnitellaan labora-
toriomittakaavan kuivaimista saatuihin kuivauskäyriin perustuen. Tämä lä-
hestymistapa edellyttää, että saadut tiedot ovat luotettavia ja olosuhteet 
ovat samanlaisia kuin lopullisessa kuivaimessa. (Shafuir, R-M., Jasim, A. & 
Shafiur R.,2012, s.519) 
 
Kuivainten suunnittelu ja kuivausprosessi ovat monimutkaisia ja suunnit-
telussa täytyy ottaa huomioon monia tekijöitä. Kuivausjärjestelmän kapa-
siteettiin vaikuttavat tekijät:  
 
- poistettavan kosteuden määrä 
- kuivauksen edellyttämä ilman määrä 
- ilman määrä prosessissa 
- puhallin ja sen kapasiteetti 
- tarvittava lämmön määrä 
- lämmönsiirtonopeus 
- todellinen, kuivauksessa tarvittava lämmön määrä 
- massansiirtonopeus 
- lämpötehokkuus 
- kuivausaste 
(Shafuir ym., 2012, s.519) 
 



41 
 

 
 

Kuivaimen koko määräytyy tarvittavan kuivauspinta-alan mukaisesti kui-
vattavan materiaalin painoa kohden. Kuivauslämpötila on materiaalin kui-
vaamiseen suurin sallittu lämpötila. Kuivausilman ominaisuuksiin vaikuttaa 
kuivauslämpötilan keskiarvo ja suhteellinen kosteus, kun taas kosteus-
suhde saadaan psykometrisesta kaaviosta. Aikaisempiin kuivaustuloksiin 
perustuen voidaan määrittää optimaalinen kuivauslämpötila, tuotteen 
kosteuspitoisuus varastoitaessa ja suhteellinen kosteus. (Shafuir ym., 
2012, s.519-520) 
 
Suunnitteluun liittyvät tiedot tulisi perustua todellisiin mittauksiin, aikai-
sempaan kokemukseen tai kirjallisuuteen. On suositeltavaa suorittaa pilot-
mittakaavan kuivaustesti ennen teollisen mittakaavan kuivaimen valitse-
mista, jotta valittu menetelmä optimoisi prosessiparametrit sekä tuotteen 
laadun. Pilot-testi voi parantaa kuivaimen suunnittelua tai sen avulla voi-
daan löytää uusi lähestymistapa toivottujen tuoteominaisuuksien saavut-
tamiseksi. Kun halutut tuoteominaisuudet on saavutettu kokeiluhankkeen 
avulla, voidaan kuivaimen mittakaava skaalata turvamarginaalein tehdas-
mittakaavaan soveltuvaksi. Elintarvikkeen kuivausprosessi voidaan myös 
suorittaa kahdella eri kuivausmenetelmällä parhaan lopputuloksen saavut-
tamiseksi. Kuivausprosessin alkuvaiheessa tuotteesta haihtuu paljon kos-
teutta, kun taas prosessin loppuvaiheessa kuivuminen on hidasta. Tämän 
vuoksi yhdistelmäkuivaimet ovat hyödyllisiä ja parantavat laatua. (Shafuir 
ym., 2012, s.520) 
 
Kuivauksen tavoitteena on tuottaa halutunlaisia elintarvikkeita. Elintarvik-
keet ovat yleensä herkkiä korkeassa lämpötilassa kuvattaessa. Kuivattujen 
elintarvikkeiden myyntikelpoisuus riippuu väristä ja koostumuksesta. Yh-
delle elintarvikkeelle käytettävät kuivausparametrit eivät välttämättä so-
vellu toisiin, koska alkuperäisen kosteuspitoisuuden, solurakenteen ja pig-
mentit eroavat toisistaan. Optimaalisen prosessisuunnittelun täytyy taata 
tuotteen laadun säilyminen. (Shafuir ym., 2012, s.520) 
 
Tuoreita elintarvikkeita kuivataan rutiininomaisesti elintarviketeollisuu-
dessa. Suurin osa kuivauksen aiheuttamista muutoksista ovat haitallisia 
elintarvikkeen laadulle. Näitä muutoksia voidaan kuitenkin vähentää oike-
anlaisella kuivausprosessin suunnittelulla. Kuivausprosessin ja kuivauksen 
teorian tunteminen on välttämätöntä kuivausprosessin suunnittelussa ja 
halutun laadun varmistamisessa. Kuivainten suunnittelu edellyttää opti-
maalisten virtausolosuhteiden ja käyttöolosuhteiden määrittämistä. Mate-
maattista mallintamista käytetään parempien prosessilaitteiden ja energi-
anhallinnan suunnittelussa. Lisäksi markkinatalous vaikuttaa laitteen suun-
nitteluun ja laitoksen kokonaiskustannuksiin. (Shafuir ym., 2012, s.539) 
 
 
 
 



42 
 

 
 

7 ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN JA KESTÄVÄ KEHITYS  

Kuivaimet kuluttavat erittäin runsaasti energiaa, mutta kehittyvät nopeasti 
teollisuuden tarpeita vastaaviksi. Kuivausteknologian kehitykselle paineita 
luovat ympäristökysymykset, laatuvaatimukset ja prosessi-innovaatiot, 
kustannukset, tilankäyttö ja kuivausaika. (Clark, ym., 2014, s.77) Kuivaus-
prosesseissa energiantarve aiheuttaa suurimman osan kustannuksista ja 
sitä pyritäänkin vähentämään kehittämällä energiatehokkaampia laitteis-
toja. (Fellows, 2009, s497) 
 
Ympäristönäkökohdista on tullut tärkeä kysymys. Kuivainten käyttäminen 
vaatii paljon energiaa, koska kuivausilman täytyy toimittaa veden haihdut-
tamiseen tuotteesta tarvittava lämpö. Jos lämpö läpäisee tuotteen ympä-
röivään ilmaan, hajoaa ylimääräinen lämpöenergia Ilmakehään. Kierrättä-
mällä ilma kuivausprosessissa voidaan palauttaa osa lämmöstä kuivausil-
maan ja vähentää energiankulutusta merkittävästi. Tämä voidaan tehdä 
useilla eri tavoilla: (Clark, ym., 2014, s.77) 
 
- Kuivauskaappien ja putkiston eristys 
- Ulospuhallusilman kierrättäminen takaisin kuivauskammioon, mikä     

haihtumiskapasiteetti 
- Talteenottamalla lämpö ulospuhallusilmasta ja kierrättämällä se si-

säänmenevään ilmaan  
- Esilämmittämällä materiaali 
- Kuivaamalla kahdessa eri vaiheessa, esimerkiksi tunnelikuivaus – fluidi-

soitu peti tai fluidisoitu peti – spray kuivaus yhdistelmillä 
- Konsentroimalla nestemäinen tuote ennen kuivausprosessia korkeim-

malle mahdolliselle tasolle käyttämällä haihdutinta – Haihdutusproses-
sissa käytetty energia voi olla aivan eri suuruusluokkaa kuin kuivaami-
seen tarvittava energia. 

- Ilmankosteuden tietokoneohjattu ohjaus (Fellows, 2009, s497) 
- Käyttämällä lämmön talteenottojärjestelmää ilman kuivaamiseksi pe-

rustuen ilman jäähdyttämiseen, menetelmä toimii parhaiten matalassa 
lämpötilassa (20-40 °C). 

- Poistoilman kemiallinen desorbtio (absorption vastakohta eli pintaan 
nousevien molekyylien vapautumista aineen pinnalle tai pintaan kiin-
nittyneiden molekyylien irtoamisprosessi, Wikipedia) täydennettynä 
jollain muulla kuivausmuodolla.  

 
Edellä mainittujen menetelmien avulla voidaan vähentää lämmön vapau-
tumista ympäristöön ja siten alentaa lämmityskustannuksia. (Clark, ym., 
2014, s.77) 
 
Energiankulutuksen lisäksi kuivatun tuotteen laadun parantaminen on tär-
keää. Haasteena on näiden kahden tekijän yhdistäminen, mikä voi olla vai-
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keaa. Esimerkiksi vakuumi- ja pakkaskuivaus tapahtuvat matalassa lämpö-
tilassa säilyttäen tuotteen aromin ja maun, mutta menetelmän investoin-
tikustannukset ovat korkeat. (Clark, ym., 2014, s.77) 
 
Taloudellisempien ja parempilaatuisten kuivattujen tuotteiden tarve moti-
voi teknologisia innovaatioita. Uusia teknologioita ovat mm.:  
 
- Energian siirto sähkömagneettisen säteilyn eri muodoin, esimerkiksi 

radiofrekvenssikuivaus, joka siirtää energian tasaisesti tuotteeseen, 
jolloin kuivausaika vähenee. 

- Lämpöpumppukuivaimet, joissa energian kierrätyksen käyttö vähentää 
kuivauksen energiakustannuksia.  

- Ylikuumennetulla höyryllä kuivaamoinen 
- Pulssikuivaus, jossa kuivausilman nopeus ja lämpötila vaihtelevat. 
- Uudelleenkierrättämällä kuivausilma sitomalla se kuumiin partikkelei-

hin, esimerkiksi käyttämällä kuumaa hiekkaa tuotteen kuivaamiseen.  
- Yhdistämällä useita eri kuivausmenetelmiä, kuten fluidisoitu peti kui-

vaus ja ylikuumennettu höyry tai kuuma hiekka. Useilla kuivausmene-
telmillä on selkeitä etuja kuten kuivauskustannusten vähentäminen. 
Muut teknologiat tarjoavat marginaalisen energian vähentämisen,  

 
Monet tekniikat parantuneella energiatehokkuudella ovat vakioituneet 
käytössä, esimerkiksi spray- ja fluidisoitu peti kuivaus. 1970-luvulla tyypil-
linen kuivaimen energiatehokkuus oli noin 60%, kun tämän päivän moder-
neilla tekniikoilla se on korkeampi kuin 100% jos käytetään lämmön tal-
teenottojärjestelmiä.   
 
Yritykselle, joka yrittää valmistaa tuotetta kilpailevassa ympäristössä, voi 
energian vähentäminen olla pienempi kannustin kuin lisääntyvä tuotanto-
kapasiteetti. Jalostuskustannukset ovat yleensä pieni osa elintarvikkeen 
kokonaistuotantokustannuksista. Elintarviketuotteiden tuotot ovat pieniä, 
minkä vuoksi vaaditaan suuri tuotantomäärä. Parannuksen on täytettävä 
molemmat tavoitteet menestyäkseen: energian vähentäminen ja suuri kui-
vauskapasiteetti. Energiakustannusten kasvaessa kestävät innovaatiot 
ovat entistä houkuttelevampia laitteiden ostajalle.  
 
Tässä tiivistelmässä on käyty läpi eri kuivaintyyppejä ja kuivauksen teoriaa. 
Kuivaimen design riippuu kuivattavan tuotteen ominaisuuksista ja mene-
telmä, joka soveltuu yhden tuotteen kuivaamiseen ei välttämättä sovellu 
toiselle tuotteelle. Kuivaimet myös vaikuttavat tuotteen laatuun monin eri 
tavoin, minkä vuoksi lämpötila ja tuotteen käsittely kuivaimessa ovat tär-
keitä tekijöitä.  
 
Ymmärtämällä psykometriaa ja kuivauksen teoriaa osataan paremmin va-
lita tuotteelle sopiva kuivausmenetelmä. Kuvaamalla kuivausprosessi voi-
daan arvioida ja ennustaa tuotteen kuivaamiseen vaadittava aika eri olo-
suhteissa, ja siten valita sopiva menetelmä vaaditulle tuotemäärälle ja 
tuotteelle.  
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