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Diplomityössä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja metallituubisen MVR-haihduttimen 

korvaamista polymeerisellä lämpöpinnalla. Tavoitteena on selvittää tämän tyyppisen 

konseptin toimivuutta teoreettisten tutkimusmenetelmien avulla ja ehdottaa parasmahdol-

linen rakennekonsepti tämän pohjalta. Diplomityössä tarkastellaan toimivan polymeeri-

lämpöpinnan valmistettavuutta ja todetaan mikä valmistusmenetelmä on paras vaihtoehto 

toteuttaa tarkasteltava konsepti. 

Lähtökohtana on selvittää yleiset vaatimukset jotka polymeeri lämpöpinnalla varustetun 

MVR-haihduttimen tulisi täyttää ja nämä vaatimukset pyritään esittämään konkreettisilla 

suureina. Diplomityö sisältää materiaalivalinnan ja ehdotuksen parhaiten sopivasta mate-

riaalista polymeeri lämpöpinnalle. Valittu materiaali huomioon ottaen esitetään haihdut-

timen rakenne-ehdotukset, joilla uusi MVR-haihdutin voidaan toteuttaa. Diplomityön lo-

puksi tulisi arvioida muoviletkuisen MVR-haihdutin konseptin toteutettavuutta ja sitä 

kuinka polymeeri lämpöpinnalla varustettu haihdutin konsepti täyttää sille asetetut vaati-

mukset. 
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ABSTRACT 

Purpose of this thesis is to provide polymer alternative for MVR heat exchanger with 

metallic heat surface. The objective is to research the functionality of this type of concept 

using theoretical research methods and to propose the best solution based on this research. 

Functionality manufacturability of polymeric heat surface is analyzed and the best man-

ufacturing methods are presented. 

Starting point for this thesis is to set the general requirements for this concept and these 

requirements are presented through physical values so that the necessary dimensioning 

can be made. Thesis includes material selection of the polymeric heat surface and states 

the best suitable material for this concept. The best possible solutions for structural con-

cept are presented, in the view of chosen material. Thesis concludes the evaluation of 

designed evaporator concept and how the requirements are met with this concept. 
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1. JOHDANTO 

Diplomityössä tarkastellaan polymeerilämpöpinnalla varustetun MVR-haihdutin konsep-

tin toimivuutta ja toteutusta. Tavanomainen haihdutin koostuu metallisesta lämpöpin-

nasta ja tähän pyritään selvittämään vaihtoehtoinen ratkaisu käyttäen polymeeristä läpö-

pintaa. Tavoitteena on saada halvempi ja entistä kevyempi rakenne haihduttimelle, sekä 

suunnitella laitekonsepti jota voisi soveltaa uusiin teollisiin sovelluksiin muun muassa 

letkuston paremman kemiallisen keston ansiosta. 

Tarkastelu koostuu vaatimusten määrittelemisestä ja näille vaatimuksille parhaan mah-

dollisen letkustomateriaalin määrittelystä. Tavoitteena on selvittää mahdollisia rakenne 

konsepteja, joiden avulla uudelle MVR-haihduttimelle saataisiin aikaiseksi toimiva mo-

dulaarinen rakenne. Diplomityössä ratkaistavana ongelmana on selvittää normaalisti eris-

teenä toimivan muovin käyttö lämmönsiirtopintana. Kyseisen ristiriidan ratkaiseminen 

toimii avainasemassa toimivuuden toteamisessa. 

Suunnittelun lähtökohtana on löytää vaihtoehtoinen ratkaisu metallirakenteiselle MVR-

haihduttimelle, jossa lämpöpinta korvataan muovisella ratkaisulla. Ratkaistavana ongel-

mana on muovin soveltuvuus lämmönjohtavana pintana ja rakenteen kestävyys vallitse-

vissa olosuhteissa Tämä perustuu oletukseen, että muovinen vaihtoehto tuo tiettyjä pa-

rempia ominaisuuksia, kuten halvempi lämpöpinta-alan hinta, kemiallinen kestävyys ja 

kertyneen roskan irtoaminen letkun joustaessa. Nämä oletukset perustuvat tutkielman ai-

heen tarjonneen yrityksen oletuksiin, sekä aiempaan tutkielmaan, joka käsiteli polymee-

rikalvojen hyödyntämistä haihduttimessa (Scheffler, Leao 2008). Tämänlaiselle haihdut-

timelle täytyy löytyä kysyntää, jotta sen suunnittelu ja toteutus olisi taloudellisesti järke-

vää. Uuden haihduttimen tulisi siis tarjota olennaisia hyötyjä verrattuna jo markkinoilla 

oleviin vaihtoehtoihin. Diplomityön tavoitteena on suunnitella uudelle MVR-haihdutti-

melle sellainen alustava toteutusehdotus, mikä tarjoaa parempia ominaisuuksia kuin 

markkinoilla olevat vaihtoehdot.  

Muoviletkuinen MVR-haihdutin voisi toimia paperi- ja selluteollisuuden sovelluksissa ja 

kyseisen teollisuudenalan näkökulmasta lähtökohtaisesti haihdutinta tarkastellaan. Tä-

män tyyppiselle haihduttimelle on markkinapotentiaalia, esimerkiksi kaivosteollisuu-

dessa ja kemianteollisuudessa, polymeerien kemiallisen kestävyyden tuoman edun ansi-

osta. MVR- haihdutin voisi toimia stand alone yksikkönä, joten tämän tyyppistä laitetta 

voitaisiin käyttää myös prosessista erillisen laitteena. 

Kilpailutekijänä oletetaan olevan polymeerien parempi kemiallinen kestävyys, joten tätä 

voitaisiin soveltaa paikoissa, joissa metalliset vaihtoehdot eivät toimi tarpeeksi hyvin. 
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Muoviletkujen oletetaan mahdollistavan myös huomattavasti halvemman lämpöpinnan, 

kuin metallinen vaihtoehto. Kustannustehokkaan lämpöpinnan muodostaminen mahdol-

listaa sen vaihtamisen ja tällä tavoin voidaan tinkiä lämpöpinnan kestoiästä. 
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2. HAIHDUTUSPROSESSIN JA HAIHDUTINLAIT-

TEIDEN KUVAUS 

Haihduttimella tarkoitetaan laitetta, jota käytetään höyrystämään, osittain tai kokonaan, 

liuotin liuoksesta (Ferris C. 2014). Tarkasteltavassa sovelluksessa tällä tarkoitetaan läh-

tökohtaisesti veden höyrystämistä haihduttimeen syötetystä liuoksesta. Haihdutusproses-

sin teoreettinen tarkastelu on lähtökohtana tälle diplomityölle, koska muoviletkuisen 

haihduttimen toimintaperiaate säilyy samana. Diplomityössä tarkastelu aloitetaan hyvin 

yleisellä tasolla haihdutusprosessin yleiskuvauksesta ja miten prosessi toteutetaan eri-

tyyppisillä laitteistoilla.  

2.1 Haihdutusprosessin yleiskuvaus 

Haihtuminen on liuottimen poistamista höyryn muodossa liuoksesta. Haihdutusprosessin 

tarkoituksena on väkevöittää liuos, joka sisältää haluttua tuotetta tai ottaa talteen liuotin. 

Prosessiin voidaan luokitella kuuluvan kolme toimintaperiaatetta, lämmönsiirto, höyry - 

neste erottelu, ja energian tehokas hyödyntäminen. Vesi toimii usein liuottimena ja lämpö 

syötetään prosessiin tiivistetyn vesihöyryn välityksellä. Lämpö siirtyy epäsuorasti metal-

listenpintojen välityksellä prosessoitavaan liuokseen ja näin saadaan aikaiseksi höyryn 

muodostuminen liuoksesta. (Minton 1987, s. 2-3) 

Edellä esitelty Mintonin haihdutusprosessin toimintaperiaate tulisi säilyä muoviletkui-

sessa haihduttimessa. Erona prosessissa on lämpöpinnanmateriaali, joka Mintonin esittä-

mässä haihdutusprosessissa on metalli ja tässä diplomityössä lämpöpinnanmateriaali va-

litaan polymeereistä.  

2.2 Sovellettavat haihdutin laiteratkaisut 

Yleisen haihdutusprosessin määrittelyn jälkeen tarkastellaan laiteratkaisuja, joiden avulla 

muoviletkuinen haihdutin on mahdollista toteuttaa. Lähtökohtana tarkastellaan kolmea 

haihdutin tyyppiä, joiden toimintaperiaatteita voitaisiin hyödyntää muoviletkuisessa 

haihduttimessa. 

Falling Film- haihdutin on yleinen nimitys laitteelle, joissa liuos valuu lämpöpintaa pitkin 

ylhäältä alas. Tämän tyyppinen haihdutin on rakenteeltaan putkimainen lämmönvaihdin, 

jossa haihdutettava liuos valuu kalvomaisena pintana putkimaista lämpöpintaa pitkin alas 

gravitaatiovoiman vaikutuksesta. Liuos erottuu nesteeksi ja höyryksi valuessa alas. 

(Schanschk 2014, s.110). Kuvassa 1 on esitetty kaaviopiirustus falling film- haihduttimen 

toimintaperiaatteesta, jossa liuos syötetään haihduttimeen yläkautta ja jaetaan putkien 

pinnoille (Ahmed et al. 2012, s.470p). 
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Kuva 1. Kaaviopiirustus falling film tyyppisestä haihduttimesta. 

 

Haihdutettava liuos voidaan pumpata uudelleen yläkautta haihduttimeen, eli liuos kierrä-

tetään uudelleen haihduttimelle. Tämän tyyppinen prosessi sisällytetään tässä diplomi-

työssä tarkasteltavaan haihduttimeen. Kuvassa 2 on havainnekuva tämäntyyppisestä rat-

kaisusta. 
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Kuva 2. MVR-haihdutin jossa liuos kierrätetään pumpun avulla takaisin haihdutti-

meen (http://www.rinheat.fi/mvr. 30.5.2017). 

Kuvan 2 haihduttimessa on myös MVR-toiminto, joka tulee olemaan myös uudessa haih-

duttimessa. Lyhenne MVR tulee sanoista Mechanical Vapor Recompression (Business 

Information Group 2004). Toimintaperiaate perustuu liuoksesta haihdutetun höyryn erot-

tamisesta, puristamalla höyry mekaanisessa laitteessa, ja käyttämällä tämä korkeapainei-

sempi höyry, jolla on korkeampi kyllästymislämpötila, lämmittämiseen haihdutusproses-

sissa (Cooper et al. 2004). MVR-toiminto mahdollistaa haihduttimen itsenäisen toimin-

nan, koska höyry kierrätetään kompressorin kautta uudelleen haihdutusprosessiin. 

http://www.rinheat.fi/mvr
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Kolmantena laiteratkaisuna on OT-Consentrator laite, joka on esitetty kuvassa 3. Liuos-

kalvo muodostuu lämpöpintana toimivan putken ulkopinnalle ja höyry syötetään putken 

sisään. Laitteessa on kaksipuolinen putkisto, joka on identtinen oikean ja vasemman puo-

len suhteen. Lipeä, joka tässä tapauksessa toimii liuoksena, kierrätetään kahdella kierto-

pumpulla haihduttimen pohjalta ylös putkistolle. 

 

Kuva 3. Havainne kuva OT-Concentrator laitteesta, jossa esitetty myös aineiden 

kierto (https://www.rinheat.fi/ot-concentrator. 30.5.2017). 

Lipeän nestepinta jakautuu putkien ulkopuolelle ja höyry syötetään alakautta putkien si-

sään. Haihtumattomat höyryt, eli NGC höyryt, johdetaan takaisin alas ja ohjataan edelleen 

putkea pitkin haihduttimen ulkopuolelle. Putket ovat alapuolella kiinnitettynä vinoon tuu-

bilevyyn, jota pitkin lipeä valuu alas. Yläpuolelta putket ovat kiinnitettynä kokoajatuk-

kiin, sisältäen supistusrakenteen putkenyläpään ja kokoajatukin välissä. Kokoajatukki on 

ontto putkimainen rakenne, jonka sisälle kerättään höyryt ja nämä muodostavat NGC-

kaasut, jotka ohjataan kokoajatukin päädyn putkea pitkin alas. 
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2.3 Uuden haihduttimen toiminnan yleiskuvaus 

Uuden muoviletkuisen haihduttimen mekaanisen toteutuksen lähtökohtana on OT-Con-

centrator laite MVR-toiminnolla. Liuos pumpataan kahdella kiertopumpulla syöttöliuok-

sen putkilinjoja pitkin ylös ja jaetaan suuttimilla letkujenulkopinnalle. Höyry syötetään 

alakautta tuubilevyn läpi letkujen sisään. Vesihöyryn haihdutus tapahtuu siis letkujen ul-

kopinnalla. Tämä vesihöyry otetaan haihduttimesta ulos kompressorille tai puhaltimelle, 

joka paineistaa vesihöyryn ja syöttää sen uudelleen haihduttimen letkujen sisään. Let-

kusto on kaksipuoleinen ja jakaantuu symmetrisesti haihduttimen molemmille puolille, 

jättäen tyhjää tilaa haihduttimen keskiosaan. 

2.3.1 Paine-eron määrittäminen 

Kylläisenhöyrynpaine riippuu lämpötilasta eli tiettyä painetta vastaa tietty lämpötila (Af-

fandi 2013 s. 723). Näin voidaan selvittää edellä määritetylle lämpötila-alueelle tätä vas-

taavat paineet. Letkujen sisäpuolella tulevan höyryn lämpötila on korkeampi kuin niiden 

ulkopuolelle muodostunut vesihöyry, joten tästä syntyy paine-ero letkunpinnan yli. Kyl-

läisen vesihöyrynpaineet voidaan määritellä suoraa kaavalla, mutta tässä tapauksessa on 

helpompaa katsoa nämä arvot suoraa taulukoista, joka löytyy liitteestä A. 

𝑃(60 °C) −  𝑃(50 °C) = 𝛥𝑃         (1) 
 
0,199322 𝑏𝑎𝑟 −  0,129701 𝑏𝑎𝑟 = 0,069621 𝑏𝑎𝑟      (2) 

 

Paine-eroksi voidaan määritellä hieman suurempi arvo suunnittelua varten ja tästä ylös-

päin pyöristetty paine-ero voidaan määritellä 0,1bar. 

 

Haihduttimen kuoren yli muodostuva paine-ero on maksimissaan noin 1bar:n suuruiseksi, 

johtuen kylläisenhöyryn ominaisuuksista. Lämpötila-alueen alin lämpötila on 50°C, jota 

vastaava paine on 0,129701bar ja normaali ilmanpaine noin 1bar. Tästä muodostuva 

paine-ero voidaan laskea seuraavasti. 
 

𝑃(𝑁𝑇𝑃) −  𝑃(50 °C) = 𝛥𝑃         (3) 
 
1 𝑏𝑎𝑟 −  0,129701 𝑏𝑎𝑟 = 0,870299 𝑏𝑎𝑟       (4) 

 

Tämä arvo voidaan pyöristää olevan 1bar, koska näin saadaan lujuuslaskennalla var-

mempi rakenneratkaisu. 

 

Letkun paineenkesto, eli maksimi paine, määritellään Barlowin yhtälöllä 
 

𝑃 = 2 ∗
𝑆∗𝑡

𝐷
           (5), 

jossa S on materiaalin vetolujuus, t on seinämän paksuus ja D on letkun ulkohalkaisija. 
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2.3.2 Lämmönsiirto haihduttimessa 

Haihduttimelta vaadittava lämpökuormitus voidaan määritellä seuraavalla kaavalla 

𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑚 ∗ 𝜆          (6), 

jossa m on lauhdutuksen massavirta ja 𝜆 on höyrystymisen lämpömäärä (Fukushma, Na-

gano 2016 s.1330). Kaavassa 6 ei ole otettu huomioon mahdollisia lämpöhäviöitä, joten 

yhtälö antaa arvion lämpökuorman suuruudelle. Arvio on hyväksyttävä, koska mitoituk-

sen tarkoitus on antaa suuruusluokka haihduttimelle, eikä tarkkoja lämpöhäviöitä tiedetä 

tässä vaiheessa suunnitteluprosessia. 

Kokonaislämpövirta voidaan määritellä kaavalla 7 (VDI 1993, s.33.) 

𝑄𝑘𝑜𝑘 = 𝑈𝐴∆𝑇          (7), 

missä 

𝑈  on kokonaislämmönläpäisykerroin 

𝐴  on lämmönsiirron pinta-ala, eli lämpöpinnan pinta-ala. 

∆𝑇  on keskimääräinen lämpötilaero. 

Kokonaislämmönläpäisykerroin 𝑈 voidaan yleisesti määritellä lämmönvastusten avulla 

seuraavalla kaavalla (Kaavakokoelma 2017) 

𝑈 =
1/𝛴𝑅

𝐴
,           (8), 

jossa lämmönvastusten summa 𝛴𝑅 koostuu tarkasteltavassa haihduttimessa putkensisä-

pinnan konvektiosta, lämmön johtumisesta putken läpi ja putkenulkopinnan konvekti-

osta. Edellä esitetyn U arvon perusteella voidaan määritellä arvio muoviletkun seinämän 

paksuudelle, kun kaavassa otetaan huomioon letkunulkosäteen ja -sisäsäteen arvot. Näin 

U arvo voidaan määritellä seuraavalla kaavalla (2017 Kaavakokoelma, s.8) 

𝑈 =
1

1

ℎ1
+𝑟1∗

ln(
𝑟2
𝑟1

)

𝑘
+

𝑟1
𝑟2+ℎ2

,         (9) 

jossa ℎ1 on konvektiovastus letkunsisäpinnalla, ℎ2 on konvektiovastus letkunulkopin-

nalla, 𝑟1 on letkun sisähalkaisija, 𝑟2 on letkun ulkohalkaisija ja k on letkumateriaalin läm-

mönjohtavuus. 

Lämpöpinta A koostuu haihduttimen putkien tai letkujen ulkopinnasta, jossa haihtuminen 

tapahtuu. Luvussa 3.1 esitetyn falling-film tyyppisen haihduttimen lämpöpinta koostuu 

vertikaalisesti asennettujen putkien pinnasta ja uudessa haihdutin rakenteessa polymeeri 
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letkujenpinnasta. Lämpöpinta voidaan määritellä onton sylinterin pinta-alana seuraavalla 

kaavalla 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿          (10), 

jossa D on letkun tai putken ulkohalkaisija, ja L on letkun pituus (Ylitolva 2016 s.42). 

Kokonaislämpöpinta saadaan kertomalla kaavan 10 tulos letkujen lukumäärällä, koska 

myös uusi haihdutin muodostuu lukuisista letkuista, ja näin kokonaislämpöpinnan kaa-

vaksi saadaan 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛          (11), 

jossa n on letkujen lukumäärä. Edellä esitettyjen kaavojen avulla voidaan määritellä haih-

duttimen letkuston koko, kun asetetaan lämpökuorman yhtä suureksi kuin haihduttimen 

kokonaislämpövirta 

 𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜𝑘          (12). 

Tämän avulla voidaan laskea, kuinka suuri lämpöpinta tarvitaan, jotta vaadittava lämpö-

kuorma saadaan aikaiseksi. 

2.3.3 Tulvimisilmiön tarkastelu haihduttimessa 

Haihduttimessa höyry syötetään putken sisään alakautta, jolloin höyry kondensoituu put-

ken ulkopinnalle ylöspäin virratessa. Kondensoitunut höyry muodostaa lauhdetta mikä 

virtaa putkistonsisäpinnalla alaspäin höyryvirtaa vastaan. Tämän vuoksi haihdutinta 

suunniteltaessa täytyy tarkastella tulvimisilmiötä. Maksimi höyrynvirtausnopeus voidaan 

laske kaavalla (VDI 1993 s.1167): 

𝑗ℎ = 𝑗ℎ
∗ (

𝜌ℎ

(𝜌𝑓−𝜌ℎ)𝐷ℎ
)

−1
2⁄

         (13) 

𝑗ℎ
∗  on höyryn yksikötön pintapuolinennopeus 

𝜌𝑖  on tarkasteltavan aineen tiheys 

𝐷ℎ  on höyryn virtauksen poikkipinnan halkaisija 

Edellä esitetyn kaavan avulla saadaan määriteltyä kuinka suurella nopeudella höyry voi 

virrata tuubissa, eli määrittää nopeuden tulvimisilmiön alkamispisteessä. Tämän nopeu-

den määrittelyn jälkeen voidaan laskea myös höyryn tilavuusvirtaus. Kaavasta 13 voidaan 

huomata, että putkenpituudella ei ole merkitystä, mutta suurin tulvimisnopeuteen vaikut-

tava tekijä on höyryn ulostulo- ja sisäänmenogeometrioilla, varsinkin putken ulostulon-

geometrialla. (VDI 1993 s.1165-1166).  J. H. Jeongin kokeellinen tutkimus tulvimisno-

peudesta todistaa myös putken pituuden olevan merkityksetön, lukuun ottamatta tapausta 
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jossa putkessa on pyöristetyt ulostulo- ja sisäänmenogeometriat (Jeong. s. 512-513). Tul-

vimisilmiö on tämän diplomityön kannalta tärkeä, koska se tulee ottaa huomioon letkus-

ton- ja liittimienrakenteita suunniteltaessa. 

Kokonaislämmönläpäisykertoimen U arvoksi on suunnittelua varten määritelty 2000 

w/m^2 K. Letkun ulkohalkaisija on asetettu vaatimuksissa vakioksi 50mm, joten sisähal-

kaisija on ainoa termi, joka kaavassa muuttuu, koska muut termit ovat vakioita. Lämmön-

siirtokertoimien vertailua käytetään muoviletkujen maksimiseinänpaksuuden määrittele-

miseen, laskemalla millä seinämänvahvuudella saavutetaan teoreettisena vertailukohtana 

määritelty U arvo. 

2.3.4 Letkunpintojen kostumisen tarkastelu 

Nestekalvonpaksuus vertikaaliselle tuubille voidaan määritellä Nuesseltin kehittämän 

kaavan avulla (Hou et al. 2012). 

𝛿 = (
3∗µ𝐿∗Г

𝜌𝑙∗(𝜌𝑙−𝜌𝐺)∗𝑔
)

1

3
          (14), 

missä 

µ𝐿 on nesteen dynaaminenviskositeetti 

Г  on haihdutuksen massavirta per kostumispinta-ala, eli letkunpinnanala 

𝜌𝑙 on nesteentiheys 

𝜌ℎ on höyryntiheys 

2.3.5 Virtaus haihduttimessa 

Tilavuusvirta Q voidaan määritellä haihduttettavan massavirran m ja virtaavanaineen ti-

heyden ρ avulla seuraavalla kaavalla. 

𝑄 =
𝑚

𝜌
            (15). 

Tilavuusvirran avulla voidaan taas määritellä putken sisähalkaisija seuraavalla kaavalla 

𝑑 = √
𝑄

𝑉
∗

4

𝜋
           (16) 

jossa Q on putkessa virtaavan aineen tilavuusvirta ja V on virtauksen sallittu maksimino-

peus. (Minton 1987) 
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ILMIÖT 

Yleisen haihdutusprosessin tarkastelun jälkeen tarkastellaan kyseistä prosessia teoreetti-

sesti matemaattisten yhtälöiden ja mallien avulla. Teoreettisen tarkastelun pohjalta voi-

daan todeta muoviletkuisen haihduttimen toimivuus ennen yksityiskohtaisempaa tarkas-

telua. Diplomityön tarkastelu aloitetaan teoreettisella tasolla, koska näin saadaan käsitys 

haihduttimessa esiintyvistä ilmiöistä ja tämän perusteella tarkastella polymeeri materiaa-

lien soveltuvuutta kyseisissä olosuhteissa. Polymeerien käyttö lämpöpintana vaatii myös 

haihduttimessa vallitsevien olosuhteiden uudelleen tarkastelua, jotta voidaan määrittää 

sellaiset olosuhteet, joissa voidaan toteuttaa toimiva polymeerinen lämpöpinta, sekä toi-

miva haihdutusprosessi. Matemaattinen haihdutusprosessin tarkastelu antaa mahdollisuu-

den tarkastella prosessia yksityiskohtaisesti ja näin voidaan määritellä tarkat toiminta-

arvot polymeerisen lämpöpinnan omaavalle haihduttimelle. 

3.1 Uudelle haihduttimelle asetetut vaatimukset 

Haihduttimen letkusto tulisi voida vaihtaa helposti ja nopeasti uuteen, jolloin siitä aiheu-

tuvat työvoimakustannukset pysyvät minimissä. Vaihto tulisi myös olla mahdollisimman 

yksinkertaista koska siten mahdolliset asennusvirheet ja tästä aiheutuvat kustannukset 

voidaan minimoida. Letkun rikkoutuessa, on tämä rikkoutunut kohta pystyttävä paikantaa 

ja tukkia. Letkuston materiaali tulisi olla halpaa verrattuna metalliseen vaihtoehtoon, ja 

näin mahdollistaa merkittävästi halvempi lämpöpinta-ala haihduttimelle.  

Olennaisena vaatimuksena on letkuston joustavuus. Tämä vaatimus on asetettu letkus-

tolle, koska sillä pyritään poistamaan kertyneet epäpuhtaudet letkuston sisältä. Ylimää-

räiset epäpuhtaudet päätellään voitavan tiputtamaa letkuston pinnoilta letkun sisäisen pai-

neen muutoksen aiheuttamalla supistumisella ja laajenemisella. Letkuston materiaalille 

asetetaan tämän vuoksi elastisuusvaatimus. Tämän ominaisuuden johdosta letkuston yli-

määräiseltä puhdistus operaatiolta voidaan välttyä, mikä toisi uudelle haihduttimelle kil-

pailuedun verrattuna metallisilla putkistolla varustettuihin haihduttimiin. 

Lähtökohtana letkujen ulkohalkaisijaksi on määritelty 50mm ja pituudeksi 10m. Vaipan 

ja letkuston poikkileikkauksen muoto on vapaasti valittavissa, esimerkiksi suunnitel-

laanko haihduttimen vaippa kaarevalla vai suoralla seinällä. Kokonaislämmönsiirtoker-

toimen U arvoksi on määritelty 2 kW/m^2 °C. Haihduttimen mitoituslaskelmat tehdään 

kahdella haihdutuksen massavirran arvolla 5 kg/s ja 10 kg/s. Kompressorin aiheuttama 

lämpötilan muutos on arvioitu olevan 4 °C. Nämä lähtöarvot ovat asetettu yrityksen suun-

nittelijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta ja ovat esitetty taulukossa 1. 
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m(haihdutus) 5-10 kg/s 

U 2 
kW/m^2 

°C 

ΔT(fan) 4 °C 

Tuubikoko OD 50 mm 

Tuubi pituus 10 m 

Taulukko 1. Mitoituksen lähtöarotaulukko 

Haihduttimen rakenteen valmistuskustannukset tulle olla mahdollisimman pienet ja ra-

kenteen tulisi myös olla mahdollisimman kevyt. Erittäin olennainen tekijä on haihdutus-

pinnan hinta, eli muovisen letkuston tulee olla olennaisesti metallista vaihtoehtoa edulli-

sempi. Alle on listattu muovisen letkuston vaatimukset: 

• Halpa lämpöpinta 

• Kemiallinen kesto 

• Letkun elastisuus 

• Kestoikä tavoite 1v 

• Nopea vaihdettavuus 

• Lämmönkesto 

 

3.1.1 Haihduttimen lämpötila-alueen määrittäminen 

Haihduttimen lämpötila-alue on alustavasti määritelty mahdollisimman alhaiseksi, jotta 

letkujen materiaalivalinta helpottuisi. Muovit eivät kestä lähtökohtaisesti korkeita käyt-

tölämpötiloja ja viruminen tuottaa polymeereillä ongelmia korkeammissa lämpötiloissa 

(Ashby 2010 s.641). Lämpötila on asetettu tämän vuoksi 60°C:een ja tämä määrittelee 

letkun materiaalille vaaditun lämmönkeston. 

MVR-haihduttimen puhaltimen nostama lämpötila ΔT on arvioitu olevan 4 °C:tta, mutta 

paine-eron määrittelyssä on päätetty käyttää suurempaa arvoa 10 °C, koska näin saadaan 

mitoitus varmuutta kasvatettua. Tämä tarkoittaa lämpötilaeroa letkujen sisään tulevan 

höyryn ja letkujen ulkopuolelle muodostuvan kylläisenvesihöyryn välillä.  
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3.1.2 Muoviletkun viruminen haihduttimessa 

Muovi materiaaleilla viruminen on yhteydessä lasittumislämpötilaan Tg, jossa polymeerit 

alkavat virumaan. Suurimmalle osalle tämä tapahtuu suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa 

50 °C − 150 °C . Virumistarkastelu voidaan yksinkertaisimmin suorittaa virumiskertoi-

men (creep modulus) Ec mukaan, jolloin saadaan arvioitua materiaalin muodonmuutos 

rakenteen käyttöiässä. (Ashby. 2007 s. 293). 

Virumistarkastelu tulisi tarkemmin tehdä esimerkiksi virumiskokeella ja valitulla materi-

aalilla, jotta voitaisiin selvittää virumisen vaikutus uuden haihduttimen toimintaan. Viru-

misen voidaan olettaa olevan yksi rajoittavista tekijöistä letkuston käyttöikää tarkastelta-

essa. Tässä vaiheessa tarkempi virumistarkastelu on mahdoton suorittaa, koska lopullinen 

materiaalivalintaa ei ole tehty. Virumisilmiö otetaan kuitenkin huomioon haihduttimen 

suunnittelua tehtäessä, koska tämä ilmiö tulee toteutumaan haihduttimessa vallitsevissa 

olosuhteissa. 
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4. UUDEN MVR-HAHDUTTIMEN ALUSTAVAT MI-

TOITUSLASKELMAT JA RAKENNE-EHDOTUK-

SET 

Lähtökohtana uuden haihduttimen suunnitellulle on tehdä alustavat mitoituslaskelmat, 

koska näin saadaan käsitys haihduttimen koosta ja voidaan tarkastella haihduttimen toi-

mivuutta teoreettisesti. Näiden pohjalta voidaan tehdä tarkemmat komponenttien mitoi-

tuslaskelmat ja saada käsitys haihduttimen kokoonpanosta ja siitä, kuinka haihduttimen 

komponentit voidaan valmistaa ja haihduttimen kokonaisuus koota. Tässä luvussa esitel-

lään myös erilaisia rakennekonsepteja ja arvioidaan niiden toimivuutta, jotta parasta kon-

septirakennetta päästään kehittämään pidemmälle. 

4.1 Teoreettiset mitoituslaskelmat 

Haihduttimen lämpökuorma lasketaan 5kg/s ja 10kg/s massavirtojen arvoilla lämpöti-

lassa 60°C:tta, jolloin kylläisen vesihöyryn muodostumislämmöksi 𝜆 saadaan 2358,89 

kJ/kg (Somerton 2012 s.4). Lämpökuorma 𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 saadaan laskettua molemmille lauhtu-

misen massavirroille kaavalla 1. 

𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 5
𝑘𝑔

𝑠
∗ 2358,89

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 11794,45𝑘𝑊  

𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 10
𝑘𝑔

𝑠
∗ 2358,89

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 23588,90𝑘𝑊 

Uudelta haihduttimelta vaadittava lämpöpinta A saadaan ratkaisuta kaavan 2 avulla, kun 

otetaan huomioon yhtäsuuruus kaavan 6 mukaan. Näin saadaan lämpöpinnan kaavaksi 

𝐴 =
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑈∗∆𝑇
            (17) 

Sijoittamalla luvussa 4.1 esitetyt lähtöarvot U on 2 
𝑘𝑊

𝑚2°C
 ja ∆𝑇 on 4 K saadaan lämpöpin-

nan arvoksi 1474,30625 𝑚2, kun massavirta on 5
𝑘𝑔

𝑠
. Vastaavasti samoilla lähtöarvoilla 

massavirran ollessa 10
𝑘𝑔

𝑠
, saadaan vaadittavaksi lämpöpinnaksi 2948,6125 𝑚2. Lämpö-

pintojen avulla voidaan kaavan 18 mukaan laskea letkujen lukumäärä n. 

 

𝑛 =
𝐴

𝜋∗𝑑∗𝐿
           (18) 

 
Sijoittamalla lähtöarvot, letkunpituudelle L on 10m ja letkunhalkaisijalle d, kaavaan 9 

saadaan letkujen lukumääräksi ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä 939 
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kpl, kun massavirta on 5
𝑘𝑔

𝑠
. Vastaavasti massavirran ollessa 10

𝑘𝑔

𝑠
, saadaan letkujen lu-

kumääräksi 1878 kpl. Letkujen lukumäärä on minimi kappalemäärä, joka tarvitaan haih-

dutukseen annetuilla lähtöarvoilla. 

 

Letkuston layoutin halkaisija voidaan arvioida seuraavan kaavan mukaan, kun letkusto ja 

tuubilevyn layout on ympyrän muotoinen 

 

𝐷𝑑 = 𝑑 (
𝑛

𝐾
)

1

𝑐
           (19), 

 

missä 𝐾 ja c ovat letkujen järjestyksen mukaan määrittyviä kertoimia, jaon ollessa 70mm 

letkujen keskipisteiden suhteen (Edwards 2008). 

 

Imutilavuusvirta saadaan laskettua kaavalla 20 

 

𝑉𝑖𝑚𝑢 = 𝑚ℎ𝑎𝑖ℎ𝑑𝑢𝑡𝑢𝑠/𝜌𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚        (20), 

jossa 𝜌𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 on kylläisenhöyryn ominaistiheys 60 °C:een lämpötilassa, joka on 0,1303 

kg/m^3. 

Virtausnopeus letkussa voidaan laskea kaavalla 21 

𝑉𝑙𝑒𝑡𝑘𝑢 = 𝑉𝑖𝑚𝑢/𝐴𝐿𝑒𝑡𝑘𝑢𝑡         (21), 

missä 𝐴𝐿𝑒𝑡𝑘𝑢𝑡 on letkujen yhteenlaskettu virtausala. Tätä arvoa verrataan tulvimisnopeu-

den arvoon, josta voidaan päätellä haihdutuksen toimivuus. Virtausnopeus tulee olla pie-

nempi kuin tulvimisnopeus, jotta tulvimista ei tapahdu. 

Näiden kaavojen pohjalta on laskettu haihduttimen mitoitusarvot, jotka ovat esitetty tau-

lukkoon 1. Tähän Excel taulukkoon on rakennettu esitetyt kaavat ja taulukko laskee au-

tomaattisesti arvot, kun lähtöarvot syötetään ohjelmaan. Aineominaisuudet ovat määri-

telty kylläisenvesihöyryn taulukosta, joka löytyy liitteestä 1. Nämä laskelmat toimivat 

pohjana haihduttimen rakenteen suunnittelulle ja antavat käsityksen haihduttimen koosta 

ja toiminnasta. Uuden haihduttimen mitoituslaskelmat ovat kokonaisuudessaan tehty ex-

cel taulukkoon, joka on liitteenä 4. 
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4.2 Haihduttimen geometria ja letkujärjestyksen määrittely 

Tarkemman rakennesuunnittelun lähtökohtana on suunnitella haihduttimen yleinen ra-

kenne, mikä koostuu ulkoisesta kuoresta, eli vaipasta, ja letkuston layoutista, eli siitä 

kuinka letkut sijoittuvat ja järjestyvät haihduttimen sisällä. Seuraavat suunnitelmat anta-

vat suuruusluokan haihduttimen koosta, sekä perusteet eri rakenne vaihtoehtojen valin-

nalle ja arvioinnille. 

Rakennesuunnittelu aloitettiin yleisellä tasolla yrityksen asiantuntijoiden kanssa yhteis-

työssä. Lähtökohtana tuli selvittää minkä kokoinen ja muotoinen uudesta MVR-haihdut-

timesta voitaisiin teoriassa valmistaa. Rakenne konseptien lähtökohtana oli kaksi vaihto-

ehtoa laitteen muodolle, neliömäinen- tai ympyrämäinen-poikkileikkaus. Tällä tarkoite-

taan sekä letkuston, että haihduttimen ulkokuoren muotoa. Tämän lisäksi tulisi suunni-

tella yhteiden paikat ja hoitotasot, sekä suorittaa komponenttien mitoitus edellisessä lu-

vussa esitetyn teorian pohjalta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon haihduttimelle ase-

tetut vaatimukset, jotka rakenteen osalta ovat letkuston mahdollisimman sujuva vaihdet-

tavuus ja rakenteenpaineenkesto. Haihduttimen geometria oletetaan vaikuttaa olennai-

sesti vaihdettavuuteen ja valmistettavuuteen, joten on tärkeää tarkastella tästä näkökul-

masta haihduttimen eri rakennekonsepteja.  

4.2.1 Haihduttimen yleinen rakenne 

Haihduttimen vaipalla tarkoitetaan laitteen ulkokuorta, jonka sisällä letkusto on. Vaipan 

tehtävänä on eristää haihdutusprosessi ympäristöstä, eli säilyttää haihdutukseen tarvitta-

vat olosuhteet. Ulkokuoren tarkoituksena on myös antaa haihduttimelle rakenteellista tu-

kea ja mahdollistaa komponenttien kiinnitys haihduttimen rakenteeseen. Ulkokuoren 

muodon suunnittelussa otetaan huomioon valmistettavuus ja kustannukset, sekä letkuston 

vaihdettavuus. 

Vaipan muotoa voidaan valita nelikulmaiseksi tai ympyrämäiseksi. Tavanomainen haih-

duttimen vaipanrakenne, on ympyrämäinen. Nelikulmaisen vaihtoehdon etuina oletetaan 

olevan letkuston yksinkertaistaminen nelikulmaiseenmuotoon. 

Haihduttimenvaipan tulee kestää vaadittu paine-ero, joka muodostuu vaipan ulkopuolisen 

ilmanpaineen ja haihduttimen sisällä vallitsevan alipaineen välille. Paineenkeston kan-

nalta parempi vaihtoehto on valita ympyränmuotoinen ulkokuori, koska ympyrä muodon 

paineenkesto on parempi kuin nelikulmion. Näin säästetään materiaalikustannuksissa ja 

haihduttimen rakenteesta saadaan huomattavasti kevyempi. Edellä esitettyjen seikkojen 

vuoksi vaipan rakenteeksi valitaan ympyrämäinen rakenne, eli ontto sylinterin muotoinen 

vaippa. 

Letkuston vaihto suoritetaan esimerkiksi yläkautta nostamalla. Haihduttimen yläosa tulee 

olla tässä tapauksessa irrotettava, niin kuin myös suuttimet letkuston yläpuolella, jotta 
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vaihto pystytään suorittamaan. Yläpuolelta vaihdettava letkusto ei vaadi vaipan avaamista 

sivulta, joten haihduttimen vaippaan ei tarvitse tehdä tätä varten esimerkiksi suuria luuk-

kuja. Vaihtoon tarvitaan nostin, koska letkun pituudeksi on asetettu 10m ja näin ollen 

myös haihduttiemn koko voi olla tätä suuruusluokkaa. Voidaan kuitenkin olettaa letkujen 

olevan taipuvia ja mahdollisesti kokoontaitettavia tai kierrettäviä, joten nostoa ei tarvitse 

tehdä 20m korkeuteen. Letkusto tulee suunnitella mahdollisimman kevyeksi ja voidaan 

hyvin olettaa muoviletkuisen rakenteen olevan hyvin kevyt verrattuna metalliseen vaih-

toehtoon. Tätä oletusta tukee myös se, että letkun seinämän vahvuus tulee olemaan hyvin 

pieni verrattuna vastaavaan metalliputkeen. 

4.2.2 Letkuston geometria ja letkujen järjestys poikkileikkauk-

sessa 

Letkuston lay-outille on myös neliömäinen ja ympyrämäinen ratkaisu. Nelikulmainen let-

kuston lay-out voitaisiin sisällyttää nelikulmaiseen haihduttimen vaippaan, jossa tilan-

käyttö olisi tehokasta. Ympyrän muotoisen vaipan sisään voidaan myös sisällyttää neli-

kulmainen letkusto, mutta tässä tapauksessa tilankäyttö ei ole niin tehokasta. Seuraavaan 

taulukkoon on kerätty vertailu nelikulmaisesta ja ympyrämäisestä letkustosa. Arvot ovat 

laskettu samoilla kaavoilla kuin mitoituslaskelmat ja mallinnusohjelmalla on piirretty tar-

kempi suunnitelma haihduttimen poikkileikkauksen rakenteesta ja letkujen järjestyksestä. 
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Nelikulmainen letkusto Ympyrämäinen letkusto 

 
 

Halkaisija: ≈3,75m 

Kokoajatukin pituus: 1140mm 

Letkujen lkm.: 960 pcs. 

Lämpöpinta: ≈1508m^2 

Teho: 12064 kW 

Halkaisija: ≈3,16m 

Kokoajatukin pituus: 230-1140mm 

Letkujen lkm.: 956 pcs.  

Lämpöpinta: ≈1502m^2 

Teho: 12014 kW 

Kaikki kokoajatukit identtisiä. 

 

Haihduttimessa paljon hukka tilaa. 

 

Vaatii suhteessa suuremman vaipan. 

Kokoajatukit ovat eri mittaisi ja viittä eri 

pituutta. 

 

Haihduttimessa hyvin vähän hukka tilaa. 

 

Vaatii suhteessa pienemmän vaipan 

 

Taulukko 2. Letkuston lay-out vertailu arvot. 
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4.3 Letkuston rakenne ja rakenteen modularisonti 

Letkuston rakenteen lähtökohtana on OT Consentrator:n metlliputkiston rakenne, jossa 

putket ovat kiinnitettynä haihduttimen alaosan tuubilevyyn. Yläosassa letkut ovat kiinni-

tettynä kokoajatukkeihin supistusrakenteella.  Seuraavaksi on esitelty eri vaihtoehtoja, 

kuinka letkusto voidaan rakentaa ja asentaa haihduttimen sisälle. Suunnitelmat ovat kon-

septeja, joiden pohjalta päästään tarkastelemaan millainen ratkaisu toimii parhaiten. 

Nämä konsepti rakenteet esiteltiin yrityksen edustajilla vertailua varten. Konseptiraken-

teet keskittyvät kuinka letkusto voidaan asentaa ja kuinka se mahdollisesti kiinnitetään 

haihduttimen rakenteisiin. 

Modulaarinen tuote koostuu irrotettavista moduuleista, jotka voidaan valmistaa, kokoon-

panna, huoltaa ja päivittää yksittäin. Tähän perustuen modulaarinen rakenne toisi etuja 

uuden MVR-haihduttimen rakenteeseen. Vaatimuksena on letkuston vaihdettavuus, joten 

tästä näkökulmasta modulointi on järkevää. (Sand et al. 2002). 

4.3.1 Kokonaisletkusto moduuli 

Vaihtoehtoina on yhdestä letkuston puolesta koostuva moduuli, eli haihduttimen letkusto 

koostuisi kahdesta moduulista. Kokoajatukit olisivat valmiiksi kiinnitettynä kiskoihin, 

jotka kiinnitetään haihduttimen vaipan sisäpinnoilla oleviin rakenteisiin. Kiskoihin voi-

daan suunnitella myös nostokohdat, joista letkustomoduulit voidaan vakaasti nostaa vaih-

dettaessa. Kuvassa 4 on tätä varten rakennetusta 3d-mallista havainnekuva kokonaisesta 

letkustomoduulista. 
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Kuva 4. Kokonaisletkusto-moduulin 3d-malli 

Kokonaisen letkusto puolikkaan modulointi on järkevää silloin, jos letkustonrakenne on 

nelikulmio, koska kaikki kokoajatukit ovat saman pituisia. Tämän tyyppinen ratkaisu so-

veltuisi hyvin, jos koko letkusto halutaan vaihtaa yhdellä kertaa. Haittana on, ettei rik-

koutuneita letkuja voida vaihtaa yksitellen. Kokonaisletkusto moduuli on mahdollista ra-

kentaa myös ympyrämäiselle letkustolle, mutta kokoajatukin vaipan päädyn kiinnityk-

sessä tulee ottaa huomioon kokoajatukkien eriävät mitat. 

Moduulirakenteen komponenteilla tulisi kuitenkin olla muukin yhteinen funktio, kuin ku-

vassa 4 esitetty rakenteellinen yhtenäisyys. Tavoitteena on muodostaa moduuli, jossa 

komponenttien välillä on myös toiminnallinen yhtenäisyys. Tämän tyyppinen yhtenäinen 

toiminnallisuus letkurivien välillä on NGC-kaasujen kerääminen. Nämä NGC-kaasut voi-

taisiin kerätä yläkautta kokoajatukin päädystä yhtenäiseen putkilinjaan, yhdistäen letku-

rivit myös toiminnallisesti toisiinsa. Tämän tyyppinen ratkaisu on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Letkurivit yhdistettynä yläkautta kerättävään NGC-kaasun putkilinjaan 

NGC-kaasujenkeräys tapa muuttaa kokoajatukin rakennetta hieman, säilyttäen kuitenkin 

kokoajatukkien symmetrian toistensa suhteen pituus suunnassa. Kiskonkiinnitysrakenne 

täytyy myös muuttaa kokoajatukin putkenprofiilin muotoiseksi. Kokonaisletkusto mo-

duulissa letkurivit ovat valmiiksi liitettynä NGC-putkilinjaan, mutta tämän linjan ja ulos-

viennin välille tulee suunnitella liitäntä tai liitin. 

4.3.2 Lohkomoduuli rakenne-ehdotus 

Letkusto koostuu lohkoista jotka sisältävät tietyn määrän kokoajatukkeja, esimerkiksi 

viisi kappaletta per moduuli. Nelikulmaisessa ratkaisussa kaikki moduulit ovat identtisiä 

ja erikseen nostettavia. Ympyrämallissa lohkomoduulit ovat eripituisia ja sisältävät eri 

määrän kokoajatukkeja, kun saman puolen saman kokoiset kokoajatukit muodostavat mo-

duulin Kuvassa 6 on esitetty lohkomoduulin havainnekuva. 
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Kuva 6. Letkumoduulia havainnollistava rakenne. 

Haihduttimen rakenteessa on kisko, johon nämä moduulit kiinnitetään. Kisko on esimer-

kiksi hitsattu haihduttimen vaipan rakenteisiin. Verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon, 

tämä kisko on kiinteä osa haihduttimen rakennetta, eikä olisi helposti irrotettavissa. Kis-

kossa on kiinnitysurat kokoajatukkien päädyissä oleville rakenteille ja kiskonurat ovat 

viistetty asennuksen helpottamiseksi. Lohkomoduulin asennus on esitetty kuvassa 7, josta 

voidaan nähdä myös moduulin paikoitus haihduttimen kiskoon. 
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Kuva 7. Lohkomoduulin asennus haihduttimen kiskoon. 

Lohkomoduulin rakenteen hyötyinä on kevyemmät nostot, koska koko letkustoa ja kiskoa 

ei tarvitse nostaa samalla kerralla. Voidaan myös paikoittaa hajonneet letkut tiettyyn mo-

duuliin, eli koko letkustoa ei tarvitse välttämättä vaihtaa letkujen rikkoutuessa. 

Lohkomoduulin letkurivien välille voitaisiin myös muodostaa ensimmäisessä vaihtoeh-

dossa esitetty NGC-kaasujenputkilinja, joka yhdistäisi moduulin komponentit myös toi-

minnallisesti toisiinsa. Tässä tapauksessa moduulin kiskonpuoleisen päädyn kiinnitysra-

kenne poistuisi ja tilalle muodostettaisiin kuvan 7 tapainen ratkaisu. Putkilinjan osa olisi 

kiinteästi kiinni moduulin päädyssä, mutta tarvittaisiin liittimet myös moduulien välisten 

putkiliitoksiin. 

4.3.3 Rivimoduuli rakenne-ehdotus 

Kokoajatukeissa kiinnitetyt letkurivit ovat yksittäisiä moduuleita, jotka vaihdettaisiin yk-

sitellen. Tässä tapauksessa kuitenkin käytännössä mahdollisuus nostaa monta letkuriviä 

kerrallaan, esimerkiksi sitomalla ne toisiinsa nostoliinoilla.  

Letkurivit kiinnitettäisiin haihduttimen rakenteissa kiinni olevaan kiskoon samalla tapaa 

kuin lohkomoduuli vaihtoehdossa. Erona on, että kokoajatukkien välillä ei ole mitään 

kiinnitysrakenteita, jotka sitoisivat nämä kokoajatukit toisiinsa. Rivimoduuli voidaan 

muodostaa sekä ympyrä, että nelikulmaiseen ratkaisuun. 
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Kuva 8. Yksittäisine rivimoduulin kiinnittyminen haihduttimen kiskoon 

Rivimoduulit voidaan vaihtaa yksittäin ja vaihdon aikana voidaan nostaa ne moduulit 

jotka tarvitsevat huoltoa, eli letkun rikkoutumisesta johtuvaa vaihtoa. NGC-kaasujenke-

rääminen yläkautta voidaan toteuttaa myös rivimoduuli vaihtoehdossa. Putkilinja olisi 

valmiina kiskon rakenteeseen kiinnitettynä ja yksittäiset letkurivit kiinnitettäisiin pikaliit-

timillä tähän putkilinjaan. 

Edellä esitetyissä vaihtoehdoissa on esitetty moduulin yleinen rakenne ja yläpään koko-

ajatukkien kiinnitys haihduttimen rakenteisiin. Letkujen alaosa täytyy myös kiinnittää 

tuubilevyyn sellaisella tavalla, että höyry pääsee kulkeutumaan tuubilevyn rei’istä let-

kuun. Asennuksen ja irrotuksen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Tähän so-

veltuvaa ratkaisua tarkastellaan myöhemmässä alaliitinratkaisuja käsittelevässä luvussa. 

 

4.4 Kokonaisen haihduttimen rakenne-ehdotus mitoituksen ja 

moduloinnin pohjalta 

Edellä esitettyjen konseptirakenteiden pohjalta ja yrityksen edustajien kanssa käydyn pa-

laverin pohjalta valittiin jatko kehitykseksi yksittäinen tuubirivi rakenne, jossa yksittäiset 

letkut liitetään tuubilevyyn elastisella liittimellä, joka esitellään tarkemmin liittämistä kä-

sittelevässä luvussa. Tämän pohjalta myös ehdotettiin supistusliitin ratkaisua letkun kiin-

nittämiseksi kokoajatukkiin, mikä esitellään myös tarkemmin liittämistä käsittelevässä 

luvussa. Nelikulmainen letkuston lay-out miellettiin myös palaverissa helpommaksi rat-

kaisuksi toteuttaa, kokoajatukkien identtisyyden vuoksi, jos kokoajatukkien valmistus-

menetelmäksi valu menetelmän. Päädyttiin myös ympyrämäiseen vaipanrakenteeseen sa-

malla oletuksella kuin luvussa 5.2.1 on esitetty. Letkuston vaihto suoritettaisiin yläkautta, 

eli haihduttimen yläosa on irrotettava ja letkusto nostetaan haihduttimen sisään. Kuvassa 
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9 on esitetty haihduttimen kokonaista rakennetta havainnollistava kuva, jossa katkovii-

valla oleva osuus on irrotettavaa osaa. 

 

Kuva 9. Konseptirakenne kokonaisesta haihduttimesta 
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5. MUOVILETKUN MATERIAALIVALINNAT JA 

VALMISTUS 

Materiaalivalinnan pääpaino tässä diplomityössä on letkuston materiaalilla. Oikea mate-

riaalivalinta on erittäin olennainen osa diplomityötä, koska tähän kohdistuu suurin osa 

vaatimuksista. On kuitenkin tärkeää määritellä materiaalit kaikille komponenteille, koska 

ne vaikuttavat letkujen liittämiseen, haihduttimen kokonaishintaan ja laitteen massaan. 

Letkujen materiaalivalintaa pidetään tärkeimpänä ja muiden komponenttien materiaali-

valinnan ja suunnittelun pohjana on letkuston materiaalin yhteensopivuus. Seuraava va-

lintaprosessi käsittelee vain letkun materiaalivalintaa, muiden komponenttien materiaali-

valinnat käsitellään suppeammin, mutta perustellaan luvuissa, joissa lopullisia kompo-

nenttien rakenne-ehdotuksia esitellään. Lisäksi käydään läpi letkunrakenne ja valmistus-

prosessi, sekä valittu valmistaja. Materiaalivalinnan perusteella valmistajalta tilataan tä-

hän parhaiten soveltuvat tuotteet, joiden toimivuutta voidaan testata letkun valmistetta-

vuuden näkökulmasta.  

5.1 Valintaprosessi eteneminen 

Tässä luvussa tarkastellaan materiaalin valintaa analyyttisesti määrittäen vaatimukset, ke-

räten tätä kautta käytettävissä olevat materiaalit ja esitellen valittu materiaali. Valitun ma-

teriaalin rinnalle esitellään vaihtoehtoisia materiaaleja, koska näin saadaan vertailtua par-

haita vaihtoehtoja. On hyvin mahdollista, että ensimmäinen vaihtoehto ei ole lopputuot-

teena paras ja vaihtoehdot saatavat toimia paremmin letkujen toiminnan testauksessa. Ta-

voitteena on saada valmistettua eri letku vaihtoehtoja, jotta paras mahdollinen vaihtoehto 

saataisiin uuteen MVR-haihduttimen letkuston valmistukseen. Materiaaleja voidaan läh-

teä jaottelemaan kuvan 10 pohjalta ja näin voidaan tehdä rajaus tiettyyn materiaaliper-

heeseen. 
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Kuva 10. Materiaalien perus luokittelu perheisiin. (M. Ashby, H.. Shercliff, D. Cebon. 

2007 s.15) 

Diplomityön tavoitteena on saada metallinen putkisto korvattua muovisella letkustolla. 

Tarkastelun lähtökohta sijoittuu polymeereihin ja jatkotarkasteluna hybridimateriaalei-

hin. Valintaprosessi etenee pääosin Ashbyn esittämän prosessin avulla, joka on esitetty 

kuvassa 11. 
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Kuva 11. Materiaalin valintaprosessin yleispiirteinen kuvaus (M. Ashby. 2010. 

s.103). 

Letkuston materiaalivaatimukset esiteltiin luvussa neljä ja kuuluvat kuvan 11 Translate 

design requirements vaiheeseen. Näiden esitettyjen vaatimusten pohjalta kuvaan 12 on 

kerätty yhteenveto, jossa on käytetty pohjana Lepolan tutkielman kaaviokuvaa (Lepola 

2011 s.11). 
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Kuva 12. Kaaviokuva haihduttimen vaatimuksista Lepolan esittämään pohjaan teh-

tynä. 

5.2 Materiaalienseulontaprosessi 

Lähtökohtaisena vaatimuksena letkuston materiaalille on joustava muovimateriaali joka 

voi toimia lämmönsiirtoelementtinä. Ottaen huomioon letkun joustavuuden, eli muovau-

tuvuusvaatimuksen, voidaan polymeerien tarkastelu rajata kestomuoveihin, joita voidaan 

muovata toistuvasti, verrattuna kertamuoveihin jotka kovettuvat pysyvästi lämmön vai-

kutuksesta (Lepola, Makkonen 2007 s. 111-112). Pohjaten Schefflerin ja Leaonin tutki-

mukseen polymeerien käytöstä haihdutusprosessissa, voidaan havaita letkunseinämän-

vahvuuden muodostuvan erittäin ohueksi toisin sanoen kalvoksi (Sheffler. Leaon 2008 

s.696). Tämän pohjalta voidaan rajata tarkastelu muoveihin, joista on mahdollista valmis-

taa ohutseinäisitäkalvoa tai suoraa ohutseinäistäletkua. 

Alla on listattu mahdolliset polymeerit, joista kalvoja voidaan valmistaa. Tämä pohjautuu 

Harperin esittämään taulukkoon kalvonmateriaalinvalinnasta (Harper 1996 s.1.70). 

• Cellulose 

• FEP 

• Polyamide 
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• PTFE 

• Acrylic 

• Polyethylene 

• Polypropylene 

• Polyvinyl fluoride 

• Polyester 

• Polytrifluorochloroethylene 

• Polycarbonate 

• Polyimide 

Näistä valittiin ne materiaalit, joille löytyi suomesta valmistaja yritysten internetsivujen 

perusteella. Seulonta suoritettiin tarkastelemalla suomalaisten kalvonvalmistajien mate-

riaalivaihtoehtoja, joiden perusteella voitiin varmistaa mitä materiaaleja valmistajilla on 

mahdollisuus toimittaa. Näin saatiin tarkempaan tarkasteluun seuraavat materiaalit: 

• HDPE 

• PP 

• PVDF 

• PEX 

PEX materiaali on otettu tarkasteluun, koska tämä on yleinen letkumateriaali, vaikka 

mahdollisuus ohutseinäisen PEX-letkun valmistukseen ei ole lähtökohtaisesti varmaa.  

5.3 Letkumateriaalien vertailuprosessi 

 

Vertailu on tehty letkulle asetettujen vaatimusten perusteella ja jokaiselle tarkastelussa 

olevalle materiaalille on laskettu teoreettiset arvot. Laskennassa käytettyjä arvoja ei voida 

pitää absoluuttisen tarkkoina, mutta ne antavat suuruusluokan ja riittävän tarkkuuden ver-

tailun suorittamiseksi ja soveltuvuuden arvioimiseksi. 

Materiaalivalinnan lähtökohtana on vaatimuksissa esitetyn lämmönsiirtokertoimentar-

kastelu, jota kautta voidaan määritellä letkunseinämänpaksuuden arvo eri materiaaleille. 

Lämmönsiirtokertoimen laskettu teoreettinen arvo pidetään vähintään vaadittuna 2 

kW/m^2 K tasolla. Kaavan 9 perusteella voidaan todeta, että sisäsäde 𝑟1 on ainoa muut-

tuja yhtälössä, koska letkun ulkohalkaisijan arvoksi on asetettu 50mm. Vertailua tehtäessä 

sisäsädettä 𝑟1 muuttamalla voidaan muuttaa laskettua letkunseinämänhalkaisijan seuraa-

valla kaavalla 

 

𝑡 = 𝑟2 − 𝑟1             (22). 
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Taulukkoon 3 on kerätty seulonnasta jääneet materiaalivaihtoehdot ja näille laskettu teo-

reettiset arvot. Määrittely on tapahtunut siten, että taulukkolaskennalla on seinämän pak-

suutta muuttamalla laskettu lämmönsiirtoketoimen arvoja kaavan 9 mukaan, kun ℎ1 on 

haihtumislämmönsiirtokerroin, mikä on määritelty yrityksen suunnittelijan arvion mu-

kaan 10000 W/(m^2 °C). Vastaavasti ℎ2 on höyrystymisen lämmönsiirtokerroin ja on 

samalla tavoin arvioitu olevan 8000 W/(m^2 °C). Materiaalinlämmönjohtavuus 𝑘𝑠 on 

HDPE:llä 0,53 W/(m °C). Seinämänpaksuus muuttuu letkunsisähalkaisijaa muuttamalla, 

koska letkunulkohalkaisija on vaatimuksissa asetettu vakioksi. Paineenkesto on määri-

telty Barlowin yhtälöllä. 

 

Taulukko 3. Materiaalien vertailu taulukko 

 

 

Vaihtoehto: HDPE 

Suurin lämmönjohtavuuskerroin mahdollistaa suurimman seinämänpaksuuden, mikä 

myös oletettavasti helpottaa letkun valmistettavuutta. HDPE on yleinen materiaali, joten 

valmistajia löytyy oletettavasti useita. Lämmönkestävyys rajoitettu (max≈60°C) joten let-

kunkestävyys korkeammissa lämpötiloissa on tarkasteltava tämän suhteen. Mekaanisia 

ominaisuuksia ja lämmönkestoa voidaan mahdollisesti parantaa lujitekuiduilla. 
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HDPE 2008,879 145 0,53 0,58 ≈0,55 Useita 

PP 2001,212 55 0,2 0,676 ≈0,50 Useita 

PVDF 2063,295 65 0,25 0,26 ≈2,7 Vähän 

PEX 2002,426 110 0,40 0,85 ≈0,55 Useita 

huom. 

putki jäl-

leen-

myyjiä 

ja val-

mistajia, 

ei kalvo. 
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Vaihtoehto: PP 

Yleinen ja halpa materiaali jolla mekaaniset ominaisuudet paremmat kuin HDPE, mutta 

lämmönjohtavuus huonompi, joten seinämänpaksuus muodostuu pienemmäksi. Hieman 

parempi lämmönkesto kuin HDPE ja lämpötila-alue maksimissaan noin70°C. 

Vaihtoehto: PVDF 

Erittäin hyvä lämmönkestävyys verrattuna HDPE:n ja PP:n, lujuudeltaan samaa luokkaa 

PP:n kanssa. Kallis materiaali ja letkunvalmistettavuus täytyy tarkastella tarkemmin, kui-

tenkin suomessa ainakin yksi valmistaja. Lämpötila-alue mahdollisesti jopa noin 100 

°C:tta. 

Vaihtoehto: PEX 

Paremmat ominaisuudet kuin HDPE:llä ja voisi olla ensimmäinen vaihtoehto, jos tar-

peeksi ohutseinäistäletkua voidaan valmistaa ja tämän tyyppiselle tuotteelle löytyisi val-

mistaja. Virumisen kannalta erinomainen vaihtoehto ja kestää hieman korkeampia läm-

pötiloja kuin HDPE ≈70 °C.  

Edellisistä vaihtoehdoista HDPE todetaan parhaaksi vaihtoehdoksi, koska tällä materiaa-

lilla on korkein lämmönsiirtokerroin ja näin voidaan valmistaa letkua mahdollisimman 

suurella seinämänpaksuudella, mikä taas oletettavasti parantaa letkun mekaanista kestä-

vyyttä. Materiaali on myös hyvin yleisesti käytetty polymeeri ja sitä voidaan valmistaa 

esimerkiksi kalvopuhallusprosessilla (Bruder s.20-21). Tästä syystä voidaan olettaa, että 

valmistajavaihtoehtoja on useita myös kotimaassa ja sopivan valmistajan löytäminen tätä 

kautta helpottuu. 

 

  + alhainen hinta ja ominaispaino 

  + erinomainen kemiallinen kesto 

  + vertailu materiaaleista korkein lämmönsiirtokerroin 

5.4 Letkun valmistajan valinta 

Materiaalivalinnan jälkeen lähetettiin kotimaisille kalvonvalmistajille sähköpostikysely 

mahdollisesta letkun toimituksesta. Kysely suoritettiin sähköpostiviesteillä, jossa esitet-

tiin letkun pituudeksi 10m, letkun halkaisijaksi 50mm, materiaaliksi HDPE ja arvioitu 

seinämän paksuus 100-200 μm. Valmistajille lähetettyyn kyselyyn esitettiin myös toivo-

mus yhtenäisestä letkurakenteesta, eli valmistaja toimittaisi suoraa yhtenäisen letkun ha-

lutulla seinämänvahvuudella ja halkaisijalla. Yhtenäinen letku ei vaatisi kalvojen liittä-

mistä letkuksi ja näin helpottaisi suuresti valmistusprosessia ja oletettavasti parantaisi let-

kun paineenkestoa. Valmistajille ilmoitettiin, että ensimmäiset kalvot tai letkut tulisivat 
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testausta varten ja toimituserä olisi pieni. Tämän odotettiin olevan ongelma, koska vaati-

musten mukaisia tuotteita ei todennäköisesti suoraa ole tarjolla ja kalvojen valmistuspro-

sessi on massatuotantoa, joten halukkuus pienien erien mittatilaustyöhön ei välttämättä 

ole taloudellisesti kannattavaa. 

Kysely lähetettiin yhteensä kolmelle kalvonvalmistajalle ja yhdelle letkuvalmistajalle, 

jotka valmistavat mittatilaustyönä polymeerikalvoja. Suuremmat pakkaustuotteiden val-

mistajat seulottiin pois, koska näiden ei uskottu olevan kiinnostuneita pienien kalvo erien 

valmistuksesta. Näistä yhteensä neljästä valmistajasta kaksi vastasi kyselyyn, joista toi-

nen ilmoitti, etteivät pysty toimittamaan kalvoa halutuilla toimituserillä ja mitoilla. Yksi 

valmistaja ilmoitti halukkuuden yhteistyöhön ja oli valmis toimittamaan omia tuotteitaan 

testaukseen. Tämän jälkeen valmistajan yhteyshenkilön kanssa käytiin puhelinkeskus-

telu, jossa ilmoittivat suoraa yhtenäisen letkun valmistuksen olevan mahdotonta heidän 

laitteistoilla. Valmistajalta löytyi kuitenkin omia tuotteita, joista valmistaja toimitti vaa-

timusten perusteella heidän mielestään parhaiten soveltuvan tuotteet. Yritys (Raniplast) 

toimitti seuraavat tuotteet: 

• RaniFilm Tube 200 X 0,05 MM 

• RaniMoBar blue UV P-marked 1500/3000 X 0,20MM 

• NÄYTE sininen HD letku 980 x 0,05 mm 
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6. LIITTÄMIS- JA VALMISTUSMENETELMIEN TAR-

KASTELU 

Materiaalivalinnan jälkeen voidaan suorittaa liittämis- ja valmistusmenetelmien yksityis-

kohtaisempi tarkastelu. Liittämismenetelmien tarkastelu pohjautuu pääosin Harperin esit-

tämiin polymeerien liittämismenetelmiin, josta on kerätty taulukkoon 4 diplomityön kan-

nalta olennaiset polymeerit ja niille sopivat liittämismenetelmät (Harper 1996 s. 7.70). 

Mukaan tarkasteluun on otettu myös muita liittämismenetelmiä, jotka ovat diplomityön 

toimeksiantavan yrityksen kanssa ehdotettuja ratkaisuja haihduttimen komponenttien liit-

tämisen toteuttamiseksi. 

 Ashesive Dielecric 

welding 

Induction 

bonding 

Mechnial 

fastening 

Spin  

welding 

Thermal 

welding 

Ultrasnic 

welding 

PE X X X X X X X 

PP X X X X X X X 

PVDF X       

Taulukko 4. Tarkasteltavien materiaalien liittämismenetelmä taulukko 

Taulukosta 4 voidaan päätellä, että PVDF materiaalin liittäminen on hyvin hankalaa ver-

rattuna valittuun HDPE letkumateriaaliin, mikä tukee aiemmin suoritettua materiaaliva-

lintaa.  

6.1 Mekaanisenliittimen arviointi liittämismenetelmänä  

Mekaanisen liitoksen primäärinen tarkoitus on välittää kiinnitysvoimaa. Mekaaninen 

kiinnitys voidaan suunnitella tiettyjen vaatimusten mukaisesti, kuten lujuus, huollon help-

pous, korroosion kesto, toimivuus tietyllä lämpötila-alueella tai kustannustehokkuus. 

(Canpbell 2010 s.207). Nämä kaikki edellä esitetyt seikat tulee ottaa huomioon mekaa-

nistenkiinnittimien hankinnassa tai suunnittelussa, kun tarkastellaan haihduttimelle ase-

tettuja vaatimuksia. Mekaanisia liittimiä voidaan käyttää letkun liitämiseksi muihin kom-

ponentteihin ja näiden komponenttien liittämistä toisiinsa, sekä haihduttimen rakentei-

siin. Olennaisena osana diplomityötä on tarkastella letkun liittämistä kokoajatukin raken-

teisiin ja näin ollen tarkastella mekaanisenliitännän vaihtoehtoa tässä tarkoituksessa. 

Mekaanisia liittimiä, kuten ruuveja ja muttereita, voitaisiin helposti soveltaa komponent-

tien kiinnityksessä, mutta letkun osalta tämän tapainen ratkaisu ei ole helposti sovelletta-

vissa. Letkun osalta voitaisiin esimerkiksi käyttää kiristyspannan tapaista ratkaisua, mikä 

on esitetty kuvassa 13. Mekaanisten liittimien suunnittelussa ja hankinnassa tulisi ottaa 
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huomioon niiden mekaaninen- ja kemiallinen kestävyys vallitsevissa olosuhteissa, mikä 

voi rajoittaa tarjolla olevia liittimiä huomattavasti. 

 
Kuva 13. Letkun kiinnitys kiristyspannalla. 

Letku asetetaan kokoajatukin supisterakenteen ympärille ja kiinnitetään 

mekaanisellaliittimellä. Kokoajatukinmateriaalilla ei vaikutusta 

mekaaniseenkiinnitykseen. Tässä ratkaisuss voidaan hankkia valmiit kiristimet, haittana 

kuitenkin osien määrän lisääntyminen ja tätä kautta myös kustannusten kasvaminen. 

Erilliset mekaanisetliitinvaihtoehdot ovat toteutettavissa, mutta osien lukumäärän kasvun 

ja asennusksen työvaiheiden lisääntymisen vuoksi kyseistä liitäntä vaihtoehtoa ei voida 

suositella käytettäväksi tässä sovelluksessa. 

 

Komponentit voidaan liittää toisiinsa niin sanotusti mittojen epäsopivuudella akselin 

ulkopinna ja vastakappaleen sisäpinnan välillä. Menetelmä on taloudellinen ja vaatii vain 

yksinkertaisia työkaluja, mutta tuottaa mahdollisesti suuria jännitystiloja materiaaleille. 

Tällä menetelmillä voidaan liittää toisiinsa samoista ja eri materiaaleista valmistettuja 

komponentteja. (Troughton 2008 s.119) 

Komponentit voidaan liittää toisiinsa lukituskokoonpanoilla, jotka ovat muodostettu 

osien rakenteisiin (Troughton 2008 s.188). Kuvassa 14 on esitetty eräs snap-fit rakenne, 

jota voisi hyödyntää esimerkiksi haihduttimen letkunliittimien suunnittelussa, esitettyä 

menetelmää käyttäen. 
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Kuva 14. Ympyrämäinen snap-fit rakenne, a) puolella uudelleen irroitettava, b) 

puolella pysyvä liitos (M. J. Troughton. 2008. p. 195).  

 

6.2 Lämmössä kutistuvan materiaalin soveltaminen 

liittämisessä 

Kutisteletku ratkaisu esitetään soveltuvan mahdollisesti letkun kiinnittämiseksi yrityksen 

asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Kutisteletku asetetaan letkun ja 

kiinnitypinnann ympärille ja tämän jälkeen lämmitettynä, esimerkiksi kuumaa ilmaa 

käyttäen, puristuu liitettävien komponenttien pintaan. Kutisteletkuja voidaan ostaa 

suoraan valmiina tuotteena ja ne voivat sisältää myös liimakerroksen. Tämän tyyppisiä 

tuotteita löytyy myös kutistemuovimuotokappaleina, joita voidaan käyttää muidenkin 

komponenttien kuin letkujen liittämiseen. Erään valmistajan kutisteletkujen maksimi 

käyttö lämpötila on jopa 135°C ja materiaalina ristiinsilotettupolyolefiini 

(http://www.hellermanntyton.fi/tuotteet/kutistemuoviletkut/tf24-101.650.8/309-31023. 

21.10.2017). 

Kutisteletku tuotteet soveltuisivat hyvin lämmönkeston ja kemiallisenkestävyyden 

kannalta haihduttimen liitosten muodostamiseen. Tämä liittämismenetelmä toisi siistin 

liitoksen ja helpon asennuksen, koska asennuksessa vaadittaisiin työkaluna vain 

lämpöpuhallin. 
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6.3 Liimauksen soveltuvuus liittämismenetelmänä 

 

Tässä liitäntämenetelmässä liima levitetään kiinnitettävien kappaleiden pinnoille ja liitos 

syntyy pitäen kappaleita yhdessä kunnes liima on kovettunut, muodostoaen liitoksen 

molempien kappaleiden pintojen välille. Kuvassa 15 on esitetty havainnekuva pintojen 

kostumismekanismista, joka on liimauksen toimivuuden tarkastelun kannalta erittäin 

olennainen ilmiö. 

 
Kuva 15. Pinnan kostuvuuden vaikutus liimaukseen (Handbook of Plastics Joining : 

A Practical Guide. s. 146) 

 

Liimauksen hyötynä on menetelmän monipuolisuus, jolla voidaan liittää lähes kaiken 

tyyppisiä muoveja (vrt. hitsaus). Menetelmä ei aseta vaatimuksia kappaleiden 

geometrialla ja soveltuu esimerkiksi kalvojenliittämiseen. Liimaus ei lisää komponenttien 

määrää, joten menetelmä tuottaa kevyemmän ratkaisun kuin esimerkiksi 

mekaaninenliitos. Liimaliitos on myös hyvin siisti, mikä on tärkeä ominaisuus varsinkin 

haihduttimen letkunpinnassa, koska näin letkunpintaan saadaan tasaisesti levittyvä 

nestekalvo ilman mahdollsisia esteenä olevia liitosgeometrioita. Liitäntärakenteiden tai 

liitinkomponenttien puuttuminen voisi tuoda myös kustannussäästöjä materiaaleissa ja 

työvoimassa. (Troughton 2008 s.145-147 ) 
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Haittoina on mahdollisesti vaadittavat pintakäsittelyt, etenkin matalan pintaenergian 

materiaalit PE, PP (Troughton. 2008 s.147). Tämä haitta on otettava huomioon, koska 

valittuna letkumateriaalivaihtoehtona on HDPE. 

 

6.4 Paine-eron hyödyntäminen liittämisessä 

Painekiinnityksellä tarkoitetaan sellaista liitäntätapaa, jossa kiinnitysvoima syntyy höy-

ryn syöttöpuolen ja haihduttimen vaipanpuolen yli muodostuvan paine-eron aiheutta-

masta voimasta. Paine-eron oletetaan olevan noin 0,1bar, mikä on laskettu kylläisen-

höyryn ominaisuuksista luvussa 4. Kuvassa 16 on esitetty yksinkertainen luonnos, siitä 

kuinka paine-eroa voidaan mahdollisesti hyödyntää letkunliittämisen suunnittelussa. 

 

Kuva 16. Havainnekuva yksinkertaisesta painekiinnitys rakenteesta. 

Liittimen tulee olla joustava, jotta se voidaan työntää tuubilevyn reiän läpi ja tämän 

jälkeen liitin palautuu alkuperäiseenmuotoonsa. Syötetyn höyrynpaineen aiheuttama 

voima painaa liitintä tuubilevynalapintaan ja reikiensisäpintaan, muodostaen 

kiinnitysvoiman liitännälle. Kiinnitysvoiman ei tarvitse olla suuri, koska liitännän 

tehtävänä on pääasiassa pitää letku paikoillaan. Letkun alaosaan ei kohdistu juuri muita 

voimia kuin höyrynvirtauksen aiheuttama voima, mitä pyritään tällä ratkaisulla 

käyttämään hyväksi muodostettaessa kiinnitysvoima liitännälle. 

6.5 Muovien hitsausmenetelmien tarkastelu 

 

Kuumatyökaluhitausksessa liitettävien komponenttien pinnat kuumennetaan pitämällä ne 

kosketuksissa kuumanpinnan kanssa. Tämän jälkeen liitettävien kappaleiden pinnat 

tuodaan kosketukseen toistensa kanssa ja annetaan kovettua tarvittavan paineen 
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vaikutuksessa. Kalvojenliittämisessä täytyy ottaa huomioon, ettei kohdista liian suurta 

painetta tai lämpöä muovinrakenteisiin. Kuvassa 17 on esitelty käsikäyttöinen 

kuumasaumaustyökalu. Polyeteeni materiaalista valmistetulle kalvolle kuumasaumaus 

lämpötila-alue on välillä 120°C - 190°C. (Harper 1996 s.7.69-7.75) Tätä 

liittämismenetelmää voitaisiin soveltaa haihduttimen valmistuksessa esimerkiksi kalvon 

liittämisessä letkuksi, sekä mahdollisten liittimien ja letkunliitosten muodostamisessa. 

 

 

 
Kuva 17. Käsin operoitava kuumasaumaus työkalu 

 

Kuumakaasu hitsauslaite koostuu hitsauspistoolista, jonka hitsauspäässä oleva aukko 

kuumennetaan esimerkiksi sähköisesti tai kaasun avulla. Hitsauspistoolista tuleva lämpö 

kohdistetaan hitsausvarrenpäähän, jossa se täytää hitsattavien kappaleiden välisen raon, 

kuten kuvassa 18 on esitetty (Harper 1996 s.7.75).  Hitsausvarsi, joka on samaa 

materiaalia kuin liitettävät  kappaleet, asetetaan muodostettavan sauman kohdalle 

jatkuvalla paineella. Liitettävät kappaleet ovat viistettyjä ja asetettu niin, että niiden väliin 

muodostuu pieni rako. Hitsauksen jälkeen saumaan ei saa kohdistaa rasitusta moneen 

tuntiin. Tämä menetelmä ei ole suositeltava kappaleille joiden seinämänvahvuus on 

pienempi kuin 1,60 mm. Menetelmä soveltuu suuremmille kokoonpanoille, mutta sauma 

ei ole kosmeettisesti siisti. Menetelmällä pästään kuitenkin 85% lujuuteen 

liitettävänkomponentin materiaalilujuudesta. (Harper 1996 s.7.69 -7.75) 

 



40 

 
Kuva 18. Hot-Gas Welding menetelmässä käytettävä hitsaustyökalu. 

Kuumakaasuhitausmenetelmää ei voida soveltaa kalvojenliittämiseen, edellä esitetyn 

minimi seinämänvahvuuden vuoksi. Menetelmä kuitenkin soveltuu paksumpien 

komponenttien liittämiseen, ottaen huomioon liitettävien materiaalien yhteensopivuus. 

 

 

Ultraäänihitsuas menetelmässä käytetään korkeataajuuksista ultraäänienergiaa (20-

40kHz) tuottamaan matala-amplitudista (1-25 µm) mekaanistavärähtelyä. Tämä 

mekaaninenvärähtely muodostaa lämpöä hitsattavien osien liitospintoihin josta aiheutuu 

muovimateriaalien sulaminen ja hitsin syntyminen viilenemisen jälkeen. (Throughton. 

2008. s.15). Menetelmä soveltuu pienempien osien liittämiseen, verrattuna 

kuumakaasuhitsausenetelmään. Ultraäänihitsuas soveltuisi esimerkiksi kalvojen 

liittämiseen, koska kalvojen seinämänvahvuus on hyvin pieni. Ultraäänihitsauksella 

voidaan muodostaa myös jatkuvaa saumaa ja kuvassa 19 on esitetty kaksi tämän tyyppistä 

mentelmää (https://textlnfo.wordpress.com/2013/04/11/ultrasonic-technology-in-

nonwoven-and-textile-industry/ 23.10.2017). 
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Kuva 19. Ultraäänihitsausksella muodostettava jatkuva sauma, vasemman 

puoleisessa kiinteä äänipää ja oineanpuoleisessa äänipäänä pyörivä rulla. 

  

Värähtelyhitsuas on samantyyppinen hitsaus menetelmä kuin ultraäänihitsaus, mutta 

käytetään matalampaa värähtelytajuutta. Menetelmällä voidaan liittää yhteen hyvin 

suuria komponentteja, sellaisia jotka ovat liian suuria ultraäänihitsauksella liitettäviksi. 

(Harper 1996 s.7.76) Menetelmä ei sovellu pienten osien liittämiseen, joten kalvojen 

liittämiseen tätä menetelmä ei tämän puolesta sovellu, kalvojen hyvin pienen 

seinämänvahvuuden vuoksi. Menetelmää voisi käyttää suurempien muovikomponenttien 

liittämiseen, ottaen huomioon kuitenkin laitteiston mahdolliset rajoitukset. 

 

6.6 Muovikalvon ja- putken valmistusmenetelmät ja pinnankä-

sittely 

Letkun valmistusmenetelmien tarkastelu on diplomityön kannalta tärkeää, koska toimi-

van lämpöpinnan valmistus mahdollisimman kustannustehokkaasti on haihduttimen toi-

minnan kannalta olennaisin lähtökohta. 

Kalvopuhallusmenetelmä perustuu ekstruusioon, jossa letku ohjataan putkimaisen suutti-

men läpi ja venytetään paineilman avulla ohueksi kalvoksi (Bruder 2013). Kalvopuhal-

lusmenetelmää voidaan käyttää letkun valmistukseen. Optimaalinen tilanne on, että saa-

taisiin suoraa valmistettua letku vaaditulla halkaisijalla ja seinämänvahvuudella. Valmis-

tusmenetelmä on tarkoitettu suurien tuotantomäärien valmistukseen, joten mittatilaus-

työnä tilattu letku voi tuottaa ongelmia valmistajan valinnassa. 

Ekstruusioprosessissa polymeeriraaka-aine plastisoidaan sulaksi massaksi, esimerkiksi 

sylinterimäisessä putkessa pyörivällä ruuvilla. Tämä sulamassa kuljetetaan suulakkeen 

läpi ja muotoillaan halutun profiilin muotoon. Ekstruusiolla valmistettuja tuotteita ovat 

esimerkiksi putket ja erilaiset profiilit. Menetelmä soveltuu massatuotetuille tuotteille tai 

tuoteaihioille. (Lepola 2011 s. 41) 
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Ruiskuvalumenetelmässä muovin plastisointi ja kuljetus toimii ekstruusion tavoin sylin-

terimäisessä putkessa pyörivällä ruuvilla. Suulakkeen sijasta ruiskuvalu laitteistossa on 

suutin, joka on asennettu muotin sulkupintaa vasten. Sulanut muovi tyhjennetään muot-

tiin niin sanotulla työiskulla, jonka jälkeen muotissa ylläpidetään  jälkipaine ja muottia 

jäähdytetään. Sulan muovin kiinteydyttyä muotin muotoon, voidaan muotti avata ja val-

mis tuote ottaa ulos muotista. (Lepola 2011 s.42) 

Polymeerien pintakäsittelyllä pyritään tämän diplomityön kannalta parantamaan poly-

meerin pintaenergian kasvattamista, joka parantaa materiaalin kostumista. Tällä pyritään 

parantamaan letkunpinnan nestekerroksen muodostumista, varsinkin ulkopinnalle muo-

dostuvan liuoskerroksen muodostumista. Samalla nämä menetelmät parantavat pinnan 

ominaisuuksia liimauksen kannalta. Alla on esitetty lista mahdollisista käsittelymenetel-

mistä, joilla kalvon- tai letkunpintaa voitaisiin käsitellä. 

• Corona treatment 

• Flame treatment 

• Plasma treatment 

• Chemical etching 
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7. JATKOKEHITYKSEN RAKENNE-EHDOTUS JA 

KOMPONENTTIEN RAKENNETARKASTELU 

Aiemmin esitettyjen materiaalivalintojen ja liitäntämenetelmien pohjalta suunnitellaan 

tarkempi rakenne uudelle MVR- haihduttimelle. Tässä luvussa rakenne-ehdotukset ovat 

yksityiskohtaisemmat, kuin luvussa 5, ottamalla huomioon materiaalivalinnat, sekä liit-

tämis- ja valmistusmenetelmät. Komponenttien rakenteen pohjalta suunnitellaan letkus-

ton kokoonpanorakenne ja kiinnitystapa haihduttimen rakenteisiin. Uuden MVR-haihdut-

timen kokonaisuus rakennetaan näiden pohjalta ja esitellään lopuksi minkälainen koko-

naisen haihduttimen rakenne olisi mahdollisesti toteutettavissa. 

Letkurivit ovat yksitellen vaihdettavissa, eli ovat luvussa 5.3.3 esitettyä rivimoduulia. 

Näin on mahdollista saavuttaa erittäin kevyet nostot ja voidaan esimerkiksi valita vaih-

dettavaksi vain ne letkurivit, joissa havaitaan rikkonaisia letkuja. Näin toteutuisi, ainakin 

osittain, modulaarinen rakenne ja rikkoutuneiden letkujenvaihto vaatimus. Tämä rakenne 

mahdollistaa myös useamman vierekkäisen rivin yhtäaikaisen noston, jos esimerkiksi 

nostolaite suunnitellaan tämä huomioon ottaen. Voidaan siis esimerkiksi vaihtaa saman-

kokoiset vierekkäiset rivit, mikä osaltaan vastaisi luvun 5.3.2 lohkomoduulirakennetta. 

Jatkotarkasteluun on valittu vaihtoehto, jossa NGC-kaasut kuljetetaan alakautta ulos, eli 

kokoajatukin päädystä letkua pitkin alas, koska yläkautta vietävä putki tekisi kokoajatu-

kin yläosan rakenteesta monimutkaisemman. 

7.1 Letkunrakenteentarkastelu 

Letkun mahdolliseksi pituudeksi on määritelty 10m ja ulkohalkaisijaksi 50mm. Seinä-

mänvahvuus on määritelty olevan noin 140 - 150 µm:ä, taulukon 4 pohjalta. Yksinkertai-

simmassa vaihtoehdossa letku on valmistettava yhtenäiseksi putkimaiseksirakenteeksi, 

jossa on vain yksi HDPE-kalvo kerros seinämänvahvuutena. 

Tavoiteltavana rakenteena olisi kaksi HDPE-kerrosta joiden välissä on vahvemmasta ma-

teriaalista koostuva verkkomainen vahvistusrakenne. Verkon oletettaisiin toimivan lujit-

teena lisäten letkun paineenkestoa, koska verkon vahvempi materiaali oletettavasti voisi 

ottaa vastaan osan paine-eron aiheuttamasta kuormasta ja näin ollen vahvistaen koko let-

kun mekaanista kestävyyttä. Vahvistusverkko oletettavasti toimisi myös virumista estä-

vänä rakenteena, koska verkon materiaali ei ole polymeeri vaan valittaisiin mekaanisesti 

kestävämpi materiaali jolla olisi myös huomattavasti pienempi viruminen, kuten metalli-

materiaalilla. Vahvistusverkon oletetaan tuovan myös jäykkyyttä letkunrakenteeseen, 

mikä vähentäisi haihduttimessa esiintyvien höyryvirtausten aiheuttamaa letkujen liikku-

mista tai värähtelyä. Kuvassa 20 on esitetty tätä monen kerroksen letkurakennetta havain-

nollistava kuva 3d-mallista.  
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Kuva 20. Vertex 4g ohjelmalla mallinnettu kolmen kerroksen letkurakenne, jossa 

kahden HDPE kerroksen välissä lujitusverkko. 

Vaatimuksina on esitetty letkun ulkopinnan kostuminen ja sisäpinnan vedenhylkivyys. 

Mitä suurempi pintaenergia kiinteänaineen pinnalla on suhteessa nesteen pintajännityk-

seen, sitä parempi kostuminen on tällä pinnalla (Sabreen. 1991). Luvussa 7.5 todettiin 

Troughtonin esittämän pohjalta polyeteenin omaavan pienen pintaenergian. Tästä voi-

daan päätellä, että valittu materiaali HDPE olisi hyvä valinta letkun sisäpinnalle, mutta ei 

ulkopinnalle sen huonon kostuvuuden vuoksi. Paremmin toimivan letkurakenteen kan-

nalta olisi suotavaa, että ulkopinnalle saataisiin pintakäsittelyllä paremmat kostumisomi-

naisuudet. Vaihtoehtona on, että letkun ulkopinta muodostuu toisesta muovista, jolla on 

parempi kostuvuus. Tämän tyyppiset ratkaisut ovat jatkokehitysehdotuksia ja tämän dip-

lomityön osalta keskitytään yhden kerroksen HDPE letkun tarkasteluun. 

Yhdestä HDPE kerroksesta koostuva letkurakenne toimii lähtökohtana ja tätä voidaan 

käyttää materiaalintoimivuuden testauksessa. Yksinkertaisella rakenteella voidaan to-

deta, onko HDPE letku toimiva ratkaisu tämän diplomityön sovelluksessa, eli voiko tällä 

rakenteella ja valitusta materiaalista valmistettu letku lähtökohtaisesti toimia MVR-haih-

duttimen toimintaympäristössä. 

Optimaalisempi rakenne letkulle on monikerroksinen rakenne, jossa sisä- ja ulkopintojen 

kostumisominaisuudet olisivat erilaiset ja näiden kerrosten välissä olisi mahdollisesti 

vahvistusrakenne. Lujitusverkon tarkoitus on lisätä letku mekaanista kestävyyttä ja vä-

hentää virumista käytön aikana. Verkonrakenne ei kuitenkaan saa olla liian jäykkä, koska 

tämä estää vaatimuksissa esitetyn letkun supistumisen, mitä käytetään hyväksi letkuston 

puhdistuksessa. 
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7.1.1 Letkunrakennetarkastelu valmistuksen kannalta 

Kalvojenliittäminen letkuksi suoritetaan hitsauksella tai saumaamalla, koska tämän odo-

tetaan tuottavan parhaan lopputuloksen mahdollisimman yksinkertaista ja yleistä liittä-

mismenetelmää käyttäen. Liimaus HDPE materiaalille on hankalaa tämän alhaisen pinta-

energian vuoksi ja tästä syystä vaatisi pinnankäsittelyä sekä olosuhteisiin sopivan liiman 

valintaa. Mikään mekaaninen liitäntä tapa kalvolle ei myöskään vaikuta hyvältä ratkai-

sulta, koska letkun tulee olla tiivis ja kestää repeytymättä vaadittu paine-ero. Tämän 

vuoksi liittämismenetelmät letkun ja yläliittimen pinnan välille on rajattu hitsaus- ja sau-

mausmenetelmiin. 

Sauma voidaan muodostaa eri tavoilla, kuvassa 21 on esitetty kaksi tapaa. Kalvo voidaan 

liittää limittäin, jolloin sauma muodostuu letkun pintaan, kuvan 21 vasen puoli. Toinen 

tapa on liittää kalvot taittamalla toisiaan vasten, jolloin muodostuu ulkoneva pitkittäis-

suuntainensauma. 

 

Kuva 21. Letkun liittämisessä muodostuvat saumat. 

 

Limittäin muodostettava sauma tuottaa huomattavasti siistimmän letkunmuodon, verrat-

tuna vastakkain taitettuun saumaan. Limittäin muodostettu sauma antaa myös oletetta-

vasti paremman lujuuden paine-eron aiheuttaman voimaa vastaan, koska siinä esiintyy 

käytännössä vain leikkausjännitystä, eikä ns. peel rasitusta muodostu (Harper 1996 

s.7.12).  Pitkittäisessä saumauksessa esiintyy kuoriutumista (eng. peel), mikä heikentää 
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sauman kestävyyttä. Ulkonevasauma voi tuottaa myös ongelmia letkunpinnan tasaisen-

kostumisen saavuttamiseksi ja höyrynvirtaus saattaa aiheuttaa ulkonevaansaumaan turhaa 

liikettä ja tätä kautta myös koko letkustoon. Näiden seikkojen vuoksi sauman rakenteeksi 

valitaan limittäin muodostettava saumaus. 

Parhaat saumausmenetelmät ovat liitäntämenetelmiä käsittelevästä luvusta esitetyt kuu-

matyökalu- ja ultraäänihitsaus, koska nämä menetelmät soveltuvat valitulle materiaalille. 

Ottaen huomioon letkun pituuden, tulisi sauma muodostaa jatkuvalla saumauksella, joka 

onnistuu edellä esitetyillä hitsausmenetelmillä kuvien 14 ja 16 mukaan. Saumausta muo-

dostaessa erityisenä haasteena on letkunmuoto, koska nämä hitsausmenetelmät ovat tar-

koitettu pääasiassa tasomaisten komponenttien liittämiseen. Tämän vuoksi letkuksi sau-

mattavan kalvon kiinnitys ja hitsauspään vastakappaleet tulee suunnitella erikseen. Haas-

teena on, että limittäin muodostettavassa saumassa perus kiinnityksellä esimerkiksi ultra-

äänihitsauksessa alasimen pitäisi sijaita suoraa sauman alapuolella, mikä letkumaisessa 

rakenteessa olisi letkun sisällä. Ratkaisuna tähän on muodostaa alasimelle kiinnitysra-

kenne, joka mahdollistaa alasimen sijainnin suoraa sauman alapuolelle letkua saumatessa. 

Tukirakenne sallii kalvon taipumisen letkuksi, kuljetettaessa kalvo tukirakenteen läpi. 

Kuvassa 22 on esitetty yksi hahmotelma itse kehitetystä rakenneratkaisusta jatkuvan ult-

raäänihitsausprosessin suorittamista varten. 

 

Kuva 22. Jatkuvan ultraäänihitsausprosessin kokoonpano rakenteen havainnekuva. 

Yllä esitetty ratkaisu mahdollistaa polymeeriletkun valmistuksen jatkuvalla ultraää-

nisaumauksella, jossa sauma muodostuu limittäin letkunpintaan. Kuvan 22 esitetyn ra-

kenteen lisäksi tarvitaan mahdollisesti ohjausrakenteet letkun sivuille, joiden avulla kalvo 

taipuu letkun muotoon ja haluttuun halkaisijan mittaan. 

7.2 Kokoajatukin rakenteen ja valmistuksen tarkastelu 

Kokoajatukki on olennainen komponentti letkuston rakenteen ja valmistuksen kannalta, 

koska letkujen tulee olla liitettynä tähän rakenteeseen ja tämä komponentti kokoajatukin 
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tulee myös kestää letkurivin paino ja nosto tapahtuu kokoajatukin rakennetta hyväksi-

käyttäen. 

Komponentti koostuu putkirakenteesta, johon on kiinnitettynä supistusrakenteet ja erilli-

nen rakenne NGC-kaasujen kuljetukseen letkulle. Kokoajatukin molemmissa päissä on 

kiinnitysrakenteet, joiden avulla ne voidaan kiinnittää ja paikoittaa haihduttimen rungon-

rakenteisiin eli kiskoon. Rakenne on pitkittäissuunnassa symmetrinen, eli kokoajatukin 

perusrakenne ei muutu pituutta kasvattaessa, ainoastaan supistusrakenteiden lukumäärä 

muuttuu pituuden mukaan. Kuvassa 23 on esitetty pisimmän kokoajatukin mittapiirustus. 

Piirustuksessa on esitetty myös snap-fit vaihtoehdolle muodostettavat sisäiset kiinnitys-

rakenteet, jotka esitellään tarkemmin yläliitosta käsittelevässä luvussa. 

 

Kuva 23. Kokoajatukin mittapiirustus, jossa esitetty myös supistusrakenteiden sisäi-

set kiinnitysrakenteet. 

Materiaalivalinnan kannalta on määriteltävä kokoajatukkiin kohdistuva kuormitus, jol-

loin voidaan tarkastella millä materiaaleilla kyseinen rakenne on mahdollinen toteuttaa. 

Tarkempi yläliittimienrakenne määrittyy materiaalivalinnan mukaan, eli voidaanko letku 

liittää suoraa kokoajatukkiin materiaalienyhteensopivuuden ansiosta, vai tarvitaanko ko-

koajatukin materiaaliksi jokin jäykempi vaihtoehto, kuin HDPE. Rakenteen lujuudentar-

kastelu rajataan kokoajatukinputkeen, koska liittimien tarkka rakenne voi muuttua mate-

riaalivalinnan mukaan ja näin ollen liitäntä kohta muodostuu kokoajatukinputken ja siinä 

olevien reikienpintaan. Oletettavasti tämä tarkastelu muodostaa suuremmat jännitykset 

reikienpintaan, kuin supistusrakenteiden kanssa tehty tarkastelu, koska supistusrakenteet 

lisäävät materiaalia reikienpinnoille ja näin lisäävät oletettavasti mekaanista tukea raken-

teelle. Materiaalivalintaan mukaan otetaan kolme materiaalia PE, POM ja haponkestävä-

teräs. Vaihtoehto PE otetaan tarkasteluun, koska näin saadaan materiaalienyhteensopi-

vuus koko letkustolle ja tämä vaihtoehto olisi tästä näkökulmasta paras. POM on mukana 

tarkastelussa, koska näin saadaan rakenteelle suurempi jäykkyys verrattuna PE vaihtoeh-

toon, mutta kuitenkin voidaan saavuttaa letkustolle kevyt muovirakenne. Haponkestävä-

teräs on vaihtoehtona, koska tämä on haihduttimen putkiston lähtökohtainen materiaali ja 

tätä kautta todettu toimivaksi vaihtoehto kokoajatukin materiaaliksi. 

Rakenteenlujuuden tarkastelu on tehty Vertex 4g FEA työkalulla, eli FEM laskennalla. 

Huomioon on otettu letkun kokonaispaino sisältäen nestekerrokset (8,141 N). Tämä on 

pyöristetty arvoon 10 N, koska näin voidaan ottaa huomioon arvio supistusrakenteen pai-



48 

nosta ja lisästä laskentavarmuutta. Tämä 10 N voima on jakautunut tasaisesti reikienul-

kopinnalle, kohtisuorasti alaspäin. Kokoajatukin sisäinenpaine 0,1bar on myös huomioitu 

ja tämä muodostuu kokoajatukin putkensisäpinnalle. Rakenne on tuettu kiinteästi molem-

pien päiden pinnoista, mikä oletetaan vastaavan parhaiten lopullista kokoajatukin kiinni-

tystä haihduttimen rakenteisiin. Kuvassa 24 on esitetty FEM laskennan tulokset edellä 

esitetyillä asetuksilla. FEM analyysissä käytetään hyväksi Von Misesin myötöehtoa, 

koska tämä sopii materiaaleille, joiden myötämisessä hydrostaattinenjännitys on merki-

tyksetön (Salmi et al. 2008 s.227). 

 

 

Kuva 24. Von Misesin jännitys kokoajatukin rakenteessa, jossa NGC-kaasut kerä-

tään kokoajatukin päädystä alas. 

Suurin Von Misesin jännitys on noin 3,74 MPa ja se esiintyy reunimmaisen supistusra-

kenteen reiänsisäpinnalla kuvassa 25. Tarkempi sijainti ja arvo tälle voitaisiin saada ti-

hentämällä verkotusta reikienpinnoilla. Huomioitavaa on, että reikien kohdalle hitsataan 

supistusrakenne, jolloin myös tämä suurimman jännityksen kohta saa lisätukea ja näin 

ollen rakenne oletettavasti vahvistuu. Tämän voi todeta siitä, että suuremman NCG-kaa-

sujen letkun reiän kohdalle on mallinnettu tämän kiinnityspinta letkulle, joka pienentää 

Von Misesin jännitystä reiänpinnalla. Tämän rakenteen tehtävänä on toimia kiinnityspin-

tana NCG-kaasuja kuljettavalle letkulle ja lisäksi toimia tukevana rakenteena suurimman 

kokoajatukinputken reiänpinnalla. 
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Kuva 25. FEM laskennan suurimman Von Misesin jännitys. 

Verrattaessa tätä maksimijännityksen arvoa HPDE:n myötölujuuteen 18-30 MPA liit-

teessä B, voidaan todeta HDPE materiaalin sopivuus kokoajatukin rakenteen materiaa-

liksi. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että HDPE:n lujuus pienenee lämpötilan nous-

tessa, joten kyseinen vertailuarvo tulee olemaan lopullisesti pienempi. Tämän vuoksi tu-

lisikin valita kuitulujitteinenmateriaali, jos kokoajatukin materiaaliksi halutaan HDPE. 

Kokoajatukin materiaali vaikuttaa rakenteeseen letkun mahdollisten liittämismenetel-

mien vuoksi. Materiaalin ollessa yhteensopiva letkun ja kokoajatukin välillä, voidaan 

letku suoraa hitsata kokoajatukin supisterakenteeseen ja näin yksinkertaistaa letkuston 

rakennetta. Materiaalin ollessa POM tai haponkestäväteräs, ei hitsausliittämistä voida so-

veltaa ja täytyy liitäntä tehdä luvussa 8.2 esitetyllä tavalla. Alle on koottu yhteenveto 

taulukko 5 materiaalienvertailusta. 
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1. HDPE, kuituluji-

tettu 

2. POM 3. Haponkestävä teräs 

+ Materiaalien yhteensopi-

vuus koko letkustossa – pa-

ras mahdollinen liitettävyys 

+ Kevyt materiaali mahdol-

listaa kevyen rakenteen 

+ Materiaali on halpa 

-  HDPE:n jäykkyys ja me-

kaaninen kestävyys 

hunompi, kuin vertailuma-

teriaaleilla – kuitulujituk-

sella tätä voidaan kompen-

soida. 

 

+ Materiaalilla paremmat 

mekaaniset ominaisuudet 

kuin HDPE. 

+/- POM:n tiheys suurempi 

kuin HDPE, mutta pie-

nempi kuin haponkestävä 

teräs. 

- Muodostuu materiaalien 

yhteensopimattomuus – 

tarvitaan erillinen liitinra-

kenne. 

 

+ Mekaanisilta ominai-

suuksilta paras vaihtoehto. 

- Muodostuu painavampi 

letkusto rakenne 

- Muodostuu materiaalien 

yhteensopimattomuus – 

tarvitaan erillinen liitinra-

kenne. 

 

Taulukko 5. Kokoajatukkien vertailu taulukko kolmella eri materiaali vaihtoehdolla. 

7.2.1 Kokoajatukin valmistettavuuden tarkastelu 

Kokoajatukin osalta kaikki komponentit liitetään hitsaamalla. Kuitulujitetun HDPE vaih-

toehdon etuna on kuitenkin se, että supistusrakenteiden sisään ei tarvitse rakentaa kiinni-

tysrakenteita, jotka ovat esitetty kuvassa 26 ja esitellään tarkemmin yläliitosta koskevassa 

luvussa. Tämä ratkaisu yksinkertaistaa supistusrakenteita ja tätä kautta valmistettavuutta, 

koska ei tarvita työstää tarkkoja sisäisiämuotoja komponenttien sisään. Hitsauksessa täy-

tyy ottaa huomioon supistusrakenteiden etäisyys toisistaan, mikä voi asettaa tiettyjä ra-

joituksia hitsauslaitteiden rakenteille, koska hitsisauma täytyy muodostaa pieneen tilaan. 

Mahdollinen hitsausmenetelmä on esimerkiksi lankahitsaus ja tämänlainen laite on esi-

tetty kuvassa 26 ja vastaa luvun 7.5.2 Hot-Gas welding menetelmää. Hitsaus voidaan 

myös tehdä hot-tool welding menetelmällä, kun oikeanlainen hitsaustyökalu suunnitel-

laan tai löydetään valmiiksi soveltuva ratkaisu alihankkija yritykseltä. 
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Kuva 26. Lankahitsauspilli muovin hitsauskeen, Fluorotech (http://fluorotech.fi/hit-

sauspillit) 

Vaihtoehtoisesti kokoajatukki voitaisiin valmistaa myös haponkestävästäteräksestä tai ti-

taanista, mutta lähtökohtana olisi saada koko letkuston materiaaliksi muovi. Metallinen 

vaihtoehto ei kuitenkaan vaikuta juurikaan letkun liittämiseen, silloin kun letkun ja ko-

koajatukin välinen liitos tehdään mekaanisesti snap-fit tyyppisellä ratkaisulla ja tämän-

laisessa liitoksessa eri materiaalit voidaan yhdistää (Snap-Fit Design Manual 2007). Ku-

vassa 27 on esitetty yksi mahdollinen supistusrakenne ratkaisu, jossa on otettu huomioon 

hitsausksen helpottaminen. 

 

Kuva 27. Supistusrakenteen ja kokoajatukin putken rakenne hitsauksessa. 

7.3 Liittimien rakenne ja toteutusehdotus 

Liittimillä tarkoitetaan niitä komponentteja, joilla letkun ala- ja yläpää liitetään tuubile-

vyyn ja kokoajatukkiin. Yläliittimen tarkoitus on soveltaa silloin kun letkun ja kokoaja-

tukin välillä ei ole materiaalienyhteensopivuutta. Alaliitin tarvitaan joka tapauksessa, 
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koska tuubilevyn materiaali on metallia ja letkujen täytyy olla uudelleen asennettavissa 

tuubilevyyn. 

7.3.1 Yläliitoksen suunnittelu 

Snap-fit tyyppinen liitos muodostetaan siinä tapauksessa, jos kokoajatukin materiaaliksi 

valitaan jokin muu kuin HDPE, koska tämän tyyppisellä liitoksella voidaan liittää yhteen 

eri materiaalista valmistetut komponentit (Snap-Fit Design Manual 2007).  Snap-fit liitos 

voidaan kuitenkin muodostaa myös kokoajatukin HDPE ratkaisussa, mutta HDPE ratkai-

sussa on tarkoitus yksinkertaistaa letkuston rakennetta ja vähentää osien määrää, minkä 

materiaalienyhteensopivuus mahdollistaa. Vaatimuksena on tämän supisterakenteen si-

sältyminen myös uudessa haihduttimessa. Letkumateriaalin ollessa HDPE ja kokoajatu-

kin materiaalin POM, rajoittaa tai hankaloittaa se näiden komponenttien liittämistä, koska 

materiaaleilla on eri sulamislämpötilat ja viskositeetit (Throughton 2008 s.5). Rajoitta-

vana tekijänä on myös luvussa 7.5 todettu HDPE materiaalin vaikea liimattavuus. Näiden 

rajoitusten vuoksi liitoksen tulee toimia kahden eri materiaalin välillä ja asennuksen tulisi 

olla mahdollisimman helppoa. Tämän pohjalta päädytään luvussa 7.1.2 esiteltyyn snap-

fit tyyppiseen liitäntäratkaisuun, jossa letkun yläpäähän muodostetaan liitinrakenne, joka 

kiinnitetään kokoajatukin vastakappaleeseen. Tällä ratkaisulla voidaan saavuttaa kahden 

eri materiaalin liittäminen ja samalla muodostaa supisterakenne kokoajatukin ja letkun 

välille. Yläliittimenmateriaali valittaessa myös HDPE:ksi, ei letkun ja yläliittimen väliset 

liitos vaihtoehdot ole niin rajoittuneita, kuin kahden eri materiaalin liittäminen. Yläliitän-

tää esittävä mittapiirustus on esitetty kuvassa 28, jossa vasemmanpuoleinen liitin on let-

kuun kiinnitettävä yläliitin ja oikeanpuoleinen kappale on kokoajatukissa kiinni oleva 

vastakappale. 
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Kuva 28. Mittapiirustus yläliittimestä ja tämän vastakappaleesta. 

 

Liitäntä tyyppinä on Annular Snap-fit, jossa oletetaan materiaaliominaisuuksien pohjalta, 

että HDPE yläliitin joustaa ja POM materiaalista valmistettu vastakappale säilyy jäyk-

känä asentaessa, koska HDPE:n kimmokerroin on pienempi kuin POM:n (Materials Data 

Book 2003 s.11). Liittimien seinämävahvuudet ovat myös asetettu tukemaan tätä oletusta, 

niin kuin kuvasta 28 voidaan huomata. Letkun sisäisenylipaineen oletetaan myös osaltaan 

tukevan HDPE liittimen kiinnittymistä vastakappaleen sisäseinämää vasten. Vastakappa-

leen seinämänvahvuudella ja mekaanisesti kestävämmällä materiaalivalinnalla oletetaan 

poistavan liiallinen lämpöjännitys ja tätä kautta mahdollinen liittimien rikkoutuminen. 

Yllä esitetyn liitännän teoreettinen asennusvoima W voidaan laskea seuraavalla kaavalla 

𝑊 = 𝐵 ∗
𝜇+𝑡𝑎𝑛 𝛼

1−𝜇 tan 𝛼
          (22), 

jossa 𝜇 on materiaalinkitkakerroin, 𝛼 on viettokulma ja 𝐵 on poikittaissuuntainen voima. 

Voima 𝐵 voidaan laskea kaavalla 

𝐵 = 𝑦 ∗ 𝐷 ∗ 𝐸𝑠 ∗ 𝑋          (23), 

missä 𝑦 on päästösivu, 𝐷 on HDPE liittimen ulkohalkaisija,  𝐸𝑠 on materiaalille tyypilli-

nen secant-moduuli ja 𝑋 on geometriakerroin. 
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Geometriakerroin 𝑋 voidaan määritellä seuraavalla kaavalla 

𝑋 = 0,62
√(

𝐷

𝐷𝑖
−1)/(

𝐷

𝐷𝑖
+1)

[(
𝐷

𝐷𝑖
)

2
+1]/ [(

𝐷

𝐷𝑖
)

2
−1]−𝑣

        (24), 

missä 

𝐷𝑖 =  HDPE liittimen sisähalkaisija 

𝑣 = Poissonin vakio 

Edellä esitetyillä kaavoilla voidaan laskea teoreettiset arvot kuvan 28 liitännänasennus-

voimalle, joka on sama kuin liitoksen purkamisvoima, jos viettokulma 𝛼 on sama HDPE-

liittimen kiinnitysrakenteiden molemmilla puolilla. Liitos on suunniteltu pysyväksi, 

mutta voidaan myös suunnitella uudelleen irrotettavaksi ja asennettavaksi kun kiinnitys-

rakenteiden vastakkaisten sivujen viettokulma 𝛼 asetetaan yhtä suureksi molemmille puo-

lille. (Snap-Fit Joints for Plastics – A Design Guide) 

HDPE yläliittimelle saadaan materiaalille ominaiset arvot liitteen B taulukosta. Kuvasta 

28 nähdään liittimen geometriset arvot kaavoissa esiintyville termeille. 

 𝜇 = 0,136 

𝐸𝑠= 869 MPa 

𝑣 = 0,425 

Näillä arvoilla saadaan asennusvoimaksi W ≈ 92 N. Ottaen huomioon, että suunnitellussa 

liittimessä on useita kiinnitysrakenteita, tulee asennusvoimaksi jokaiselle kyseinen arvo. 

Asennuksen aiheuttama prosentuaalinen venymä ε= 2,08%, mikä on HDPE materiaalin 

sallituissa rajoissa. Letkunkokonaispaino muodostuu HDPE letkunpainosta ja pintojen 

nestekalvojenpainosta. Kokonaismassan aiheuttamaksi voimaksi muodostuu noin 7,23 N 

suuruiseksi. 

Huomioitavaan on, että kyseinen ratkaisu mahdollistaa yläliitoksen purkamisen samalla 

voimalla kuin mitä on asennusvoima- Yläliitos voidaan myös muodostaa pysyväksi, kun 

kulman α arvoksi asetetaan 90° kiinnitysrakenteen vastakkaiselle puolelle. Kuvassa 29 

on esitetty yläliitoksen muodostuminen asennettaessa. 
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Kuva 29. Yläliitoksen asennus kokoajatukin supistusrakenteeseen. 

Yläliittimeen kiinnitetty letku jää yläliittimen ja supistusrakenteen väliin ja oletuksena 

on, että yläliitos antaa lisä kiinnitysvoimaa myös letkun ja yläliittimen liitokselle. Yläliit-

timen ja letkun yhtenäinen materiaali HDPE mahdollistaa hitsausliitoksen tekemisen näi-

den välille. Letkunyläosan supistuessa voidaan yläliitin asettaa letkun sisään alakautta 

paikoilleen, jolloin alaspäin suuntautuva voima kohdistuu letkun supistusosan ja yläliitti-

men laajennusosan pinnoille. Tämä lähtökohtaisesti toimii liitoksena alasuuntaan kohdis-

tuvaa painoa vastaan, joten letkun- ja yläliittimenpinnan välistä hitsausta ei välttämättä 

tarvita. Kuvassa 29 on letkunpinnalle asetettu O-rengas tyyppinen elastomeerirengas, 

jonka tehtävänä on kiristyä letkun ja yläliittimen ympärille. Asennettaessa tämä rengas 

tiivistyy myös supistusrakennetta vasten ja välittää näin ollen lisäkiinnitysvoimaa letkun 

ja yläliittimen välille. Letkunyläosan saumaus muodostaa letkunyläosan supistukseen 

paksumman sauman vastakkaisille puolille. Yläliitintä asennettaessa supistusrakentee-

seen, jää nämä saumat yläliittimen ja supistusrakenteenpintojen väliin, mikä muodostaa 

kiinnitysvoiman letkunpintaan. 

Yläliitin toimii liittimenä letkun ja kokoajatukin välillä, kiinnittyen kokoajatukin supis-

tusrakenteeseen. Letku on liitettynä valmiiksi yläliittimenpintaan. Yläliitin on niin sano-

tusti urosliitin kokoajatukin supistusrakenteelle ja sen pinnassa on kiinnitysrakenteet, 

jotka kiinnittyvät supistusrakenteen kiinnitysrakenteisiin. Yläliittimenmateriaali on 

HDPE, koska letkun kanssa yhtenäinen materiaali mahdollistaa paremman liitoksen let-

kun ja yläliittimen välille. Kuvassa 30 on esitetty yläliittimenrakenne mittapiirroksena ja 

3d-mallin kuvana. 
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Kuva 30. Yläliittimen rakenne 

Taulukkoon 6 on kerätty yläliittimen tiedot materiaalista ja valmistusmenetelmästä. 

Rakenne Yläliitin 

Havainnekuva 

 

Materiaali HDPE 

Valmistusmenetelmä(t) Ruiskuvalu 

Valmistaja(t) MP-Plast Oy: Ruiskuvalu, Kokoon-

pano (Muurame) 

Plastone: Ruiskuvalu, Muottivalmis-

tus.  (Nurmijärvi) 

All-Plast: Ruiskuvalu, Ultraääni-

kitsaus/Kokoonpano 

 

Taulukko 6. Yläliittimen yhteenveto taulukko. 

7.3.2 Alaliitoksen suunnittelu 

Letkun ja tuubilevyn liitos täytyy muodostaa muovin ja metallin välille, rajoittaen liittä-

misvaihtoehtoja tyypillisiin mekaaniseen ja liimaukseen (Weber 2014). Tämän liitoksen 
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tulisi olla myös helposti irrotettavissa, joten liimaus ei sovellu tämän suhteen, eikä myös-

kään luvun 7.5 HDPE materiaalin liimauksen rajoitteiden vuoksi. Tästä johtuen myös 

letkunalaliitos tulisi muodostaa liittimen avulla. Ratkaisuna tähän on luvussa 7.4 esitetty 

paineliitos tyyppinen ratkaisu, jossa letkunalaosaan on kiinnitetty joustavaliitin, joka voi-

daan puristaa kokoon ja asentaa tuubilevynreikään. Liitin tämän jälkeen palaisi alkupe-

räiseenmuotoonsa ja kiinnittyisi tuubilevynpintoja vasten. Letkuun muodostuva ylipai-

neen oletettaisiin tuovan lisäkiinnitysvoimaa alaliitokselle. Huomioitavaa on, että alalii-

tos ei joudu kannattelemaan mitään rakennetta, verrattuna yläliitokseen. Alaliittimen teh-

tävänä on lähinnä paikoittaa letku tuubilevynreikien kohdalle, muodostaen tarpeeksi tii-

viin liitoksen, jotta höyryvirtaus kulkeutuu letkun sisään ja kondensoitunut vesi pääsee 

valumaan alas. Tämä liitos iteroitu luvun 7.4 paineliitoksen pohjalta.  

Liittimenmateriaali tulisi olla joustavaa, koska tarkoitus on saada työnnettyä liitin osittain 

tuubilevynreiän läpi. Ideana on, että joustavaliitin voitoisiin manuaalisesti asentaa tuubi-

levynreikään, jolloin liitin laajenisi ja kiinnittyisi tuubilevynpinnoille. Mahdollisuuksina 

on, että alaliitin kiinnittyisi tuubilevyn höyryn tulopuolenpintaan, reiänseinämää vasten, 

jossa olisi mahdollisesti lisänä kiinnitysrakenne. Vaatimuksina alaliittimelle on joustava-

rakenne, joka mahdollistaa edellä esitetyn asennuksen. Alaliittimenmateriaalilla tulee olla 

vähintään sama lämmönkestävyys kuin letkulla. Letkun ja alaliittimen välinen liitos tulisi 

myös voida muodostaa helposti ja lujaksi, eli materiaalien tulisi olla yhteensopivia liittä-

misen näkökulmasta. 

Seuraavaksi on esitetty vaihtoehtoja alaliittimenrakenteelle. Liitin tulee olemaan halkai-

sijaltaan hieman suurempi kuin 50mm, jolloin se voidaan painaa tuubilevynreikään. Seu-

raavassa kuvassa 31 esitetty kolme vaihtoehtoista rakennetta alaliitoksenliittimelle. 
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Kuva 31. Vaihtoehtoiset alaliitin rakenteet 

Kustannustehokas vaihtoehto on valmistaa liitin, joka toimii ilman tuubilevyn lisäkiinni-

tysrakenteita. Liittimenmateriaalin tulee olla joustavaa ja tämän lisäksi HDPE letku tulisi 

voida liittää alaliittimeen mahdollisimman helposti ja varmasti. Lasittumislämpötila Tg 

LDPE materiaalilla on huomattavan paljon alle huoneenlämpötilan, mikä merkitsee ma-

teriaalinjoustavuutta (Rosato 2004 s.49). Tästä päätellen LDPE olisi soveltuva materiaali 

alaliittimenmateriaaliksi. 

Alaliittimenmateriaaliksi valitaan joustava materiaalivaihtoehto tai vaihtoehtoisesti ra-

kenne suunnitellaan joustavaksi. Letku liitetään alaliittimensisäpintaan, jossa komponent-

tien pintojen välille muodostetaan tarpeeksi luja liitos. Liitin voidaan puristaa kokoon ja 

asettaa tuubilevynreikään, jolloin se laajentuu alkuperäiseenmuotoonsa, kiinnittyen tuu-

bilevynreiänpintoihin. 

Joustavan materiaalin liitinvaihtoehdossa, joustavuus saavutetaan oikealla materiaaliva-

linnalla. Alaliittimen materiaaliksi valitaan LDPE, joka on joustava materiaali ja kestää 

haihduttimen olosuhdevaatimukset. LDPE on myös hitsauksen kannalta mahdollisesti yh-

teensopiva HDPE:n kannsa, koska näiden materiaalien sulamispisteiden lämpötila-alueet 

ovat lähellä toisiaan. Letkun (HDPE) sulamislämpötila hieman korkeampi, mutta hitsat-

tava materiaalimäärä, eli seinämänvahvuus, on pieni verrattuna alaliittimen ainevahvuu-

teen. Joustavuus voidaan saavuttaa myös muilla materiaaleilla, kuten elastomeereillä, 

mutta hitsausliitos on tässä tapauksessa rajattu pois. Joustavan materiaalin alaliittimen 

mahdollinen rakenne on esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 32. Joustavan materiaalin alaliittimen rakenne. 

Seuraavassa kuvassa esitetty joustavan materiaalin käyttäytyminen asennuksessa, kun 

alaliitintä puristetaan ulkoreunoilta. Kuvan 33 FEM-laskenta on tehty Vertex 4g ohjel-

mistolla ja ns. puristusvoimaksi on asetettu noin 10kg painoa vastaava voima.

 

Kuva 33. Alaliittimen asennuksen muodonmuutos. 

Alaliittimen joustavuus voidaan saavuttaa myös suunnittelemalla rakenne joustavaksi. 

Näin materiaaliksi voidaan valita letkun kanssa yhtenäinen HDPE materiaali, jolloin saa-

vutetaan paremmat liittämismahdollisuudet, koska komponenttien materiaalit ovat yh-

teensopivia. Tämän tyyppinen ratkaisu on esitetty seuraavassa kuvassa 34. 
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Kuva 34. Alaliittimen mittapiirustus joustavalla rakenteella 

Kuvassa 35 on esitetty joustavan rakenteen käyttäytyminen asennettaessa, kun puristus 

voima vastaa noin 10kg:n aiheuttamaa voimaa. 

 

Kuva 35. Joustavan rakenteen käyttäytyminen asennuksessa. 

 

Alaliitin valmistetaan ruiskuvalumenetelmällä. Tämä valmistusmenetelmä soveltuu mo-

lempiin rakenteisiin, joustavan materiaalin ja joustavan rakenteen vaihtoehdoille. Ruis-

kuvalu vaatii muotin suunnittelua ja valmistusta, joten prototyyppivaiheessa tämä mene-

telmä on aikaa vievä ja prototyyppikomponentin kappalehinta korkea. Prototyyppiliitti-
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met voitaisiin mahdollisesti valmistaa lastuavilla työstömenetelmillä, mutta ohuet seinä-

mänvahvuudet ja joustavat materiaalit voivat tuottaa ongelmia tässä tapauksessa. Mah-

dollisuus on myös valmistaa liittimistä pikamallit esimerkiksi lasersintrauksella, jolloin 

vältytään muottien valmistukselta. Taulukkoon 7 on kerätty alaliittimien vertailutiedot 

yhteenvetona. 
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Rakenne Joustava materiaali Joustava rakenne 

Havainnekuva 

  

Materiaali LDPE  HDPE 

Valmistusmene-

telmä 

Ruiksuvalu Ruiskuvalu 

Valmistaja(t) MP-Plast Oy: Ruiskuvalu 

Plastone: Ruiskuvalu, 

Muottivalmistus.  

Frii-Plast Oy: Ruisku-

valu, 3D-pikamallit  

Virtain Muovityö Oy: 

Ruiskuvalu, Lasersintraus.  

MP-Plast Oy: Ruiskuvalu  

Plastone: Ruiskuvalu, 

Muottivalmistus.   

Frii-Plast Oy: Ruisku-

valu, 3D-pikamallit  

Virtain Muovityö Oy: 

Ruiskuvalu, Lasersintraus.  

Kommentit Materiaali valinta saattaa 

rajoittaa liittämismenetel-

miä. 

Valitun materiaalin tulee 

täyttää sille asetetut vaati-

mukset, varsinkin lämpö-

tila vaatimus olennainen. 

Yhtenäinen liittimen ra-

kenne. 

Sisään asetettu letku ei 

hankaa metalliseen tuubi-

levyyn. 

Materiaaliksi voidaan va-

lita myös HDPE, jolloin 

liittämismenetelmät va-

paammin valittavissa. 

Materiaali kestää varmem-

min samat olosuhteet kuin 

letku. 

Monimutkaisempi ra-

kenne. 

Letku voi hankautua tuu-

bilevyn pintaa vasten. 

Taulukko 7.  Alaliittimien vertailutaulukko 
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8. MUOVILETKUISEN HAIHDUTTIMEN LOPULLI-

SEN KOKOONPANON TARKASTELU 

Luvussa esitellään haihduttimen kokoonpanoehdotus diplomityön edellisten lukujen poh-

jalta. Ehdotuksissa on otettu huomioon uudelle haihduttimelle asetetut vaatimukset ja py-

ritty muodostamaan modulaarinen rakenne.  

8.1 Letkuston lopullinen rakenne-ehdotus 

Ensisijainen vaihtoehto on muodostaa letkustolle materiaalienyhteensopivuus ja tästä 

syystä kokoajatukin ensisijainen materiaalivaihtoehto on aiemmin esitelty kuitulujitettu 

HDPE. Materiaalienyhteensopivuuden vuoksi voidaan letkuston liitäntä muodostaa mah-

dollisimman yksinkertaisesti hitsaamalla. Tämä ratkaisu vähentää liittimien määrää, kun 

letkuun kiinnitettävä liitintä ei tarvita, ja poistaa myös tarpeen supistusrakenteen sisäisil-

lekiinnitysrakenteille. Kuvassa 36 on esitetty räjäytyskuva letkurivin kokoonpanosta, kun 

tarkastellaan ensisijaista materiaali- ja rakennevaihtoehtoa. Rakenteessa huomioitavaa 

on, että NGC-kaasujenletkulle oleva kiinnitysrakenneputki tulee olemaan oma kompo-

nenttinsa, koska tällöin ei vaadita valumenetelmiä kokoajatukinputken valmistukseen. 

Tämä vuoksi voidaan letkuston rakenne valita myös ympyrämäinen rakenne. Kokoajatu-

kin materiaali valitaan yhteensopivaksi HDPE letkun kanssa ja komponentin rakennetta 

voidaan saada lujemmaksi esimerkiksi kuitulujitteisella HDPE materiaalivalinnalla. 

 

Kuva 36. Letkusto rivin rakenne kuitulujitetulla HDPE kokoajatukilla ja NGC-kaa-

sujen kuljetuksella alas pääty letkua pitkin. 
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Kuitulujitettu HDPE kokoajatukki ratkaisun etuna on koko letkusto materiaalinyhteenso-

pivuus ja näin saadaan suunniteltua liitännän kannalta paras vaihtoehto. Näin saadaan 

myös kevyempi ja yksinkertaisempi kokonaisrakenne, koska HDPE on materiaalina ke-

vyempi kuin toinen muovivaihtoehto POM tai haponkestäväteräs. Kokoajatukkikokoon-

panon valmistus yksinkertaistuu, koska ei tarvitse suunnitella erillistä yläliitintä, eikä 

kiinnitysrakenteita supistusrakenteen sisään.  

8.1.1 Letkuston komponenttien väliset liittämismenetelmät 

Letku – supistusrakenne/yläliitin 

Letkun ja supistusrakenteen välinen liitos muodostetaan hitsaamalla. Paras ratkaisu on 

muodostaa kyseinen liitos supistusrakenteen sisäpintaan, jolloin höyrynpaineen aiheut-

tama voima kohdistuu hitsauspintaan painaen letkunpintaa supistusrakenteenpintaa vas-

ten. Toinen vaihtoehto on muodostaa hitsauspinta supistusrakenteen ulkopintaan. Tässä 

tapauksessa kuitenkin sisäisenhöyrynpaineen muodostama voima kohdistuu supistusra-

kenteenpintaan ja aiheuttaa oletettavasti peel kuormitusta letkun ja supistusrakenteen ra-

japinnassa. 

Hitsausliitos voidaan muodostaa kuumatyökaluhitsausmenetelmällä, sulattaen letkun ja 

supistusrakenteen pinnat yhteen. Sisäpuolelle muodostettava hitsauspinta voi kuitenkin 

osoittautua hyvin hankalaksi muodostaa, koska hitsaustyökalu tulisi saada supistusraken-

teen ja letkun sisään. Supistusrakenteen yläpään halkaisija on pienempi kuin alapään, jo-

ten yläkautta sisään työnnettävä hitsaustyökalun koko rajoittuu huomattavasti. Ala kautta 

työnnettäessä, työkalun koko ei ole rajoittavatekijä, mutta haasteena on letkunpituudesta 

aiheutuvat haasteet. 

Letku -  alaliitin 

Letkun ja alaliittimen välinen liitos tehdään myös kuumatyökaluhitsausmenetelmällä. 

Tämä liitos tulisi muodostaa liittimensisäpintaan, koska näin ohut letkunseinämä ei ole 

kosketuksissa metallisen tuubilevyn pintaan tai reunoihin. Ottaen huomioon myös alaliit-

timen muodon, olisi ulkopinnalle muodostettava hitsauspinta hyvin haastava muodostaa. 

Alaliittimen hitsauksessa hitsaustyökalu voidaan helposti asettaa alaliittimen sisäpuo-

lelle, koska tässä tapauksessa ei ole rajoittavia geometrioita, eikä letkunpituudesta aiheu-

tuvia ongelmia. 

8.2 Haihduttimen ulkokuori ja yhteet 

Haihduttimen ulkokuori on poikkileikkaukseltaan ympyrä, koska tämä geometria on läh-

tökohtaisesti paineenkestoltaan parempi ja näin ollen voidaan säästää materiaalikustan-

nuksissa ja saada kevyempi rakenne. Höyry otetaan ulos alhaalta ja pumpataan takaisin 
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haihduttimen sivuilta tuubilevyn alapuoleiseen kammioon. Tämä ratkaisu vähentää höy-

ryputken pituutta, verrattuna esimerkiksi yläkautta ulos otettavaan höyryyn Ottaen huo-

mioon, että haihduttimen yläosa on irrotettavissa, alhaalle rakennetut yhteet eivät vaikuta 

haihduttimen yläosan vaihtoon. Haihduttimen alaosaan valuva lipeä pumpataan kierto-

pumppujen avulla lipeäputkilinjaa pitkin haihduttimen yläosan suuttimille, joista se ja-

kaantuu uudelleen letkunpinnoille. 

Haihduttimen alaosassa tulisi olla erillinen suljettava aukko, jota kautta letkun vaihtoa 

suorittava henkilö pääsisi haihduttimen sisään. Tämän ratkaisun tarkoitus on helpottaa 

letkun vaihtoprosessia, koska muussa tapauksessa vaihtoa suorittavan henkilön tulisi kul-

kea yläkautta haihduttimen alaosaa. Näin voidaan suorittaa vaihto turvallisemmin ja ole-

tettavasti nopeammin. Huomioitavaa on, että tämä ratkaisu on toimiva ennen kaikkea sil-

loin, kun tarkastellaan täysimittaista haihdutinta. Matalammassa haihduttimessa tämä 

voitaisiin mahdollisesti toteuttaa ilman alaosaan suunniteltua aukkoa. 

8.3 Haihduttimen muiden komponenttien tarkastelu 

Muut komponentit esitellään vain lyhyesti, koska tämän diplomityön pääpaino on letkus-

ton rakenteen ja toimivuuden tarkastelussa. Nämä seuraavat komponentit esitellään, 

koska muoviletkuisen MVR haihduttimen rakenne vaatii näiden komponenttien rakenne-

muutoksia. Tämän diplomityön osalta näistä komponenteista esitellään näkökulmat, jotka 

pitää ottaa huomioon jatkotutkimuksien osalta. Seuraavien komponenttien tarkastelu on 

suoritettu pitkälti yrityksen asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta ja 

näkökulmat liittyvät pääosin yrityksen käyttämään haihdutin tekniikkaan. 

8.3.1 Höyrynvirtauksenohjaus ja letkuntukirakenne uudessa 

haihduttimessa 

Höyrynvirtauksenohjaus ja letkujentukirakenne toteutetaan ristikkomaisella rakenteella. 

Komponentti muodostuu toisiaan vastaan poikittain asetetuista levyistä, jotka ovat kul-

massa toisiinsa nähden. Kuvassa 37 on esitetty tätä komponenttia havainnollistava ra-

kenne, josta voidaan nähdä yhden letkun läpivienti ja levymäisten rakenteiden muodos-

tama geometria. 
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Kuva 37. Grid baffle kokoonpanon havainne rakenne (General presentation 2016, 

Rinheat Oy) 

Oletettavana ongelmana on ohuen letkun hankautuminen rakenteen kulmia vasten höy-

rynvirtauksen aiheuttamasta liikkeestä, aiheuttaen letku ennen aikaisen rikkoutumisen. 

Lähtökohtaisesti komponentti on valmistettu haponkestävästäteräksestä, jolloin muovi-

letkun hankautuminen ja rikkoutuminen olisi varsin todennäköistä. Ratkaisuna olisi vaih-

taa komponentin materiaaliksi esimerkiksi kuitulujitettu HDPE, mutta tämä vaihtoehto 

vaatisi lisätutkimusta rakenteen tarpeellisen lujuuden määrittämisessä, sekä soveltuvan 

valmistusmenetelmän selvittämiseksi. Toinen vaihtoehto on päällystää metallinen sisä-

pinta, jolloin hankautumisesta aiheutuvaa letkurikkoa voitaisiin oletettavasti vähentää. 

Haihduttimelle asetettuna vaatimuksena on rikkoutuneiden letkujen vaihto ja tämän työ-

vaiheen mahdollisimman helppo suorittaminen. Letku on materiaaliominaisuuksiltaan 

joustava, mikä mahdollistaa muoviletkun viemisen rakenteen läpi. Huomioon otettavana 

näkökulmana on alaliittimen läpivienti. Valittaessa joustavan materiaalin LDPE liitin, 

voidaan olettaa liittimen vieminen mahdollisimman vaivattomaksi ritilämäisen rakenteen 

läpi. Läpivieminen vaatii hoitotasojen asettamista tämän rakenteen kohdalle, jotta letku-

jenvaihto ja manuaalinen asennus voidaan suorittaa mahdollisimman helposti ja nopeasti.  

8.3.2 Putkistolinjojen tarkastelu 

Putkistosuunnitteluun otetaan mukaan lipeä- ja höyryputket. Lipeäputkiston kaksi linjaa 

lähtevät haihduttimen alaosasta ja liittyvät kiertopumpuille, jotka pumppaavat lipeän put-
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kea pitkin ylös suuttimille. Syöttöhöyrynputket tuovat syöttöhöyryn sisään letkuston mo-

lemmille puolille tuubilevyn alapuoliseen kammioon. Kompressorin imupuolella oleva 

höyryputki ottaa höyryn haihduttimen alaosasta ulos. Tämä ratkaisu säästää putkilinjan 

pituudessa, mutta ennen kaikkea yksinkertaistaa haihduttimen yläosan moduulin raken-

netta ja näin ollen letkunvaihto voidaan toteuttaa mahdollisimman helposti yläkautta. Jat-

koehdotuksena olisi sijoittaa kompressori sisälle haihduttimen kokoonpanoon ja näin saa-

daan muodostettua yhtenäisempi kokoonpano. 

Putkisto mitoitetaan käyttäen putkistolle määriteltyä maksimivirtausnopeutta, jonka poh-

jalta määräytyy putkiston minimihalkaisija. Tämän pohjalta voidaan valita standardien 

mukainen putkikoko, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Liitteeseen 4 on laskettu 

alustavat mitoituslaskelmat näille putkilinjoille, purki kokojen laskennan avaus ei kuiten-

kaan ole tämän diplomityön kannalta olennaisessa osassa, koska se ei vaikuta muovilet-

kuston rakenteisiin. Liuoksen putkilinja tulisi soveltua päältä vaihdettavalle letkustolle. 

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi laippa liitoksella. Toinen vaihtoehto olisi erillinen 

putkiliitin komponentti, joka voitaisiin irrottaa ja asentaa uudestaan. 

 

8.3.3 Hoitotasojen sijoittaminen kokoonpanoon 

Hoitotason sijoittamisessa tarkastellaan letkuston vaihdettavuutta, koska hoitotasojen 

asettaminen oikeaan kohtaa mahdollistaa haihduttimelle asetetun letkuston manuaalisen 

vaihdettavuuden. Letkuston vaihdon näkökulmasta hoitotaso voitaisiin sijoittaa haihdut-

timen yläosaan haihduttimen vaipan ulkopuolelle. Toinen hoitotaso tulisi sijoittaa haih-

duttimen sisään kahden letkuston välille. Nämä vaihtoehdot ovat esitetty kuvassa 38. 
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Kuva 38. Haihduttimen hoitotasojen sijoittumaminen letkuston vaihtoa varten. 

Esitetty hoitotasojen paikoitus ehdotus mahdollistaa letkurivin irrottamisen manuaalisesti 

haihduttimen yläosassa. Haihduttimen alaosassa tulee olla myös erillinen hoitotaso, jotta 

alaliittimet voidaan irrottaa tuubilevyn rakenteista mahdollisimman sujuvasti ja turvalli-

sesti. 

8.3.4 Haihduttimen yläosamoduuli ja suuttimet 

Haihduttimen yläosa tulisi olla irrotettavissa ja nostettavissa letkuston vaihdon mahdol-

listamiseksi. Yksinkertaisin tapa on suunnitella tämä laippaliitoksella. Haihduttimen kuo-

ren yläosan ja muun kuoren välille muodostettaisiin laippaliitos. Tämä ratkaisu vaatii kui-

tenkin tarkempaa suunnittelua tarvittavan lujuuden määrittämiseksi, joten sitä ei tämän 

diplomityön osalta tarkemmin tarkastella. 

Suuttimien tulisi olla myös irrotettavissa, mutta tämä pitäisi letkuston nopean vaihdon 

kannalta suorittaa samalla kun haihduttimen yläosa irrotetaan. Vaihtoehtona on rakentaa 

haihduttimen yläosasta oma moduuli, joka koostuisi haihduttimen yläosan kuoresta ja 

tämä sisältäisi suuttimet samassa moduulissa. 
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8.3.5 Pisaranerottimen sijoittaminen ja rakenne 

Pisaranerotin sijoitetaan haihduttimen alaosaan, koska sisään tulevan höyryn putkiyhde 

on sijoitettu alaosaan. Komponentin sijoituspaikka alaosassa ei myöskään vaikuta letkus-

ton vaihtoon, verrattuna jos höyryn sisääntulo ja pisaranerotin sijoitettaisiin haihduttimen 

yläosaan. Haihduttimen puhallin on sijoitettu todennäköisesti lähelle maatasoa, joten ala-

osaan sijoitettuna voidaan myös säästää putkilinja pituudessa ja vähentäisi putkilinja lii-

toksen suunnittelua letkuston vaihdettavuuden näkökulmasta.  

Pisaranerotin voidaan nähdä kuvassa 38. Pisaranerottimen yläpuolella on kolmiomainen 

levyrakenne, johon pisaranerotin kiinnittyy. Liitteessä D on esitetty pisaranerottimen 

alustava mitoitusarvo. 

8.4 Kokoonpano yhteenveto ja omat päätelmät 

Parhaaksi ratkaisuksi muoviletkuiselle haihduttimelle todetaan kokoonpano, jossa on ylä-

kautta vaihdettava letkusto. Haihduttimen yläosa muodostaa oman nostettavan moduulin, 

joka on kiinnitetty haihduttimen muuhun rakenteeseen laippaliitoksella. Tämän ratkaisun 

etuna on letkuston vaihdettavuuden mahdollistaminen. Jatkotutkimus on kuitenkin tämän 

suhteen välttämätöntä, jotta voidaan määritellä oikean tyyppinen kiinnitysmekanismi tar-

kemmin. Moduulin sisältämien suuttimien ja moduulin tarkempi kokoonpano vaatii myös 

jatkotutkimuksia. 

Letkuston osalta materiaalienyhteensopivuus valmistettavuuden näkökulmasta mahdol-

listaa yksinkertaisimman rakenteen toteuttamisen. Kaikki letkuston komponentit voidaan 

liittää hitsausmenetelmillä ja tämä ratkaisu vähentää eri valmistusmenetelmien käyttöä 

tarvittavien liitosten muodostumiseksi. Letkuston komponenttien liittäminen hitsausme-

netelmillä mahdollistaa komponenttien yksinkertaisemman rakenteen ja poistaa tarpeen 

valmistaa esimerkiksi monimutkaisia valukappaleita, mikä edelleen mahdollistaa eriko-

koisten kokoajatukkien kustannustehokkaan valmistuksen ja tätä kautta ympyrämäisen 

letkujen järjestymisen poikkileikkauksessa. 

Letkuston vaihto suoritetaan letkun ylä- ja alaosassa. Ensimmäisessä vaiheessa letkurivi 

irrotetaan haihduttimen kiskosta kokoajatukin päätyjen kohdalta. Alaosasta letkun jous-

tava alaliitin irrotetaan tuubilevynrei’istä. Tämä vaihe tulisi suorittaa erillistä työkalua 

käyttämällä, jonka avulla alaliitin voitaisiin irrottaa helpommin. Huomioitavaa on, että 

vaihdettava letku voidaan rikkoa vaihdon yhteydessä. Letkuston polyeteeni materiaali 

mahdollistaa kevyen letku rakenteen, mikä mahdollistaa kevyen noston ja letkurivi voi-

daan suoraa nostaa, tai mahdollisesti vetää, haihduttimesta ulos ja höyrynvirtausta ohjaa-

van rakenteen läpi. Uudet letkurivit nostetaan haihduttimen yläosaan ja letkut ohjataan 

manuaalisesti oikeille paikoilleen läpi haihduttimenrakenteen. Alaosassa joustava-alalii-

tin voidaan puristaa tuubilevynreikien sisäpinnoille, jolloin letku kiinnittyy alaosasta. 

Muita huomioitavia seikkoja letkuston vaihdossa ovat tuubilevyn mahdollinen keskeltä 
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nouseva kallistuskulma, mikä mahdollistaa liuoksen valumisen sekä oletettavasti helpo-

maan manuaalisen alaliittimen vaihdon. Letkurivin kevytrakenne mahdollistaa kevyen 

noston ja metalliputkeen verrattuna HDPE letku voidaan puristaa kokoon, tai esimerkiksi 

rullata, mikä helpottaa nostoa huomattavasti. Letkurivien nosto voidaan suorittaa mah-

dollisesti useammalle riville kerrallaan ja näin ollen koko letkuston sujuva ja yhtäaikainen 

vaihto on mahdollinen. 
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9. SAUMAUSMENETELMÄN TESTAUS 

Testaus suoritetaan letkumateriaalin saumaamismenetelmän tarkemman tarkastelun suo-

rittamiseksi ja on suoritettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston pakkausteknii-

kan laboratorion kanssa. Testaus on rajattu letkumateriaalin saumauksen testaamiseen, 

koska letkun toimivuus on uuden haihduttimen toimivuuden kannalta olennaisin kompo-

nentti. Testauksen laajuutta on rajoittanut tämän diplomityön laajuuteen sopivaksi, pyr-

kimyksenä on kuitenkin luoda testauksella lisäarvoa diplomityöhön ja suunnitella tes-

tauksen tavoitteet tämän mukaisesti. 

9.1 Testauksen tavoitteiden asettaminen 

Testauksen tavoitteet muodostuvat kolmesta tavoitteesta, jotka esitellään seuraavaksi. 

Nämä tavoitteet ovat mitoitettu testaukseen laajuuteen nähden sopiviksi, eli sellaisiksi 

jotka ovat realistista tarkastella ja saavuttaa tämän diplomityön puitteissa. Pääasiassa ta-

voitteet kohdistuvat sauman muodostuksen tarkasteluun ja asetettujen tavoitteiden poh-

jalta voidaan päätellä, kuinka järkevä testattu saumausmenetelmä on letkun valmistuk-

sessa. Kannattaako valmistusmenetelmän jatkokehitys letkun muodostamisessa, vai 

osoittaako testaus ultraäänisaumauksen huonoksi valmistusmenetelmäksi, että tämä voi-

daan poissulkea. 

Ensimmäinen tavoite on todistaa juuri tämän kyseisen kalvomateriaalin saumattavuus, eli 

voidaanko ylipäätään sauma muodostaa kyseisellä menetelmällä ja valitulla letku materi-

aalilla. Oletettavaa on esimerkiksi taulukon 4 mukaan sanoa, että saumaus onnistuu po-

lyeteenillä, mutta kuinka se onnistuu juuri tällä materiaalilla ja kalvorakenteella. 

Toinen tavoite on todeta testauksessa muodostetun sauman laatu yleisellä tasolla. Tämä 

tarkoittaa silmämääräistä tarkastelua, kuinka kalvot ovat saumautuneet yhteen ja kuinka 

tasainen ja siisti saumasta muodostuu. Löydetään esimerkiksi mahdollisia toistuvia me-

kanismeja, jotka muodostavat ongelmia saumaukseen, tai aiheuttavat häiriöitä sauman 

muodostuksessa. Tarkastellaan myös, kuinka luja liitos muodostuu kalvojen välille, 

aluksi manuaalisesti käsin vetämällä, mutta tarkemmin tätä voidaan tarkastella vielä ve-

tokokeella. 

Kolmas tavoite on todeta mahdolliset haasteet, jotka liittyvät tähän saumausmenetelmään 

tarkasteltaessa varsinaisen letkurakenteen valmistettavuuden näkökulmasta. Testauksen 

pohjalta päätellään, onko saumaus järkevä tapa muodostaa haluttu letkurakenne. Saumaus 

menetelmän toimivuutta ja haasteita verrataan yhtenäisen kalvon valmistuksen haastei-

siin ja toimivuuteen. 



72 

9.2 Testilaitteisto ja saumojenvalmistus 

Saumausmenetelmäksi testausta varten käytettiin ultraäänisaumauslaitetta, jonka tarkem-

mat tiedot löytyvät liitteestä C. Testauslaitteistolla ei voida valmistaa jatkuvaa saumaa ja 

sauman pituus ja leveys on rajattu laitteeseen valmiiksi asennetun äänipään ja alasimen 

mukaan. Tämä testausmenetelmä on valittu sen vuoksi, koska ultraäänisaumauksella voi-

daan muodostaa jatkuvaa saumaa, kuten luvussa 7.5 todetaan. 

Testimateriaaliksi valittiin RaniMoBar blue UV P-marked 1500/3000 X 0,20MM, koska 

tämä materiaali valittiin parhaiten soveltuvaksi lämpöpinnanmateriaaliksi lujuuden ja 

koska tämän kalvon materiaalipaksuus on lähimpänä luvussa 6.3 teoreettisesti laskettua 

letkunpaksuuden arvoa 145 µm. Kalvorullasta leikattiin noin 3cm paksuisia ja noin 10cm 

pituisia testisiivuja. Nämä testisiivut leikattiin poikittaissuunnassa kalvon rullaussuuntaa 

vastaan. Näitä testipaloja leikattiin yhteensä 20 kappaletta, joista saatiin yhteensä 10 kap-

paletta onnistuneita saumoja. 

Testaus aloitettiin ensin asettamalla kaksi satunnaisesti leikattua kalvon kappaletta vas-

takkain ultraäänisaumaus alasimen ja äänipään väliin koko pituudella, jotta saataisiin sää-

dettyä ultraäänilaitteisto tälle materiaalille sopivaksi. Ensimmäisenä ongelmana huomat-

tiin, että kaksi kalvon palaa eivät pysyneet paikoillaan äänipään värähdellessä ja saumaa 

ei saatu suoraksi ja kaksi kalvopalaa saumautui vain osittain yhteen. Huomattiin myös, 

että ultraäänilaitteiston teho ei välttämättä riitä tämän koko pituisen ja paksuisen sauman 

muodostumiseen kyseisellä materiaalilla. Näiden seikkojen vuoksi päätettiin muodostaa 

lyhyempi sauma, jotta laitteiston säätö helpottuisi ilman teho rajoituksia. Seuraavaksi lei-

kattiin edellisessä kappaleessa esitetyn mittaisia kalvopaloja, jotka asetettiin osittain toi-

siaan vastakkain. Tässä kuitenkin sama ongelma toistui, eli äänipään värähtely aiheutti 

kalvojen liikkumisen saumauksen aikana ja näin sauman muodostaminen ei onnistunut ja 

ilmeni myös kalvon repeämistä. Ratkaisuna tähän oli asettaa molempien kalvo kappalei-

den päälle saman levyinen päällystämätön kartonkipala ja asettamalla tämä ultraäänilait-

teeseen kuvan 39 mukaisesti. Tämä ratkaisu osoittautui suhteellisen toimivaksi ratkai-

suksi ja kahden kalvo kappaleen liike äänipään värähtelyn aikana saatiin minimoitua ja 

näin saatiin valmistettua laadultaan huomattavasti parempi sauma. Kartonki ei myöskään 

tarttunut HDPE kalvoon, kuin erittäin vähäisesti ja kartonki palat saatiin helposti käsin 

irrotettua sauman kohdalta. Liitteessä E on kuva kartonkipalojen kanssa saumatusta testi 

kappaleesta. 

Sopivan saumausasetusten muodostamisen jälkeen voitiin aloittaa varsinaisten testi-

saumojen valmistus, joita valmistettiin edellä esitetty määrä 10 kappaletta yhteensä 20 

kappaleen testisiivuista. Testaus sujui tämän jälkeen suhteellisen hyvin ja kalvojen liik-

kuminen saumauksen aikana oli hyvin vähäistä. Näistä kymmenestä valmistetuista sau-

maoista löytyvät kuvat liitteestä E, jossa kuviin on numeroitu jokainen sauma.  
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Kuva 39. Testi saumojen kiinnitys ultraäänissaumauslaitteeseen. 

 

9.3 Tulokset 

Saumamenetelmän haasteina on testatun materiaalin kalvon mahdollinen liikkuminen 

pintojen suhteen äänipään värähtelyn aikana, kuten voidaan huomata testisaumojen yksi 
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ja kaksi kohdalla. Saumoissa esiintyi myös repeämiä sauman reunalla, jotka voidaan huo-

mata saumojen 1, 3, 3, 7 ja 10 kohdalla. Repeämiä siis esiintyi 50%:ssa testisaumoja, 

mikä on varsin suuri määrä. Tämä repeäminen on kriittinen ongelma ja heikentää sauma-

tun kappaleen lujuutta suuresti. Parhaiten onnistuneiden testikappaleiden 5, 6, 8, 9 saumat 

vaikuttavat suhteellisen siisteiltä ja käsin testattuna myös lujilta. Testisauma 2 vaikuttaa 

laadultaan suhteellisen hyvältä, mutta tässä voidaan huomata, että testisiivut ovat kuiten-

kin liikkuneet toistensa suhteen. Tästä voidaan päätellä, että kun kalvot liikkuvat ennen 

materiaalin sulautumista toisiinsa, varsinaisen sauman muodostumista, repeämistä ei il-

mene, mutta sauman paikoitus epäonnistuu. Repeämisen ilmentyessä todennäköisesti 

sauma on ensin muodostunut, jonka jälkeen värähtely on aiheuttanut testikappaleen liik-

kumisen, mikä on aiheuttanut repeämisen. Näitä ongelmia voitaisiin todennäköisesti rat-

kaista laitteiston tarkemmalla säädöllä. Huomioitavaa kuitenkin on, että säätö on yksilöl-

listä laitteistoille ja tämän vuoksi tämän testauksen pohjalta ei varsinaisia säätöparamet-

rejä ole järkevää määritellä varsinaisen tuotantolaitteen säädön avuksi. Toinen huomion 

arvoinen seikka on, että itse sauma vaikuttaa lujalta, mutta sauman reunoilla oleva mate-

riaali vaikuttaa olevan lujuudeltaan heikoin kohta. 

9.4  Testauksen päätelmät 

Testauksen pohjalta voidaan päätellä luvussa 9.1 esitetty ensimmäinen tavoite, eli sauman 

muodostus on mahdollista RaniMoBar blue UV P-marked materiaalille. Tämän pohjalta 

voidaan sano, että letkurakenteen valmistus ultraäänisaumauksella olisi mahdollista. Tär-

keä huomio on kuitenkin, että letkurakenteen ja jatkuvan sauman muodostaminen tulisi 

vielä erikseen testata. 

Toinen tavoite koski itse sauman laatua ja mahdollisten haasteiden toteamista. Testauksen 

perusteella voidaan todeta, että saumasta on mahdollista saada luja, mutta sauman reu-

nassa esiintyi usein repeämiä ja voidaan olettaa, että tämä kohta olisi myös letkun heikoin 

kohta. Kalvo myös mahdollisesti liikkuu värähtelyn aikana, joka aiheuttaa osaltaan tätä 

repeämistä ja aiheuttaa myös sauman paikoituksen epäonnistumisen, mikä todennäköi-

sesti aiheuttaisi myös letkun rakenteen valmistuksen epäonnistumisen. 

Käytetty testauslaitteistolla ei ole mahdollista muodostaa jatkuvaa tai edes pitkää saumaa 

ja edellisessä kappaleessa esitetyt haasteet ilmenisivät jatkuvan saumauksen menetel-

mällä. Suurena haasteena on löytää sopiva laitteisto, jolla jatkuvaa saumaa ylipäätään 

voitaisiin muodostaa ja edellä esitettyjen laatuhaasteiden poistaminen tästä valmistuspro-

sessista tulisi todennäköisesti olemaan erittäin haastavaa. Jatkuvasaumaus vaatisi myös 

yksilöllisen äänipään ja kiinnityksen suunnittelua, mikä toisi lisähaasteita laitteiston ja 

valmistajan löytämisessä. Sauman tulisi olla hyvin laadukasta ja lujuudeltaan hyvä, jotta 

letkun rikkoutumiselta vältyttäisiin. 
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Testauksen loppupäätelmänä voidaan sanoa, että letkusaumaus on teorian ja testauksen 

pohjalta mahdollista, mutta menetelmässä ilmenee suuria haasteita. Letkusaumausta esi-

tettiin mahdolliseksi valmistusmenetelmäksi, koska suoraa yhtenäisen letkun valmistajaa 

ei halutuilla mitoilla löytynyt. Saumaus letkun valmistusmenetelmänä vaatisi kuitenkin 

myös uuden alihankkijan löytämistä ja ottaen huomioon testauksessa havaitut ongelmat, 

sekä itse letkun rakenteen muodostamisen ongelmat, voi sopivan valmistajan löytäminen 

olla yhtä haastavaa kuin yhtenäisen letkun valmistajan löytäminen. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että lähes välttämättömänä vaihtoehtona olisi löytää sopivan yhtenäisen let-

kun valmistajan löytäminen. Yhtenäinen letku olisi lujuudeltaan ja käyttövarmuudeltaan 

parempi vaihtoehto. Valmistuksen kannalta yhtenäinen letku poistaisi saumausvaiheen 

kokonaan ja olisi kustannuksiltaan erittäin paljon parempi vaihtoehto. 
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10. YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena oli suunnitella muoviletkuinen MVR-haihduttin ja tarkastella 

kyseisen konseptin valmistettavuutta, erityisesti muoviletkun toteutuksen näkökulmasta. 

Luvun 4 pohjalta voidaan päätellä, että tämän tyyppinen haihdutin on teoreettisesti toteu-

tettavissa diplomityössä määritetyillä lähtöarvoilla ja asetetuilla vaatimuksilla. 

Letkun materiaalivalinta ja valmistusmenetelmät ovat avain asemassa toimivuuden mah-

dollistamiseksi. Letkumateriaaliksi valittu HDPE on tämän diplomityön pohjalta paras 

vaihtoehto, koska sillä voidaan toteuttaa halpa polymeeri lämpöpinta ja materiaaliomi-

naisuuksiltaan HDPE todettiin soveltuvan haihdutin konseptin toimintaympäristöön. Let-

kun valmistaminen suoraa haluttuun mittaan on konseptin toimivuuden kannalta yksi tär-

keimmistä seikoista, koska näin vältetään saumausvalmistusvaihe ja yhtenäisellä raken-

teella letkun repeämistä voitaisiin vähentää, nämä seikat voitiin varmentaa vielä luvun 10 

testauksen perusteella. Vaikeutena on, että letkulle asetetuilla mitoilla olevaa valmistajaa 

ei löytynyt. Jatkoselvityksenä tulisi löytää kustannustehokas yhtenäisen muoviletkun val-

mistusmenetelmä, koska muoviletkun valmistusta saumausmenetelmin ei voida suosi-

tella. 

Modulaarinen rakenne on haastava toteuttaa muoviletkuiselle MVR-haihduttimelle ja tä-

män vuoksi lopullista toimivaa rakennekonseptia ei voida esittää tämän diplomityön poh-

jalta. Diplomityön osalta parhaaksi vaihtoehdoksi esitetään rivimoduulia, jossa tietyt let-

kurivit voitaisiin vaihtaa kerrallaan. Tämä mahdollistaa letkunvaihdon teoreettisen tar-

kastelun tasolla. Modulaarista rakennetta tulisi kuitenkin suunnitella paljon pidemmälle, 

jotta täysin toimiva ratkaisu voitaisiin toteuttaa.  

Tämän tutkielman osalta voidaan todeta, että muoviletkuinen MVR-haihdutin on teori-

assa toteutettavissa, mutta tämän diplomityön osalta ei voitu lopullista täysin toimivaa 

rakennetta suunnitella yksityiskohtaisesti. Diplomityö tarjoaa kuitenkin rakenne-ehdo-

tuksia, jotka toimivat lähtökohtana mahdollisille jatkotutkimuksille. Haihduttimen todel-

linen toimiminen tulee testata prototyyppi haihduttimella, jossa voitaisiin tarkastella ma-

teriaalien toimivuutta eri komponenttien osalta aidoissa olosuhteissa. Muovien toimi-

vuutta on tarkasteltu teoreettisten arvojen pohjalta, joten valitun komponenttivalmistajan 

tuotteiden materiaaliominaisuksia ei voida pitää absoluuttisen tarkkoina. Vaihdettavuus 

on myös vaikea todeta teoreettisella tasolla. Yhtenä rajoittavana tekijänä on muoviletkun 

viruminen, jota ei testattu diplomityön puitteissa ja virumistestaus tulisi suorittaa mah-

dollisissa jatkotutkimuksissa. Virumista voidaan kuitenkin yrittää hallita esimerkiksi let-

kun lujitusverkolla tai mahdollisesti jousi ratkaisulla, joka kiristäisi letkuja virumisen ta-

pahtuessa. Kaiken kaikkiaan diplomityö tarjoaa lähtökohdat mahdolliselle jatkotutkimuk-

selle, johon tulee sisällään prototyyppilaitteiston rakentaminen ja laitteistontestaus. 
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LIITE D 

Lähtöarvot 

m(haihdutus) 5 10 kg/s 

T 60 60 °C 

U 2 2 kW/m^2 °C 

ΔT(fan) 4 4 °C 

Tuubikoko OD 0,05 0,05 m 

Tuubi pituus 10 10 m 

Letkujen väli a 0,02 0,02 m 

tuubeja rivissä 16 16 pcs 

Tuubistojen väli 0,6 0,6 m 

Sallittu virtausnopeus (Putki) 45 45 m/s 

Aineominaisuudet 

Höyryn ominaistilavuus vh 7,679 7,679 m^3/kg 

Ominaistilavuus (v) 0,001017 0,001017 m^3/kg 

Ominaistiheys (s) 0,1303 0,1303 kg/m^3 

Dynaaminen viskositeetti μ (neste) 0,000466 0,000466 kg/(s*m) 

Pintajännitys 0,0642765 0,064277 N/m 

Höyrystymis entalpia 2358,89 2358,89 kJ/kg  

Lasketut arvot 

Lämpökuorma (Heat duty Qt) 11794,45 23588,9 kW 

Vaadittava lämpöpinta A 1474,3063 2948,613 m^2 

Letkujen minimi lukumäärä 939 1877 pcs 

Imutilavuusvirta 38,372985 76,79 m^3/s 

Letkujen virtausala 1,8428828 3,685766 m^2 

Virtausnopeus (Letku) 20,82226 20,83421 m/s 

Tulvimisnopeus 26,943865 26,94387 m/s 

Rakenne 

Rivien lukumäärä 29,330391 58,66078 pcs 

Pituus (vaaka) 1,1 1,1 m 

Pituus (pysty) 2,0331274 4,086255 m 

Moduulin ala (kokonainen) 2,2364401 4,49488 m^2 

Höyryputkikoko (Halkaisija) 1221,9362 863,7916 mm 

Pisaranerotin max. V (Souders-Brown) 86,851188 13,02768 m/s 

Pisaranerotin (min. Pinta-ala) 0,4418245 5,894373 m^2 

Pisaranerotin (Halkaisija) 750,03231 2739,516 mm 

Vaipan halkaisija (Ympyrä) 2,8298775 3,652663 m 

Vaipan halkaisija (Nelikulmio) 3,46 4,95 m 
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