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1 Johdanto 

 
 Höyrystyminen 

 
Tarkastellaan nesteen ja kaasun, esim. veden ja ilman rajapintaa. Nesteen molekyylit ovat 

lämpöliikkeessä toistensa vetovoimakentässä. Rajapinnassa vetovoimat ilmenevät 

pintajännityksenä. Osalla nestemolekyyleistä on riittävästi liike-energiaa, ks. kuva 1, ja 

riittävä nopeuskomponentti nestepinnan normaalin suuntaan, jotta ne pystyvät irtoamaan 

kaasutilaan. Vastaavasti kaasutilassa olevat molekyylit törmäävät tietyllä taajuudella 

rajapintaan ja osa niistä joutuu takaisin nesteeseen. 

 
Kuva 1. Molekyylien energiajakauma 

 

Suljetussa tilassa saavutetaan kutakin lämpötilaa T vastaava dynaaminen tasapainotila, 

jossa edellä kuvatut haihtumista ja tiivistymistä vastaavat hiukkasvirrat ovat yhtä suuret. 

Kaasutilassa olevien nesteen molekyylien keskimääräinen lukumäärä on tällöin vakio; 

kaasutila on ko. nesteen höyryn kyllästämä. Kylläisen höyryn aiheuttamaa osapainetta 

sanotaan höyrynpaineeksi Ph = Ph(T), ks. kuva 2. 
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Kuva 2. Veden höyrynpainekäyrä 

 

Sen sijaan avoimessa tilassa osa poissiirtyneistä nestemolekyyleistä jää palaamatta, 

jolloin neste vähenee haihtumalla. Tällaisten energiajakauman loppupäätä, kuva 1, 

vastaavien hiukkasten poistuessa jakauma muuttuu ja siten lämpötila laskee, ellei neste 

saa muualta riittävää energiakompensaatiota. Viimeksi mainitussa tapauksessa vastaa 

ulkoisen lämmitystehon arvoa dynaaminen tasapainotila, jossa haihtuneiden 

nestemolekyylien viemän energiavirran ja järjestelmän lämpöhäviöiden energiavirran 

summa on tuotu teho p. Kun ulkoista tehoa lisätään riittävästi, energiajakauma muuttuu; 

lämpötila kasvaa ja haihtuminen kiihtyy, kunnes saavutetaan kiehumispiste. Tällöin 

höyrynpaine = ulkoinen paine ja höyrystymistä tapahtuu nesteen sisässä, syntyy kuplia 

nimenomaan lämmönlähteen pinnalle. Kiehumistapahtumassa nesteen saama ulkoinen 

energia kuluu (häviöitä lukuun ottamatta) kokonaan molekyylien entalpian muutokseen 

(latentti lämpö), kun ne siirtyvät nestefaasista kaasufaasiin, eikä lämpötila enää nouse. 
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 Höyrystymislämpö 

 

Höyrystymislämpö on se lämpömäärä, joka tarvitaan muuttamaan massayksikkö nestettä 

samassa lämpötilassa olevaksi höyryksi (latentti lämpö). 

Merkitään: 

höyrystymislämpö = L23, jos massayksikkönä on kilogramma 

höyrystymislämpö = l23, jos massayksikkönä on mooli. 

Höyrystymislämpö on kullekin nesteelle ominainen suure. Se pienenee lämpötilan 

kasvaessa, koska kuumassa nesteessä molekyylien keskimääräinen energia on korkeampi 

kuin kylmässä nesteessä. Kuva 3 esittää veden höyrystymislämmön L23 riippuvuuden 

lämpötilasta. Kun lämpötila on noin 643 K, höyrystymislämpö tulee nollaksi paineen 

ollessa tällöin noin 220 MPa. Tämä PVT -piste on ns. kriittinen piste veden 

faasidiagrammissa. Tätä korkeammissa lämpötiloissa ei kaasun ja nesteen välillä ole 

mitään eroa. 

Tässä työssä mitataan nimenomaan veden höyrystymisominaisuuksia ja siksi 

teoreettinenkin tarkastelu esitetään vettä silmälläpitäen lähellä ns. normaaliolosuhteita. 

 

 

 

 

Kuva 3. Veden höyrystymislämmön riippuvuus lämpötilasta 
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2 Teoreettinen tarkastelu 

 

Vakiopaineisen nesteen kiehuessa vakiolämpötilassa kyseessä on isobaarinen ja 

isoterminen faasimuutos (faasi 2 = neste) → (faasi 3 = höyry). 

Vakiolämpötilassa tapahtuvaa faasimuutosta kuvaa Clausiuksen-Clapeyronin yhtälö ([1], 

sivu 228) 
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joka moolia kohti kirjoitettuna ja siksi osittain pienin symbolein esitettynä on  
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Kiehumisessa höyrytilavuus v3 on paljon suurempi kuin nestetilavuus v2. Vedellä 

normaalipaineessa ero on yli 1000-kertainen. Ideaalikaasun tilayhtälöä soveltamalla 

saadaan (v3 – v2) ≈ v3 = RT/P (R = 8,3144 J/mol∙K on yleinen kaasuvakio). Siten pätee 
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josta saadaan lähekkäiset lämpötilat T0 ja T ja vastaavat höyrynpaineet P0 ja P toisiinsa 

sitova integraaliyhtälö 
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Alhaisessa lämpötilassa kapealla lämpötilavälillä (vrt. kuva 3) voidaan l23 olettaa 

vakioksi, jolloin yhtälön (2) integrointi antaa  
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missä l23(T0,T) on keskimääräinen höyrystymislämpö lämpötilavälillä  TT ,0 . Jo 

muutaman kymmenen asteen lämpötilaväliä tarkasteltaessa höyrystymislämmön 

lämpötilariippuvuus joudutaan ottamaan huomioon. Kuvasta 3 huomataan, että 

höyrystymislämpö pienenee matalissa lämpötiloissa (ts. kun ei olla kriittisen pisteen 

lähellä) likimain lineaarisesti lämpötilan kasvaessa.  Muutos voidaan siten esittää 

lausekkeen  TRTl  )(23  avulla, missä α ja β ovat sovitettavia vakioita ([α] = [T] 
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ja β on laaduton). Sijoitetaan tämä yhtälöön (2) ja suoritetaan integrointi, jolloin paineen 

lämpötilariippuvuudeksi saadaan (suorita johto!) 

   )101(
00

TT
eTTPP




 .     (4) 

Vertailupaineena P0 voidaan käyttää vaikkapa normaali-ilmanpainetta ja 

vertailulämpötilana veden kiehumislämpötilaa vastaavassa paineessa.  

 

3 Työ käytännössä 
 

Höyrystymislämpö voidaan määrittää suoraan punnitsemalla höyrystyneen nestemäärän 

massa ja mittaamalla tämän nestemäärän höyrystämiseen tarvittu energia, L23 = Q/m. 

Energiamittaus tehdään helpoimmin nesteen ollessa kiehumispisteessä. Tällöin koko 

järjestelmään tuotu energia kuluu periaatteessa vain höyrystymiseen, mutta käytännössä 

myös lämpöhäviöihin. Lämpötilan muutoksiin ei kulu energiaa. Muuttamalla ulkoista 

painetta saadaan kiehumislämpötila muuttumaan, jolloin saadaan selville myös 

höyrystymislämmön riippuvuus lämpötilasta. 

Höyrystymislämpö voidaan määrittää myös epäsuorasti mittaamalla nesteen 

höyrynpaineen riippuvuus lämpötilasta ja laskemalla eri lämpötiloja vastaavat l23:n arvot. 

Myös tällöin mittaus tapahtuu kiehumispisteessä, jossa lämpötila pysyy vakiona ja 

höyrynpaine saadaan mittaamalla ulkoinen (= järjestelmän) paine. Höyrystyneitä massoja 

ja energioita ei nyt siis mitata. 

 
3.1  Höyrystymislämmön suora mittaus 

 
Mitataan veden höyrystymislämpö ilmanpainetta vastaavassa lämpötilassa käyttäen 

kuvan 4 mukaista laitteistoa. Vesi lämmitetään uppokuumentimella. Veden kiehuessa 

kerätään jäähdyttimessä tiivistynyttä vettä, jonka massa m punnitaan, Kulunut energia Q 

luetaan kWh-mittarista. Tällöin on voimassa: 

023 QmLQ  ,        (5) 

jonka aikaderivaatta on teho 

023 p
dt

dm
Lp  .        (6)  
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Edellä olevissa kaavoissa Q0 on laitteiston lämpöhäviö mittausaikana t, p0 laitteiston 

tehohäviö ja 
dt

dm
 on massavirta aikayksikössä. Kun normaalipaineessa 

kiehumislämpötila on vakio (= 100 °C) voidaan perustellusti olettaa, että tehohäviö on 

aina vakio. Jos kukin mittaus on yhtä pitkä, myös lämpöhäviö Q0 on eri mittauksissa 

sama. Yhtälöt (5) ja (6) esittävät tällöin suoria, joista höyrystymislämpö L23 ja 

häviöenergia tai häviöteho saadaan määritettyä. Työssä on vain mitattava eri energian Q 

arvot ja vastaavat massat m. 

Vesi kuumennetaan ensin uppokuumentimella sen maksimiteholla (säätimen asento 10). 

Kullakin tehonsäätimen asennolla 4-10 (aloittaen suurimmasta tehosta) tehdään viiden 

minuutin pituinen mittaus. Lämmitystehon muutoksen jälkeen on odotettava muutama 

minuutti, jotta saavutetaan dynaaminen tasapainotila sekä lämpötilojen että itse 

tislaustapahtuman suhteen. 

 

 

 

Kuva 4. Höyrystymislämmön mittauslaitteisto 
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Mittaustulosten avulla määritetään veden höyrystymislämpö, lämpöhäviö mittauksessa ja 

tehohäviö. Tehohäviön perusteella voidaan arvioida pullon eristeaineen 

lämmönjohtavuutta k, kun lämpötilaero ∆T aineen eri puolten välillä, kerroksen pinta-ala 

A (= 4πR
2
, R on pullon säde) ja paksuus d tunnetaan. Eristeen läpi menevä lämpöteho on  

T
d

kA
p 0 . 

Näin saatavaa k-arvoa verrataan polyuretaanieristeiden kirjallisuudesta tai mainoksista 

saataviin k-arvoihin. 

 

Käytännön ohjeita mittauksen tekemiseen 

 

Aluksi tarkistetaan, että pullossa on riittävästi vettä. Uppokuumentimen pitää olla koko 

mittauksen ajan vedenpinnan alapuolella. Vajaus täytetään tislatulla vedellä, jota on 

pöydällä olevassa astiassa ja pöydän alla olevassa kanisterissa. Vettä ei kuitenkaan saa 

olla liikaa. Tällöin vesi kiehuessaan roiskuu suoraan jäähdytinputkeen vääristäen 

tuloksia. 

Jäähdytysvesihana avataan rauhallisesti, jotta lasilaitteet eivät rikkoonnu. Ensin kytketään 

uppokuumentimeen suurin laitteistosta saatava teho (säädin = 10). Jokin astia asetetaan 

jäähdyttimen alle ja odotetaan veden kiehumista. Kun vesi on hetken kiehunut, voidaan 

tehdä ensimmäinen mittaus. Jonkin kWh-mittarin tasalukeman (lukema muistiin) 

kohdalla työnnetään varsinainen keräysastia jäähdyttimen alle ja käynnistetään 

sekuntikello. Viiden minuutin kuluttua keräysastia siirretään syrjään ja vara-astia 

asetetaan jäähdyttimen alle pöydän kuivana pitämiseksi. Samalla lämmitysteho 

katkaistaan (säädin asentoon 0), jonka jälkeen pysähtyneen kWh-mittarin lukema on 

helppo rauhassa kirjata mittauspöytäkirjaan. Sähkö kytketään välittömästi uudelleen ja 

tehonsäädin käännetään seuraavassa mittauksessa käytettävään asentoon. Punnitaan 

mittauksessa kertynyt vesi. Kertynyt vesi kaadetaan pöydällä olevaan pulloon. Mittausten 

välissä keräysastia kuivataan huolellisesti. Eri lämmitystehoilla tapahtuvien mittausten 

välillä on syytä odottaa (lämmitys päälle kytkettynä) muutama minuutti tilanteen 

tasaantumista. 
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3.2  Höyrynpainekäyrä ja epäsuora mittaus 

 

Mitataan veden höyrynpainekäyrä Ph(T) lämpötilavälillä 303 K → 373 K kuvan 5 

esittämällä laitteistolla. 

Haluttu alipaine saadaan aikaan tyhjiöpumpulla, jonka tehoa säädetään ilmaushanalla 3. 

Paineiden mittaamiseen käytetään kahta elohopeamanometria. Itse laitteistossa on 

avopäinen elohopealla täytetty U-putki, jolla mitataan paine-ero vallitsevaan 

ilmanpaineeseen nähden. Toinen seinällä oleva taas on umpipäinen ulkoista ilmanpainetta 

mittaava tavanomainen ”elohopeailmapuntari”. Ilmanpaine ei yleensä muutu nopeasti, 

joten riittää lukea se työn alussa ja lopussa. 

Ensin kytketään lämmitys päälle ja annetaan veden lämmetä jonkin aikaa. Etsitään sitten 

hanan 3 avulla paine, jossa vesi kiehuu. Kiehumisen tasaannuttua luetaan höyryn 

lämpötila ja paine-ero huoneilman paineeseen nähden. Tämän jälkeen nostetaan painetta 

hieman ja annetaan veden jälleen lämmetä hetken, minkä jälkeen etsitään uusi 

kiehumispiste. Mittaukset aloitetaan pienestä paineesta ja havainnot tehdään vähintään 

kymmenelle eri paineen arvolle valitsemalla arvot tasaisesti 30 mmHg:n ja vallitsevan 

ilmanpaineen väliltä. Vieläkin suurempi havaintoarvojoukko on tehtävän sovituksen 

kannalta eduksi. Viimeinen mittaus tehdään vallitsevassa ilmanpaineessa. 

 

 

Kuva 5. Höyrynpainekäyrän mittauslaitteisto 
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Lämpötila-paine -havaintoarvot esitetään graafisesti ja pistejoukkoon sovitetaan 

lausekkeen (4) mukainen P(T) parametrien   ja   määrittämiseksi. Sovitettavaa 

funktiota ei löytyne mistään sovitusohjelmasta valmiina, vaan työn tekijä joutuu itse 

syöttämään sen sovitusohjelmalle (ainakin Originissa
1
 ja Gnuplotissa tämä onnistuu). On 

myös syytä huomata, että sovitusparametrit ja niiden virheet eivät ole riippumattomia!  

Sovitusparametrien avulla saadaan määritettyä vastaava moolinen höyrystymislämpö l23 

ja edelleen L23. Höyrystymislämpö lasketaan eri lämpötiloissa, esim. T = 273, 306, 340 ja 

373 K. Työn tulosten tarkastelussa tulee verrata saatuja tuloksia (höyrynpainekäyrä ja 

ominaislämpö) kirjallisuusarvoihin [2]. Syitä suoran ja epäsuoran menetelmän antamien 

tulosten eroavuuksiin kannattaa myös pohtia. 

  

Ohjeita: 

Paikalla oleva assistentti neuvoo hanojen ja pumpun käytössä. 

Muista jäähdytysvesi! Muista myös laittaa sähkölaitteet pois päältä työn lopuksi! 

Etsi mahdollisia virhelähteitä. Onko systemaattisia virheitä? 

 

Kirjallisuutta: 

[1] F. Mandl, Statistical Physics, Wiley, 1988. 

[2] CRC Handbook of Chemistry and Physics 

                                      
1
 Valitse Tools-valikosta Nonlinear Curve Fitting … Advanced fit tool.  Katso apua Originin 

käyttöohjeesta luvusta 5.4. Itse sovituksessa joudut antamaan alkuarvot sovitusparametreille. Näiden 

suuruusluokka on helposti pääteltävissä kuvasta 2. 


