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Tiivistelmä 

Arizona Chemical Oy:n tuotantolaitos Oulussa jatkojalostaa raakamäntyöljystä useita eri kemianteollisuudessa raaka-

aineina käytettäviä kemikaaleja. Yksi näistä valmistettavista tuotteista on mäntyhartsiesterit, joita käytetään erityisesti 

liima- ja painotuoteteollisuudessa. Mäntyhartsin esteröinti on panosprosessi, jossa läpimenoajat ovat pitkiä ja ne 

vaihtelevat kohtuullisen paljon riippuen valmistettavasta esteristä.   

 

Tämän työn tavoitteena on lyhentää mäntyhartsin esteröintiprosessin läpimenoaikaa kahden valmistettavan tuotteen 

kohdalla sekä vähentää läpimenoajoissa aiemmin havaittua vaihtelua. Tarkasteltaviksi tuotteiksi valittiin Sylvalite RE 

88F ja Sylvalite RE 100F. Nämä tuotteet kattavat suuren osan Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtailla valmistettavista 

mäntyhartsiestereistä. Mäntyhartsin esteröintiprosessin läpimenoaikojen lyhentämisellä on suurta merkitystä, sillä 

kyseinen prosessivaihe on merkittävä pullonkaula mäntyhartsiestereiden valmistuksen kokonaisprosessissa.  

 

. Teoriaosuuden aluksi käydään läpi mäntyhartsin tyypillinen valmistusprosessi sekä muiden raaka-aineiden eli 

polyalkoholien ominaisuudet. Tämän jälkeen esitellään mäntyhartsin esteröinnin kannalta merkittävät kemialliset 

reaktiot sekä erityisesti esteröitymisreaktioiden nopeuksiin vaikuttavat tekijät. Tässä työssä tutkittavista tuotteista 

toinen on mäntyhartsin glyseroliesteri (kauppanimi Sylvalite RE 88F) ja toinen pentaerytritoliesteri (kauppanimi 

Sylvalite RE 100F). Teoriaosassa tärkeimmiksi havainnoiksi muodostuivat erityisesti reaktionopeuksiin vaikuttavat 

tekijät, jotka poikkesivat näillä tuotteilla yllättävän paljon. Kirjallisuuden perusteella merkittäviksi tekijöiksi 

osoittautuivat erityisesti glyserolin heikko liukoisuus mäntyhartsiin sekä pentaerytritolin tapauksessa esteröitymisen 

välituotteilla syntyvän steerisen esteen vaikutus havaittuun reaktionopeuteen. 

 

Kokeellisen osuuden aluksi tarkasteltiin saatavilla olevaa valmistusdataa läpimenoajoista tutkittavilla tuotteilla. Työn 

aikana käytiin myös useita keskusteluja työntekijöiden kanssa. Näitä tietoja käyttäen analysoitiin valmistuksen aikana 

suoritettavien työvaiheiden merkitys läpimenoaikaan. Tarkastelun perusteella voitiin muodostaa selkeä kuva siitä, että 

valmistuksen aikana suurimman vaihtelun läpimenoaikaan aiheuttavat kemikaalien lisääminen reaktoriin sekä 

reaktorin lämpötilan nostaminen reaktiolämpötilaan asti. Lisäksi tutkittiin lämmönnoston keston vaikutusta 

kummankin tuotteen valmistumiseen sekä lauhduttimen käyttölämpötilan nostamisen merkitystä. Näiden tietojen 

perusteella valittiin molempien tuotteiden valmistuksesta muuttujat, joiden perusteella rakennettiin koesuunnitelmat 

käyttäen Minitab 17 -ohjelmistoa. Koesuunnitelmat olivat kaksitasoisia teollisia koesuunnitelmia.  

 

Kokeet suoritettiin kahdella tuotantolaitoksen täyden mittakaavan panosreaktorilla. Kokeiden suoritus onnistui 

pääasiassa hyvin. Kokeiden aikana otettiin panosreaktorista useita näytteitä kokeen edetessä, joiden pohjalta tehtiin 

tilastollista tarkastelua tekijöiden vaikutuksista. Tilastollinen tarkastelu tehtiin Minitab 17 –ohjelmistolla. Kokeiden 

tulosten perusteella huomattiin, että Sylvalite RE 100F valmistuksessa tärkeimmäksi muuttujaksi valmistumisajan 

kannalta muodostui lämmönnostonopeus. Sylvalite RE 88F valmistuksessa glyserolin lisäysnopeudella huomattiin 

olevan erittäin merkittävä vaikutus. Tämän lisäksi Sylvalite RE 88F valmistuksessa todettiin reaktioajan olevan 

mahdollisesti liian pitkä tällä hetkellä käytetyssä valmistusohjeessa. 

  

Kokonaisuudessaan kokeiden tulosten perusteella tuotteiden läpimenoajoista voidaan lyhentää Sylvalite RE 100F 

tuotteella yli 10 prosenttia ja Sylvalite RE 88F tuotteella jopa yli 20 prosenttia. Toisaalta läpimenoajassa esiintynytä 

vaihtelua voidaan pienentää merkittävästi valmistusohjeita tarkentamalla ja tekemällä valmistuksen vaiheita työssä 

ehdotetuilla tavoilla. Työn tuloksia voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muiden glyseroli– ja pentaerytritoli-

estereiden valmistuksessa. 

Muita tietoja 
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Abstract 

 

Arizona Chemical Ltd. has a plant in Oulu that produces several different chemicals from crude tall oil used as raw 

material in different chemical industries. One of these products is rosin esters, which are used especially in adhesive 

and printing industry as a raw material. The rosin esterification process is a batch process where cycle times are long 

and usually vary depending on which type of a rosin ester is currently under production. 

 

The main goal in this thesis is to reduce the residence times in rosin esterification process for two selected products 

and also to reduce the variation of the cycle times. The selected products were Sylvalite RE 100F and Sylvalite RE 

88F. These products cover major part of the total production volume of rosin esters produced at the Arizona Chemical 

Ltd. Oulu plant. Cutting down the rosin esterification process residence times is important goal since this part of the 

process is currently the bottleneck of overall rosin ester manufacturing process.  

 

First in the theory part, the typical commercial rosin manufacturing process is introduced. Similarly, all the other raw 

materials, i.e. polyalcohols, with their properties are introduced. After that the most important chemical reactions that 

occur during the esterification process are presented. The focus is in the description of the kinetics related to the 

esterification reactions. One of the selected products is a glycerol ester of rosin (trade name Sylvalite RE 88F) and 

the other is a pentaerytritol ester of rosin (trade name Sylvalite RE 100F). The most important finding of the literature 

survey of the theory part was that the esterification kinetics differ between these products. The differences originate 

from the weak solubility of glycerol in rosin and the effect of the steric hindrances related to the pentaerythritol and 

rosin esterification.  

 

The experimental part of this thesis starts with an analysis on the available data of the cycle times of the selected 

products. In addition, the reasons behind the noticed variance between different cycle times are analyzed based on 

the discussions with the employees of the plant. All of this information was used to analyze the significance of every 

step of the esterification process in relation to the overall esterification process cycle time. As a result from this 

analysis, it was found that the biggest variance to the cycle times was a result from differences in the duration of 

charging of chemicals and the duration of the reactor heating before reaching the reaction temperature. Other 

investigated factors were the effect of the reactor heat up duration to the cycle time and the effect of condenser 

operation temperature. With all this data the variables for the following esterification experiments of both products 

were chosen and the experiments were designed using the Minitab 17 software. Experimental designs were two level 

factorial designs.  

 

Experiments were carried out with two commercial size batch reactors located at the plant. Execution of the 

experiments succeeded as a whole. Several samples were taken during each experiment and the results from the 

samples were used to statistically analyze the importance of each investigated variable. The statistical study using 

Minitab 17. It was found out that the most important variable in Sylvalite RE 100F production was the reactor heat 

up rate. Instead, the glycerol charging rate was the variable that had biggest effect in Sylvalite RE 88F production. It 

was also noticed that the reaction time in Sylvalite RE 88F may be excessively long in the currently applied 

manufacturing recipe.  

 

As a whole, it can be concluded that the cycle times of the rosin esterification process can be reduced over 10 percent 

in the production of Sylvalite RE 100F and even over 20 percent in the case of Sylvalite RE 88F. Secondly, the 

variation in cycle times can be reduced significantly by changing the manufacturing recipe and utilizing methods 

proposed in this thesis. These results are applicable also in the production of other glycerol and pentaerythritol rosin 

esters. 
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1 JOHDANTO 

Mäntyhartsia sisältäviä materiaaleja on valmistettu jo antiikin ajoilta lähtien. 

Mäntyhartsiksi kutsutaan joukkoa erilaisia hartsihappoja, joita löytyy erityisesti 

mäntypuun pihkasta. Mäntyhartsia voidaan valmistaa muutamalla valmistus-

menetelmällä, joista yksi on erottamalla se tislaamalla raakamäntyöljystä. Mäntyhartsista 

voidaan valmistaa edelleen useita erilaisia teollisuudessa raaka-aineina käytettäviä 

tuotteita, joista yksi esimerkki on erilaiset mäntyhartsiesterit. Mäntyhartsiestereitä 

käytetään tartunta-aineena esimerkiksi liimateollisuudessa. (Hiscock & Krajca 2007, s. 7-

10) 

Mäntyhartsin esteröintiprosessissa läpimenoajat ovat pitkiä johtuen hitaasta kemiallisesta 

reaktiosta polyalkoholin ja hartsihappojen välillä. Hitaista reaktioista sekä tuotelaadun 

vaihtamisen jatkuvasta tarpeesta johtuen mäntyhartsiesterit valmistetaan lähes aina 

panosprosessilla. Arizona Chemical Oy valmistaa mäntyhartsiestereitä Oulun tehtailla. 

Arizona Chemical Oy on vuonna 1930 perustettu metsäkemianteollisuuden yritys, jolla 

on yhteensä 9 tuotantolaitosta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Oulun tehtaalla 

valmistettavista mäntyhartsiestereistä suurin osa on pentaerytritoli- ja glyseroliestereitä. 

Valmistuksessa käytettävä mäntyhartsi tuotetaan omalla mäntyöljyntislaamolla. Oulun 

tehtailla hartsiestereiden valmistuksessa tuotantokapasiteettia rajoittava pullonkaula 

sijaitsee panosreaktoreissa suoritettavassa esteröintiprosessissa. Tämän työn 

päätarkoituksena onkin tutkia esteröintivaiheen toimintaa ja löytää potentiaaliset keinot 

optimoida esteröinnin toiminnan prosessivaiheet.  

Tämän työn teoriaosuuden tarkoituksena on käydä läpi kaikki tarvittava teoria kokeellista 

osuutta ajatellen. Teoriaosassa edetään johdonmukaisesti aloittaen mäntyhartsin 

valmistuksesta edeten sen esteröimiseen ja tämän jälkeen nopeasti tutustua tuotannon 

optimoinnin periaatteisiin sekä teolliseen koesuunnitteluun. Kokeellisen osuuden 

tavoitteena on mäntyhartsin esteröintiprosessin optimointi tutkimalla esteröintiprosessin 

muuttujien vaikutusta prosessin toimintaan ja lopputuotteiden ominaisuuksiin.  
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2 MÄNTYHARTSIN VALMISTUS 

2.1 Raakamäntyöljy  

Mäntyhartsin valmistuksessa raaka-aineena käytetään raakamäntyöljyä. Raakamäntyöljy 

on selluntuotannon sivutuotteena saatava yhdiste, joka sisältää erilaisia rasva- ja 

hartsihappoja sekä monia muita yhdisteitä, kuten saippuoitumattomia komponentteja 

(Koski 2008 s. 55). Saippuoitumattomat komponentit ovat neutraaleja komponentteja, 

jotka eivät nimensä mukaisesti saippuoidu emäksen, kuten esimerkiksi 

natriumhydroksidin, vaikutuksesta. Raakamäntyöljyn saippuoitumattomia kompo-

nentteja ovat esimerkiksi hiilivedyt ja sterolit (Wansbrough 2002). Raakamäntyöljyn 

esiasteena voidaan pitää erityisesti havupuista löytyviä uuteaineita. Mäntypuu sisältää 

erityisen paljon näitä uuteaineita, joita ovat vapaat hartsihapot, rasvahapot ja terpeenit. 

Raakamäntyöljyn sisältämät rasvahapot ja hartsihapot voidaan luokitella edelleen 

karboksyylihapoiksi. Raakamäntyöljyn rasvahapoista suurin osa on oleiini- ja 

linoleenihappoja. Sen sijaan hartsihapoista suurin osa on pimaari- ja abietiinihappoja sekä 

niiden isomeerejä. Raakamäntyöljyn koostumus on riippuvainen esimerkiksi 

puulajikkeesta ja kasvuolosuhteista. Raakamäntyöljyn laadusta eniten kertova yksittäinen 

parametri on happoluku. Happoluku mittaa raakamäntyöljyn sisältämien 

karboksyyliryhmien kokonaispitoisuutta (rasvahapot sekä hartsihapot). Parhaan 

happoluvun omaava raakamäntyöljy saadaan sellutehtailta, jotka käyttävät raaka-aineena 

ainoastaan mäntypuuta. Tällöin happoluku on 160–165, kun taas tehtailla, jotka käyttävät 

raaka-aineena seassa myös lehtipuita, voi happoluku olla vain 125–135. (Koski 2008, s. 

58)  

Tavallinen raakamäntyöljyn saanto sellun tuotannossa on noin 30–50 kg / tuotettu 

sellutonni. Raakamäntyöljyä jatkojalostetaan maailmanlaajuisesti jopa 2 miljoonaa 

tonnia vuosittain. Suurin osa tästä jatkojalostuksesta tapahtuu erottamalla 

raakamäntyöljyn sisältämät komponentit toisistaan tislaamalla. (Koski 2008, s. 55-57)  
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2.2 Mäntyhartsin valmistusprosessi 

Raakamäntyöljy jatkojalostetaan yleensä tislaamalla viideksi päätuotteeksi: esitisleeksi, 

rasvahapoksi, tislatuksi mäntyöljyksi, mäntyhartsiksi ja mäntypieksi. Prosessikaavio 

mäntyöljyntislauksen eri vaiheista löytyy kuvasta 1.  

 

Kuva 1. Mäntyöljyjakeiden erotus- ja talteenottoprosessin prosessikaavio (muokattu 

alkuperäisestä lähteestä Wansbrough 2002).  

Kuten kuvasta 1 voidaan nähdä, tislausprosessi on kohtuullisen monimutkainen ja 

monivaiheinen. Mäntyöljyn jakeiden erotus ja talteenotto tislaamalla tapahtuu viidessä 

eri erotusvaiheessa. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan raakamäntyöljyn esierotukseksi. 

Raakamäntyöljyn esierotuksessa raakamäntyöljyn seasta haihdutetaan kevyemmät 

komponentit pois. Näitä kevyempiä komponentteja ovat esimerkiksi vesi ja raakatärpätti, 

joka on yhdiste α- ja β-pineenejä sekä muita monoterpeenejä. Tämän jälkeen siirrytään 

esierotusvaiheeseen, jossa rasvahapot ja hartsihapot haihdutetaan pois ja jäljelle jäänyt 

mäntypiki voidaan ottaa talteen. Näin saadaan haihtumattomat komponentit poistettua 

tislausprosessista. Seuraavaksi jäljellä olevasta seoksesta erotetaan mäntyhartsi. 

Mäntyhartsi saadaan suurimman kolonnin pohjatuotteena. Hartsin erotuksen jälkeen on 

edessä esiöljyjen erotusvaihe. Esiöljyt ovat epäpuhtauksia, jotka tulevat hartsikolonnista 

tisleen mukana rasvahappojen lisäksi. Esiöljyjen erotuksessa esiöljyt erotetaan tisleeksi 

ja pohjatuotteena saatava raakarasvahappo syötetään rasvahapon erotukseen. Viimeisessä 

erotusvaiheessa rasvahappo erotetaan tisleeksi, jolloin pohjatuotteeksi jää jäljelle tislattu 
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mäntyöljy. Tislattu mäntyöljy voidaan kerätä omaan varastosäiliöön tai ohjata pien 

sekaan. (Wansbrough 2002) 

2.3 Mäntyhartsin jatkojalostus 

Mäntyöljyn tislauksesta saatava mäntyhartsi jatkojalostetaan joko paikan päällä tai 

kuljetetaan jollekin toiselle tehtaalle jatkojalostettavaksi. Mäntyhartsia voidaan jalostaa 

monella tapaa moneksi tuotteeksi. Mäntyhartsista voidaan esimerkiksi valmistaa 

dimeerejä (Liu et al. 2008), se voidaan saippuoida eri kemikaaleilla (Ahonen 2003) tai se 

voidaan esteröidä. Tässä työssä keskitytään mäntyhartsin esteröinnin tarkasteluun. Yllä 

mainittujen vaihtoehtojen lisäksi hartsia voidaan myydä myös disproportionoituna 

(kappale 3.2.4) ja hydrogenoituna (kappale 3.2.5) .  

Mäntyhartsin esteröinti toteutetaan yleensä panosprosessina. Tyypillisesti 

panosreaktoriin panostetaan alussa tarvittava määrä mäntyhartsia ja tämän lisäksi 

annostellaan tarvittava määrä raaka-aineena esteröinnissä toimivaa alkoholia sekä 

tarvittavat muut lisäaineet, kuten esimerkiksi katalyytit. Tämän jälkeen seos lämmitetään 

reaktiolämpötilaan ja odotetaan, että esteröityminen etenee halutulle asteelle. 

Valmistusprosessiin voi myös kuulua mahdollisia muiden kemikaalien lisäyksiä, 

mäntyhartsin höyrystrippaus ennen esteröintiä tai hartsiesterin höyrystrippaus 

valmistuksen lopussa. Näiden käsittelyjen jälkeen tuote jäähdytetään ja lisäksi tuotteesta 

poistetaan tuotteen laadun kannalta haitalliset keveät komponentit. Tämä tapahtuu joko 

suoraan reaktorissa höyrystrippaamalla tai vaihtoehtoisesti omassa prosessivaiheessa 

haihduttamalla. Haihdutuksessa käytetään yleensä haihdutintyyppinä lyhyttiehaihdutinta 

(engl. wiped film evaporator) (Johnson 1988). Kun mäntyhartsiesterin seasta on 

haihdutettu keveät komponentit pois, se on valmis lähetettäväksi asiakkaalle tai se 

voidaan vielä ennen asiakkaalle lähettämistä pastilloida. Pastilloinnissa kuuma sulana 

oleva mäntyhartsiesteri pisaroidaan jäähtymään ja kiteytymään jäähdytyslinjalle ja näin 

saadaan kiinteässä muodossa oleva mäntyhartsiesteripastilli. Tämä on hyvin lyhyt ja 

yksinkertaistettu kuvaus siitä miten mäntyhartsi jatkojalostetaan mäntyhartsiestereiksi. 

Tarkemmin mäntyhartsin ominaisuuksista kerrotaan kappaleessa 3.1.1 ja itse 

esteröinnistä kerrotaan kappaleessa 3.2.1.  
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3 HARTSIN ESTERÖIMINEN 

Mäntyhartsin esteröintiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi käytettävät 

raaka-aineet, esteröinnin aikana tapahtuvat reaktiot, reaktioiden tasapainot, reaktioiden 

etenemisnopeudet eli kinetiikka ja tuotantolaitteiden toimintakunto. Näistä tekijöistä 

seuraavaksi keskitytään mäntyhartsin esteröinnin aikana tapahtuvien reaktioiden ja niihin 

vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun. Tällöin on keskeistä tuntea raaka-aineiden, 

lopputuotteiden ja käytettävien katalyyttien ominaisuudet sekä reaktioiden nopeuksiin ja 

tasapainotiloihin vaikuttavat tekijät. Esteröintiin käytettävistä alkoholeista esitellään 

tarkemmin ainoastaan tässä työssä käytetyt polyalkoholit eli glyseroli ja pentaerytritoli. 

Muita teollisuudessa käytössä olevia alkoholeja ovat esimerkiksi metanoli, 

etyleeniglykoli, dietyleeniglykoli ja trietyleeniglykoli. 

3.1 Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet 

3.1.1 Mäntyhartsi 

Mäntyhartsiestereiden valmistuksessa pääasiallinen raaka-aine on itse mäntyhartsi. 

Hartsia saadaan pienempinä määrinä myös muista havupuista. Kun puhutaan 

mäntyhartsista, tarkoitetaan yleensä joukkoa erilaisia hartsihappoja, joita löytyy eritoten 

mäntypuun pihkasta. Luonnosta saatava hartsihappojae on sekoitus eri mono-, seskvi- ja 

diterpeenejä. (Hiscock & Krajca 2007, s. 7) 

Luonnosta saatavat hartsit voidaan jakaa valmistustavan perusteella kolmeen eri 

ryhmään: pihkahartsit, mäntyöljyhartsit ja puuhartsit. Maailman mäntyhartsituotannosta 

suurin osa on tällä hetkellä pihkahartsia (64 %). Mäntyöljyhartsia valmistetaan toiseksi 

eniten (33 %). Hartsilaatujen osuudet ovat esitettynä kuvassa 2. (Hiscock & Krajca 2007, 

s. 7). 
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Kuva 2. Hartsilaatujen tuotantomäärät globaalista kokonaistuotannosta (Hiscock & 

Krajca 2007, s. 7).  

Kuten mainittua, mäntyhartsi koostuu useista erilaisista hartsihapoiksi nimitettävistä 

karboksyylihapoista. Yleensä 90 prosenttia mäntyhartsin hartsihapoista on joko 

abietiinisia ja pimaarisia happoja. Tämän tyyppisissä hapoissa karboksyyliryhmä on 

liittynyt erittäin poolittomaan monirengasrakenteeseen. Hartsihappojen kemialliset 

reaktiot tapahtuvat tyypillisesti hiiliatomien välisten kaksoissidoksien ja 

karboksyyliryhmän kautta. Nämä hartsihappojen rakenteen aktiiviset kohdat 

mahdollistavat hartsihapoille tietyt kemialliset reaktiot, joita esitellään myöhemmin 

kappaleessa 3.2. Kuvassa 3 on esiteltynä abietiini- sekä pimaarihapon 

molekyylirakenteet. (Ladero et al. 2012)  

Pihkahartsit (64%)

Mäntyöljyhartsi (33%)

Puuhartsi (3%)
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Kuva 3. Abietiinihapon ja pimaarihapon molekyylirakenne (muokattu alkuperäisestä 

lähteestä Ladero et al. (2011)). 

Hartsihappokoostumus vaihtelee eri hartseilla riippuen hartsin valmistustavasta, puun 

säilytystavasta, puun kasvuolosuhteista ja raaka-aineena käytettävistä puulajeista. Vaikka 

edellä mainitut tekijät olisivat täsmälleen samat, vaihtelee mäntyhartsin hartsihappo-

koostumus siltikin johtuen luonnollisesta vaihtelusta. Taulukossa 1 on esiteltynä 

tyypillinen hartsihappojakauma kolmelle eri valmistustavalla valmistetulle 

mäntyhartsille. (Hiscock & Krajca 2007, s. 8) 

Taulukko 1. US-mäntyhartsin eli pohjoisamerikkalaisesta mäntypuusta valmistetun 

mäntyhartsin hartsihappokoostumus (Hiscock & Krajca 2007, s. 8). 

Hartsihappo Mäntyöljyhartsi Puuhartsi Pihkahartsi 

Abietiinihappo 37,8 50,8 23,7 

Dehydroabietiinihappo 18,2 7,9 5,3 

Isopimaarihappo 11,4 15,5 17,4 

Palustriinihappo 8,2 8,2 21,2 

Pimaarihappo 4,4 7,1 4,5 

Sandaracopimaarihappoa 3,9 2,0 1,3 

Neoabietiinihappo 3,3 4,7 19,3 

Communichappob 1,0 0 3,1 

Levopimaarihappo 0 0 1,8 

a engl. Sandaracopimaric acid, b engl. Communic acid 
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Taulukosta 1 voidaan nähdä, että mäntyhartsin hartsihappojakauma vaihtelee 

merkittävästi valmistustavan mukaan. Hartsihappojen lisäksi mäntyhartsi sisältää jonkin 

verran mäntyrasvahappoa sekä neutraaleja ja saippuoitumattomia yhdisteitä. Neutraalien 

yhdisteiden ryhmään kuuluu erilaisia alkoholeja, hiilivetyjä, aldehydejä sekä estereitä. 

Saippuoitumattomat yhdisteet ovat periaatteessa muuten samanlaisia kuin neutraalit 

yhdisteet, paitsi että esterit ja anhydridit ovat saippuoituneita yhdisteitä, joten niitä ei 

voida luokitella saippuoitumattomien yhdisteiden ryhmään. Tämän vuoksi neutraaleja 

komponentteja on aina vähintään yhtä paljon kuin saippuoitumattomia. Rasvahapon 

osuus mäntyöljyhartsissa vaihtelee raakamäntyöljyn laadun ja tislausprosessin 

tehokkuuden vaikutuksesta. Mäntyöljyhartsissa on myös, pihkahartsista ja puuhartsista 

poiketen, jonkin verran rikkiä seassa. Tämä johtuu raakamäntyöljyn valmistuksessa 

käytettävästä rikkihaposta. Alla olevassa taulukossa 2 on esitettynä tavallisen US-

mäntyöljyhartsin koostumus. (Hiscock & Krajca 2007, s. 9).  

Taulukko 2. US-mäntyöljyhartsin koostumus (Hiscock & Krajca 2007, s. 9). 

Komponentti Pitoisuus 

Hartsihapot (massa-%) 93–97 

Rasvahapot (massa-%) 1-4 

Neutraalit (massa-%) 2-4 

Rikki (ppm) 100–400 

 

Tyypillisesti mäntyöljyhartsin ominaisuuksista seurataan eniten happolukua, 

pehmenemispistettä ja väriä. Happoluku mittaa mäntyöljyhartsin sisältämien 

karboksyyliryhmien pitoisuutta mäntyhartsissa. Happoluvun yksikkönä käytetään 

yleensä mg KOH/g. Näin ilmaistuna happoluku kertoo kuinka monta milligrammaa 

kaliumhydroksidia tarvitaan 1 gramman painavan mäntyhartsimäärän sisältämien 

karboksyyliryhmien neutralointiin. (Hiscock & Krajca 2007, s. 9)  

Pehmenemispiste nimensä mukaisesti kuvaa sitä lämpötilaa, jossa mäntyöljyhartsin 

rakenne pehmenee käytössä olevan mittausmenetelmän vaatimuksen mukaan. Yleinen 

mäntyöljyhartsin pehmenemispisteen määritystekniikka on ns. rengas & kuula -

menetelmä. Kyseisessä menetelmässä valmistetaan metallirenkaalla tuettu ”mäntyöljy-

hartsinappi”. Tämä nappi asetetaan nestemäiseen seokseen ja napin päälle sijoitetaan 
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metallikuula. Kyseisessä menetelmässä mäntyöljyhartsin pehmenemispiste määritetään 

lämpötilaksi, jossa metallikuula vajoaa metallikuulan massan aiheuttaman voiman 

seurauksena yhden tuuman paksuisen mäntyöljyhartsinapin lävitse. Nesteen 

lämmitysnopeus on vakio jokaisessa kokeessa. Mäntyöljyhartsin pehmenemispisteellä on 

suora yhteys esteröintiprosessissa syntyvien tuotteiden pehmenemispisteisiin. Korkeampi 

pehmenemispiste korreloi korkean happoluvun kanssa ja nämä yhdessä kertovat 

mäntyöljyhartsin laadusta ja puhtaudesta. (Hiscock & Krajca 2007, s. 11)  

Väri sen sijaan on enemmän esteettinen tekijä. Tummemmasta mäntyöljyhartsista 

valmistetut tuotteet voivat toimia lopputuotteissa aivan yhtä hyvin, mutta tummemmasta 

mäntyöljyhartsista valmistetut tuotteet voidaan silti hylätä tuotteen muuttuneen ulkonäön 

vuoksi. Mäntyöljyhartsin väri määritetään yleensä joko USDA-asteikolla (X-D) tai 

Gardner-asteikolla (1-18). USDA- ja Gardner-värikartat ovat nähtävissä liitteessä 1. 

Taulukossa 3 on esitettynä tyypilliset US-mäntyöljyhartsin ominaisuudet. (Hiscock & 

Krajca 2007, s. 14)  

Taulukko 3. Tyypilliset ominaisuudet US-mäntyöljyhartsille (Hiscock & Krajca 2007, s. 

9). 

Ominaisuus Arvo 

Happoluku (mg KOH/g) 170–182 

Pehmenemispiste (°C) 75–80 

Väri (Gardner-asteikko) 4-6 

 

3.1.2 Polyalkoholit 

Mäntyhartsin esteröinnissä voidaan käyttää useita eri polyalkoholeja. Tässä työssä 

tarkastellaan erityisesti pentaerytritolia ja glyserolia. Huoneenlämmössä pentaerytritoli 

on hajuton, valkoinen, kiteinen aine. Sitä käytetään mäntyhartsin esteröimisen lisäksi 

polyuretaanin valmistukseen, räjähteiden raaka-aineena sekä myös pinnoite-, voiteluaine- 

ja elintarviketeollisuudessa. Uusimpana sovellutuksena sitä käytetään 

polymeeriteollisuudessa. Kuvassa 4 on esitettynä pentaerytritolin rakennekaava. (Ladero 

et al. 2011) 
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Kuva 4. Pentaerytritolin rakennekaava (Ladero et al. 2011). 

Pentaerytritoli on yhdiste, joka sisältää neljä hydroksyyliryhmää, kuten voidaan nähdä 

kuvasta 4. Pentaerytritolin tarkempia ominaisuuksia on esiteltynä taulukossa 4.  

Taulukko 4. Pentaerytritolin ominaisuudet (ChemBlink 2015). 

Ominaisuus Arvo/tunniste 

Nimi Pentaerytritoli 

IUPAC-nimi 2,2-bis(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli 

CAS-numero 115-77-5 

Kemiallinen kaava C5H12O4 

Moolimassa (g/mol) 136,146 

Sulamispiste/kiehumispiste (°C) 260 / 276* 

Tiheys (g/cm³) 1,396 

* Kiehumispiste annettu 4 kPa:n paineessa ja sulamispiste normaalipaineessa. 

Pentaerytritolin lisäksi glyserolia käytetään myös polyalkoholina mäntyhartsin 

esteröinnissä. Kuvassa 5 on esitettynä glyserolin rakennekaava.  

 

Kuva 5. Glyserolin rakennekaava (Ladero et al. 2011). 
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Kuten kuvasta 5 voidaan nähdä, glyserolin rakenteessa on kolme hydroksyyliryhmää. 

Glyseroli on huoneenlämmössä kirkas, erittäin viskoosinen ja suhteellisen korkean 

tiheyden omaava neste. Sitä käytetään myös monissa muissa sovelluksissa kuten 

kosmetiikka-, elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudessa. Glyserolin tarkemmat 

ominaisuudet löytyvät listattuna taulukossa 5. (Ladero et al. 2009). 

Taulukko 5. Glyserolin ominaisuudet (ChemBlink 2015 ja Glycerin käyttöturvatiedote 

2014). 

Ominaisuus Arvo/tunniste 

Nimi Glyseroli 

IUPAC-nimi 1,2,3-propaanitrioli 

CAS-numero 30918-77-5 

Kemiallinen kaava C3H8O3 

Moolimassa (g/mol) 92,09 

Sulamispiste/kiehumispiste (°C) 17,8/ 290 

Tiheys (g/cm³) 1,262 

3.1.3 Lisäaineet 

Yleisimmät mäntyhartsin esteröinnissä käytettävät lisäaineet ovat esteröinti- ja 

disproportionaatiokatalyytit, neutralointiaineet sekä antioksidantit (Hiscock & Krajca 

2007, s. 68–76). Seuraavaksi käsitellään vain tässä työssä tärkeimpiä lisäaineita eli 

katalyyttejä sekä antioksidantteja. Näiden lisäksi disproportionaatiokatalyyttejä 

käsitellään myöhemmin kappaleessa 3.2.4.  

Yleisesti on tiedossa, että esteröitymisreaktio voidaan suorittaa useiden erilaisten 

katalyyttien läsnä ollessa. Kuitenkin mäntyhartsia esteröitäessä monet normaalisti 

sovelletut hyvät, sekä tavalliset katalyytit että happokatalyytit, ovat johtaneet useisiin 

erilaisiin ongelmiin. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi pidentynyt reaktioaika, heikentynyt 

hapettumisen kesto sekä tuotteen värin tummuminen. Tämä johtaa tilanteisiin, joissa 

esimerkiksi tuotteen liian tumma väri johtaa tuotteen käyttökelvottomuuteen tai 

vaihtoehtoisesti tuote voi tummua varastoinnin aikana johtaen samaan lopputulokseen. 

(Beuke 1987)  
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Mäntyhartsin esteröinnissä käytettävät katalyytit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: 

metallien suolat, kuten esimerkiksi kalsiumasetaatti, ja erilaiset orgaaniset ja 

epäorgaaniset hapot, kuten esimerkiksi fosforihappo. Näistä vaihtoehdoista metallien 

suolat ovat huomattavasti edullisempia, mutta aiheuttavat mäntyhartsiesterin värin 

tummumista. Näitä voidaan siis käyttää siinä tapauksessa, jos hieman tummempi 

lopputuotteen väri ei ole ongelma. Happojen käyttämisessä esteröinnin katalyyttinä ovat 

omat haasteensa, vaikka happokatalysoidun esteröinnin mekanismi on hyvin tiedossa. 

Vahvat hapot, kuten esimerkiksi rikkihappo, aiheuttavat hartsihappojen 

dekarboksyloitumista sekä lopputuotteen tummumista. Toisaalta fosforihappo ei aiheuta 

tuotteena tulevan esterin tummumista, mutta sen käyttö ei myöskään vaalenna tuotteen 

väriä suhteessa raaka-aineena käytettävän mäntyhartsin väriin. Mikäli halutaan tuottaa 

mahdollisimman vaalean värisiä estereitä, suositellaan käytettäväksi jotain fosforin 

oksohappoa kuten esimerkiksi hypofosforihapoketta, joka voi vaalentaa esteriä 

parhaimmillaan kaksi Gardner-yksikköä. (Hiscock & Krajca 2007, s. 70–72) 

Mäntyhartsiestereiden valmistuksessa käytetään myös antioksidantteja, joilla 

varmistetaan tarpeeksi pitkä varastointiaika ilman tuotteen pilaantumista. Yleisimpiä 

käytössä olevia antioksidantteja ovat estetyt fenolit (engl. hindered phenols), joita 

käytetään primäärisinä antioksidantteina. Mikäli tarvitaan erityistä suojaa, käytetään vielä 

sekundäärisiä antioksidantteja, kuten trisnonyylifenyylifosfiittiä (engl. tris (nonylphenyl) 

phosphite, TNPP). Primäärisiä ja sekundäärisiä antioksidantteja käytetään yhdessä niiden 

kumuloivan yhteisvaikutuksen takia. Primääriset antioksidantit ”vangitsevat” ensiksi 

vapaat peroksiradikaalit ja sekundääriset antioksidantit edelleen deaktivoivat ne. 

Mäntyhartsiesterille käytettäviä antioksidantteja ei ole kovinkaan useita. Esimerkiksi 

jotkin estetyt amiinit (engl hindered amines) voisivat toimia tässä tarkoituksessa 

tehokkaasti, mutta niillä on taipumusta tummentaa tuotetta. (Hiscock & Krajca 2007, s. 

75) 

3.2 Kemialliset reaktiot 

Mäntyhartsin esteröintiprosessin aikana tapahtuu useita erilaisia kemiallisia reaktioita itse 

esteröitymisen lisäksi. Hartsihapon molekyylissä on kaksi kemiallisesti reaktiivista 

keskittymää, kaksoissidokset hiiliatomien välillä sekä karboksyyliryhmä (katso kuvaa 3). 

Tästä johtuen hartsihappo voi reagoida monien erilaisten reaktioiden kautta. Lisäksi 
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koska mäntyhartsi koostuu useista erilaisista hartsihapoista, on sen reaktioiden kemia 

kohtuullisen monimutkainen. Normaalien kaksoissidoksien kautta tapahtuvien 

reaktioiden, joita tässä tapauksessa ovat hydraus, hapettuminen ja additioreaktio, lisäksi 

hartsihapot reagoivat myös karboksyyliryhmän kautta. Erilaiset suolat ja esterit ovat 

kaupallisesti tärkeitä näiden reaktioiden tuotteita. Hartsihapot voivat myös reagoida 

erilaisiksi alkoholeiksi karboksyyliryhmän pelkistymisen seurauksena ja nämä voivat 

edelleen reagoida nitriileiksi. Esimerkki tällaisesta reaktiosta on abietiininitriilin 

valmistaminen abietiinihaposta ammoniakkikaasun avulla (Brault & Reck 1954).  

Toisaalta hartsihapon karboksyyliryhmä sijaitsee steerisen esteen takana. Steerinen este 

tarkoittaa sitä reaktionopeutta hidastavaa tekijää, joka johtuu suurista reagoivien aineiden 

molekyylikoosta, joka edelleen johtuu allyyliryhmien sisältämistä toisiaan hylkivistä 

elektroneista.  Tämä on hyvin yleinen este varsinkin orgaanisissa reaktioissa. Vaikkakin 

steerinen este toimii reaktiota hidastavana tekijänä, se myös pakottaa aineet reagoimaan 

kokonaan erilaisella mekanismilla. (Clayden et al. 2012, s. 129) Tämän vuoksi 

mäntyhartsin reagoiminen vaatii huomattavan korkeita lämpötiloja esimerkiksi sen 

dekarboksyloimiseksi. (Wideman & Kuczkowski 1985) Yksinkertaistamisen vuoksi tässä 

työssä esteröintiä tarkastellessa mäntyhartsin oletetaan olevan pelkkää abietiinihappoa.  

3.2.1 Karboksyylihapon ja alkoholin välinen esteröityminen 

Esteröitymisreaktion raaka-aineina toimivat yleisellä tasolla karboksyylihappo 

(RCOOH) ja alkoholi (R’OH). Mäntyhartsia esteröitäessä karboksyylihappona toimii 

hartsihappo ja alkoholina glyseroli tai pentaerytritoli. Esteröitymisreaktiota kutsutaan 

yleisellä tasolla Fischerin esteröintireaktioksi. Fischerin esteröintireaktion stoikiometriaa 

voi tarkastella reaktiosta (1). 

 

.

  

(1) 

Reaktion (1) katalyyttinä toimivat erilaiset hapot, joten periaatteessa reaktiota katalysoi 

myös raaka-aineena käytettävä karboksyylihappo. Tästä käytetään nimitystä 

autokatalyyttinen reaktio. Yleisesti käytössä on voimakkaitakin happoja, kuten 

esimerkiksi rikkihappo. Reaktiossa (1) karboksyylihapon karboksyyliryhmä reagoi 
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alkoholin hydroksyyliryhmän kanssa, jolloin muodostuu stoikiometrian mukaisesti yksi 

esteri-molekyyli (RCOOR’) sekä yksi molekyyli vettä. Esteröitymisreaktio on yleensä 

reversiibeli reaktio. (Hunt 2006) 

Reversiibeli reaktio tapahtuu merkittävissä määrin molempiin suuntiin päätyen riittävän 

ajan kuluttua (periaatteessa äärettömän ajan kuluttua) tasapainotilaan, jossa sekä reaktion 

tuotteita että lähtöaineita on seoksessa merkittävissä määrin. Tasapainotilan konversio ei 

välttämättä ole siten kovinkaan hyvä, joten usein joudutaan käyttämään erilaisia 

toimenpiteitä konversion parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi toisen lähtöaineen 

syöttäminen ylimäärin reaktoriin tai reaktiossa syntyvän veden poistaminen selektiivisesti 

reagoivasta seoksesta. (Hunt 2006) 

Esteröitymisreaktion etenemisen mekanismi on todellisuudessa monimutkaisempi kuin 

reaktion stoikiometria antaa ymmärtää (Hunt 2006). Reaktion (1) reaktiomekanismia 

voidaan kuvata esimerkiksi kuvan 6 mukaisesti.  
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Kuva 6. Happokatalysoidun esteröitymisen reaktiomekanismi (muokattu alkuperäisestä 

lähteestä Hunt 2006). 

Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, mekanismin ensimmäisessä vaiheessa happokatalyytin 

oksonium-ionin luovuttama vety liittyy karboksyyliryhmän happeen tehden siitä 

elektrofiilisemman. Tämän jälkeen hydroksyyliryhmän nukleofiilinen happi kiinnittyy 

elektrofiiliseen karboksyyliryhmän hiileen, jolloin karboksyyliryhmästä muodostuu 

tetraedrinen välimuoto. Tämän jälkeen alkoholin hydroksyyliryhmä deprotonoituu eli 

vetyatomi irtoaa. Tetraedrinen välimuoto hajoaa tämän jälkeen, sillä jommankumman 
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hydroksyyliryhmistä täytyy irrota. Näin käy, kun alkoholin hydroksyyliryhmästä irronnut 

vety kiinnittyy jompaankumpaan hydroksyyliryhmään. Näin muodostunut vesimolekyyli 

lohkeaa irti, jolloin jäljelle jääneestä systeemistä vielä deprotonoituu jäljelle jäänyt 

hydroksyyliryhmä, jolloin muodostuu vielä oksonium-ioni. (Hunt 2006) 

3.2.2 Hartsihapon ja glyserolin välinen esteröityminen 

Hartsihapon ja glyserolin välinen esteröitymisreaktio tapahtuu edellä esitetyn yleisen 

esteröitymisreaktion mekanismin mukaisesti. Poikkeuksena edelliseen on kuitenkin se, 

että glyseroli on kolmiarvoinen alkoholi, joten reaktion stoikiometria on eri kuin yleisessä 

tapauksessa esitetty. Glyserolin ja hartsihapon (abietiinihappo) välistä reaktiota voi 

tarkastella kuvasta 7. Glyserolin esteröintireaktio karboksyylihappojen kanssa on hyvin 

tunnettu, sillä sitä on sovellettu teollisuudessa jo vuosikymmeniä. Kuitenkin viime 

vuosinakin useita patentteja ja sovellutuksia on rekisteröity liittyen mäntyhartsin 

triglyseridien tuotantoon. (Ladero et al. 2011) 
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Kuva 7. Glyserolitriabietiitin muodostumisreaktio (muokattu alkuperäisistä lähteistä 

Ladero et al. 2011 ja Kim & Kim 2010). 

Kuvassa 7 on esitettynä yksinkertaistettu reaktioyhtälö abietiinihapon esteröinnistä 

glyserolin kanssa. Todellisuudessa glyserolin ja hartsihapon (abietiinihappo) välisessä 

reaktiossa on kolme reaktiovaihetta. (Ladero et al. 2012) Ensimmäisessä reaktiovaiheessa 

glyseroli ja hartsihappo muodostavat monoesterin (C23H36O4), jossa on yksi hartsihappo 

kiinnittyneenä glyseroli-molekyyliin (Ladero et al. 2012):  
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Ab + Gly ↔ GlyAb + H20,   (2) 

missä Ab on abietiinihappo, Gly on glyseroli, GlyAb on monoesteri ja H2O on vesi. 

Tämän jälkeen monoesteri reagoi abietiinihapon kanssa muodostaen diesterin GlyAb2 

(C43H64O5): 

Ab + GlyAb ↔ GlyAb2 + H20,   (3) 

ja edelleen triesterin GlyAb3 (C63H92O6): 

Ab + GlyAb2 ↔ GlyAb3 + H20.    (4) 

Mäntyhartsin glyseroliesterin valmistus tapahtuu yleensä käyttäen katalyyttejä. Johtuen 

esteröitymisen nettoreaktion (2)-(4) stoikiometriasta raaka-aineita tarvitaan siten, että 

jokaista glyseroli-moolia kohden tarvitaan kolme moolia hartsihappoa.  

3.2.3 Hartsihapon ja pentaerytritolin välinen esteröityminen 

Mäntyhartsin esteröityminen pentaerytritolin kanssa etenee hyvin samanlaisesti kuin 

mäntyhartsin ja glyserolin tapauksessa. Periaatteet ovat samat eli esteröitymisen 

mekanismi on samanlainen. Erona tässä on ainoastaan se, että raaka-aineena käytetään 

eri polyalkoholia, joka on tässä tapauksessa neliarvoinen pentaerytritoli. Esteröinnin 

aikana neljä hartsihappoa reagoi yhden pentaerytritoli-molekyylin kanssa muodostaen 

yhden esteri-molekyylin sekä neljä molekyyliä vettä. Mäntyhartsia tarvitaan ainemääränä 

mitattuna nelinkertainen määrä pentaerytritoliin nähden, jotta saavutetaan 

stoikiometrinen suhde. Pentaerytritolitetra-abietiitin kokonaismuodostumisreaktio on 

esitettynä kuvassa 8. (Hiscock & Krajca 2007, s. 41) 
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Kuva 8. Pentaerytritolitetra-abietiitin muodostumisreaktio (muokattu alkuperäisistä 

lähteistä Ladero et al. 2011 ja Kim & Kim 2010). 

Kuvassa 8 näkyvä kokonaisreaktioyhtälö voidaan esittää tarkemmin myös 

reaktiovaiheittain, kuten glyserolin tapauksessa, eli ensin muodostuu monoesteri PeAb 

(C25H40O5), jonka jälkeen diesteri PeAb2 (C45H68O6), sitten triesteri PeAb3 (C65H96O6) ja 

lopulta tetraesteri PeAb4 (C85H124O7) (Hiscock & Krajca 2007, s. 41): 
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Ab + Pe ↔ PeAb + H2O,  (5) 

Ab + PeAb ↔ PeAb2 + H2O, (6) 

Ab + PeAb2 ↔ PeAb3 + H2O, (7) 

Ab + PeAb3 ↔ PeAb4 + H2O, (8) 

missä Ab on abietiinihappo ja Pe on pentaerytritoli 

3.2.4 Disproportionaatio 

Disproportionaatio on eräs reaktioista, jota tapahtuu mäntyhartsissa oleville 

hapettumiselle herkille hartsihapoille. Näitä hapettumiselle herkkiä hartsihappoja ovat 

muun muassa abietiini-, neoabietiini ja pallustriinihapot. Herkästi hapettuvien 

hartsihappojen reagointi disproportionaatioreaktioissa ei välttämättä ole haitallista, koska 

näiden happojen reagointi näiden reaktioiden kautta parantaa mäntyhartsista 

valmistettavien estereiden stabiilisuutta. Disproportionaatiossa kaksi esimerkiksi 

abietiini-tyyppistä happomolekyyliä reagoi muodostaen yhden dehydroabietiinihapon ja 

yhden dihydroabietiinihapon. (Hiscock & Krajca 2007, s. 29) 

Yksinkertaistettuna disproportionaatio on vetyatomien vaihtoa kahden hartsihappo-

molekyylin välillä. Ensiksi tapahtuu toisen happomolekyylin dehydrogenoituminen ja 

toisen happomolekyylin hydrautuminen kuten reaktioista (9) ja (10) nähdään (Portugal et 

al. 2005):  

Ab → DeAb + H2,  (9) 

Ab + H2 → DiAb,   (10) 

 

missä DeAb on dehydroabietiinihappo ja DiAb on dihydroabietiinihappo. Molemmat 

näistä reaktiotuotteista ovat huomattavasti stabiilimpia kuin lähtöaineena oleva 

abietiinihappo. Disproportionaatioreaktion etenemistä voidaan helposti seurata 

vertaamalla abietiinihappojen konsentraation muutoksia edellä mainittujen happojen 

konsentraation muutoksiin. Tämä reaktio tapahtuu myös itsestään tarpeeksi kovassa 

lämpötilassa, mutta käyttämällä katalyyttinä esimerkiksi jodia tai rikkiä, saadaan 

reaktionopeutta nostettua. (Hiscock & Krajca 2007, s. 29) 
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Nettoreaktion, reaktiot (9)-(10), stoikiometrian mukaan yhtä dehydroabietiinihappoa 

kohden muodostuu yksi dihydroabietiinihappo. Tämä ei kuitenkaan päde kokeellisten 

havaintojen perusteella vaan havaittujen dehydroabietiinihapon ja dihydroabietiinihapon 

pitoisuuksien suhde voi olla jopa 25:1 (Portugal et al. 2005). Tämä johtuu siitä, että 

pimaarityyppiset hapot hydrautuvat huomattavasti helpommin kuin abietiinihapot.  

Portugal et al. (2005) tutkimuksessa ei havaittu yhtään abietiinihappojen hydrautumista. 

Pimaarihapon hydrautuessa muodostuu yhdestä pimaarihaposta ja vedystä yksi 

dihydropimaarihappo (Portugal et al. 2005):  

Pi + H2 → DiPi,  (11) 

missä Pi on pimaarihappo (C20H30O2) ja DiPi on dihydropimaarihappo (C20H32O2). 

3.2.5 Hydraus 

Hydraus on kemiallisesti yksinkertaistettuna vedyn lisäämistä reaktion kohteena olevaan 

molekyyliin. Mäntyhartsin hydrauksen tapauksessa hydrauksen tavoite on sama kuin 

disproportionaatiolla eli vähentää mäntyhartsissa olevien abietiinityyppisten happojen 

määrää ja parantaa tällä tavoin lopputuotteiden stabiilisuutta hapettumista ajatellen. 

Toisin sanoen mäntyhartsille suoritettu hydraus vähentää hapettumiselle herkkiä 

konjugoituneita kaksoissidoksia hartsihapoissa ja seurauksena syntyy vähemmän 

hapettumisherkkiä happoja, kuten vaikkapa dehydroabietiinihappo ja tetrahydro-

abietiinihappo. Hydrattu mäntyhartsi on eniten myyty modifioidun mäntyhartsin luokka, 

jota käytetään yleisesti tartunta-aineteollisuudessa, kun halutaan parantaa kuumaliimojen, 

paineherkkien liimojen ja muun tyyppisten liimojen tartuntatehoa. Mäntyhartsin hydraus 

suoritetaan yleensä 12–35 MPa paineessa sekä 220–270 oC:n lämpötiloissa 

jalometallikatalyytin, kuten palladium, läsnä ollessa. Vaikkakin jalometallikatalyytit 

tarjoavat hyvän suorituskyvyn, on niillä haittapuolensa. Näitä ovat esimerkiksi korkea 

hinta, korkeat reaktiopaineet ja lämpötilat sekä niiden rajallinen saatavuus. Siksi usein 

hydrauskatalyyttinä käytetään nikkelikatalyyttejä. (Huang et al. 2015) 

Kaikki mäntyhartsit voidaan hydrata, mutta ainoastaan pihka- ja puuhartsia hydrataan 

kaupallisesti. Raakamäntyöljystä saadun mäntyöljyhartsin soveltumattomuus 

hydrattavaksi johtuu selluntuotannossa siihen jäävistä rikkiyhdisteistä. Nämä 

rikkiyhdisteet tekevät hydrauksesta taloudellisesti kannattamattoman deaktivoimalla 
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hydrauksessa sovellettavat metallikatalyytit. Mäntyöljyhartsi pystytään hydraamaan 

palladiumkatalyytin avulla, mutta tähän liittyvät haasteet käytiin läpi jo aikaisemmin. 

Suurin hydratun mäntyhartsin tuottaja on Kiina. (Hiscock & Krajca 2007, s. 30) 

3.2.6 Additio 

Mäntyhartsin ominaisuuksia voidaan muuntaa myös liittämällä happoihin sopivia 

tyydyttymättömiä happoja.  Näitä happoja ovat esimerkiksi maleiinianhydridi, 

fumaarihappo sekä akryylihappo. Näitä reaktioita kutsutaan Alder-ene -reaktioiksi. 

Kaikki mäntyhartsin sisältämät hapot eivät kuitenkaan sovellu lähtöaineiksi 

additioreaktioon. Tämä johtuu siitä, että hartsihapon hiiliatomien välisten kaksoissidosten 

täytyy olla oikein sijoittuneena, jotta liittyminen on mahdollista. Näitä ovat esimerkiksi 

dehydroabietiini-, dihydroabietiini-, tetrahydroabietiini- ja secodehydroabietiinihappo. 

Additioreaktion vaatima lämpötila on 200 oC:ta maleiinianhydridille sekä 220 oC:ta 

fumaarihapolle. Fumaarihappo on enemmän sovellettu eritoten liimateollisuuden 

tartunta-aineiden raaka-aineeksi. (Hiscock & Krajca 2007, s. 32) 

Addition seurauksena muokatun mäntyhartsin vesiliukoisuutta voidaan esimerkiksi 

parantaa, joka on hyödyllistä joissain tuotteissa. Additioreaktiossa abietiini-, pallustriini- 

ja neobietiinihapot isomeroituvat korkeassa lämpötilassa levopimaarihapoiksi. 

Levopimaarihappo reagoi edelleen maleiinianhydridin tai fumaarihapon kanssa 

muodostaen maleopimaarihapon tai fumaaropimaarihapon. Näin muokatulla 

hartsihapolla on paremmat ominaisuudet, joista tärkeimmät ovat kohonnut 

pehmenemispiste sekä kirkkaampi väri, sekä laajempi määrä käyttökohteita. Eräitä 

additioreaktioita on esitettynä kuvassa 9. (Wiyono et al. 2007) 
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Kuva 9. Abietiinihapon additioreaktioita (muokattu alkuperäisestä lähteestä Wiyono et 

al. 2007). 

3.2.7 Dekarboksylaatio 

Eräs esteröintireaktion saantoa heikentävistä reaktioista on dekarboksylaatio. Nimensä 

mukaisesti tässä reaktiossa hartsihappo (reaktiossa 12 abietiinihappo) menettää 

karboksyyliryhmänsä vapauttaen yhden hiilidioksidi-molekyylin (Wideman & 

Kuczkowski 1985): 

  (12) 

Dekarboksylaatio-reaktion merkitys kasvaa erityisesti, kun ollaan yli 260 oC:n 

lämpötiloissa happokatalyytin läsnä ollessa. Dekarboksylaatio aiheuttaa happoluvun 
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alenemista, koska hartsihaposta muodostuu nestemäisiä, monirengasrakenteisia 

hiilivetyjä, jotka vaikuttavat negatiivisesti myös pehmenemispisteeseen. (Hiscock & 

Krajca 2007, s. 33).  

Mäntyöljystä tislatun mäntyhartsin on todettu olevan herkempi dekarboksylaatiolle kuin 

pihka- tai puuhartsin. Tämä johtuu siitä, että mäntyöljyhartsin sisältämä rikki toimii 

reaktion katalyyttinä (Wideman & Kuczkowski 1985). Vaikka dekarboksylaatio 

heikentää esteröinnin saantoa, on dekarboksylaatioreaktiolla puolet suurempi 

aktivoitumisenergia kuin esteröitymisreaktiolla. Tämän lisäksi myös reaktionopeus on 

vain kuudesosa esteröitymisreaktion reaktionopeudesta. Dekarboksylaatio aiheuttaa 

normaalisti noin 3-4 % menetyksen saantoon. Tärkeintä dekarboksylaation kannalta olisi 

pyrkiä siihen, että mäntyhartsia ei pidettäisi korkeassa lämpötilassa ilman polyalkoholin 

läsnäoloa. (Hiscock & Krajca 2007, s. 34) 

3.2.8 Hapettuminen (Hiscock & Krajca 2007, s. 34–36) 

Kuten aikaisemmissa kappaleissa on mainittu, hapettuminen vaikuttaa negatiivisesti 

lopputuotteen ominaisuuksiin. Hapettumista pyritäänkin välttämään edellä mainituilla 

tavoilla, joita ovat disproportionaatio ja hydraus. Herkkyys hapettumiselle johtuu 

hiiliatomien välillä sijaitsevista kaksoissidoksista, jonka vuoksi hiiliatomit pystyvät 

reagoimaan hapen kanssa. Hapettuminen esimerkiksi lyhentää lopputuotteen 

varastointiaikaa sekä muuttaa tuotteen väriä tummemmaksi. Toiset mäntyhartsin jalosteet 

ovat herkempiä hapettumiselle kuin toiset. Herkkiä hapettumaan ovat esimerkiksi 

polymeroituneet mäntyhartsit sekä mäntyhartsin glyseroliesterit. Hartsihapot hapettuvat 

monella eri tavalla. Hapettuminen voi tapahtua niin konjugoituneiden kaksoissidosten, 

tertiääriseen hiileen kiinnittyneiden vetyatomien tai allyyli-ryhmään kiinnittyneiden 

vetyjen kautta. Hapettuminen voi tapahtua esimerkiksi reaktion (13) mukaisesti: 
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. (13) 

Reaktiossa (13) abietiinihapon hapettuminen on tapahtunut allyyli-ryhmään 

kiinnittyneiden vetyjen kautta. Reaktiossa muodostuu myös yksi vetymolekyyli 

reaktiotuotteena. Hapettumisen aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään siis 

disproportionaatiolla, mutta myös aikaisemmin tässä työssä mainittuja antioksidantteja 

käytetään apuna. Näiden lisäksi on kehitetty muitakin hapen vähentämiseen ja 

hapettumisen estämiseen vaikuttavia lähestymistapoja kuten esimerkiksi pastilloidun 

mäntyhartsiesterin pakkaaminen erilaisiin ilmatiiviisiin pusseihin sekä valmiin 

mäntyhartsiesteri-lavan kääriminen eri tavoin. Näiden on todettu hidastavan 

hapettumista, mutta menetelmillä on omat kustannuksensa.  

3.3 Esteröitymisen kinetiikka ja termodynamiikka 

Vaikkakin mäntyhartsiestereitä on valmistettu jo pitkään, ja niiden käyttö on kohtuullisen 

yleistä ja arkipäiväistä teollisuudessa, esteröinnin reaktiokinetiikka on edelleen hyvin 

vähän tutkittu kokonaisuus. Viime vuosina kinetiikkaa on tutkittu jonkin verran, mutta 

tätä ennen kaikki tieto perustui lähinnä reagoivan seoksen happoluvun muutoksen 

seuraamiseen ajan kuluessa sekä muutaman muun samankaltaisen reaktion 

kinetiikkatutkimuksista saatuihin tietoihin. (Ladero et al. 2012)  

Polyalkoholit ovat kemiallisesti hyvin poolisia yhdisteitä johtuen niiden sisältämistä 

useista hydroksyyliryhmistä. Hartsihapot ovat sen sijaan suuresta koostaan ja niiden 

rakenteen sisältämästä vain yhdestä karboksyyliryhmästä johtuen hyvin poolittomia. 

Seurauksena on, että polyalkoholit ja hartsihapot ovat väistämättä vain heikosti 

liukenevia toisiinsa. Käytännössä tämä johtaa siihen, että näiden aineiden väliset 

esteröitymisreaktiot tapahtuvat pääasiassa kahden faasin rajapinnalla. Tällöin reaktion 

eteneminen on riippuvainen faasien välisen rajapinnan suuruudesta. Seurauksena on 
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esteröitymisreaktioiden hidastuminen suhteessa täysin liukoisten aineiden reaktioihin. 

(Ladero et al. 2012) Sekoitusolosuhteilla voidaan vaikuttaa jossain määrin 

reaktionopeuteen luomalla suurempi pinta-ala faasien välille. Joka tapauksessa 

reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat reaktion raaka-aineiden konsentraatiot, 

mahdollisesti käytettävät katalyytit sekä lämpötila. Näiden lisäksi paineella voidaan 

säädellä reaktorin toiminta-aluetta seoksen kiehumislämpötilan muuttuessa paineen 

muuttuessa. 

Kuten aiemmin todettiin, polyalkoholien ja hartsihapon esteröityminen on sarjareaktio, 

jossa välituotteena syntyvät esterit reagoivat edelleen halutuiksi tuotteiksi eli joko tri- tai 

tetraestereiksi riippuen polyalkoholista. Stoikiometrian mukaan siis polyalkoholi reagoi 

useassa vaiheessa yhteensä kolmen tai neljän happomolekyylin kanssa. Polyalkoholin 

pitoisuuden kasvattamisella voidaan yleisellä tasolla nostaa esteröitymisen 

reaktionopeutta. Esteröitymisen välivaiheiden reaktionopeudet eivät kuitenkaan eroa 

toisistaan erityisen merkittävästi, joten kaikki välivaiheet rajoittavat omalta osaltaan 

kokonaisreaktiota. Polyalkoholin pitoisuuden kasvattamisen seurauksena reaktio-

tuotteessa on siten enemmän reagoimatonta polyalkoholia ja toisaalta kaikki välituotteet 

eivät ole reagoineet halutuksi lopputuotteeksi. Siten sekä glyserolin että pentaerytritolin 

tapauksessa seoksessa on merkittävissä määrin eri välituotteita (mono-, di- ja triestereitä). 

Nämä alemman kertaluvun esterit huonontavat lopputuotteen ominaisuuksia niin 

glyseroliesterin kuin pentaerytritoliesterin tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että näillä 

alemman kertaluvun estereillä on matalampi pehmenemispiste. Esimerkiksi 

pentaerytritolin tapauksessa jokainen 2,0–3,5 prosentin pentaerytritolin määrän lisäys 

stoikiometriseen suhteeseen pudottaa lopputuotteen pehmenemispistettä noin 1 oC:lla. 

Tämä voi johtaa tuotteen pilalle menemiseen, sillä lopputuotteilla on asetettu tietty alaraja 

pehmenemispisteelle. Tämän lisäksi osassa tuotteissa tuotteen muutkin ominaisuudet 

tulevat merkityksellisiksi. Tästä johtuen yleisesti sovelletaan polyalkoholien ja 

mäntyhartsin suhteellisessa määrässä sekä hieman yli että alle stoikiometrista 

annostelusuhdetta eli 1,1–0,9:1. (Hiscock & Krajca 2007, s. 64; Karvo 1999) 

Reaktion termodynamiikkaan ei oteta juurikaan kantaa tässä työssä siitä huolimatta, että 

kyseessä on tasapainoreaktio. Tämä johtuu siitä, että kaikki reaktiossa syntyvä vesi 

poistuu pääosin reagoivasta seoksesta, koska vedellä on esteröitymiseen osallistuvien 

aineiden alhaisin kiehumislämpötila ja toisaalta reaktiolämpötila on merkittävästi yli 
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veden kiehumispisteen. (Chemicalland21 2015) Veden höyrynpaine on merkittävästi 

korkeampi kuin muilla seoksen aineilla. Tästä johtuen lähes kaikki syntyvä höyryä on 

vettä. Veden lisäksi höyryyn päätyy pieniä määriä mäntyhartsia ja polyalkoholeja. 

Kuvassa 10 on esitettynä mäntyhartsin höyrynpainekuvaaja.  

 

Kuva 10. Mäntyhartsin höyrynpaine (muokattu alkuperäisestä lähteestä Peterson 1932). 

Kuvasta 10 voidaan nähdä, että mäntyhartsin höyrynpaine on kohtuullisen matala alle 290 

oC lämpötiloissa. Tästä johtuen mäntyhartsin erotus tislaamalla joudutaan suorittamaan 

erittäin matalassa paineessa. Voidaankin sanoa, että mäntyhartsin pitoisuus syntyvässä 

höyryssä on pieni. 

Pentaerytritolin höyrynpainetietoja normaalipaineessa ei ole saatavilla kirjallisuudessa, 

joten höyrynpainetta joudutaan arvioimaan epäsuorasti. Koska pentaerytritolin 

sulamispiste on huomattavan korkea (260 oC) ja kiehumispiste on 276 oC 4 kPa:ssa 

(ChemBlink 2015), voidaan pentaerytritolin höyrynpaineen olettaa olevan kohtalaisen 

matala alle 290 oC lämpötiloissa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että pentaerytritolia 

ei merkittävissä määrin ole syntyvässä höyryssä, kun lämpötila on alle 290 oC.  
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Mäntyhartsin ja pentaerytritolin esteröintireaktion aikana tuotteena muodostuvalla 

vedellä sen sijaan on korkea höyrynpaine esteröintilämpötiloissa. Esimerkiksi 276 oC 

lämpötilassa veden höyrynpaine on 6035 kPa eli noin 1000-kertainen verrattuna 

mäntyhartsin tai pentaerytritolin vastaaviin arvoihin (Haar et al. 1984, s. 13). Vesi on siten 

pääasiallinen komponentti syntyvässä höyryssä.  

Glyseroliestereiden valmistuksen aikana tilanne on hyvin erilainen. Puhtaan glyserolin 

kiehumispiste on kohtuullisen korkea eli 290 oC. Siten johtuen glyserolin suhteellisen 

korkeasta haihtuvuudesta on mahdollista, että glyserolia poistuu reaktiolämpötilassa 

seoksesta haihtumalla. Toisaalta glyseroli liukenee suuremmissa määrissä veteen sekä 

mäntyhartsiin kuin pentaerytritoli. Glyseroli on hyvin vesiliukoinen (Glycerine 

Producers’ Association 1963, s. 18), joten reaktion tuotteena syntyvän veden haihtuminen 

aiheuttaa kuitenkin sen, että glyserolia haihtuu seoksesta kohtuullisen paljon. Kuvassa 11 

on esiteltynä glyserolin ja veden muodostaman seoksen kiehumispisteen muutos, kun 

glyserolin seassa olevan veden massaosuus muuttuu. 
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Kuva 11. Vesi-glyseroli liuoksen kiehumispiste (muokattu alkuperäisestä lähteestä Chen 

& Thompson 1970). 

Kuvasta 11 voidaan selkeästi nähdä, että jopa hyvin pieni määrä vettä glyserolin seassa 

laskee seoksen kiehumispistettä jopa kymmeniä asteita. Glyserolin ja veden 

binäärisysteemin höyry-nestetasapaino tietoja löytyy taulukoituna liitteestä 2.  Kaikki 

edellä esitetyt tiedot huomioon ottaen voidaan todeta, että glyserolia haihtuu reaktion 

aikana merkittävästi.  Mikäli glyserolin siirtymistä höyryfaasiin ei oteta huomioon 

laitesuunnittelussa, voi tämä johtaa heikkoon hyötysuhteeseen glyserolin haihtuessa 

seoksesta ennen kuin se ehtii esteröityä.  

Termodynaamisen tasapainon tutkiminen ei ole tässä työssä järkevää sillä veden 

poistumisesta johtuen palautuvien reaktioiden nopeudet ovat suhteellisen pienet, joten 

käytännössä reaktioiden palautuvuus on tarkastelluissa olosuhteissa mitätön. Tämän 
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johdosta reaktiot eivät koskaan saavuta reaktioiden etenemistä rajoittavaa tasapainotilaa. 

Lopputuotteena saatavien estereiden saannon kannalta tämä on myös tärkeää, sillä näin 

saavutetaan korkea polyalkoholien konversio. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri 

osa raaka-aineena käytetystä polyalkoholista reagoi, koska polyalkoholit ovat 

huomattavasti kalliimpia kuin toinen raaka-aine eli mäntyhartsi. Näiden tietojen pohjalta 

voidaan todeta, että reaktion tasapainotilalla ja sen tutkimisella ei ole ratkaisevaa 

merkitystä esteröitymisen ja reaktorin toiminnan kannalta. (Hunt 2006 ja Hiscock & 

Krajca 2007, s. 63) 

3.3.1 Mäntyhartsin ja glyserolin välisten esteröitymisreaktioiden nopeudet 

Glyserolin ja mäntyhartsin välillä tapahtuva esteröityminen koostuu kolmesta vaiheesta, 

kuten aikaisemmin esitetyistä reaktioista (2)-(4) käy ilmi. Nämä ovat mono-, di- ja 

triesterin muodostuminen. Tämän vuoksi onkin oleellista selvittää miten näiden eri 

estereiden muodostumisen reaktionopeudet muuttuvat eri olosuhteissa. Ladero et al. 

(2012) tekemässä tutkimuksessa mitattiin glyserolin ja mäntyhartsin muodostamien 

mono-, di- ja triesterien pitoisuuksia 240 oC lämpötilassa glyserolin alkukonsentraation 

ollessa 0,30 mol/l. Esterien muodostumista voidaan tarkastella kuvasta 12. (Ladero et al. 

2012) 
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Kuva 12. Glyseroliestereiden muodostuminen. Lämpötila  on 240 °C ja konsentraatio on 

0,30 M (muokattu alkuperäisestä lähteestä Ladero et al. (2011)). 

Kuvasta 12 voidaan päätellä, että mono- ja diestereiden osuus reaktorissa kokeen aikana 

on suhteellisen pieni. Voidaan selvästi nähdä, että triglyseridin osuuden muutos on lähes 

suoraan kääntäen verrannollinen mäntyhartsin osuuden muutokseen. Tämän perusteella 

voidaankin olettaa, että monoesterin muodostuminen on itse asiassa reaktionopeuden 

kannalta oleellisin reaktiovaihe. Alhaisista mono- ja diesterien osuuksista voidaan 

päätellä, että monoesterin muodostumisen jälkeen triesteri muodostuu todella nopeasti. 

Ladero et al. (2011) mukaan korkeammassa lämpötilassa (275 °C) näiden alemman 

kertaluvun estereiden osuus oli vieläkin pienempi. Tämän tiedon pohjalta voidaan tehdä 

yksinkertaistus siitä, että triglyseridin muodostumisen reaktionopeus on sama kuin 

monoesterin muodostumisen reaktionopeus. (Ladero et al. 2011) 

Se, miksi eri esteröitymisen vaiheiden reaktionopeudet käyttäytyvät näin, johtuu 

todennäköisimmin siitä, että glyseroli ei poolisena aineena liukene kuin pieninä määrinä 

mäntyhartsin sekaan. Tämä johtaa tilanteeseen, että glyseroli muodostaa oman faasinsa 



40 

 

  

mäntyhartsin sekaan, jolloin reaktionopeus pienenee merkittävästi faasirajapinnan läpi 

tapahtuvan aineensiirron ja reaktion seurauksena (Ladero et al. 2012). Mono- ja diesterit 

ovat puolestaan vähemmän poolisia yhdisteitä kuin glyseroli, joten ne liukenevat 

paremmin mäntyhartsiin eli faasiin, jossa reaktio tapahtuu. Tämä selittää sitä, miksi 

monoesterin muodostuminen näyttäisi olevan rajoittava tekijä triglyseridien 

valmistuksessa. (Hiscock & Krajca 2007, s. 43) 

Ladero et al. (2012) tutkimuksessa tutkittiin myös liukoisuuden vaikutusta reagoivan 

seoksen faasikoostumukseen. Tutkimuksessa mitattiin useissa eri lämpötiloissa 

glyserolin pitoisuutta reaktiofaasissa sekä samalla analysoitiin reaktiofaasin koostumusta. 

Ladero et al. (2012) tekemien kokeiden tuloksia voi tarkastella kuvasta 13.  

 

Kuva 13. Glyserolin pitoisuus eri lämpötiloissa sekä yhden että kahden nestefaasin 

tapauksessa esteröintikokeiden aikana. (muokattu alkuperäisestä lähteestä Ladero et al. 

2012) 
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Kuvasta 13 voidaan nähdä, että kaksifaasisysteemi muuttuu aikaisemmin yksifaasiseksi, 

kun ollaan korkeammissa lämpötiloissa. Tästä voidaan päätellä, että liukoisuus muuttuu 

lämpötilan noustessa. Tämä on merkittävä asia reaktionopeuden tarkastelussa. Mikäli 

monoestereiden muodostuminen on reaktionopeuden kannalta merkittävä tekijä ja sen 

nopeutta rajoittaa liukoisuus, niin reaktionopeus paranee liukoisuuden myötä. Ladero et 

al. (2012) kokeiden perusteella oli määritetty liukoisuuden ja lämpötilan välille 

riippuvuus. Tämä riippuvuuskäyrä löytyy kuvasta 14.  

 

 

Kuva 14. Glyserolin liukoisuus mäntyhartsiin lämpötilan funktiona sekä triglyseridin 

konsentraation vaikutus liukoisuuteen (muokattu alkuperäisestä lähteestä Ladero et al. 

2012). 

Ladero et al. (2012) tekemissä kokeissa glyserolin liukoisuutta mäntyhartsiin oli 

määritetty useilla eri kokeilla 240–270 °C lämpötiloissa. Kyseinen lämpötilaväli oli 

valittu, koska yleisesti teollisuudessa valmistusprosessin reaktiolämpötilat ovat tätä 
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luokkaa. Kuvasta 14 voidaan todeta, että glyserolin liukoisuus nousee merkittävästi 240 

°C ja 260 °C välillä. Toisaalta alle 240 °C lämpötilassa reaktionopeus laskee merkittävästi 

ja yli 280 °C glyserolilla on taipumusta haihtua merkittävissä määrin reaktioseoksesta 

pois. Tämä johtuu siitä, että ollaan hyvin lähellä glyserolin kiehumispistettä (290 °C). 

Liukoisuus ennen 240 °C:ssa on noin 0,05 mol/l, josta se kasvaa 0,45 mol/l 260 °C:ssa ja 

pysyttelee siinä aina 280 °C lämpötilaan asti. Ladero et al. (2012) simuloivat myös 

konversion vaikutusta liukoisuuteen. He havaitsivat, että triglyseridien läsnäolo seoksessa 

ei vaikuta liukoisuuteen ollenkaan. Tästä on myös esitettynä mittausdata kuvassa 14. 

(Ladero et al. 2012) 
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Kuva 15. Mäntyhartsin konversion kehittyminen eri lämmönnostoprofiileilla. Kuvassa a) 

on esitetty eri kokeiden lämmönnostoprofiilit ja b) on esitetty eri kokeiden vastaavat 

mäntyhartsin konversiot. (muokattu alkuperäisestä lähteestä Ladero et al. (2011)) 

Kuten kuvasta 15 voidaan nähdä, glyserolin ja mäntyhartsin esteröitymisen nopeus 

muuttuu eksponentiaalisesti lämpötilan muuttuessa, kuten oli oletettua. Ladero et al. 

(2011, 2012) testasivat ns. teollisen näkökulman kannalta mäntyhartsin konversion 

kehittymistä. Näissä kokeissa käytettiin siis muuttuvaa lämpötilaa, joka lähti 225–255 °C 

lämpötiloista ja päättyi 270 °C lämpötilaan. Normaalisti teollisuudessa käytetään 260–

280 °C lämpötiloja. Toisena muuttuvana tekijänä oli glyserolin lisäysnopeus. Konversion 

kehityksen kannalta ei näyttänyt olevan juurikaan merkitystä, oliko glyserolin 

lisäyslämpötila 240 °C vai 255 °C, mutta lämpötilan ollessa vielä alempi, eli 225 °C, oli 

konversio jonkin verran heikompi. Konversiot 240 °C ja 255 °C lämpötilan välillä 

poikkesivat kokeen alkuvaiheissa hieman, mutta tasoittuivat kokeen edetessä. Näiden 

kokeiden perusteella näyttäisi siltä, että lämmönnostonopeudella ei ole suurta merkitystä 

240 °C jälkeen. Samassa tutkimuksessa tehdyn testin perusteella voitiin todeta, että 

konversion muutos alkoi kiihtyä todella vasta 240 °C kohdalla, mikä tukee muitakin 

havaintoja. (Ladero et al. 2011, 2012) 

Glyserolin tapauksessa glyserolin konsentraation lisääminen tietyn rajan jälkeen 

(erityisesti 1 mol/l) ylöspäin ei näyttänyt vaikuttavan juurikaan reaktionopeuteen. Tämä 

on todennäköisesti seurausta glyserolin rajallisesta liukoisuudesta mäntyhartsiin. Ladero 

et al. (2011) tutkimuksessa tehtiin kokeita eri glyserolin pitoisuuksilla, mutta teollisesta 

näkökulmasta katsottuna glyserolin konsentraatio on enemmän ja vähemmän kiinteä, sillä 

kuten aikaisemmin mainittiin, glyserolin liika lisääminen johtaa pienempään 

triglyseridien osuuteen ja tätä kautta huonompaan tuotteeseen. (Ladero et al. 2012; 

Hiscock & Krajca 2007, s. 63) 

Ladero et al. (2011) muodostivat useita erilaisia malleja glyserolin ja mäntyhartsin 

esteröitymisen kokonaisreaktion kinetiikalle. Reaktionopeusyhtälöiden muodot on 

esitettynä yhtälöissä (14)-(16) (Ladero et al. 2011): 
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𝑟 =
1

3

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
=  𝑘′𝑐c, (14)  

𝑟 =
1

3

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
=  𝑘′′𝑐c𝑐g, (15) 

𝑟 =  
1

3

𝑑𝑐c

dt
=

𝑘1𝑐c𝑐g

1+𝑘2𝑐g
,            (16) 

missä r on reaktionopeus [mol dm-3 min-1 ], cc on mäntyhartsin konsentraatio [mol dm-3], 

t on aika [min], k’ on ensimmäisen kertaluvun reaktionopeusvakio [min-1], k’’ on toisen 

kertaluvun reaktionopeusvakio [dm3 mol-1 min-1], cg on glyserolin konsentraatio [mol dm-

3], k1 on toisen kertaluvun reaktionopeusvakio hyperboliselle mallille [dm3 mol-1 min-1] 

ja k2 on hyperbolisen mallin reaktionopeusvakio [dm3 mol-1].  

Yhtälö (14) on ns. ensimmäisen kertaluvun malli, yhtälö (15) on ns. toisen kertaluvun 

malli ja yhtälö (16) on niin sanottu hyperbolinen malli. Ladero et al. (2011) huomasivat, 

että kaikista parhaiten reaktion nopeutta kuvaa parhaiten ns. kaksivaiheinen kineettinen 

malli eli hyperbolinen malli. 

Yhtälöissä (14)-(16) esiintyvät reaktionopeusvakiot voidaan selvittää koedatan 

perusteella muodostamalla tarkastellulle laitteistolle ainetaseet. Ladero et al. (2011) 

käyttivät glyserolin ainetaseelle seuraavia muotoja (Ladero et al. 2011):  

𝑑𝑐g

𝑑𝑡
=

1

3

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
,  (17) 

𝑑𝑐g

𝑑𝑡
=

1

3

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
(1 + 𝑘st),  (18) 

𝑑𝑐g

𝑑𝑡
=

1

3

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
(1 + 𝑘st𝑐g) ,   (19) 

missä 𝑘st on glyserolin strippautumisen nopeusvakio. 

Ensimmäisessä ainetaseessa (17) glyserolin konsentraation oletetaan muuttuvan 

ainoastaan reaktion etenemisen vaikutuksesta. Toisessa taseessa (18) on otettu reaktion 

lisäksi huomioon glyserolin strippautuminen, joka tässä taseessa oletetaan olevan suoraan 

verrannollinen mäntyhartsin konsentraation vähenemiseen. Kolmannessa taseessa (19) 

otetaan vielä huomioon se, että glyserolin strippautuminen on myös riippuvainen 

glyserolin konsentraatiosta. (Ladero et al. 2011) 
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Yleisesti esteröitymisreaktioille käytössä oleva toisen kertaluvun kineettinen malli (15) 

ei anna tarpeeksi tarkkaa tulosta verrattuna kokeelliseen dataan. Ensimmäisen kertaluvun 

malli (14) ei myöskään anna riittävää tarkkuutta kokeelliseen dataan verrattuna. Kolmas 

vaihtoehto eli kaksivaiheinen malli (16) todettiin antavan tarpeeksi tarkan vastineen 

kokeelliselle datalle. Kaksivaiheisessa mallissa reaktion alkupuoli vastaa ensimmäisen 

kertaluvun mallia, kun taas loppupuoli vastaa toisen kertaluvun mallia. Tämä selittyy 

sillä, että toisen kertaluvun malli toimii niissä tapauksissa hyvin, joissa molemmat 

reaktantit ovat samassa faasissa. Ensimmäisen kertaluvun malli taas olettaa, että 

glyserolin pitoisuudella ei ole vaikutusta reaktionopeuteen. Tästä voimme päätellä sen, 

että reaktiofaasi näyttäisi olevan ainakin reaktion alkuvaiheessa kyllästynyt glyserolilla. 

Nämä tulokset tukevat sitä päätelmää, että glyserolin liukeneminen mäntyhartsin sekaan, 

eli faasiin jossa reaktion tapahtuu, on reaktionopeuden kannalta merkittävimpiä tekijöitä 

reaktion alkuvaiheessa. (Ladero et al. 2011). Ladero et al. (2011) päätyivät käyttämään 

glyserolin ainetaseena mallia (19), sillä tämän todettiin antavan mittausdataan verrattuna 

tarkimmat tulokset.  

3.3.2 Mäntyhartsin ja pentaerytitolin välisten esteröitymisreaktioiden nopeudet 

Kuten kappaleessa 3.2.3 todettiin, pentaerytritolin ja mäntyhartsin esteröinnissä on neljä 

vaihetta. Näitä ovat monoesterin muodostuminen, sitten diesterin, triesterin ja lopulta 

tetraesterin muodostuminen. Näistä jokaisella vaiheella on luonnollisesti oma 

reaktionopeutensa. Alla oleviin reaktioyhtälöihin (20)-(23) on lisätty suhteelliset 

reaktiovaiheiden nopeudet, jossa nopein reaktio edustaa numeroa 1 (Hiscock & Krajca 

2007, s. 41): 

Ab + Pe → PeAb + H2O,        k1 = 0,54   (20) 

Ab + PeAb → PeAb2 + H2O,  k2 = 1  (21) 

Ab + PeAb2 → PeAb3 + H2O, k3 = 0,85  (22) 

Ab + PeAb3 → PeAb4 + H2O, k4 = 0,51  (23) 

Reaktioiden (20)-(23) reaktionopeusvakioista voidaan nähdä, että monoesterin ja 

tetraesterin muodostumisvaiheiden reaktionopeudet ovat hitaimmat esteröitymisen 

vaiheet. Kirjassa Rosin Ester Handbook (Hiscock & Krajca 2007) ehdotettiin, että 

ensimmäisen vaiheen eli monoesterin muodostumisen hitautta selittää todennäköisimmin 
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poolisen polyalkoholin kohtuullisen huono liukoisuus poolittomaan mäntyhartsiin. 

Tämän vuoksi heikko aineensiirto kahden raaka-aineen välillä hidastaa reaktiota. 

Kuitenkin tutkimuksessa Ladero et al. (2012) todettiin, että pentaerytritoli liukenee täysin 

mäntyhartsin sekaan alhaisissakin lämpötiloissa myös suurina pitoisuuksina. Tämän 

perusteella siis ei voida päätellä, että mäntyhartsin ja pentaerytritolin 

esteröitymisreaktioissa olisi yhtäläistä liukoisuuden aiheuttamaa estettä kuin glyserolin 

tapauksessa. Samassa tutkimuksessa ehdotettiin hitaan ensimmäisen reaktiovaiheen 

syyksi reaktion korkeahkoa aktivoitumisenergiaa huonon liukoisuuden sijasta. 

Pentaerytritolin tapauksessa aktivoitumisenergia on korkeampi kuin glyserolin 

tapauksessa.  

Seuraavat kaksi vaihetta ovat nopeimpia, sillä mono- ja diesterit liukenevat mäntyhartsin 

sekaan eli faasiin, jossa reaktio tapahtuu. Viimeinen reaktiovaihe, jossa muodostuu 

haluttu tetraesteri, on hieman hitaampi kuin ensimmäinen reaktiovaihe, joka tekee siitä 

hitaimman vaiheen. Tämä johtuu siitä, että mäntyhartsin ja pentaerytritolin muodostamat 

suuret esterimolekyylit muodostavat rajoittavan steerisen esteen triesterin ja mäntyhartsin 

esteröitymisreaktiolle. (Hiscock & Krajca 2007, s. 41) Reaktioiden etenemistä ja eri 

kertaluvun estereiden osuuksia voi tarkastella kuvasta 16. 
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Kuva 16. Happokatalysoidun pentaerytritolin ja mäntyhartsin välisen esteröitymisen 

eteneminen (muokattu alkuperäisestä lähteestä Hiscock & Krajca, 2007, s. 184). 

Kuvasta 16 voi nähdä selvästi, että mono- ja diesterit reagoivat nopeasti, kun taas triesteri 

reagoi paljon hitaammin. Kuvan 16 koostumusten muutoksista ajan funktiona voidaan 

nähdä selvästi, että mono- ja diesterien pitoisuus on korkea vain reaktioajan alkupuolella, 

kun taas triesterin pitoisuus on suhteellisen korkea pitkän reaktioajan jälkeenkin. 

Triesterin korkea pitoisuus selittyy todennäköisesti suurten molekyylien aiheuttamalla 

steerisella esteellä. Steerinen este on siis merkittävässä roolissa mäntyhartsin ja 

pentaerytritolin esteröintireaktiossa tetraesterin muodostumisessa.  

Ladero et al. (2012) tutkivat pentaerytritolin konsentraation vaikutusta reaktionopeuteen. 

Ladero et al. (2012) mukaan pentaerytritolin konsentraatiolla on lineaarinen vaikutus 

reaktionopeuteen. Pentaerytritolin konsentraation vaikutus mäntyhartsin konversioon on 

esitettynä kuvassa 17. (Ladero et al. 2012)  
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Kuva 17. Pentaerytritolin konsentraation vaikutus mäntyhartsin konversioon (muokattu 

alkuperäisestä lähteestä Ladero et al. 2012) 

 

Pentaerytritolin ja mäntyhartsin esteröinnin lämpötilariippuvuus on todettu olevan 

eksponentiaalinen. Tämän lisäksi, kun huomioidaan korkea aktivoitumisenergia 

monoesterin muodostumisessa sekä steerinen este tetraesterin muodostumisessa, voidaan 

todeta, että pentaerytritolin ja mäntyhartsin esteröinnissä korkeiden lämpötilojen 

käyttäminen on kannattavaa. Tätä havaintoa tukee se, että yleisesti teollisuudessa 

pentaerytritolin tapauksessa käytetään korkeampia lämpötiloja kuin glyserolin 

tapauksessa. Yleisesti teollisuudessa käytössä ovat 270–290 °C lämpötilat. (Ladero et al. 

2012) 

Ladero et al. (2012) tutkimuksessa myös mallinnettiin pentaerytritolin ja mäntyhartsin 

välisen esteröitymisreaktion kinetiikkaa. Reaktionopeusyhtälöt (24)-(25) ovat esitettyinä 

alapuolella (Ladero et al. 2012): 

𝑟 =  −
1

4
 
𝑑𝑐c

𝑑𝑡
= 𝑘′𝑐c,  (24) 

𝑟 =  −
1

4
 
𝑑𝑐c

𝑑𝑡
= 𝑘′′𝑐c𝑐p,  (25) 
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missä cp on pentaerytritolin konsentraatio [mol dm-3]. 

Ensimmäisen kertaluvun kineettistä mallia kuvaa yhtälö (24), jossa oletetaan, että 

reaktionopeus on riippuvainen mäntyhartsin konsentraatiosta. Toisen kertaluvun mallin 

reaktionopeusyhtälö (25) on tämän lisäksi riippuvainen pentaerytritolin konsentraatiosta. 

Näiden lisäksi pentaerytritolin ainetaseelle käytetään yhtälöä (26). Taseessa oletetaan 

pentaerytritolin konsentraation muuttuvan ainoastaan reaktion etenemisen seurauksena.  

𝑑𝑐p

𝑑𝑡
=

1

4

𝑑𝑐c

𝑑𝑡
.  (26) 

Mallinnettaessa pentaerytritolin ja hartsihappojen välistä esteröintireaktiota, on todettu, 

että ensimmäisen kertaluvun kineettinen malli ei ole tarpeeksi tarkka. Se, miksi 

ensimmäisen kertaluvun malli ei sovellu käytettäväksi, on loogista, sillä mallin 

reaktionopeusvakio on vahvasti riippuvainen polyalkoholin konsentraatiosta. Sen sijaan 

esteröintireaktioille tyypillisesti soveltuva toisen kertaluvun kineettinen malli antaa 

erittäin hyvän vastaavuuden kokeelliseen dataan. Ladero et al. (2012) tutkimuksessa ei 

edetty tätä monimutkaisempaan kineettiseen malliin, sillä toisen kertaluvun malli antoi 

tarpeeksi tarkan kuvauksen esteröitymisen etenemiselle. Poiketen glyserolin 

käyttäytymisestä pentaerytritolin kiehumispiste on kohtuullisen korkea joten se ei 

strippaudu pois seoksesta samalla tavalla kuin glyseroli. Tästä johtuen pentaerytritolin 

ainetaseessa ei tarvitse ottaa huomioon pentaerytritolin mahdollista haihtumista pois 

liuoksesta. (Ladero et al. 2012) 

3.4 Lopputuotteet  

Lopputuotteena saatava mäntyhartsiesteri voidaan käyttää useilla eri teollisuuden aloilla 

raaka-aineena. Näitä teollisuuden aloja ovat esimerkiksi liimateollisuus, painomuste-

teollisuus sekä purukumiteollisuus. Nykypäivänä suurin asiakas mäntyhartsiestereille on 

liimateollisuus, jossa mäntyhartsiestereitä käytetään tartunta-aineena. Tartunta-aineissa 

niitä käytetään yhdessä suurempien polymeerien kanssa, jotka toimivat tartunta-aineen 

runkona. Tartunta-aineisiin käytetään myös muitakin hartseja, kuten esimerkiksi terpeeni- 

ja epoksihartseja. (Donker 2005)  
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Mäntyhartsiesterin laadun seurannassa käytetään pääasiassa kolmea ominaisuutta. Näitä 

ovat pehmenemispiste, happoluku ja väri. Pohjimmiltaan happoluku mittaa 

reagoimattoman hartsihapon määrää lopputuotteessa. Yleisesti happoluku pentaerytritoli- 

ja glyseroliestereillä on 5-15 välillä riippuen valmistustavasta. Joissakin harvoissa 

tapauksissa happoluku voi olla jopa 50. (Hiscock & Krajca 2007, s. 13)  

Mäntyhartsin tapauksessa pehmenemispiste määritetään käyttämällä menetelmänä siis 

rengas & kuula -menetelmää. Mäntyhartsiesterin lopulliseen pehmenemispisteeseen 

vaikuttaa käytetty polyalkoholi ja se, kuinka tarkasti kevyet komponentit poistetaan 

lopputuotteen seasta (höyrystrippaamalla/haihduttamalla). Tavallisesti pehmenemispiste 

pentaerytritoliesterille on 100 °C ja glyseroliesterille 85 °C. Fumaarihapolla käsiteltyjen 

mäntyhartsiestereiden pehmenemispisteet voivat olla 15–20 °C korkeammat kuin 

tavallisilla estereillä. (Hiscock & Krajca 2007, s. 10–11, s. 61–62) 

Värin vaikutus on enemmänkin kosmeettinen, mutta voi silti johtaa tuotteen 

hylkäämiseen. Mäntyhartsiesterin väriin vaikuttaa suoraan raaka-aineena käytetyn 

mäntyhartsin väri. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa esteröinnin aikana, kuten aiemmin 

mainittiin kappaleessa 3.2.  

Yllä mainittuja kolmea parametria seurataan pääasiassa normaaleissa tapauksissa. Näiden 

lisäksi voidaan joidenkin asiakkaiden tapauksessa seurata joitakin muita parametreja. 

Esimerkiksi eri kertaluvun estereiden pitoisuus vaikuttaa mäntyhartsiesterin 

vesiliukoisuuteen. Tämä voi olla rajoittavana tekijänä yhteensopivuudessa joidenkin 

polymeerien kanssa (Hiscock & Krajca 2007, s. 16). Asiakkaalla voi siis olla joitakin 

normaalista poikkeavia vaatimuksia mäntyhartsiesterille, jolloin joudutaan analysoimaan 

useampia lopputuotteen ominaisuuksia kuin kolme tavallisinta.  
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4 TUOTANNON OPTIMOINTI LEAN-NÄKÖKULMASTA 

Arvolla tarkoitetaan sitä tuotteen ominaispiirrettä, jonka vuoksi asiakas maksaa siitä 

enemmän kuin sen valmistaminen on maksanut. Arvon ja tuotteen valmistuskustannusten 

välisestä erosta muodostuu yrityksen kate. Yrityksen toiminnasta tulee kannattamatonta, 

mikäli sen tuotteiden arvon tuottaminen maksaa enemmän kuin asiakas on siitä valmis 

maksamaan. Tästä voidaan päätellä, että katteen parantamisen näkökulmasta täytyy 

keskittyä arvon tuottamiseen käytettyihin resursseihin ja itse tuotetun arvon määrään. 

(Piirainen 2014) 

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa tavoitteena on kehittää asiakkaan tuntemaa 

arvoa. Tämän kehittäminen tapahtuu kasvattamalla keskimääräistä virtausta eli 

läpimenoa sekä poistamalla arvon muodostusta ja läpimenoa haittaavaa hukkaa. 

(Piirainen 2014). Tavoitteena Leanissa on siis maksimoida asiakkaan kokema arvo 

samalla kun poistetaan turha hukka. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että 

tehdään arvoa enemmän vähemmillä resursseilla. (Lean Enterprise Institute 2015) 

Lean-filosofiaa noudattava organisaatio ymmärtää arvon asiakkaan näkökulmasta ja 

pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä keskittymällä arvoa tuottaviin avainprosesseihin. 

Lopullinen tavoite Lean-organisaatiolle on tarjota täydellistä arvoa asiakkaalle 

käyttämällä täydellistä arvonluontiprosessia, jossa kaikki hukka on poistettu. Tämän 

saavuttamiseksi Lean-ajattelu muuttaa johtamisen huomion yksittäisten arvontuotto-

vaiheiden optimoinnista siihen, että koko tuotantoprosessi optimoidaan arvonluonti-

prosessin näkökulmasta. Hukan poistaminen koko arvonluontiprosessista, eikä 

ainoastaan yksittäisistä pisteistä, kehittää tuotantoprosessia siten, että se tarvitsee 

vähemmän resursseja kuten esimerkiksi ihmisen työtä, tilaa, omaisuutta jne. (Lean 

Enterprise Institute 2015) 

Tuotannossa tuotteen arvo muodostetaan erilaisilla toiminnoilla, joita voivat olla 

esimerkiksi koneet, laitteet, työpisteet jne. Asiakkaan kokeman tuotteen arvon 

tuottaminen vaatii aina aikaa. Tätä aikaa kutsutaan yleisesti arvoa tuottavaksi ajaksi. 

(Piirainen 2014). Aika, joka käytetään tuotteiden valmistamiseen, mutta joka ei lisää 

tuotteen arvoa, kutsutaan arvoa tuottamattomaksi ajaksi eli hukaksi. Arvoa tuottamaton 

aika hukkaa ajan lisäksi resursseja sekä rahaa. Taiichiu Ohno määritteli Toyotan 
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valmistussysteemistä (engl. Toyota production system) seitsemän hukkaa, joita kutsutaan 

Muda:ksi. (Lean Manufacturing Tools 2015)  

Näitä hukkia (Muda) ovat ylituotanto, varasto, kuljetus, liike, odotus, yliprosessointi ja 

laatuongelmat. Näiden seitsemän lisäksi mukaan on myöhemmin lisätty kahdeksas hukka 

eli osaamisen vajaa käyttö. Erilaisia hukan muotoja tarkastellessa voidaan huomata, että 

ne kaikki ovat helposti havaittavissa toiminnasta. Näistä hukan laaduista puhuttaessa 

täytyy muistaa, että ne ovat oireita eivätkä syitä. (Piirainen 2014) 

Toinen näkökulma hukan poistamisen lisäksi arvonluontiprosessiin on turhan varianssin 

poistaminen. Varianssia esiintyy niin raaka-aineiden laadussa, prosessien toiminnassa 

kuin tuotteiden laadussa. Suuri varianssi tuotantoprosessissa voi johtaa viallisiin 

tuotteisiin, esimerkiksi työntekijöiden osaamisen varianssi voi heikentää tuotteiden 

laatua. Näin ollen varianssin poistaminen arvonluontiprosessista voidaan nähdä myös 

erittäin tärkeänä asiana. Varianssin poistaminen johtaa myös tasalaatuiseen tuotteeseen, 

jolloin tuotteen arvo vastaa paremmin sitä mitä asiakas odottaa tuotteelta. (Wight 2015) 

Se aika, joka tarvitaan tuotteen tai palvelun valmistamiseen, kutsutaan valmistumisajaksi. 

Valmistumisaika sisältää niin arvoa tuottavat kuin tuottamattomat toiminnot. Läpimeno 

puolestaan tarkoittaa pitemmän aikavälin keskimääräistä valmistumisnopeutta. Tämä voi 

olla esimerkiksi kilogrammaa tuotetta tunnissa tai tonneja vuorokaudessa. Kun läpimenoa 

kasvatetaan samoilla resursseilla, päädytään väistämättä parempaan katteeseen olettaen 

tietenkin, että tuotantoprosessin aikana luodaan saman verran arvoa kuin aikaisemmin. 

(Piirainen 2014) 

Kun ajatellaan hukan poistamista ja varianssin vähentämistä läpimenon kannalta, voidaan 

todeta, että hukan poistaminen kasvattaa läpimenoa suoraan. Tämä ei pidä kuitenkaan 

täysin paikkaansa, koska ei voida varmuudella sanoa, että hukka-aika siirtyy 

automaattisesti arvoa tuottavaksi ajaksi. Hukan poistaminen ja läpimenon optimointi voi 

esimerkiksi paljastaa tuotantoprosessista uuden pullonkaulan. (Piirainen 2014) 
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5 TEOLLINEN KOESUUNNITTELU 

5.1 Mitä on koesuunnittelu? 

Yleisesti kokeita suoritetaan, koska halutaan tutkia kokeiden alaisen systeemin 

ominaisuuksia. Kokeiden vaikutuksesta saadaan tuloksena systeemistä ulos erilaisia 

vasteita. Nämä tulokset tulee osata käsitellä oikealla tavalla ottaen huomioon kokeiden 

alkuperäiset tavoitteet. Kokeiden alkuarvoina ja tulosten lähteenä käytetään muuttujia. 

Kaikkien muuttujien tunnistaminen ja oikeiden alkuarvojen määrittäminen ei välttämättä 

ole helppoa, sillä muuttujia voi olla useita ja ympäristön muutokset voivat vaikuttaa 

näihin muuttujiin. (Park 2007, s. 309)  

Normaalisti kokeiden tekemisen tavoitteet voidaan yleistää neljään seuraavaan 

kategoriaan (Park 2007, s. 309):  

 systeemille ominaisten ns. ”normaalien” arvojen määritys,  

 systeemiin merkittävästi vaikuttavien muuttujien määrittäminen sekä niiden 

vaikutuksen suuruuden arvioiminen,  

  niiden muuttujien määrittäminen, joiden vaikutus on häviävän pieni tai mitätön 

ja 

 arvojen määrittäminen niille muuttujille, joilla on merkittävä vaikutus.  

Näin voidaan löytää optimaalinen tila tarkastelun alla olevalle systeemille.  

Koesuunnittelun avulla pyritään tehokkaasti tutkimaan muuttujien ja vasteiden välistä 

syy-seuraussuhdetta. Koesuunnittelun perimmäinen ajatus on löytää tärkeimmät 

vaikuttavat muuttujat ja määrittää niiden vaikutuksen suuruus. Tämän lisäksi pyritään 

myös mittaamaan näiden muuttujien keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tavallisessa 

havainnointikokeessa pyritään ainoastaan tutkimaan miten valitut muuttujat vaikuttavat 

prosessin käytökseen ja ulostuloihin. Suunnitelluissa kokeissa sen sijaan muutetaan 

prosessimuuttujia ja asetetaan niille ennalta määritettyjä arvoja muuttaen aktiivisesti 

tutkinnan alla olevaa prosessia. Suunnitelmallisesti suoritetut kokeet tarjoavatkin 

suuremman määrän informaatiota muuttujien vaikutuksista sekä niiden välisistä 

vuorovaikutuksista. (Karjalainen 2007)  
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Koesuunnittelun historia voidaan katsoa alkaneeksi 1920-luvun Englannissa. Silloin 

Ronald A. Fischer tutki eri viljojen satoisuutta yrityksenään parantaa satoa. Ensimmäiset 

koesuunnittelun käyttökohteet olivatkin maataloudessa sekä lääketieteessä. Nykyisellään 

koesuunnittelua käytetään laajasti eri aloilla, erityisesti teollisuudessa. Nykyään 

puhutaankin tieteellisestä konseptista, DOE (Design of Experiments), eli suoraan 

käännettynä koesuunnittelusta. (Karjalainen 2007)  

Hyvän koesuunnittelun periaatteita ovat esimerkiksi satunnaisuus, toistettavuus sekä 

turhan varianssin poistaminen. Satunnaisuus on tärkeää siinä suhteessa, että todellisessa 

maailmassa kokeisiin vaikuttaa aina sellaiset satunnaiset muuttujat, joita ei pystytä 

arvioimaan, tai niiden vaikutuksen suuruutta ei voida arvioida. Tämä on esimerkiksi 

kokeita suorittava ihminen, joka voi tehdä satunnaisen käsittelyvirheen. Tämän takia 

sopivasti satunnaistettu koesuunnitelma takaa sen, että satunnaisvirhe voidaan katsoa 

keskimääräiseksi eli sen vaikutus varianssiin tasoittuu. Kokeiden toistaminen on myös 

tärkeä koesuunnitelman ominaisuus. Tulosten toistettavuudella voidaan todentaa tulosten 

paikkansa pitävyys. Suurille koesuunnitelmille voidaan suorittaa kokeiden toisto vain 

osalle kokeista. Turhan varianssin estäminen on myös tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että 

estetään estettävissä olevien muuttujien vaikutus koetuloksiin. Esimerkiksi auton 

koeajotestissä eri kuljettajilla käytettäisiin samaa autoa, jolloin auton tuotantokappaleiden 

välinen varianssi saataisiin eliminoitua. (Antony 2003)  

Vuosien saatossa on huomattu, että koesuunnittelun pohjalta suoritetut kokeet ovat 

tehokkain tapa suorittaa kokeita systeemeille, joilla on useita muuttujia. Tästä huolimatta 

monissa organisaatioissa kokeiden suorittamiseen panostetaan liian vähän ja ne 

suoritetaan usein tehottomasti. Usein niitä ei edes tehdä systemaattisesti muuttuja 

kerrallaan vaan ihan satunnaisesti kokeilemalla. Tämä voi olla seurausta siitä, että vaikka 

Fischer keksi koesuunnittelun konseptin jo 80 vuotta sitten, sitä ei esimerkiksi vieläkään 

opeteta kaikissa yliopistoissa insinööriopiskelijoille. (Lye 2002)   

5.2 Koesuunnittelu käytännössä 

Koesuunnittelun soveltamista käytännössä on helpointa esitellä esimerkin avulla. 

Kyseinen esimerkki, jossa tutkitaan mikropopcornin valmistusta, on peräisin kirjasta 

DOE Simplified, jonka ovat kirjoittaneet Anderson & Whitcomb (2007).  
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Mikropopcornin valmistuksessa on otettu tutkittavaksi kohteeksi kolmen eri muuttujan 

vaikutus. Nämä kolme muuttujaa ovat jokainen määritetty kahdella eri tasolla. Valitut 

muuttujat ovat käytetty popcorn-merkki, paistoaika mikrossa sekä mikron teho. Nämä 

kaksi tasoa on merkitty joko miinus (-) tai plus (+), vaihtoehtoisesti myös korkea tai 

matala taso. Popcorn-merkin tapauksessa korkea taso on kalliimpi merkki kun taas alempi 

taso on halvempi merkki. Paistoaika on määritettynä minuutteina ja mikron teho 

prosentteina maksimitehosta. Alla olevassa taulukossa 6 on esiteltynä käytetyt muuttujat 

ja niiden tasot. (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46) 

Taulukko 6. Kokeen muuttujat ja niiden tasot (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46). 

Muuttuja Nimi Yksikkö Alempi taso (-) Ylempi taso 

(+) A Merkki Hinta Halpa Kallis 

B Paistoaika Minuutti 4 6 

C Mikron teho Prosentti 75 100 

  

Kyseiseen kokeeseen oli valittu kaksi ulostuloa (Y) eli vastetta: maku (Y1) sekä jäljelle 

jäänyt siementen määrä (Y2). Maku oli määritettynä ulostulona siten, että testihenkilöistä 

muodostettu testiryhmä maistoi popcornia, jonka jälkeen he arvioivat maun asteikolla 1-

10. Tämän jälkeen tuloksille laskettiin keskiarvo, joka vielä kerrottiin kymmenellä. 

Jäljelle jäänyt siementen määrä tarkoittaa mikrosta tulleiden valmiiden popcornien seassa 

olevien siementen punnittu määrää. Kokeiden jälkeen saadut tulokset löytyvät taulukosta 

7. (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46) 
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Taulukko 7. Kokeet ja niiden tulokset (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46). 

Koenumero A B C Y1 [-] Y2 [unssi] 

1 Kallis (+) 4 (-) 75 (-) 75 3,5 

2 Halpa (-) 6 (+) 75 (-) 71 1,6 

3 Halpa (-) 4 (-) 100 (+) 81 0,7 

4 Kallis (+) 6 (+) 75 (-) 80 1,2 

5 Kallis (+) 4 (-) 100 (+) 77 0,7 

6 Kallis (+) 6 (+) 100 (+) 32 0,3 

7 Halpa (-) 6 (+) 100 (+) 42 0,5 

8 Halpa (-) 4 (-) 75 (-) 74 3,1 

 

Tuloksista voidaan jo nähdä, että joillakin muuttujilla on selvä vaikutus ulostuloihin, ja 

joillakin taas ei. Muuttujien vaikutusta tulokseen voidaan laskea yksinkertaisella tavalla. 

Tämä tapahtuu siten, että lasketaan muuttujan ylempien tasojen ulostulojen keskiarvo, 

josta vähennetään alempien tasojen ulostulojen keskiarvo. Näin pystytään tutkimaan 

kyseisen muuttujan keskimääräinen vaikutus ulostuloon. Esimerkiksi näin lasketaan 

merkin vaikutus (V) makuun (Y1) (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46): 

𝑉 (𝑌1) =
75+80+77+32

4
−

74+71+81+42

4
= 66 − 67 = −1. (27) 

Yhtälön (26) pohjalta voidaan siis todeta, että merkin vaihtaminen kalliimpaan laski 

ulostuloa (makua) keskimäärin yhdellä yksiköllä. Tämän perusteella voidaan siis päätellä, 

että popcorn-merkillä ei kokeiden perusteella ole juurikaan merkitystä maun kannalta. 

Kun tehdään samanlainen laskutoimitus jäljelle jääneiden siementen määrälle, voidaan 

todeta, että merkillä ei ole juurikaan merkitystä jäljelle jäävien siementen määrään. Jos 

samat laskelmat suoritetaan kaikille muuttujille, voidaan helposti määrittää ne muuttujat, 

joilla on tulosten kannalta merkitystä. Tämän jälkeen voidaan aloittaa muuttujien välisten 

vaikutusten arviointia. Tämä voidaan tehdä samoilla koetuloksilla siten, että A ja B 

muuttujien yhteisvaikutus saadaan, kun kerrotaan muuttujien tasot yhteen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jos molempien tasot ovat miinus, tulee vastauksena plus, jos tasot ovat 

miinus ja plus, yhteisvaikutus on miinus jne. Yhteisvaikutuksia kuvaava matriisi löytyy 

taulukosta 8. (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46) 
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Taulukko 8. Muuttujien vuorovaikutukset (Anderson & Whitcomb 2007, s. 43–46). 

Koenumero AB AC BC ABC 

1 + + + - 

2 - - + + 

3 - + - + 

4 + - - - 

5 + - - + 

6 - + - - 

7 - - + - 

8 + + + + 

 

Taulukossa 8 nähtäville tasoille voitaisiin laskea yhteisvaikutuksen suuruus samalla 

tavalla kuin aikaisemmin yhtälöllä (26) laskettiin yksittäisen tekijän vaikutuksen suuruus. 

Tällä tavoin saataisiin määritettyä ne muuttujat, joilla on selvästi vuorovaikutusta 

keskenään. Tässä esimerkissä voitiin todeta, että suurin vuorovaikutus muuttujien välillä 

maun kannalta oli tulosten perusteella paistoajalla sekä mikron teholla. (Anderson & 

Whitcomb 2007, s. 43–46) 

Edellä on esiteltynä esimerkin avulla koesuunnittelun periaatteet muuttujien tasojen 

valinnan sekä koejärjestelyn periaatteista sekä esiteltynä muuttujien ja niiden 

yhteisvaikutusten arvioinnin periaatteet. Näiden toimien jälkeen tuloksia käsitellään 

tilastollisesti monella tapaa. Tilastollinen analysointi liittyykin vahvasti koesuunnittelun 

periaatteisiin. Yleisimpiä tilastollisia testejä ovat varianssitestit, kuten esimerkiksi 

ANOVA (Anderson & Whitcomb 2007). Näillä pyritään määrittämään tulosten 

tilastollista pitävyyttä. Näiden lisäksi on olemassa useita erilaisia tapoja esittää tuloksia 

esimerkiksi kuvaajilla, kaavioilla, diagrammeilla jne. Nykyään nämä analyysit tehdään 

hyvin useasti erilaisilla tietokoneohjelmilla, kuten esimerkiksi Minitab. Näiden ohjelmien 

avulla koesuunnitelmien ja analyysien tekeminen on erittäin tehokasta (Karjalainen 

2007). Minitab-ohjelmaa käytetään myös tämän työn kokeellisessa osuudessa.   
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KOKEELLINEN OSUUS 
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6 KÄYTÖSSÄ OLEVA LAITTEISTO 

6.1 Tuotantolaitteisto 

Tässä työssä käytössä oleva prosessilaitteisto sijaitsee Arizona Chemical Oy:n Oulun 

tehtailla. Kyseessä on panosreaktori, josta käytetään Arizona Chemical Oy:llä laitenimeä 

Reaktori 1. Samaa nimitystä käytetään myös tässä työssä. Reaktori 1:n prosessilaitteiston 

kokoonpano ja materiaalien virtaus pääpiirteittäin on esitettynä kuvassa 18. Samalla 

tehtaalla ovat myös käytössä Reaktorit 3 ja 4, jotka ovat lähes identtisiä Reaktori 1:n 

kanssa. Pieniä poikkeavuuksia näiden reaktoreiden välillä on ainoastaan laitteiden 

mitoituksessa. Nämä poikkeavuudet myös esitellään pääpiirteittäin tässä kappaleessa, 

jolloin reaktoreiden voidaan olettaa olevan näitä poikkeuksia lukuun ottamatta 

samanlaiset toiminnaltaan. Käytännön syistä osa kokeista tehdään Reaktori 4:lla, mutta 

tehtävät kokeet ovat luonteeltaan sellaisia, että reaktoreiden (Reaktorit 1 ja 4) välillä 

olevan pienen rakenteellisen eroavaisuuden ei pitäisi vaikuttaa merkittävästi tulosten 

luotettavuuteen. Pienet rakenteelliset eroavaisuudet reaktorien välillä aiheuttavat 

epävarmuutta tulosten tulkintaan, mutta tässä työssä oletetaan, että Reaktori 1:n ja 

Reaktori 4:n kokeista saadut tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.  

 

Kuva 18. Reaktori 1 ja sen toiminnan kannalta keskeiset muut prosessilaitteet. 
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Kuvassa 18 nähtävä kokonaisuus voidaan jakaa kolmeen osaan Reaktori 1:n toiminnan ja 

esteröinnin työvaiheiden järjestyksen perusteella. Nämä kolme osaa ovat: raaka-aineiden 

panostuslaitteisto, reaktori ja sen laitteet sekä höngänpoistojärjestelmä. Seuraavaksi 

tarkastellaan jokaista laitteiston osaa yksitellen ja esitellään niiden toiminta. 

6.1.1 Raaka-aineiden panostuslaitteisto 

Prosessissa ensimmäisenä vaiheena on raaka-aineiden panostaminen. Raaka-aineista 

hartsi ja glyseroli ovat nestemäisessä muodossa, kun taas muut raaka-aineet ovat 

jauhemaisia. Hartsi panostetaan varastosäiliöstä, joka Oulun tehtaiden tapauksessa 

sijaitsee mäntyöljytislaamolla. Hartsi panostetaan varastosäiliöstä keskipakopumpulla 

pumppaamalla tarvittava määrä hartsia reaktoriin panostuslinjaa pitkin. Oikea 

panostusmäärä varmistetaan käyttämällä apuna virtausmittaria ja laskuria. Panostettavan 

hartsin laatua tarkkaillaan NIR-sensorilla (Near-infrared), jonka avulla voidaan tarkkailla 

hartsin hartsihappopitoisuutta, pehmenemispistettä, happolukua, väriä ja saippuoi-

tumattomien komponenttien pitoisuutta. Glyserolin annostelu tapahtuu samalla tavalla 

kuin hartsin annostelu. Glyserolilla on myös oma varastosäiliönsä, josta sitä pumpataan 

tarvittava määrä reaktoriin. Annostellun glyserolin määrä säädetään käyttämällä 

virtausmittaria ja kokonaismassan laskuria apuna. Kaikille raaka-aineille on määritelty 

valmistusohjeessa oikea panostusmäärä.  

Jauhemaisten kemikaalien annostelu on nestemäisiin kemikaaleihin verrattuna hieman 

mutkikkaampaa. Jauhemaisina kemikaaleina käytetään pentaerytritoliestereiden 

tapauksessa pentaerytritolia ja katalyytti-antioksidanttiseosta ja glyserolin tapauksessa 

ainoastaan katalyytti-antioksidanttiseosta. Pentaerytritolin annostelu reaktoriin tapahtuu 

ruuvikuljettimen tai annostelusuppilon avulla. Ruuvikuljettimen rakennetta voidaan 

tarkastella kuvasta 19. 
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Kuva 19. Reaktori 1:n jauheenlisäysruuvikuljetin. 1 on ruuvikuljettimen moottori, 2 on 

lisäysyksikön siilo, 3 on ruuvikuljetin ja 4 on pääsulkuventtiili.  

 

Pentaerytritoli toimitetaan tehtaalle 25 kg:n ja 500 kg:n säkeissä. Jauhemainen 

pentaerytritoli siirretään annosteluyksikön siiloon, josta se annostellaan ruuvikuljettimen 

avulla reaktoriin. Ruuvikuljettimen sähkömoottori on varustettu taajuusmuuntajalla, joten 

sen pyörimisnopeutta voidaan muuttaa. Katalyytti-antioksidanttiseoksen annostelun 

tapauksessa on olemassa kaksi tapaa. Pentaerytritoliestereiden tapauksessa katalyytti-

antioksidanttiseos lisätään pentaerytritolin seassa ruuvikuljettimella heti annostelun 

alkuun, kun taas glyserolin tapauksessa joudutaan menettelemään toisin. Tällöin 

katalyyttiantioksidanttiseos annostellaan käyttämällä pienannostelusuppiloa. 

Pienannostelusuppilo on asennettu suoraan reaktorin kanteen ja sillä voidaan annostella 

pienemmät kemikaalimäärät.  

Reaktori 3:en tapauksessa jauheiden lisäyslaitteisto poikkeaa hieman Reaktori 1:stä ja 

4:sta. Reaktorin 3:en jauheiden lisäyssiilo on liian ahtaassa tilassa, jotta 500 kg:n säkki 

voitaisiin nostaa nostimella suoraan siilon päälle. Tästä johtuen Reaktori 3:en on jouduttu 

rakentamaan niin sanottu ”kaksoissiilorakenne”, jossa varsinaiseen lisäyssiiloon 

jauhemaiset kemikaalit siirretään toisesta siilosta tyhjökuljettimella. Tämä lisää yhden 

työvaiheen jauheiden lisäykseen. Tyhjökuljetinta ja ylimääräistä siiloa lukuun ottamatta 

lisäysyksikkö on samanlainen kuin kahdella muulla reaktorilla.  
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6.1.2 Reaktori 1 

Reaktori 1 on siis yksi neljästä Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaiden sekoitetusta 

panosreaktorista. Kaikki raaka-aineiden ja lisäaineiden annosteluun ja panostamiseen 

liittyvä suoritetaan reaktoriin yläkautta ja tätä varten kannessa on tarvittavat yhteet. 

Nestemäisten kemikaalien lisääminen reaktoriin tapahtuu niin sanotun 

kemikaalijakotukin kautta, joka sijaitsee reaktorin päällä. Tätä kautta reaktoriin voidaan 

lisätä dietyleeniglykoli, trietyleeniglykoli, glyseroli sekä maleiinihappoanhydridi. 

Toisena jakotukkina on käyttöhyödykejakotukki ja sitä käyttämällä voidaan reaktoriin 

lisätä vettä, natriumhydroksidia, kaliumhydroksidia, typpeä ja kemiallisesti puhdistettua 

vettä. Jauheiden lisäysyksikkö sijaitsee myös reaktorin yläosassa. Reaktori 1:n 

periaatekuva on esitetty kuvassa 20. 

  

Kuva 20. Reaktori 1:n kokoonpano. TEG on trietyleeniglykoli, DEG on dietyleeniglykoli, 

MHA on maleiinihappoanhydridi, NaOH on natriumhydroksidi, KOH on 

kaliumhydroksidi ja K-vesi on kemiallisesti puhdistettu vesi. 

Kuten kuvasta 20 nähdään, Reaktori 1:ssä on lämmittämistä ja jäähdyttämistä varten 

erikseen kierukka sekä lämmitysöljylle että jäähdytysvedelle. Lämmitysöljyä kierrätetään 

kierukassa omalla kierrätyspumpullaan. Lämmitystä säädetään automaattiventtiilillä, 

joka auetessaan poistaa jäähtynyttä öljyä takaisin runkolinjan paluupuolelle uudelleen 
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lämmitettäväksi. Tällöin runkolinjan tulopuolelta automaattisesti virtaa korvaavaa 

kuumaa lämmitysöljyä tilalle. Runkolinjan tulopuolella lämmitysöljyn lämpötilaksi on 

asetettu 300 °C. Automaattiventtiilin säätö seuraa reaktorin lämpötilamittausta ja venttiili 

aukeaa tai sulkeutuu asetusarvon perusteella. Jäähdytyskierukassa virtaa vesi silloin, kun 

reaktoria jäähdytetään. Koska reaktorin lämpötila on jäähdytyksen alussa yli 250 °C, on 

jäähdytysveden ulostulossa ns. höyrysykloni, jossa höyrystynyt vesi poistetaan ja 

nestemäinen vesi valutetaan kanaaliin. Käytössä oleva jäähdytysvesi on niin sanottua 

tehdasvettä, joka saadaan tehdasalueen vieressä virtaavasta joesta. Jäähdytysveden 

lämpötila vaihtelee tämän vuoksi vuodenaikojen mukaan. Kuvassa 21 on esiteltynä 

lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän periaatekuva. 

 

Kuva 21. Reaktori 1:n lämmityksen ja jäähdytyksen periaatekuva. 

Reaktori 1 on varustettu sekoittimella, jonka lavat sekoittavat reaktorissa olevaa seosta. 

Sekoitus parantaa aineensiirtoa reaktorissa, koska sekoituksen seurauksena pinta-ala 

mäntyhartsifaasin ja polyalkoholifaasin välillä kasvaa. Seurauksena on siten havaitun 

reaktionopeuden kasvaminen. Sekoittaminen myös parantaa lämmönsiirtoa reaktorissa, 

joka taas nopeuttaa lämmitystä ja jäähdytystä. (Hiscock & Krajca 2007, s. 47) Reaktori 

1:ssä ei ole pyörimisnopeuden säätöä sekoittajalle vaan se pyörii vakionopeudella.  

Reaktorin pohjalle on asennettu höyrynjakorengas, jonka avulla reaktorin pohjalle 

voidaan johtaa höyryä tai typpeä siten, että se jakautuu nesteeseen pieniksi kupliksi. 

Höyryn syöttöä käyttämällä höyrynjakorenkaan kautta voidaan reaktorissa olevaa nestettä 
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stripata. Tavoitteena yleensä on poistaa mäntyhartsista haihtuvia komponentteja. 

Höyrynjakorengas on rakenteeltaan nimensä mukaisesti putkesta rakennettu rengas, 

johon on tehty tarvittava määrä pieniä reikiä. Tällä tavoin höyry/typpi pääsee 

jakautumaan tasaisesti nesteeseen. (Hiscock & Krajca 2007, s. 47) 

Reaktori 1:llä on oma tyhjennyspumppunsa, jonka avulla valmis tuotanto saadaan 

siirrettyä seuraavaan prosessivaiheeseen. Pentaerytritoli- ja glyseroliestereiden 

tapauksessa seuraavana prosessivaiheena on lyhyttiehaihdutus, joten esterit pumpataan 

reaktorista toiseen kahdesta lyhyttiehaihduttimen syöttösäiliöstä.  

Reaktori 1:ssä on kolme oleellista mittausta: lämpötila-, paine- ja pinnanmittaus. Reaktori 

1:ssä oleva pinnanmittaus ei ollut toimintakuntoinen tämän työn aikana. Reaktorin 

pinnanmittauksen toimivuus olisi tärkeä osanen reaktorin toiminnan kannalta, koska tästä 

syystä esimerkiksi seoksen lämpölaajenemisen vaikutusta ei pystytty todentamaan eikä 

tämän avulla sitä, että kuinka lähellä nestepinta on reaktorin yläosaa. 

6.1.3 Höngänpoistojärjestelmä 

Koska esteröitymisen aikana syntyy haihtuvia yhdisteitä, kuten esimerkiksi vettä, 

kohtuullisen runsaasti, on reaktorissa erillinen höngänpoistojärjestelmä. Höngänpoisto-

järjestelmään kuuluvat seuraavat laitteet: palautuslauhdutin, kaksi höngänpesutornia, 

pisaranerotin, hönkäpuhallin sekä pesulipeäsäiliö. Kuvassa 22 on esiteltynä 

höngänpoistojärjestelmän rakenne sekä aineiden virtaus. 
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Kuva 22. Höngänpoistojärjestelmän rakenne ja aineiden virtaus. 

Reaktorin palautuslauhdutin sijaitsee lähes suoraan reaktorin yläpuolella. Sen toinen 

nimitys on glyserolilauhdutin, sillä sen tarkoituksena on palauttaa reaktorista haihtuva 

glyseroli takaisin reaktoriin glyseroliestereiden valmistuksen aikana. Palautuslauhdutin 

on rakenteeltaan normaali vaippa-putki-lämmönvaihdin, jossa putkipuolella virtaavat 

reaktorista tuleva hönkävirta ja vaippapuolella joko vesi tai höyry. Vaippapuolella virtaa 

pentaerytritoliestereiden valmistuksen aikana höyry ja lauhduttimen vaippapuolen 

lämpötila on tällöin noin 185 °C. Glyseroliestereiden valmistuksen aikana vaippapuolella 

virtaa nestemäinen vesi, joka saadaan Stora Enson voimalaitokselta. Tällöin lauhduttimen 

lämpötila on säädettynä 118 °C:en. Matalampaa lämpötilaa käytetään, jotta reaktorista 

haihtunut glyseroli saadaan lauhdutettua ja palautettua takaisin reaktoriin. 

Pentaerytritoliestereiden tapauksessa reaktorista ei oletettavasti haihdu sellaisia 

komponentteja, joita haluttaisiin palauttaa takaisin reaktoriin. Tämän vuoksi 

lauhduttimen nestelauhdetta ei johdeta takaisin reaktoriin vaan suoraan pesulipeäsäiliöön 

(katso kuva 22). Kuvassa 23 on esiteltynä palautuslauhduttimen sekä höngänpesutornien 

rakenne.  
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Kuva 23. Palautuslauhduttimen (a) ja höngänpesutornien (b sivusta ja c edestä) rakenteet. 

1 on höngän syöttöyhde lauhduttimelle, 2 on lauhduttimen nestekierrätysvirran ulostulo, 

3 on höngän ulostulo lauhduttimelta, 4 on vaippapuolen ulostulo, 5 on vaippapuolen 

sisääntulo, 6 on höngän sisääntulo hönkäpesurille, 7 on höngän ulostulo hönkäpesurilta, 

8 on hönkäpesurin näkölasi, 9 ovat pesunesteen sisäänmenot suuttimille ja 10 on 

pesunesteen ulostulo hönkäpesurilta (lauhduttimen kuva muokattu alkuperäisestä 

lähteestä Mukherjee 1998). 

 

Palautuslauhduttimelta höngät jatkavat höngänpesutorneille. Höngänpesutorneja on kaksi 

kappaletta sarjassa. Kuvassa 23 on esitettynä niistä ainoastaan ensimmäinen 
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höngänpesutorni, mutta jälkimmäinen on rakenteeltaan lähes identtinen, joten sen kuvaa 

ei esitellä tässä työssä erikseen. Kussakin pesutornissa hönkä virtaa ylöspäin, jolloin se 

virtaa ylhäältä syötetyn mäntyrasvahapposuihkun, jota käytetään pesunesteenä, läpi. 

Mäntyrasvahappo pisaroidaan sopivilla suuttimilla, joita on kussakin pesutornissa 

yhteensä 4 kappaletta. Rasvahappo voidaan jäähdyttää haluttuun lämpötilaan. 

Mäntyrasvahappo syötetään suuttimille pesulipeäpumpun avulla. Pesutorneissa 

hönkävirta pestään, jolloin esimerkiksi vesi siirtyy rasvahapon sekaan. Rasvahappo 

palautuu pesutorneista takaisin pesulipeäsäiliöön.  

Pesutorneilta höngät virtaavat edelleen pisaranerottimen läpi puhaltimelle. Pisaranerotin 

on rakenteeltaan sykloni, jonka tehtävänä on poistaa neste höngän seasta. 

Hönkäpesureilta todennäköisesti tarttuu pieniä rasvahappopisaroita höngän sekaan, jotka 

kannattaa erottaa höngästä ennen puhallinta sekä hajukaasupesuria. Pisaranerottimelta 

neste palautetaan pesulipeäsäiliöön. Hönkäpuhaltimen tehtävänä on pitää reaktorissa 

lievä alipaine, jotta höngät poistuvat sieltä vieden muun muassa veden mukanaan. Tämä 

on reaktion etenemisen kannalta tärkeää, kuten kappaleessa 3.2.1 mainittiin. Tästä 

johtuen hönkäpuhaltimen säätö on kytketty reaktorin paineenmittaukseen. Puhaltimen 

pyörimisnopeus muuttuukin taajuusmuuntajan avulla reaktorin paineen mukaan. 

Hönkäpuhaltimelta hönkävirtaus jatkaa hajukaasupesurille, jossa hönkä pestään vielä 

lipeän ja veden seoksella.  

Viimeisenä oleellisena laitteena esitellään pesulipeäsäiliö. Pesulipeäsäiliö-nimestä 

huolimatta säiliö ei sisällä lipeää vaan mäntyrasvahappoa. Säiliön nimi on peräisin ajoilta, 

jolloin höngänpesutorneissa käytettiin natriumhydroksidin ja veden seosta pesunesteenä. 

Pesulipeäsäiliössä säilytetään höngänpesutorneilla kiertävä mäntyrasvahappo. Sinne 

myös palautetaan kuvan 22 mukaisesti pisaranerottajalla erottuva neste sekä 

pentaerytritoliestereiden valmistuksen aikana lauhduttimella lauhtuva neste. 

Pesulipeäsäiliöön kertyykin tuotannon aikana vettä ja reaktorista haihtuneita 

komponentteja kuten esimerkiksi mäntyrasvahappoa. Pesulipeäsäiliö tyhjennetään aika 

ajoin ja sinne otetaan uutta tuoretta mäntyrasvahappoa tilalle. Pesulipeäsäiliö 

tyhjennetään pumppaamalla pesuneste dekantointiin, jossa vesi ja öljymäiset 

komponentit (pääasiassa mäntyrasvahappo) erotetaan toisistaan.  
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6.2 Minitab 17 -ohjelmisto 

Tämän työn koesuunnitelman laatimisessa sekä tulosten tilastollisessa analyysissä 

käytetään apuna Minitab 17 -ohjelmistoa. Minitab 17 on alun perin vuonna 1972 

Pennsylvanian yliopistossa luodun Minitab-ohjelmiston uusin versio. Nykyään Minitab 

on käytetyin datan tilastollisen käsittelyn ohjelmisto maailmassa ja sitä käytetäänkin 

tuhansissa eri alojen organisaatioissa yli sadassa maassa. (Laatutieto.fi 2016) 

Minitab-ohjelmistossa on runsaasti eri vaihtoehtoja tilastollisten kuvaajien ja analyysien 

tekoon. Minitab-ohjelmiston etu,verrattuna monesti käytössä olevaan Microsoft:n Excel-

ohjelmaan, on se, että Minitab-ohjelmisto tarjoaa käyttäjälleen eri tilastollisen käsittelyn 

toiminnot ilman, että käyttäjän tarvitsee itse muodostaa makroja eri toiminnoille. 

Esimerkiksi histogrammin luominen Minitab-ohjelmistolla on suoraviivaisempaa kuin 

Excelillä. (SixSigma 2016 ja OPEX resources 2016) 

Minitab 17-ohjelmisto valittiin tähän työhön käytettäväksi, koska työ vaatii niin 

koesuunnitelman luomisen sekä toisaalta kokeiden tuloksena saadaan kohtuullisen suuri 

määrä dataa. Kokeista saatava data täytyy ensiksi käsitellä sekä tämän jälkeen muodostaa 

sen perusteella erilaisia tilastollisia analyysejä, joten Minitab 17-ohjelmiston käyttö 

nopeuttaa näiden työvaiheiden suoritusta. Työn ohjaajalla (Sampsa Saranki) oli 

kokemusta ohjelmiston käytöstä, joten tämä myös vaikutti ohjelmiston valintaan. 

Lisätietoa Minitab 17-ohjelmistosta löytyy Minitab:n omilta kotisivuilta osoitteesta 

http://www.minitab.com. 
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7 KOKEIDEN TOTEUTUS 

7.1 Hartsiestereiden valmistus Oulun tehtaalla 

Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaalla valmistetaan useampia erilaisia 

mäntyhartsiestereitä neljässä panosreaktorissa. Näitä reaktoreita kutsutaan laitenimillä 

Reaktori 1, 3, 4, ja 7. Tässä työssä keskitytään käytännön syistä Reaktori 1:en, jossa 

tutkimustyön vaatimat kokeet suoritetaan. Samalla tutkitaan hieman Reaktori 1:n ja 

Reaktori 3:en sekä 4:en välisiä eroavaisuuksia, sillä nämä ovat rakenteeltaan lähes 

identtisiä Reaktori 1:en kanssa. Reaktori 7:ssä ei ole palautuslauhdutinta, joten siinä ei 

valmisteta lainkaan glyseroliestereitä. Tämän vuoksi Reaktori 7:n jätettiin tästä työstä 

pois.  

Tässä työssä tutkitaan kahden tuotteen eli kauppanimiltään Sylvalite RE 100F ja Sylvalite 

RE 88F valmistusta. Näistä 100F on ns. puhdas pentaerytritoliesteri ja 88F on puhdas 

glyseroliesteri. Tässä yhteydessä puhdas-termillä tarkoitetaan sitä, että kyseisen esterin 

valmistukseen on käytetty ainoastaan kyseistä polyalkoholia sekä sitä ei ole käsitelty 

esim. fumaarihapolla tai maleiinihappoanhydridillä. Esterin valmistukseen on siis 

käytetty ainoastaan mäntyhartsia, polyalkoholia sekä lisäaineita. (Valmistusohjeet 2014) 

Nämä kaksi tuotetta valittiin tämän työn aiheeksi sillä nämä tuotteet ovat Oulun tehtaalla 

merkittäviä tuotteita tuotantomäärältään ja kattavat mäntyhartsiestereiden tuotannosta 

valtaosan. Tämän lisäksi näiden tuotteiden valmistuksen tutkiminen on helpompaa, sillä 

niiden valmistuksessa käytetään vain muutamia raaka-aineita ja työvaiheita on 

kohtuullisen vähän.  

7.1.1 Sylvalite RE 88F 

Sylvalite RE 88F on tuotantomäärältään merkittävin Oulun tehtaalla valmistettava 

glyseroliesteri. Sen valmistukseen käytetään raaka-aineina mäntyhartsia, glyserolia sekä 

katalyytti-antioksidanttiseosta. Valmistukseen käytettävä mäntyhartsi valmistetaan 

tislaamalla Oulun tehtaiden mäntyöljyntislaamolla. Valmistukseen käytettävän 

mäntyhartsin tavoitearvo pehmenemispisteelle on 66, mutta Sylvalite RE88F:n 

valmistusohjeen mukaan mäntyhartsin pehmenemispiste voi vaihdella 65–69 välillä 
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mäntyhartsiesterin laadun heikentymättä. Mäntyhartsin happoluku vaihtelee hieman sillä 

hetkellä käytössä olevan raakamäntyöljyn laadun mukaan, ollen käytännössä 174–178 

(Processlims 2016). Sylvalite RE 88F valmistuksessa käytettävän mäntyhartsin väri saa 

olla USDA-asteikolla korkeintaan X. Valmistukseen käytettävä glyseroli on 

puhtaudeltaan 99,5 massa-% (Glyserolin käyttöturvatiedote 2014).  

 

Reaktorista ulostulevalle Sylvalite RE 88F:lle (kyseessä siis haihduttamaton välituote) on 

olemassa käytännössä vain yksi seurattava parametri eli sen happoluku. Tämä johtuu 

siitä, että reaktorista ulostuleva Sylvalite RE 88F sisältää myös reagoimatonta 

mäntyhartsia, neutraaleja komponentteja sekä rasvahappoa (Karvo 1999). Nämä yhdisteet 

vaikuttavat sekä tuotteen pehmenemispisteeseen että väriin, joten näiden seuraaminen 

tässä vaiheessa ei välttämättä anna oikeellista tietoa tuotteen laadusta. Nämä yhdisteet 

poistetaan lopullisesta tuotteesta haihduttamalla lyhyttiehaihduttimella. Happoluku sen 

sijaan ilmaisee hyvin sen miten pitkälle reaktio on edennyt. Reaktorista ulostulevan 

mäntyhartsiesterin happoluvun tavoitearvoksi on asetettu alle 24. Pehmenemispiste 

muuttuu happoluvun mukana, sillä mitä vähemmän vapaita karboksyyliryhmiä tuotteessa 

on, sitä korkeampi pehmenemispiste. Tämä johtuu siitä, että estereillä on korkeampi 

pehmenemispiste kuin itse hartsihapoilla. Pehmenemispiste on normaalisti 77–79 °C 

ennen haihdutusta. Haihdutetun Sylvalite RE 88F eli valmiin tuotteen laadulle on asetettu 

seuraavat tavoitetasot (Processlims 2016):  

 pehmenemispisteen tulee olla 88, 

 happoluvun 4 ja 

 värin alle 3 Gardner-asteikolla.  

7.1.2 Sylvalite RE 100F 

Sylvalite RE 100F on tuotantomäärällä mitattuna tärkein valmistettava mäntyhartsiesteri 

Oulun tehtaalla. Kyseessä on siis mäntyhartsiesteri, jonka valmistuksessa käytetään 

ainoastaan pentaerytritolia polyalkoholina. Pentaerytritolin ja mäntyhartsin lisäksi 

valmistuksessa käytetään katalyytti-antioksidanttiseosta. (Sylvalite RE 100F:n 

valmistusohje 2014) 
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Sylvalite RE 100F valmistuksessa käytettävän mäntyhartsin pehmenemispiste on 65, 

mutta koska tislauksessa pehmenemispiste vaihtelee hieman niin käytännössä 

pehmenemispiste saa olla 64–67 (Sylvalite RE 100F valmistusohje 2014). Tämän 

valmistukseen suositellaan siis käytettäväksi hieman ”pehmeämpää” mäntyhartsia kuin 

Sylvalite RE 88F:n valmistukseen. Raaka-aineena käytettävän mäntyhartsin happoluku 

vaihtelee myös tässä tapauksessa välillä 174–178 (Processlims 2016). Mäntyhartsin väri 

vaihtelee myös raakamäntyöljyn laadun mukaan ollen kuitenkin keskiarvoisesti XA. 

Pentaerytritolin puhtaudelle on annettu valmistajan toimesta puhtaustasoksi 99,5 massa-

% monopentaerytritolia (Käyttöturvallisuustiedotteet 2015).   

Reaktorista ulostulevan Sylvalite RE 100F:n laatua tarkkaillaan samalla tavalla kuin 

Sylvalite RE 88F. Happoluku on ulostulevan Sylvalite RE 100F:n laadun tärkein 

tarkkailtava parametri. Pehmenemispiste on yleensä reaktorista ulostulevalla esterillä 85 

– 90 °C. Lyhyttiehaihduttimella haihduttamalla poistetaan edellä mainitut ylimääräiset 

komponentit tuotteesta, jolloin lopputuotteena saatavan mäntyhartsiesterin happoluku on 

noin 4, pehmenemispiste noin 100 °C ja väri Gardner-asteikolla alle 4 (Processlims 2016). 

7.2 Pentaerytritoli- ja glyseroliestereiden valmistuksen vaiheet 

Mäntyhartsiestereiden valmistus ei ole käytännössä niin suoraviivaista kuin teorian 

pohjalta voisi olettaa. Tämä johtuu siitä, että laboratoriomittakaavassa monien asioiden 

kuten veden poistaminen tai polyalkoholin lisääminen on huomattavan paljon helpompaa. 

Teollisessa mittakaavassa näiden esimerkkinä mainittujen asioiden toteutus on 

vaikeampaa ja näiden toteutuksen epäonnistumisesta voi seurata tuotannon viivästyksiä 

ja kapasiteetin laskua.  

Yksinkertaistettuna mäntyhartsiestereiden valmistus voidaan jakaa näihin vaiheisiin: 

mäntyhartsin panostaminen reaktoriin, kemikaalien lisäys reaktoriin, reaktorin lämmön 

nosto, reaktorin ajo vakiolämpötilassa, reaktioseoksen happoluvun analysointi, seoksen 

jäähdytys ja pumppaus joko haihduttimen syöttösäiliöön tai suoraan pastillointisäiliöön. 

Tässä työssä tutkittavien pentaerytritoli- ja glyseroliestereiden tapauksessa tuote 

pumpataan lyhyttiehaihduttimen syöttösäiliöön. Valmistusprosessin kuvaaminen voidaan 

aloittaa valmistusohjeen pohjalta. Seuraavaksi käydään siis läpi työvaiheet ja kuvataan 



72 

 

  

miten ne valmistusohjeen mukaan tehdään. Työvaiheiden suorittamisen kuvaus on osassa 

tapauksista laadittu jalostetehtaan työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 

7.2.1 Mäntyhartsin panostaminen 

Mäntyhartsiestereiden valmistusprosessi aloitetaan panostamalla mäntyhartsi reaktoriin. 

Mäntyhartsia säilytetään sulassa olomuodossa varastosäiliössä. Varastosäiliöitä on 

useampia. Mäntyhartsin lämpötila varastosäiliössä pidetään yleensä hieman yli 200 °C:en 

lämpötilassa. Varastosäiliössä käytetään suojakaasuna typpeä, jota johdetaan säiliöön 

yläkautta tasaisesti. Tällä estetään mäntyhartsin hapettuminen varastosäiliöissä. 

Mäntyhartsi panostetaan säiliöstä keskipakopumpulla panostusputkilinjaa pitkin. 

Putkilinjasta mäntyhartsi tulee hartsinjakotukille, josta se ohjataan johonkin neljästä 

reaktorista. Samaa putkilinjaa käytetään myös autojen lastaukseen, joka tapahtuu 

hartsijalostetehtaalla. Oulun tehtaalta lähtee jonkin verran niin sanottuja raa’an 

mäntyhartsin kuormia. Koska jakotukkeja on vain yksi kappale, voidaan ainoastaan yksi 

reaktori panostaa kerrallaan tai vaihtoehtoisesti lastata kuormaa. 

7.2.2 Alkustrippaus 

Alkustrippauksessa reaktoriin panostettu mäntyhartsi stripataan höyryllä. Tällä tavoin 

saadaan mäntyhartsin seasta poistettua keveämpiä komponentteja. Höyryn virtausnopeus 

höyrynjakorenkaalle on 250 kg/h ja strippauksen kesto vähintään 30 minuuttia. 

Alkustrippausta suoritetaan tarkastelun alaisista tuotteista ainoastaan Sylvalite RE 88F 

valmistuksessa. Työntekijän näkökulmasta alkustrippauksen suorittaminen on 

yksinkertaista, sillä sen suorittaminen vaatii ainoastaan sen, että höyryn 

automaattiventtiili avataan valvomosta. Strippaus lopetetaan sulkemalla samainen 

venttiili. (Sylvalite RE 88F valmistusohje 2014) 

7.2.3 Lauhduttimen käynnistys/paineistus 

Ennen kemikaalien lisäystä reaktoriin suoritetaan lauhduttimen käynnistys tai paineistus 

riippuen lauhduttimen sen hetkisestä tilasta ja valmistettavasta tuotteesta. Sylvalite RE 

88F tapauksessa suoritetaan lauhduttimen käynnistys eli lauhduttimelta suljetaan 

höyryventtiili ja lasketaan paine pois. Tämän jälkeen asetetaan lauhduttimen 

lämpötilasäädin automaattisäädölle ja aloitetaan lauhduttimen täyttö vedellä. 
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Lauhduttimen täytyttyä jäähdytysveden ulostulolämpötilan asetusarvoksi asetetaan 

118 °C. Lauhduttimen käynnistystä ei tarvitse tietenkään suorittaa, mikäli edellisessä 

panoksessa on tuotettu sellaista mäntyhartsiesteriä, jonka valmistuksessa lauhdutin on 

ollut käytössä. (Sylvalite RE 88F valmistusohje 2014)  

Sylvalite RE 100F:n tapauksessa lauhdutin paineistetaan. Tällöin lauhduttimen 

lämmönsäädin asetetaan manuaalille ja vesiventtiili suljetaan. Tämän jälkeen 

lauhduttimen vaippaan lauhtunut vesi valutetaan lauhduttimesta pois. Kun lauhdutin on 

tyhjä, avataan lauhduttimen höyryventtiili ja asetetaan paineen säädön asetusarvoksi 10 

bar. Paineistusta ei tietenkään tarvitse suorittaa mikäli lauhdutin on jo valmiiksi 

paineistettuna. Käytännössä lämpötila lauhduttimen vaipassa lauhduttimen ollessa 

paineistettuna on noin 185 °C. (Sylvalite RE 100F valmistusohje 2014) 

7.2.4 Jauhemaisten kemikaalien annostelu 

Pentaerytritoliestereiden valmistuksen aikana suurin käsin tehtävä työvaihe on 

jauhemaisten kemikaalien annostelu reaktoriin. Sylvalite RE 100F tapauksessa kaikkien 

jauhemaisten kemikaalien annostelu suoritetaan lisäysruuvin (Kuva 19) avulla. 

Annostelun alussa katalyytti-antioksidanttiseos sekoitetaan pieneen määrään (noin 50 kg) 

pentaerytritolia annosteluyksikön siilossa (Sylvalite RE 100F valmistusohje 2014). Täten 

varmistetaan, että katalyytti on lisätty seokseen ennen kuin suurin osa polyalkoholista 

lisätään.. Annosteluyksikön siiloon ei mahdu koko annosteltava määrä pentaerytritolia, 

vaan sitä joudutaan lisäämään siiloon muutamassa erässä. Annostelunopeutta voidaan 

säätää muuttamalla annosteluruuvin pyörimisnopeutta. Valmistusohjeessa annettu 

ohjearvo pyörimisnopeudelle on 14 rpm. Valmistusohjeen mukaan reaktorin lämpötilaa 

pitäisi nostaa 215 °C:en ensimmäisen annostelupuoliskon aikana. Toisen puoliskon 

aikana lämpötila kuuluu nostaa 230 °C:en. Reaktorin lämpötila voi joissakin tapauksissa 

laskea annostelun aikana, koska pentaerytritoli säilytetään varastoinnin aikana ulkona. 

Jäähtyminen saattaa tulla ongelmaksi erityisesti talvella. Tämän vuoksi jauheiden 

annostelua tulee hidastaa, jos reaktorin lämpötila on laskemassa alle 195 °C (Sylvalite RE 

100F valmistusohje).  

Sylvalite RE 88F tapauksessa jauhemaisena lisätään ainoastaan katalyytti-

antioksidanttiseos. Tällöin ei voida käyttää apuna annosteluruuvia, sillä lisättävä määrä 
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on ainoastaan vajaa kolmekymmentä kilogrammaa. Tällöin vaarana on, että osa 

kemikaalista jäisi itse ruuviin sisälle. Katalyytti-antioksidanttiseos annostellaankin tästä 

syystä pienannostelusuppilolla. (Sylvalite RE 88F valmistusohje 2014) 

7.2.5 Nestemäisten kemikaalien annostelu 

Nestemäiset kemikaalit, kuten glyseroli, annostellaan kemikaalijakotukkia pitkin 

reaktoriin. Annostelua varten työntekijä nollaa annostelulaskurin ja asettaa siihen 

valmistusohjeessa mainitun annostelumäärän. Tämän jälkeen hän käynnistää 

varastosäiliöltä glyserolin varastosäiliön pumpun ja avaa tarvittavat automaattiventtiilit. 

Sekä pumpun käynnistys että venttiilien avaus voidaan tehdä ohjaamosta. Tämän jälkeen 

annostelun säätöventtiilillä asetetaan annostelunopeus valmistusohjeen mukaiseksi eli 

0,11–0,13 kg/s. Kun laskuri lopulta saavuttaa asetusarvonsa, sulkee se automaattisesti 

säätöventtiilin. Muutkin nestemäiset kemikaalit, kuten esimerkiksi dietyleeniglykoli, 

annostellaan samalla periaatteella reaktoreihin. (Sylvalite RE 88F valmistusohje 2014) 

7.2.6 Lämmönnosto 

Lämmönnosto-vaiheessa nimensä mukaisesti reaktorin lämpötilaa nostetaan aina 

reaktiolämpötilaan asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että reaktorin lämpötilaa 

nostetaan niin nopeasti kuin mahdollista reaktiolämpötilaan. Reaktorin lämpötilaa 

nostetaan siten, että työntekijän tarvitsee vain vaihtaa lämmönsäätimen asetusarvoa 

ylöspäin, jolloin lämmönsäätöpiiri alkaa itsestään ottaa kuumaa lämmitysöljyä 

kierukoihin. Lämmönnostonopeutta joudutaan kuitenkin yleensä hidastamaan, sillä 

lämmönostoa rajoittavat tekijät ovat reaktorin kuohuminen sekä paineen nousu 

reaktorissa. 

Reaktorin kuohumisella tarkoitetaan tilaa, jossa reaktioneste pääsee nousemaan 

lauhduttimelle asti. Kuohumisen mekanismia ei tunneta täsmällisesti, mutta sen uskotaan 

johtuvan äkillisestä kaasun tai höyryn vapautumisesta reaktion aikana. Reaktion aikana 

muodostuu esimerkiksi kohtuullisen paljon vettä, joka reaktorin lämpötilassa höyrystyy. 

Tämä vesi poistetaan höngänpoistojärjestelmän avulla reaktorista. Mikäli höyryä/kaasua 

vapautuu reaktorissa äkillisesti suuria määriä, sen uskotaan voivan kuljettaa nestettä 

mukanaan aina lauhduttimelle asti. Tämä ei tietenkään ole toivottu tilanne sillä se johtaa 
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huonompaan saantoon, jos lauhduttimelta tuleva palautettava nestevirta on ohjattuna 

pesulipeäsäiliöön (Sylvalite RE 100F valmistus). (Hiscock & Krajca 2007, s. 161) 

Kuohuminen voidaan todeta käytännössä kolmella tapaa: pesulipeäsäiliön pinnan-

mittauksen avulla, hönkälinjan lämpötilamittauksen perusteella sekä palautuslinjassa 

olevasta näkölasista katsomalla. Käytännössä reaktorin pinnanmittauksesta olisi myös 

apua tässä tapauksessa, koska tällöin voitaisiin selvästi todeta kuinka lähellä reaktorin 

yläosaa nestepinta on. Mikäli kuohuminen on liian voimakasta, voidaan huomata, että 

pesulipeäsäiliön pinta nousee normaaliin tilanteeseen verrattuna liian nopeasti (Sylvalite 

RE 100F tapauksessa). Vaihtoehtoisesti voidaan todeta, että jos hönkälinjan reaktorista 

lauhduttimelle tulevan virran lämpötila nousee todella nopeasti ja lähenee reaktorin 

lämpötilaa, voidaan päätellä, että reaktioneste on nousemassa/noussut hönkälinjaan asti. 

Näkölasilta, joka sijaitsee lauhduttimen palautuslinjassa, voidaan selvästi nähdä, että 

paljonko lauhduttimelta palautuu materiaalia. Varsinkin Sylvalite RE 88F valmistuksen 

aikana voidaan todeta se, että kuinka paljon nestettä palautetaan lauhduttimelta takaisin 

reaktoriin. (Hiscock & Krajca 2007, s. 161) 

Reaktorin paineen nouseminen on toinen käytännön ongelma, jonka vuoksi 

lämmönnostoa voidaan joutua hidastamaan. Reaktorin paineenmittaus on kytkettynä 

taajuusmuuntajalla varustettuun hönkäpuhaltimeen, mutta tämä ei siltikään takaa sitä, että 

reaktori pysyisi aina halutulla tavalla hieman alipaineessa. Reaktorin paine on asetettuna 

995 mbar:in. Paineen nouseminen tietenkin vaikuttaa siihen, että hönkä ei poistu 

reaktorista optimaalisella tavalla, jolloin myös veden poisto reaktiofaasista heikkenee.  

Reaktorin paineen nousuun ja kuohumiseen voidaan vaikuttaa käytännössä kolmella 

tapaa: lämmönnousua hidastamalla voidaan vähentää sekä kuohumista että paineen 

nousua. Paineen nousu itsessään voi johtua myös tukkoisuudesta höngänpoisto-

järjestelmässä, joten paineen nousua ratkotaan myös yleisesti siten, että hönkälinjoja 

puhalletaan auki höyryllä. Mikäli nämä kaksi edellistä keinoa eivät pienennä paineen 

nousua riittävästi, voidaan tässä tapauksessa kääntää hönkävirta kulkemaan suoraan 

ulkoilmaan puhaltimen jälkeen. Tätä pyritään kuitenkin välttämään.   

Sylvalite RE 88F tapauksessa lämmönnosto aloitetaan jo glyserolin annostelun aikana. 

Reaktorin lämpöä nostetaan panostuslämpötilasta eli n. 200 °C:sta reaktiolämpötilaan eli 
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275 °C asti. Lämmönnostonopeudelle ei ole varsinaisesti ohjeistusta, mutta reaktori-

ilmoituksesta löytyvän viitteellisen aikataulun perusteella glyserolin annostelun 

alkamisesta reaktiolämpötilan saavuttamiseen pitäisi kulua 4 tuntia ja 50 minuuttia. 

Varsinaisen ohjeistuksen puuttumisen johdosta työntekijän tulee itse päättää reaktorin 

lämmönnostonopeus rajoittavien tekijöiden puitteissa. (Sylvalite RE 88F valmistusohje 

2014) 

Sylvalite RE 100F tapauksessa lämmönnosto aloitetaan vasta, kun kaikki pentaerytritoli 

on saatu annosteltua reaktoriin. Annostelun aikana reaktorin lämpötila on nostettu 

230 °C:en. Tästä lämpötilasta reaktorin lämpötila nostetaan edelleen 285 °C:en eli 

reaktiolämpötilaan. Valmistusohjeessa on ohjeistettu lämmönnosto siten, että aluksi 

reaktorin lämpötilan asetusarvoksi asetetaan 255 °C. Tämän jälkeen lämpötilan 

asetusarvoa tulee nostaa 10 astetta 45 minuutin välein. Ohjeellinen lämmönnoston kesto 

on 4 tuntia ja 10 minuuttia eli hieman nopeammin kuin Sylvalite RE 88F. (Sylvalite RE 

100F valmistusohje 2014) 

7.2.7 Reaktiovaihe ja tuotteen analysointi 

Kun reaktiolämpötila on saavutettu, alkaa niin sanottu reaktiovaihe. Reaktiolämpötilat on 

asetettu siis 275 °C:en Sylvalite RE 88F:lla ja 285 °C:en Sylvalite RE 100F:lla. 

Reaktiovaihe kestää molempien tuotteiden valmistuksessa 4 tuntia. Tässä vaiheessa ei 

tehdä mitään muutoksia prosessiin, vaan pyritään pitämään reaktorin olosuhteet (paine ja 

lämpötila) vakiona. Tässä vaiheessa siis käytännössä vain odotetaan, että 

esteröitymisreaktiot etenevät tarpeeksi pitkälle. Reaktioajan kuluttua tehdään analysointi 

eli työntekijä ottaa näytteenottohanasta astiaan pienen määrän valmista hartsiesteriä ja 

tarkistaa sen vaaleuden. Näyte toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon, jos 

valmistuksen aikana on tapahtunut jotakin normaalista poikkeavaa. Tällaisia tapahtumia 

ovat yleensä ongelmat raaka-aineiden laadun tai niiden annostelun kanssa. (Sylvalite RE 

100F ja 88F valmistusohjeet 2014) 

7.2.8 Jäähdytys ja pumppaus 

Tuotteen jäähdytys aloitetaan heti, kun se on saatu analysoitua. Jäähdytys suoritetaan 

avaamalla automaattiventtiili, josta kylmä vesi pääsee virtaamaan jäähdytyskierukkaan. 

Molemmat tuotteet jäähdytetään 255 °C:en. Molempien tuotteiden tapauksessa jäähdytys 
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kestää noin 40 minuuttia. Sylvalite RE 100F jäähdytystä voidaan nopeuttaa käyttämällä 

niin sanottua pintavettä apuna. Tällöin tuotteen sekaan päästetään suoraan kylmää vettä 

kemikaalijakotukkia pitkin, jolloin tuotteen seasta kiehuva vesi jäähdyttää seosta. Kun 

tuote on saatu jäähdytettyä 255 °C:en, se pumpataan lyhyttiehaihduttimelle 

syöttösäiliöön. Pumppaus tehdään reaktorin omalla tyhjennyspumpulla ja se ohjataan 

syöttösäiliöön kahden jakotukin avulla. Pumppaus kestää ohjeistuksen mukaan vähän 

vajaan tunnin. Pumppaus lopetetaan sitten, kun pumpun jälkeen oleva painemittaus 

näyttää, että reaktorin paine putoaa. Tästä voidaan päätellä, että reaktorissa ei ole enää 

tuotetta jäljellä. (Sylvalite RE 100F ja 88F valmistusohjeet 2014) 

7.3 Toiminnan analysoiminen 

Kappaleessa 7.2 on kuvattu kohtuullisen tarkasti miten Sylvalite RE 100F ja 88F 

valmistetaan käytännössä. Tämä kuvaus on kuitenkin rakennettu suurimmaksi osaksi 

kyseisten tuotteiden valmistusohjeiden mukaan. Seuraavaksi onkin oleellista analysoida 

se, että valmistetaanko tuotteita tällä hetkellä käytännössä annettujen valmistusohjeiden 

mukaisesti. Tarkoituksena on siis tutkia jokaisen työvaiheen kestoa ja arvioida 

mahdolliset parannuskohteet työssä tehtäviä kokeita silmällä pitäen. Tarkoituksena on 

löytää ne työvaiheet, joista seuraa merkittävää vaihtelua tuotteiden valmistusaikaan. 

Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisuudet vaihtelun pienentämiseksi. Läpimenon 

optimoinnin kannalta on tärkeää tutkia jokaisen työvaiheen merkitystä läpimenoajalle.  

Työvaiheiden analysoiminen voidaan aloittaa tutkimalla jalostetehtaan työntekijöiden 

täyttämien reaktori-ilmoitusten perusteella. Reaktori-ilmoitus on lomakepohja, jonka 

jalostetehtaan työntekijät täyttävät aina jokaiselle valmistuserälle erikseen. Reaktori-

ilmoitukset löytyvät Oulun tehtaiden intranetistä. Reaktori-ilmoituksiin työntekijät 

kirjaavat jokaisen työvaiheen aloitusajan sekä lämpötilan sillä hetkellä. Näiden lisäksi 

ilmoitukseen kirjataan typen virtaus reaktorin kaasutilaan ja pohjalle 

höyrynjakorenkaalle, höyryn virtaus reaktorin kaasutilaan, lauhduttimen ja hönkävirran 

lämpötila sekä lauhduttimen vaippapuolen paine. Ilmoituksessa on myös oma 

sarakkeensa muille huomautuksille, joita voi ilmetä valmistuksen aikana. Tästä 

kappaleesta löytyvät tilastolliset yhteenvedot ovat suoria kuvakaappauksia Minitab 17-

ohjelmistosta, jolla kerätty data analysoitiin. 
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7.3.1 Tuotteiden valmistusajat 

Ennen kuin voidaan määrittää kunkin työvaiheen keston vaikutus läpimenoaikaan, täytyy 

analysoida keskimääräinen valmistumisaika sekä paljonko valmistumisajassa on 

vaihtelua. Tämä avulla voidaan ymmärtää yksittäisen työvaiheen vaikutus 

kokonaisuuteen. Kuvassa 24 on esitettynä 50 valmistuserän perusteella tehty tilastollinen 

yhteenveto Sylvalite RE 88F valmistumisajasta.  

 

Kuva 24. Sylvalite RE 88F valmistumisajan tilastollinen vaihtelu. Valmistusaika esitetty 

tunteina. Kunkin palkin yläpuolella näkyvä numero kertoo kyseistä valmistusaikaa 

vastaavan valmistuserien lukumäärän. 

Kuvasta 24 voidaan selkeästi nähdä, että valmistumisaika vaihtelee kohtuullisen paljon. 

Keskiarvo valmistumisajalle on noin 14,7 tuntia, mikä poikkeaa kuitenkin 

valmistusohjeen 14,3 tunnista ainoastaan 0,4 tuntia. Datassa oli kuitenkin mukana myös 

huomattavasti lyhempiä valmistumisaikoja. Tästä kertoo esimerkiksi se, että 25 prosenttia 

valmistumisajoista on alle 12,6 tuntia. Myös huipukkuuden (engl. kurtosis) arvo on 

hieman negatiivinen eli valmistusaikojen jakauma on kohtuullisen laaja. Näiden 

perusteella voidaan olettaa, että Sylvalite RE 88F voidaan valmistaa jopa kaksi tuntia 

keskimääräistä aikaa nopeammin, kunhan valmistusvaiheet toteutetaan optimaalisella 
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tavalla ja suuren vaihteluvälin aiheuttavat syyt pystytään poistamaan tai ainakin 

minimoimaan.  

Sylvalite RE 100F valmistumisaikoja analysoitaessa meneteltiin samalla tavalla eli dataa 

kerättiin 50 valmistuserästä ja näiden perusteella muodostettiin tilastollinen yhteenveto, 

joka on nähtävissä kuvassa 25.  

 

Kuva 25. Sylvalite RE 100F valmistumisajan tilastollinen vaihtelu. Valmistusaika esitetty 

tunteina. 

Tilastollisesta yhteenvedosta voidaan nähdä, että valmistusaikojen jakauma muistuttaa 

suhteellisen paljon normaalijakaumaa. Keskiarvo valmistumisajalle on 13,1 tuntia, joka 

poikkeaa ainoastaan 0,2 tuntia valmistusohjeesta. Tämän tuotteen tuotannossa ei ole 

nähtävissä valmistumisajan perusteella yhtä selkeää parannuspotentiaalia kuin Sylvalite 

RE 88F valmistuksessa. Toisaalta joukossa on muutamia lyhyempiä valmistumisaikoja, 

joten parannuspotentiaalia todennäköisesti on kaikesta huolimatta jonkin verran. 

Valmistumisaikojen analysoimisen jälkeen voidaan siirtyä jaottelemaan valmistuksen 

eteneminen yksittäisiin työvaiheisiin ja niitä vastaaviin parannuspotentiaaleihin. 

7.3.2 Panostuksen toiminta 

Käytännössä ainoa panostusaikaan vaikuttava todellinen muuttuja on varastosäiliön 

pinnankorkeus. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että mitä korkeammalla varastosäiliön 
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nestepinta on, sitä nopeammin panostus tapahtuu. Tämä johtuu varastosäiliössä olevan 

nestepatsaan aiheuttamasta hydrostaattisesta paineesta, joka johtaa hieman suurempaan 

virtausnopeuteen panostuslinjassa. Työntekijästä johtuva vaihtelu panostuksen kestoon 

on suurempi, sillä työntekijä ei aina ole juuri sillä hetkellä aloittamassa seuraavaa 

työvaihetta, kun se olisi mahdollista. Tämä aiheuttaa sen, että panostus kestää 

näennäisesti kauemmin kuin mitä se todellisuudessa kestää. Taulukossa 9 on esiteltynä 

reaktori-ilmoituksista tehdyn tilastollisen analyysin tuloksia. 

Taulukko 9. Sylvalite RE 100 ja 88F panostuksen kesto Reaktori 1:ssä. 

Tuote Valmistus

-erät [kpl] 

Keskiarvo 

[min] 

Keskihajonta 

[min] 

Minimi 

[min] 

Mediaani 

[min] 

Maksimi 

[min] 

SL 88 50 60 30,5 34 50 215 

SL 100 50 57 24,1 40 46,5 155 

 

Taulukon 9 Reaktori 1:n reaktori-ilmoituksien perusteella tehdyn tarkastelun perusteella 

mäntyhartsin panostuksessa on selkeää vaihtelua. Teoreettisesti panostuksen pitäisi 

kestää noin 50 min, kun se 100 tuotantoerän (50 kappaletta molempia tuotteita) analyysin 

perusteella kesti keskimäärin noin 59 minuuttia. Keskiarvoa nostavat kuitenkin muutamat 

yksittäistapaukset, joissa on jouduttu odottamaan panostuksen jälkeen esimerkiksi 

alkunäytteen analyysiä laboratoriosta. Toinen vaihtoehto on työntekijän virheellinen 

kirjaus eli panostus on kirjattu reaktori-ilmoitukseen loppuneeksi myöhemmin kuin se 

todellisuudessa loppui. Panostuksen keston mediaani onkin analyysin perusteella alle 50 

minuuttia, ja 75 prosenttia panostuksista kesti alle 60 minuuttia. Keskiarvoa nostavat 

maksimikestot ovat 2-3 kertaa normaalikestoa pidemmät. Koska havaitut vaihtelut ovat 

yksittäistapauksia ja vaikeasti tässä vaiheessa vaikutettavia, panostuksen kesto päätettiin 

jättää tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. 

7.3.3 Alkustrippauksen ja lauhduttimen käynnistys 

Alkustrippauksen suorittamisessa (Sylvalite RE 88F valmistuksen aikana) ei voida sanoa 

olevan varsinaisesti muita varianssia aiheuttavaa tekijää kuin työntekijän toiminta. Tämä 

johtuu työnsuorituksen suoraviivaisuudesta. Alkustrippaus alkaa silloin, kun työntekijä 

avaa automaattiventtiilin, joka päästää höyryä virtaamaan höyrynjakorenkaalle. 
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Vastaavasti alkustrippaus päättyy, kun työntekijä sulkee saman automaattiventtiilin kuin 

oli avannutkin strippauksen alussa. 50 valmistuserän perusteella tehty tilastollinen 

yhteenveto on esiteltynä kuvassa 26. 

 

Kuva 26. Alkustrippauksen keston tilastollinen vaihtelu. Kesto esitetty minuutteina. 

Kuten kuvasta 26 voidaan nähdä, 50 valmistuserän perusteella voidaan todeta, että 

yleensä alkustrippaus kestää 35–50 minuuttia. Alkustrippauksen keston keskiarvo on noin 

49 minuuttia, mutta tätä arvoa nostavat yksittäiset valmistuserät, jotka ovat kestäneet yli 

100 minuuttia. Alkustrippauksen keston mediaani on 40 minuuttia, joka kuvaa paremmin 

tyypillisesti toteutunutta kestoa. Tämän lisäksi huipukkuuden arvo on yli kolme ja 

vinouden (engl. skewness) arvo lähes kaksi.  Näiden perusteella data on siis hyvin 

keskittynyt keskiarvon ympärille ja jakauma on painottunut keskiarvoa lyhyemmille 

kestoille. Valmistusohjeessa mainitaan alkustrippauksen kestoksi minimissään 30 

minuuttia. Mediaaniarvoon verrattaessa voidaan todeta, että alkustrippaus kestää 

tilastollisesti pitempään kuin valmistusohjeen mukaan olisi tarpeellista. Tätä kannattaakin 

tarkentaa, mikäli yli 30 minuuttia kestävästä strippauksesta ei ole hyötyä, vaan ylimenevä 

aika on täysin turhaa työtä.  

Alkustrippauksen aikana suoritetaan Sylvalite RE 88F valmistuksessa myös niin sanottu 

lauhduttimen käynnistys. Lauhduttimen käynnistykselle ei oikeastaan voida määrittää 

kestoa, koska se tehdään yhtäaikaisesti alkustrippauksen kanssa, joten mikäli 
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lauhduttimen käynnistys ei venytä alkustrippauksen kestoa, ei sillä ole suoranaista 

vaikutusta läpimenoaikaan. Koska lauhduttimen lämpötilansäätö toimii tällä hetkellä 

vaipan lämpötilan mukaan, vaihtelee lauhduttimelta poistuvan höngän lämpötila kuorman 

mukaan. Tämä ei ole optimaalinen tilanne, sillä lauhduttimen tarkoituksena on lauhduttaa 

reaktorista höngän mukana haihtuva glyseroli takaisin reaktoriin. Tällöin parempi tulos 

voitaisiin saavuttaa, kun lauhduttimelta poistuvan höngän lämpötila pidettäisiin vakiona 

kuormasta riippumatta. Toisin sanoen lauhdutuksen tehoa nostettaisiin silloin, kun 

kuormaa on enemmän ja toisaalta vähennettäisiin, jos kuorma on pienempi. Tällöin veden 

poistuminen reaktorista tapahtuisi tehokkaammalla tavalla.  

Toinen huomion arvoinen asia on lauhduttimen lämpötila. Tällä hetkellä se asetetaan aina 

118 oC:en. Tämä ei välttämättä ole optimaalisin lämpötila, sillä veden ja glyserolin 

välisen höyry-nestetasapainon perusteella tällä palautteen lämpötilalla kohtuullisen suuri 

osa lauhduttimen nestepalautteesta on vettä. Liitteestä 2 löytyvästä taulukosta voidaan 

nähdä, että lämpötilan ollessa alle 120 oC on nesteessä vielä yli 20 prosenttia vettä. 

Lauhduttimen lämpötilan nostaminen esimerkiksi 136 oC puolittaisi palautusvirran 

sisältämän veden määrän. Toisaalta lämpötilan nostaminen voi johtaa siihen, että 

glyserolin hävikki kasvaa sen päästessä lauhduttimelta läpi. Lauhduttimen toiminnan 

simuloinnin perusteella glyserolin hävikki nousisi noin 4 kilogrammaa valmistuserää 

kohden (Kangas 2016). Näin pieni hävikin kasvu ei todennäköisesti haittaisi, mutta 

todellisuudessa hävikki voi kuitenkin olla suurempi. Lauhduttimella kannattaa kuitenkin 

ehdottomasti kokeilla korkeampia lämpötiloja, koska tämä voi vaikuttaa niin 

kuohumiseen kuin reaktion etenemiseen.  

7.3.4 Katalyytti-antioksidanttiseoksen lisäys ja glyserolin annostelu  

Sylvalite RE 88F valmistuksessa kemikaalit lisätään kahdessa vaiheessa. Näistä 

ensimmäisenä lisätään katalyytti-antioksidanttiseos pienannostelusuppilon kautta. Tämä 

vaihe kestää reaktori-ilmoituksista tehdyn analyysin perusteella keskimäärin 16 

minuuttia. Mediaaniarvo on vastaavasti 15 minuuttia. Joitakin poikkeuksiakin löytyi, 

joissa lisääminen oli kestänyt jopa 30 minuuttia. Hartsijalostetehtaan työntekijöiden 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella lisäyksen kestoon vaikuttavat tekijät ovat 

reaktorin höngän virtaus annostelusuppiloon sekä raaka-aineen laatu. Mikäli reaktorin 

hönkävirtaus pääsee jostakin syystä virtaamaan suppiloon, voi katalyytti-
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antioksidanttiseos ”kivettyä” suppiloon, jolloin se pitää irrottaa hakkaamalla takaisin 

reaktoriin. Katalyytti-antioksidanttiseoksen laadun ollessa heikkoa lopputulos on 

samanlainen. Tämän tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että reaktorin olisi hyvä 

pysyä alipaineessa lisäyksen aikana, jotta edellä mainittuja ongelmia ei pääsisi 

syntymään. Glyserolin annostelu reaktoriin aloitetaan heti, kun kaikki katalyytti-

antioksidanttiseos on lisätty reaktoriin. Glyserolin annostelun keston tarkastelua varten 

kerättiin 50 valmistuserästä annostelun keston tiedot. Tämän datan perusteella 

muodostettu tilastollinen yhteenveto on esiteltynä kuvassa 27. 

 

Kuva 27. Glyserolin annostelun keston tilastollinen vaihtelu. Kesto esitetty minuutteina. 

Glyserolin annostelun kestoa analysoitaessa voidaan todeta, että sen kesto on keskimäärin  

160 minuuttia ja mediaani kestolle on 150 minuuttia. Tämä vastaa aika hyvin 

valmistusohjeen ohjearvoa jossa annostelun nopeudeksi on määritetty 0,11–0,13 kg/s, 

sillä 0,12 kg/s annostelunopeudella lisäys kestäisi laskennallisesti noin 150 minuuttia. 

Tilastollisesti annostelun kestossa on valtava varianssi. Huipukkuuden ja vinouden arvot 

ovat kuitenkin kohtuullisen korkeita, jolloin suuri osa datasta on keskiarvon kohdalle 

keskittynyt ja toisaalta jakauma on painottunut keskiarvoa lyhyemmille kestoille. 

Annostelun kestoon tilastollista varianssia aiheuttavat siis yksittäiset tapaukset, joissa 

annostelu on kestänyt epänormaalin pitkään. Tästä voidaan päätellä, että glyserolin 

annostelu onnistuu hyvin usein ilman suurempia ongelmia ja annostelu tapahtuu 

valmistusohjeen mukaisella annostelunopeudella.  
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Koska reaktorin lämmönnosto aloitetaan samanaikaisesti glyserolin annostelun 

aloituksen kanssa, on järkevää tarkastella mihin lämpötila-arvoon reaktorin lämpötila 

saadaan keskimäärin nostettua annostelun aikana. Koska varsinaista ohjeistusta reaktorin 

tavoitelämpötilalle glyserolin annostelun jälkeen ei ole, jää lämmönnostonopeus kunkin 

työntekijän harkittavaksi. Kuvassa 28 on tilastollinen yhteenveto lämpötiloista 

annostelun loputtua. 

 

Kuva 28. Glyserolin annostelun loppulämpötilan tilastollinen vaihtelu. Lämpötila esitetty 

oC:ina. 

Kuvasta 28 voidaan nähdä, että koska keskiarvo on noin 218 oC, ei lämpötilaa nosteta 

kuin hieman yli 10 oC:ta annostelun aikana. Parhaimmissakin tapauksissa lämpötilaa oli 

nostettu 230 oC:en eli noin 25 oC:ta. Tämän perusteella voidaan todeta, että suuressa 

osassa valmistuseristä on reaktorin lämpötilaa nostettu liian vähän glyserolin annostelun 

aikana. Reaktorin lämpötilaa tulisi siis nostaa korkeammalle tasolle glyserolin annostelun 

aikana. Tämän lisäksi olisi kannattavaa tutkia myös sitä, että voisiko glyserolia lisätä 

nopeammin reaktoriin lämmönnostosta huolimatta. 

7.3.5 Katalyytti-antioksidanttiseoksen ja pentaerytritolin lisäys  

Sylvalite RE 100F valmistuksessa molemmat jauhemaiset kemikaalit lisätään 

annosteluruuvin avulla. 50 valmistuserän perusteella tehty tilastollinen yhteenveto on 

nähtävissä kuvassa 29. 
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Kuva 29. Jauheiden lisäyksen keston tilastollinen vaihtelu. Kesto esitetty minuutteina. 

Kuvasta 29 voidaan nähdä, että jauheiden lisäyksen kesto eri valmistuerissä ei ole 

jakautunut selkeästi tietyn keston ympärille. Huipukkuuden arvo on negatiivinen ja 

vinouden arvo lähellä nollaa, joten jakauma on erittäin laaja. Lisäyksen kesto vaihteleekin 

melko tasaisesti välillä 80–120 minuuttia, joten keskimääräinen lisäyksen kesto voidaan 

määrittää, mutta sen merkitys on tässä tapauksessa vähäinen. Mediaani on 95 minuuttia. 

Hartsijalostetehtaan työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan 

todeta, että kestoon vaikuttavia tekijöitä on useita. Esimerkkejä ovat muut yhtäaikaiset 

tehtävät sekä huonolaatuinen pentaerytritoli. Tällöin jauheen seassa voi olla paakkuja, 

joiden johdosta lisääminen on vaikeampaa. Joissakin tapauksissa voi käydä samalla 

tavalla kuin katalyytti-antioksidanttiseoksen tapauksessa, eli reaktorin hönkä pääsee 

virtaamaan jauheenlisäyksen pääsulkuventtiiliin. Tällöin jauheet voivat kovettua ja tukkia 

pääsulun, jolloin se joudutaan työntekijän toimesta avaamaan. Tähän ylimääräiseen 

työvaiheeseen tuhlautuu aikaa ja resursseja. Jauheiden lisäyksen keston lyhentämisen ja 

keston tarpeettoman varianssin poistamisen mahdollisuuden kartoittaminen onkin yksi 

tärkeä asia, jota tulee tutkia.  

Valmistusohjeessa on ohjeistettu nostamaan jauheiden lisäyksen aikana reaktorin 

lämpötila 230 oC:en. Tämän toteutumista analysoitiin myös 50 valmistuserän perusteella. 

Valmistuserien toteutuksesta saatavilla olevien tietojen pohjalta seurattiin mihin 
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lämpötilaan reaktorin lämpötila on nostettu jauheiden lisäyksen aikana. Tarkastelun 

perusteella tehty tilastollinen yhteenveto on nähtävissä kuvassa 30. 

  

Kuva 30. Jauheiden lisäyksen loppulämpötilan tilastollinen vaihtelu. Lämpötila esitetty 

oC:ina. 

Kuvan 30 tilastollisesta yhteenvedosta voidaan selkeästi todeta, että reaktorin lämpötila 

nostetaan käytännössä hyvin harvoin tavoitearvoon eli 230 oC:en. Useimmiten reaktorin 

lämpötila jää suhteellisen kauas tavoitelämpötilasta 75 prosentissa tapauksista lämpötilan 

jäädessä 216 oC:en tai sen alle. Keskiarvo lisäyksen loppulämpötilalle on noin 213 oC 

mediaanin ollessa 212 oC. Tämä on yllättävää, sillä valmistusohjeessa mainitaan selvästi, 

että lämpötilaa tulee nostaa jauheiden lisäyksen aikana. Tämän vuoksi tulee selvittää 

miksi lämpötilaa ei nosteta riittävästi ja paljonko tällä vajavaisella lämmönnostolla on 

vaikutusta tuotteen valmistusaikaan. 

Koska Reaktori 1:llä, 3:lla ja 4:lla jauheenlisäysruuvit ovat rakenteeltaan hyvin 

samankaltaisia, päätettiin myös tehdä vertailua jauheiden lisäyksen kestossa eri 

reaktoreilla. Reaktori 7 jätettiin pois vertailusta, sillä sen jauheenlisäyslaitteisto on 

rakenteeltaan erilainen verrattuna muihin reaktoreihin. Vertailu tehtiin eri reaktoreiden 

välillä reaktori-ilmoitusten pohjalta. Analyysiä varten kerättiin Sylvalite RE 100F:n 30 

valmistuserän jauheiden lisäyksen kestot ja tietojen perusteella muodostettiin boxplot-

kuvaaja, joka on nähtävissä kuvassa 31. 
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Kuva 31. Boxplot-kuvaaja jauheenannostelun kestosta eri reaktoreilla. Kesto esitetty 

minuutteina. 

Kuvan 31 perusteella voidaan selkeästi nähdä, että Reaktori 1:n ja 4:n välillä ei ole 

merkittävää eroa, mutta Reaktori 3:lla jauheiden lisäys kestää huomattavasti pitempään 

kuin kahdella muulla reaktorilla. Kuvaajassa laatikot esittävät 50 prosenttia datan 

jakaumasta (normaalijakauma) ja laatikon keskellä oleva poikittaisviiva esittää datan 

keskiarvoa. Molemmissa laatikon päissä olevat viivat esittävät 25 prosenttia jakaumasta. 

Tähdet, jotka löytyvät viivojen ulkopuolelta esittävät niitä datan arvoja, jotka eivät mahdu 

normaalijakaumalle. Kuvaajasta voidaan nähdä se, että Reaktori 1:llä ja 4:llä datan 

jakautuminen on kohtuullisen samanlaista lukuun ottamatta sitä, että Reaktori 4:llä 

normaalijakaumalle mahtumattomia arvoja on enemmän. Reaktori 3:en data on 

jakautunut huomattavasti laajemmalle kuin Reaktori 1:llä ja 4:llä. Samalle datalle tehtiin 

myös varianssianalyysi (ANOVA), joka vahvisti havainnon myös tilastollisesti päteväksi. 

Varianssianalyysin tulokset ovat nähtävissä liitteessä 3. Tämä todennäköisesti johtuu 

Reaktori 3:n tyhjökuljettimesta. Hartsijalostetehtaan työtekijöiden mukaan 

tyhjökuljettimen ”kaksoissiilo-rakenne” hidastaa merkittävästi jauheiden lisäämistä 

reaktoriin. Kuvan 31 perusteella voidaan asettaa tavoitteeksi selvittää, kuinka nopeasti 

jauhemaiset kemikaalit voidaan lisätä Reaktori 1:en ja 4:en, jotta voidaan arvioida kuinka 

suurta haittaa Reaktori 3:n jauheiden lisäyslaitteiston eroavaisuus aiheuttaa. 



88 

 

  

Reaktori-ilmoitusten pohjalta tehdyn analyysin lisäksi toinen tapa, jolla jauheen lisäyksen 

toimivuutta tutkittiin, oli yleinen keskustelu hartsijalostetehtaan työntekijöiden kanssa. 

Keskustelun pohjalta tehtyjä päätelmiä on esiteltynä aikaisemmissa kappaleissa, mutta 

yksi merkittävä tekijä nousi näiden lisäksi esille keskusteluissa. Tämä oli yhtenäisten 

työmenetelmien puuttuminen. Toisin sanoen työntekijät tekevät jokainen omalla 

tavallaan jauheiden lisäyksen. Yhtenäisen toimintatavan puuttumisesta johtuen on erittäin 

todennäköistä, että jauheiden lisäystä ei tehdä joka kerta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tämän pohjalta voidaankin asettaa tavoitteeksi parhaiden toimintatapojen määrittäminen 

sekä niiden ohjeistaminen työntekijöille. Tällä tavoin saadaan poistettua turhaa vaihtelua 

jauheiden lisäyksen kestossa sekä lyhennettyä lisäyksen keskimääräistä kestoa.  

7.3.6 Sylvalite RE 88F lämmönnosto ja reaktiovaihe 

Sylvalite RE 88F valmistuksessa glyserolin annostelun jälkeen lämmönnosto jatkuu kohti 

reaktiolämpötilaa. Reaktiolämpötila nimityksenä on hieman harhaanjohtava, sillä 

todellisuudessahan reaktio käynnistyy heti, kun glyserolin annostelu on aloitettu. Tämän 

vuoksi lämmönnoston kestolla on suora vaikutus siihen, että kuinka pitkälle reaktio ehtii 

edetä lämmönnoston aikana. Lämmönnoston ja reaktiovaiheen analysoiminen yhdessä 

onkin järkevä tapa, sillä näiden kahden vaiheen (osittain myös annostelun) aikana 

reaktion on tarkoitus edetä tarpeeksi pitkälle, jotta tuote voidaan jäähdyttää ja pumpata 

seuraavaan prosessivaiheeseen.  

Ensimmäisenä reaktori-ilmoitusten, 50 valmistuserää, perusteella analysoitiin kauanko 

lämmönnosto reaktiolämpötilaan kestää Reaktori 1:llä. Datan perusteella muodostettu 

tilastollinen yhteenveto on esiteltynä kuvassa 32.  
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Kuva 32. Sylvalite RE 88F lämmönnoston keston tilastollinen vaihtelu. Kesto esitetty 

minuutteina. 

Kuvan 32 perusteella voidaan todeta, että lämmönnoston kesto vaihtelee lähes 

normaalijakauman mukaisesti. Keskimäärin lämmönnosto kestää hieman yli 4 tuntia. 

Minimin ja maksimin välillä on kuitenkin merkittävä ero, sillä minimi kesto on 150 

minuuttia, kun taas maksimi on 320 minuuttia. Keskihajonta yhteenvedon mukaan on 

noin 38 minuuttia. Johtuen lämmönnoston suhteellisen pitkästä kestosta ja reaktorin 

korkeasta lämpötilasta on todennäköistä, että reaktio etenee merkittävästi lämmönnoston 

aikana. Toisaalta, koska reaktioaika on vakioitu aina kestämään 4 tuntia, voidaan todeta, 

että olisi loogista vakioida myös lämmönnoston pituus. Tällöin voitaisiin lähes 

varmuudella olettaa reaktion olevan edenneen samaan pisteeseen lämmönnoston aikana. 

Tosin käytännössähän monet muuttujat, kuten esimerkiksi raaka-aineiden laatu, 

aiheuttavat pientä vaihtelua reaktion etenemiseen lämmönnoston aikana. 

Lämmönnoston keston varianssiin on useita vaikuttavia tekijöitä, joista ensimmäisenä 

voidaan mainita itse työntekijöiden aiheuttama vaihtelu. On hyvin todennäköistä, että 

ohjeistuksen puuttuessa työntekijät nostavat ainakin osassa tapauksista reaktorin 

lämpötilaa hitaammin kuin se olisi mahdollista. Muut lämmönnostonopeuteen 

vaikuttuvat tekijät ovat reaktorin paineen nouseminen sekä kuohuminen. Näihin 

tekijöihin liittyvää teoriaa käytiin läpi kappaleessa 7.2.6. Kuohumisen ja paineennousun 

aikana työtekijän tulee hidastaa lämmönnousua oman harkinnan mukaan. Jalostetehtaan 

työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yleinen lämpötilaväli 
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lämmönnoston aikana kuohumiselle on 240–260 oC. Tämä on teorian mukaan perusteella 

täysin loogista, sillä tuolla välillä niin reaktionopeus kuin liukoisuus kasvavat. Ladero et 

al. (2011) tutkimuksen mukaan liukoisuus kasvaa 9-kertaiseksi, kun lämpötila nousee 240 

oC:sta 260 oC:en. Todennäköisesti tällä lämpötilavälillä on siis kannattavaa nostaa 

reaktorin lämpötilaa hitaammalla nopeudella. Kuohuminen ei ole niin vakavaa Sylvalite 

RE 88F valmistuksessa, sillä reaktorista poistuva hönkävirta palautetaan lauhduttimelta 

takaisin reaktoriin, jolloin raaka-aineiden menetystä ei pääse syntymään. 

Reaktorin paineen nousulla ei työntekijöiden kokemusten perusteella ole selvää 

lämpötilaväliä tai muuta erityistä hetkeä. Paineen nousua voi tapahtua lähes kaikissa 

lämpötiloissa. Selvimmin sitä kuitenkin tapahtuu samoissa lämpötiloissa kuohumisen 

kanssa. Tämä sinällään on loogista, sillä kuohumisen aikana esteröitymis- ja 

sivureaktioissa syntyy paljon vesihöyryä ja kaasuja, jotka voivat nostaa reaktorin painetta. 

Yleensä paineennousun aikana reaktorin paine nousee kohtuullisen hitaasti hieman 

ylipaineeseen eli esimerkiksi noin 1050 mbar:in. Reaktorin paineen nousua voidaan usein 

vähentää puhaltamalla höyryä lauhduttimelle. Hyvin monesti hönkälinjoihin tehtävät 

toimenpiteet (puhallukset tai höngän johtaminen ulkoilmaan) pienentävätkin paineen 

nousua tai ongelma poistuu kokonaan. Työntekijöiden kokemusten perusteella voidaan 

todeta, että reaktorin paineen nousu on todennäköisesti useissa tapauksissa seurausta 

höngänpoistojärjestelmän tukkeutumisesta eikä niinkään reaktion nopeasta etenemisestä.  

Kun lämpötila on nostettu 275 oC, alkaa niin sanottu reaktiovaihe. Tässä vaiheessa ei 

tehdä muuta kuin pidetään reaktorin tila stabiilina ja odotetaan, että 4 tunnin reaktioaika 

kuluu. Reaktorissa olevasta tuotteesta ei oteta näytettä analysoitavaksi laboratorioon, jos 

valmistus on edennyt suunnitellusti. Näin voidaan menetellä, sillä aikanaan on todettu, 

että 4 tunnin jälkeen reaktio on edennyt varmuudella tarpeeksi pitkälle. Koska kuitenkin 

lämmönnoston kesto vaihtelee ja reaktion tiedetään etenevän jo lämmönnoston aikana, 

voidaan olettaa, että reaktio etenee osassa valmistuseristä pitemmälle kuin toisissa. 

Lämmönnoston kesto tulisikin vakioida, jos halutaan että myös vakioitu reaktioaika 

johtaa aina optimaaliseen tulokseen. Toisekseen olisi tärkeä tutkia, onko 4 tunnin 

reaktioaika todella tarpeellinen, jos lämmönnostoaika saadaan vakioitua. 

Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että lämmönnosto kestää valmistusohjeen 

tavoitteeseen nähden liian kauan. Toisekseen lämmönnoston kesto vaihtelee liian paljon, 
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kun samaan aikaan reaktioajalla on vakiokesto. Optimaalisen lämmönnostonopeuden ja -

profiilin löytäminen ja sen vakioiminen jokaiselle valmistuserälle esimerkiksi 

sekvensoimalla ratkaisisi näitä pulmia.  

7.3.7 Sylvalite RE 100F lämmönnosto ja reaktiovaihe 

Sylvalite RE 100F valmistuksessa lämmönnosto aloitetaan, kun pentaerytritoli on saatu 

kokonaisuudessaan lisättyä reaktoriin. Lämpötilan pitäisi olla lisäyksen loputtua 230 oC, 

mutta kuten kappaleessa 7.3.5 kerrottiin, tämä lämpötila vaihtelee. Tämän tuotteen 

valmistuksessa lämmönnoston keston vaikutus on täysin samanlainen kuin Sylvalite RE 

88F tapauksessa. Lämmönnosto jatkuu Sylvalite RE 100F valmistuksessa aina 285 oC 

asti, jonka vuoksi lämmönnoston voisi kuvitella kestävän jonkin verran pitempään kuin 

Sylvalite RE 88F valmistuksessa. Reaktioaika Sylvalite RE 100F valmistuksessa on yhtä 

pitkä kuin Sylvalite RE 88F valmistuksessa eli 4 tuntia. 50 valmistuserän perusteella tehty 

tilastollinen yhteenveto Sylvalite RE 100F lämmönnoston kestosta on esiteltynä kuvassa 

33.  

 

Kuva 33. Sylvalite RE 100F lämmönnoston keston tilastollinen vaihtelu. Kesto esitetty 

minuutteina. 

Tilastollisesta yhteenvedosta voidaan nähdä, että lämmönnosto kestää ajallisesti 

keskimäärin 4 tuntia ja 43 minuuttia, mediaanin ollessa 4 tuntia ja 47 minuuttia. 

Valmistusohjeen 4 tuntiin ja 10 minuuttiin verrattuna tämä on hidas lämmitysnopeus. 
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Tämän lisäksi keskihajonta on noin 38 minuuttia mistä voidaan päätellä, että 

lämmitysaika vaihtelee kohtuullisen paljon. Kuvan 33 histogrammista voidaan nähdä, 

että suurin osa lämmönnoston kestoista sijoittuu 240–320 minuutin välille.  

Lämmönnoston kestoon vaikuttavat samat tekijät kuin Sylvalite RE 88F tapauksessa eli 

kunkin työntekijän toiminta, reaktorin kuohuminen ja reaktorin paineen nousu. Tärkeä 

poikkeus kuitenkin tässä tapauksessa on muistaa se, että lauhduttimella lauhtuva neste 

palautetaan pesulipeäsäiliöön. Tällöin kuohumisen aikana reaktorista poistunut neste 

menetetään ja saanto jää pienemmäksi. Tämän vuoksi kuohumista pyritään välttämään 

Sylvalite RE 100F valmistuksessa huomattavasti tarkemmin kuin Sylvalite RE 88F 

valmistuksessa. Työntekijöiden kokemuksien perusteella Sylvalite RE 100F 

valmistuksen aikana kuohumista tapahtuu huomattavasti harvemmin kuin Sylvalite RE 

88F valmistuksen aikana. Tämä voi selittyä sillä, että glyserolilla on taipumusta haihtua 

reaktorista sen alhaisemman kiehumispisteen vuoksi. Pentaerytritoli liukenee täysin 

mäntyhartsiin ja sillä on lisäksi korkea kiehumispiste. Reaktorin paineen nousu on sen 

sijaan hieman yleisempi tapahtuma. Kuten Sylvalite RE 88F tapauksessa, Sylvalite RE 

100F valmistuksessa paineen nousu ei myöskään ole prosessin ominaisuus vaan merkki 

höngänpoistojärjestelmän tukkeutumisesta. Kuohuminen ja paineen nousu tapahtuvat 

hieman korkeammalla lämpötilavälillä kuin Sylvalite RE 88F lämmönnostossa eli 

lämpötilaväli on noin 250–270 oC työntekijöiden mukaan. Tällä lämpötilavälillä 

joudutaan siis yleensä nostamaan lämpötilaa hieman hitaammin.  

Reaktiovaihe on Sylvalite RE 100F valmistuksessa identtinen verrattuna Sylvalite RE 

88F valmistukseen lukuun ottamatta sitä, että reaktiolämpötila on 10 oC:ta  korkeampi eli 

285 oC. Koska reaktorissa olevaa tuotetta ei analysoida kuin poikkeustapauksissa, ei 

voida olla varmoja, onko 4 tunnin reaktioaika tarpeellinen. Tähän vaikuttaa samalla 

tavalla kuin Sylvalite RE 88F valmistuksessa lämmönnoston kesto olettaen, että reaktio 

etenee lämmönnoston aikana riippuen myös siitä kuinka kauan lämmönnosto kestää.  

Yhteenvetona analyysista voidaan todeta, että tavoitteet joita voidaan asettaa 

lämmönnoston ja reaktion optimoinnille ovat samat kuin Sylvalite RE 88F tapauksessa. 

Lämmönnoston nopeuttaminen sekä varianssin poistaminen vakioimalla lämmönnoston 

pituuden esimerkiksi sekvensoimalla on prosessin kannalta hyvin oleellista. 

Lämmönnostolle on pituuden lisäksi tarvittavaa löytää optimaalinen lämmönnostoprofiili 
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johtuen reaktion kuohumisesta tietyissä lämpötiloissa. Tämä jälkeen voidaan olettaa 

reaktion etenevän lämmönnoston aikana lähes samaan pisteeseen jokaisella 

lämmityksellä. Tämän jälkeen voidaan arvioida sitä, että onko 4 tunnin reaktioaika 

tarpeellinen tai toisaalta riittävä.   

7.3.8 Näytteiden analysointi, tuotteen jäähdytys ja pumppaus 

Sekä Sylvalite RE 88F ja 100F valmistuksessa kolme viimeistä työvaihetta ovat tuotteesta 

otetun näytteen analysointi, tuotteen jäähdytys ja pumppaus. Nämä tapahtumat ovat 

kohtuullisen suoraviivaisia, joten niihin ei liity yhtä merkittäviä vaihtelua aiheuttavia 

tekijöitä. Työvaiheet ovat myös identtisiä molempien tuotteiden tuotannossa lukuun 

ottamatta sitä, että Sylvalite RE 100F jäähdytetään korkeammasta lämpötilasta 

(reaktiolämpötila 285 oC), joten jäähdytys kestää lähtökohtaisesti kauemmin.  

Ensimmäinen vaihe reaktiovaiheen päätyttyä on tuotteen ominaisuuksien analysointi. 50 

valmistuserän perusteella tehdyt tilastot analysoinnin kestosta ovat nähtävissä taulukossa 

10.  

Taulukko 10. Analysoinnin kesto molemmilla tuotteilla. SL 88 on Sylvalite RE 88F ja SL 

100 on Sylvalite RE 100F. 

Tuote Valmistuserät 

[kpl] 

 

Keskiarvo 

[min] 

Keskihajonta 

[min] 

 

Minimi 

[min] 

Mediaani 

[min] 

Maksimi 

[min] 

SL 88 50 19,1 47,5 5 5 240 

SL 100 50 5,4 1,7 5 5 5 

 

Taulukosta 10 voidaan nähdä, että molemmilla tuotteilla analysointi kestää lähes aina 5 

minuuttia. Tämä on loogista, sillä melkein aina analysointi suoritetaan ainoastaan 

tarkistamalla tuotteen vaaleus silmämääräisesti. Sylvalite RE 100 analysoinnissa löytyi 

50 valmistuserän joukosta ainoastaan 2 valmistuserää, joissa analysointi oli kestänyt 

enemmän kuin 5 minuuttia. Tästä johtuen keskiarvo on hyvin lähellä 5 minuuttia. 

Sylvalite RE 88F valmistuksessa sen sijaan löytyi useampia valmistuseriä, joissa 

analysointi oli kestänyt kauemmin kuin 5 minuuttia. Tämä johtuu siitä, että glyserolin 

annostelussa on silloin tällöin pieniä ongelmia ja näissä tapauksissa analysointi kestää 
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kauan, sillä erästä tulee toimittaa näyte laboratorioon ja odottaa tästä näytteestä tulokset. 

Näitä tapauksia oli yhteensä 4 kappaletta 50 valmistuserästä. Tästä johtuen keskiarvo ja 

keskihajonta ovat kohtuullisen suuret Sylvalite RE 88F valmistuksessa. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että tuotteen ominaisuuksien analysointi -työvaiheessa kesto on hyvin 

tarkasti 5 minuuttia, mikäli mitään poikkeavaa analysointia edeltävissä työvaiheissa ei ole 

tapahtunut. Mikäli valmistuserästä joudutaan analysoimaan näyte laboratoriossa, saattaa 

tämän vaiheen kesto olla useita tunteja.  

Kun analysointi on suoritettu, aloitetaan tuotteen jäähdytys 255 oC:n lämpötilaan. 

Molempien tuotteiden 50 valmistuserän perusteella laskettuja tilastoja on nähtävissä 

taulukossa 11. 

Taulukko 11. Jäähdytyksen kesto molemmilla tuotteilla. 

Tuote Valmistuserät 

[kpl] 

Keskiarvo 

[min] 

Keskihajonta 

[min] 

Minimi 

[min] 

Mediaani 

[min] 

Maksimi 

[min] 

SL 88 41 31,9 17,5 10 30 100 

SL 100 36 38,8 14 20 35 90 

 

Taulukosta 11 voidaan nähdä, että näillä kahdella tuotteella jäähdytyksen keston 

keskiarvot eroavat noin 7 minuuttia toisistaan. Mediaanit sen sijaan ovat 30 ja 35 

minuuttia. Todellisuudessa jäähdytys 255 oC:en kestää SL 88 tapauksessa 25 minuuttia ja 

SL 100 tapauksessa 30 minuuttia. Näennäisesti pitempi kesto johtuu siitä, että seuraavaa 

työvaihetta ei ole voitu aloittaa heti jäähdytyksen loputtua. Näitä syitä ovat esimerkiksi 

se, että tuotteen pumppaus on käynnissä toisesta reaktorista tai syöttösäiliöissä ei ole tilaa, 

jolloin pumppausta ei voida aloittaa. Koska jäähdytyksen kesto on lyhyt ja todellista 

varianssia ei ole, voidaan todeta, että tuotteen valmistusajan optimoinnin kannalta tällä 

työvaiheella ei ole suurta merkitystä. 

Pumppaus on viimeinen työvaihe, joka suoritetaan jokaiselle valmistuserälle. 

Pumppauksen keston pitäisi olla hyvin vakio, sillä pumpattava määrä on lähes sama 

jokaisella kerralla. 50 valmistuserän perusteella tehdyn tilastollisen yhteenvedon tuloksia 

esiteltynä taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Pumppauksen kesto Sylvalite RE 88F ja 100F valmistuksessa. 

Tuote Valmistuserät 

[kpl] 

Keskiarvo 

[min] 

Keskihajonta 

[min] 

Minimi 

[min] 

Mediaani 

[min] 

Maksimi 

[min] 

SL 88 50 51,7 14,5 45 50 135 

SL 100 45 57,4 18,7 40 50 120 

 

Taulukosta 12 voidaan nähdä, että pumppaus kestää molemmilla tuotteilla lähes saman 

aikaa. Molemmilla tuotteilla pumppauksen keston mediaani on 50 minuuttia. Molemmilla 

tuotteilla pumppaukset ovat suurimmaksi osaksi kestäneet 50–55 minuuttia lukuun 

ottamatta muutamia poikkeuksia. Näissä tapauksissa pumppausta ei ole lopetettu silloin 

kuin se olisi ollut mahdollista johtuen esimerkiksi yhtäaikaisista muista työtehtävistä. 

Tilastollisen tarkastelun perusteella pumppauksessa ei ole juurikaan todellista varianssia, 

jota tarvitsisi poistaa. Pumppauksen keston lyhentämisellä on suora vaikutus 

valmistumisaikaan, mutta koska pumppaus kestää kokonaisuuden kannalta lyhyen aikaa, 

pumppauksen keston optimointia ei tarkastella enempää tässä vaiheessa. 

7.4 Koesuunnitelmien laatiminen 

Kappaleissa 7.1 ja 7.2 esiteltiin miten mäntyhartsiestereitä teoriassa valmistetaan Arizona 

Chemical Oy:n Oulun tehtaalla. Kappaleessa 7.3 analysoitiin toimintaa ja verrattiin sitä 

teoriaan. Tarkastelun perusteella voitiin osoittaa mahdollisia parannuskohteita, jotka 

yhteenvetona ovat siis: 

 Alkustrippaus kestää liian pitkään, 

 Lauhduttimen käyttölämpötila on liian matala vedenpoiston kannalta, 

 Jauhemaisten kemikaalien lisäämisestä puuttuvat parhaat käytännöt sekä 

lisäysnopeuden että lisäyksen aikaisen reaktorin lämmönnoston osalta, 

 Glyserolilla on liian hidas annostelunopeus sekä lämpötilaa ei nosteta annostelun 

aikana, 

 Molempien tuotteiden lämmönnostojen kestoissa on havaittavissa merkittävää 

vaihtelua, joka johtuu parhaiden käytäntöjen puutteesta ja 
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 Reaktioajan asettaminen jokaisella valmistuserällä 4 tunniksi riippumatta 

lämmönnoston kestosta on tarpeetonta. 

Tarkastelun perusteella mahdollisia parannuskohteita on siis useita. Näiden kohteiden 

parannuspotentiaalin tutkimista varten suunniteltiin useita koesarjoja. Useamman 

muuttujan kokeet suunniteltiin käyttämällä Minitab 17 -ohjelmistoa. SL 88 lauhdutin-

kokeet suoritettiin yksi muuttuja kerrallaan johtuen siitä, että idea näiden kokeiden 

suorittamiseen syntyi myöhemmin ja toisaalta koematriisi olisi kasvanut liian suureksi, 

jos kaikki muuttujat olisi testattu samassa koesarjassa. Seuraavaksi käydään läpi 

suunnitellut kokeet ja niiden periaatteet ja tarkoitukset. Alkustrippauksen keston 

tutkimista varten ei tehty kokeita, vaan pyritään muilla keinoilla, esimerkiksi 

työntekijöiden kanssa keskustelemalla, selvittämään mistä alkustrippauksen keston 

vaihtelu johtuu.  

7.4.1 Sylvalite RE 88F lauhdutinkokeet 

Kappaleen 7.3.3 tarkastelun perusteella voitiin todeta, että tällä hetkellä lauhduttimen 

käyttölämpötila ei välttämättä ole optimaalisin, jos tarkastellaan veden poistumista 

reaktorista Sylvalite RE 88F valmistuksen aikana. Teorian perusteella veden osuus 

lauhduttimelta palautettavassa nestevirrassa laskisi merkittävästi, mikäli lauhduttimen 

lämpötilaa nostettaisiin 130 oC, jolloin veden pitoisuus reaktorissa laskisi ja kuohuminen 

mahdollisesti vähenisi. Lämpötilan nosto kuitenkin voi lisätä glyserolin haihtumista 

reaktorista, jolloin happoluku voi tuotteessa olla korkeampi. Näiden tietojen perusteella 

suunniteltiinkin tehtäväksi kuuden koeajon sarja Reaktori 4:llä. Koeajosarjan 

koesuunnitelma on nähtävissä taulukossa 13. 

 

  

 

Taulukko 13. Sylvalite RE 88F lauhdutinkokeiden koesuunnitelma. 

Koenumero Lauhduttimen lämpötila [oC] 
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1 118 

2 118 

3 124 

4 124 

5 130 

6 130 

 

Koeajosarjassa on siis kuusi koetta kolmessa eri lämpötilassa. Koeajosarjassa tehdään 

kaksi koeajoa ”normaalissa” lämpötilassa eli 118 oC:ssa ja loput koeajot korotetuissa 

lämpötiloissa eli 124 oC:ssa ja 130 oC:ssa. Koesarjassa kaikki muut muuttujat pyrittiin 

vakioimaan, koska haluttiin tutkia ainoastaan lauhduttimen lämpötilan nostamisen 

vaikutusta. Vakioitavat muuttujat näissä koeajoissa olivat lämmönnostonopeus ja – 

profiili sekä glyserolin annostelunopeus. Glyserolin annostelunopeus vakioitiin 

ohjeistuksella siten, että annostelunopeuden on oltava 0,12 kg/s ja lämpötila nostetaan 

annostelun ajaksi 220 oC. Tällöin annostelu kestää yhtä kauan sekä lämmönnosto alkaa 

aina samasta lämpötilasta. Koska Reaktori 4:lla ei ollut vielä näiden kokeiden aikana 

käytössä lämmönnostosekvenssiä, jouduttiin lämmönnosto ohjeistamaan erikseen 

seuraavalla tavalla: 

1. Asetetaan lämpötilan asetusarvo suoraan 240 oC, kun annostelu suoritettu 

2. Tämän jälkeen nostetaan reaktorin lämpötilaa 5 oC 25 minuutin välein aina 260 

oC asti. 

3. 260 oC jälkeen lämpötilaa nostetaan 5 oC 20 minuutin välein aina reaktio-

lämpötilaan 275 oC. 

Yllä kuvatulla ohjeistuksella lämmönnosto saadaan vakioitua tarvittavalla tarkkuudella. 

Vakioinnin tarkoituksena on se, että reaktionopeus ei kasva joissakin tietyissä kokeessa 

merkittävästi nopeammaksi, jolloin glyserolia voisi haihtua enemmän johtuen 

suuremmasta virtauksesta lauhduttimelle.  

Näytteenotto järjestettiin tässä koesarjassa siten, että reaktorista otettiin ainoastaan alku- 

ja loppunäyte. Näillä näytteillä voidaan todeta se, että mikäli happoluvun lasku 
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valmistuksen aikana on pienempi, niin hyvin todennäköisesti glyserolia pääsee 

lauhduttimen läpi höyrynä enemmän kuin matalammalla lauhduttimen lämpötilalla.  

7.4.2 Sylvalite RE 100F panostus- ja lisäyskokeet 

Jauhemaisten kemikaalien lisäämisestä tehdyn kappaleen 7.3.5 tarkastelun perusteella 

todettiin, että jauhemaisten kemikaalien lisäyksessä Sylvalite RE 100F valmistuksen 

aikana on kohtuullisen paljon varianssia. Jauheiden lisäys on työvaiheena yksinkertainen, 

joten voisi olettaa, että jauheiden lisäykseen kuluva aika olisi melkein aina sama. 

Kappaleessa 7.3.5 kuitenkin todettiin, että parhaat yhtenäiset tavat jauhemaisten 

kemikaalien lisäykseen puuttuivat. Tämän perusteella lähdettiin tutkimaan kahden 

muuttujan vaikutusta jauheiden lisäysaikaan: lisäysruuvin pyörimisnopeus sekä 

jauhemaisten kemikaalien yhtäaikainen lisäys mäntyhartsin panostuksen kanssa. 

Muuttujia tutkittiin erikseen omissa kokeissaan. Jauheiden lisäykseen vaikuttavia 

muuttujia on huomattavasti enemmän kuin edellä valitut, mutta kokeiden osalta päätettiin, 

että aloitetaan näillä muuttujilla, ja tulosten perusteella tehdään uusia kokeita, jos se 

todetaan tarpeelliseksi. Ensimmäinen muuttuja eli lisäysruuvin pyörimisnopeus päätettiin 

ottaa tutkintaan koesarjalla Reaktori 4:llä. Koesarja on nähtävissä taulukossa 14.  

Taulukko 14. Jauhemaisten kemikaalien lisäysruuvin pyörimisnopeuden koesarjaan 

valitut nopeustasot Reaktorilla 4:llä. 

Koenumero Pyörimisnopeus [rpm] 

1 30 

2 34 

3 38 

 

Koesarjaan valittiin pyörimisnopeudet työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelun 

perusteella. Näissä keskusteluissa kävi ilmi, että yleensä pyörimisnopeus pidetään välillä 

20–25 kierrosta minuutissa. Tämä huomioon ottaen valittiin kolme pyörimisnopeutta, 

jotka ovat kaikki suurempia kuin normaalisti sovellettavat pyörimisnopeudet. 

Tarkoituksena tässä koesarjassa oli tutkia pyörimisnopeuden vaikutusta lisäyksen 

kestoon.  
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Toisena muuttujana tarkasteltiin mahdollisuutta yhtäaikaiseen hartsin panostamiseen ja 

jauhemaisten kemikaalien lisäämiseen. Tämä tehtäisiin siten, että jauhemaisten 

kemikaalien lisääminen aloitettaisiin jo silloin, kun mäntyhartsin panostaminen reaktoriin 

olisi vielä kesken. Kyseinen koe päätettiin toteuttaa seuraavalla tavalla: 

 Mäntyhartsin panostaminen suoritetaan normaalilla tavalla. 

 Mäntyhartsia panostetaan noin 3 tonnia. 

 Tarkastetaan silmämääräisesti mäntyhartsin laatu. 

 Laadun ollessa hyvä, aloitetaan jauheiden lisääminen välittömästi. 

 Jatketaan mäntyhartsin panostamista niin kauan, kunnes kaikki mäntyhartsi on 

panostettu reaktoriin. 

Tämän kokeen tarkoituksena on selvittää yhtäaikaisen mäntyhartsin ja pentaerytritolin 

panostuksen/lisäyksen mahdollisuutta. Lisääminen päätettiin aloittaa vasta 3 tonnin 

panostuksen jälkeen kahdesta syystä: reaktorista ei voida käytännössä ottaa näytettä 

ennen tätä sekä haluttiin myös varmistua, että nestepinta on tarpeeksi korkealla 

sekoittimen toiminnan kannalta. Laskennallisesti tällä toiminnolla voitaisiin nopeuttaa 

jopa puoli tuntia valmistumista.  

7.4.3 Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeet 

Sylvalite RE 88F valmistuksessa todettujen kolmen mahdollisen parannuskohteen 

tarkastelu päätettiin sisällyttää samaan koesarjaan. Näissä kokeissa muuttujina ovat 

lämmön nostonopeus, glyserolin annostelulämpötila sekä glyserolin annostelunopeus. 

Nämä muuttujat on loogista sisällyttää samaan koesarjaan, sillä niiden voidaan erittäin 

suurella todennäköisyydellä olettaa olevan riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi 

annostelunopeuden ollessa suurempi voidaan reaktion olettaa etenevän vähemmän 

annostelun aikana, joka edelleen vaikuttaa siihen kuinka nopeasti lämmönnosto voidaan 

suorittaa. Myös annostelulämpötila, eli se lämpötila, johon reaktorin lämpö nostetaan 

annostelunaikana, vaikuttaa siihen kuinka paljon reaktio etenee annostelun aikana. Tämä 

myös vaikuttaa siihen kuinka nopeasti lämmönnosto voidaan suorittaa. Edellä mainittujen 

tietojen perusteella päätettiin suorittaa 8 valmistuserän koesarja Reaktori 1:llä.  
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Näiden kokeiden tarkoituksena on tutkia sitä miten glyserolin annostelu ja lämmön nosto 

voidaan suorittaa optimaalisesti. Annostelunopeus valittiin tutkimuksen yhdeksi 

muuttujaksi, sillä nykyisellään annostelu kestää huomattavan kauan ja kokeessa on 

tarkoitus tutkia mahdollisuutta lyhentää annosteluaikaa. Annostelulämpötila valittiin 

muuttujaksi, sillä annostelun alkupuolella glyserolin konsentraatio on hyvin matala 

reaktorissa. Tämä taas edelleen aiheuttaa sen, että reaktionopeus on pienempi, joten 

lämpötilaa voidaan nostaa annostelun aikana. Toisaalta annostelun aikainen lämpötilan 

nostaminen lyhentää itse lämmönnoston pituutta, koska lämmönnosto aloitetaan 

korkeammasta lämpötilasta. Tällöin lämmönnosto kestää todennäköisesti vähemmän 

aikaa. Kolmanneksi tutkittavaksi muuttujaksi valittiin lämmönnostonopeus. Tällä 

hetkellä tuotteen oletetaan valmistuvan samaan aikaan riippumatta lämmönnoston 

kestosta. Tässä kokeessa halutaankin tutkia lämmönnoston keston vaikutusta tuotteen 

valmistumiseen kuluvaan aikaan. Taulukossa 15 on esiteltynä koesuunnitelma. 

Taulukko 15. Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeiden 

koesuunnitelma. 

Koeajo Lämmön nostonopeus 

 

Annostelulämpötila 

[oC] 

Annostelunopeus 

[kg/s] 

1 Nopea 220 0,11 

2 Nopea 240 0,22 

3 Hidas 220 0,22 

4 Nopea 240 0,11 

5 Hidas 220 0,11 

6 Hidas 240 0,11 

7 Hidas 240 0,22 

8 Nopea 220 0,22 

 

Koesuunnitelma on kaksitasoinen, joten kaikilla muuttujilla on kaksi vaihtoehtoista 

arvoa. Koesuunnitelma luotiin Minitab 17 -ohjelmiston avulla. Annostelunopeuden tasot 

valittiin siten, että alempi eli 0,11 kg/s vastasi kokeita edeltävää käytäntöä ja kun tämä 

kerrottiin kahdella, niin saatiin korkeampi taso eli 0,22 kg/s. Annostelulämpötilan kanssa 

meneteltiin lähes samalla tavalla. Matalampi taso eli 220 oC vastaa kokeita edeltävää 
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käytäntöä ja korkeampi taso eli 240 oC valittiin sen perusteella, että glyserolin ja 

mäntyhartsin välisen esteröitymisreaktion tiedetään hidastuvan merkittävästi tätä 

alemmissa lämpötiloissa. Lämmönnostonopeudelle valittiin sekä nopea että hidas taso. 

Lämmönnostot voitiin suorittaa kohtuullisen tarkasti valitulla nopeudella, koska Reaktori 

1:llä on käytössä lämmönnostosekvenssi. Sekvenssiin valitut arvot kyseiselle kokeelle 

valittiin seuraaviksi: 

 Nopeat lämmönnostot: 

o Kaikissa kokeissa lämmönnosto 240 oC jälkeen suoritettiin nopeudella 

0,3 oC/min aina reaktiolämpötilaan 275 oC asti. 

o Mikäli glyserolinannostelun aikana lämpötila oli nostettu ainoastaan 

220 oC, nostetaan reaktorin lämpötila 240 oC lämpötilaan nopeudella 

0,65 oC/min. 

 Hitaat lämmönnostot: 

o Kaikissa kokeissa lämpötilaa nostetaan 240 oC jälkeen nopeudella 

0,2 oC/min aina reaktiolämpötilaan 275 oC asti. 

o Mikäli glyserolinannostelun aikana lämpötila oli nostettu ainoastaan 

220 oC, nostetaan reaktorin lämpötila 240 oC lämpötilaan nopeudella 

0,4 oC/min. 

Sen lisäksi että kokeessa seurattiin reaktion etenemisen eroja nopealla ja hitaalla 

lämmönnostolla, haluttiin myös selvittää kuohumisen riippuvuutta lämmönnosto-

nopeudesta. Kokemusten perusteella kuohumista tapahtuu useimmiten lämpötilavälillä 

240–260 oC.  

Kokeen aikana vakioitiin muuttujat, joiden voitiin olettaa aiheuttavan ylimääräistä 

vaihtelua tuloksiin. Johtuen tutkittavien muuttujien suuresta lukumäärästä, jäi vakioita-

vien muuttujien määrä vähäiseksi. Käytännössä ainoa vakioitava muuttuja oli reaktorin 

paine. Tämä johtuu siitä, että kuten kappaleessa 7.2.6 mainittiin, reaktorin paineen 

nouseminen on yksi syy hidastaa lämmönnostoa. Reaktorin paineen nouseminen ei 

kuitenkaan aina ole merkki reaktion liian nopeasta etenemisestä vaan voi johtua 

hönkälinjan tukkeumista. Nämä tukkeumat ovat satunnaisia, joten niiden vaikutuksen 

poistamiseksi hönkävirta päätettiin johtaa suoraan ulkoilmaan. Kokemuksen perusteella 

tällöin reaktorissa ei paineen pitäisi juurikaan nousta. Tällöin höngänpoistojärjestelmän 
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satunnaisten tukkeumien ei pitäisi aiheuttaa ylimääräistä vaihtelua tuloksiin tai jopa 

poikkeamista koesuunnitelman tavoitearvoista. 

Koeajojen näytteenotto täytyi järjestää siten, että reaktion etenemistä voitiin seurata 

mahdollisimman tarkasti. Tämän vuoksi näytteitä päätettiin ottaa tunnin välein koko 

valmistuksen ajan. Ensimmäinen näyte otettiin siinä vaiheessa, kun kaikki glyseroli oli 

saatu annosteltua ja viimeinen otetaan loppunäytteenä eli sitten kun 4 tunnin reaktioaika 

oli kulunut. Koska viimeisen seurantanäytteen ja loppunäytteen väliin olisi voinut jäädä 

joissakin tapauksissa esimerkiksi vain 10 minuuttia, ohjeistettiin näytteenotosta siten, että 

viimeisen seurantanäytteen voi jättää ottamatta mikäli viimeisen seurantanäytteen ja 

loppunäytteen väliin olisi jäämässä alle puoli tuntia. Viimeisen seurantanäytteen ja 

loppunäytteen väliin jäävä aika vaihteli sen mukaan, että kauanko lämmönnosto kesti 

ajallisesti. Vaikka lämmönnoston eteneminen oli suunniteltu ja se tehtiin käyttäen 

sekvenssiä, vaihteli lämmönnosto riippuen prosessia ohjaavasta työntekijästä. 

Seurantanäytteiden ja loppunäytteen lisäksi otettiin tietenkin myös mäntyhartsista 

alkunäyte, jolla varmistettiin raaka-aineen laatu. Näytteiden analysoinnissa meneteltiin 

siten, että alku- ja loppunäytteistä määritettiin happoluku, pehmenemispiste ja väri. 

Seurantanäytteistä määritettiin ainoastaan happoluku.  

Näytteenotto päätettiin järjestää yläpuolella esitellyllä tavalla muutamasta syystä. 

Ensimmäisenäkin alkunäyte on otettava, sillä mäntyhartsin laatu voi vaihdella hieman 

valmistuserien välillä, esimerkiksi happoluku voi vaihdella useamman yksikön, jolla on 

tietenkin suora vaikutus tuloksiin. Seurantanäytteiden tarkoituksena on seurata 

reaktioiden etenemistä lämmönnoston sekä reaktioajan aikana. Loppunäytteellä 

puolestaan varmistetaan lopputuotteen laatu. 

7.4.4 Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeet 

Sylvalite RE 100F tapauksessa parannuskohteiksi havaittiin jauheiden lisäyksen kesto, 

lisäyksen aikana tehtävä lämmönnosto sekä toteutunut lämmönnoston kesto. Koska 

lisättävät kemikaalit ovat jauhemaisia ja ne joudutaan lisäämään reaktoriin käyttäen 

lisäysruuvia, päätettiin tämä muuttuja jättää tästä kokeesta pois. Kemikaalien 

lisäysnopeus olisi hyvä kokeilla samassa koesarjassa kahden muun muuttujan kanssa, 

mutta koska lisäysnopeus on hankalasti hallittavissa, päätettiin lisäysnopeudelle tehtävät 
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kokeet järjestää omana koesarjana. Näistä kokeista kerrottiin kappaleessa 7.4.2. 

Kokeeseen sisällytettäviksi muuttujiksi valittiin siis lämmönnosto kemikaalien lisäyksen 

aikana sekä varsinainen lämmönnostonopeus. Neljän kokeen koesarja suoritettiin 

Reaktori 1:llä ja koesarjan koesuunnitelma on nähtävissä taulukossa 16.  

Taulukko 16. Lämmönnosto- ja reaktiokokeiden koesuunnitelma. 

Koenumero Lämmönnostonopeus Lisäyslämpötila [oC] 

1 Nopea 230 

2 Hidas 230 

3 Hidas 215 

4 Nopea 215 

 

Koesuunnitelma on tässä kokeessa kaksitasoinen ja koesuunnitelman luomiseen 

käytettiin Minitab 17 -ohjelmistoa. Lisäyslämpötila-muuttuja tarkoittaa sitä lämpötilaa, 

johon reaktorin lämpötila nostetaan jauhemaisten kemikaalien lisäyksen ajaksi. Tämän 

lämpötilan alemmaksi tasoksi valittiin 215 oC, joka vastaa kokeita edeltänyttä käytäntöä, 

ja ylemmäksi tasoksi 230 oC, joka vastaa valmistusohjeessa mainittua lämpötilaa. 

Lämmönostonopeudelle valittiin alemmaksi tasoksi hidas lämmönnosto ja ylemmäksi 

tasoksi nopea lämmönnosto. Lämmönnostot suoritettiin käyttäen sekvenssiä. 

Sekvenssillä tehtävät lämmönnostojen profiilit ohjeistettiin tehtäväksi seuraavalla tavalla: 

  Nopeat lämmönnostot  

o Lämpötila nostetaan 260 oC asti nopeudella 0,65 oC/min. Tämä on 

käytännössä maksimi nostonopeus. 

o 260 oC jälkeen lämpötilaa nostetaan 0,25 o/min nopeudella aina 

reaktiolämpötilaan asti. 

 Hitaat lämmönnostot: 

o Lämpötila nostetaan 250 oC asti nopeudella 0,65 oC/min. Tämä on 

käytännössä maksimi nostonopeus. 

o 250 oC jälkeen lämpötilaa nostetaan 0,25 o/min nopeudella aina 

reaktiolämpötilaan asti. 
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Lämmönnostoprofiili rakennettiin reaktion kinetiikan ja työntekijöiden kokemuksien 

perusteella sekä tutkimalla dataa aikaisemmista valmistuseristä. Kuohumisen tiedettiin 

tapahtuvan useimmiten lämpötila välillä 250–270 oC, joten lämmönnostoa päätettiin 

hidastaa erityisesti tuolla lämpötilavälillä. Kokeiden suorituksen jälkeen tulokset olivat 

kuitenkin turhan epäselviä, sillä yllä kuvatulla lämmönnostosekvenssin profiileilla ei 

saatu riittävää eroa lämmönnostojen kestoihin. Tämän vuoksi päätettiin suorittaa toinen 

koesarja muilta osin täysin samalla tavalla, mutta lämmönnostosekvenssin profiilit olivat 

seuraavat: 

 Nopeat lämmönnostot: 

o Lämpötila nostetaan 260 oC asti nopeudella 0,65 oC/min. Tämä on 

käytännössä maksimi nostonopeus. 

o 260 oC jälkeen lämpötilaa nostetaan 0,25 oC/min nopeudella aina 

reaktiolämpötilaan asti.  

 Hitaat lämmönnostot: 

o Lämpötila nostetaan 250 oC asti nopeudella 0,5 oC/min. 

o 250–270 oC välillä lämpötilaa nostetaan nopeudella 0,2 oC/min 

o 270 oC jälkeen lämpötilaa nostetaan 0,25 oC/min nopeudella aina 

reaktiolämpötilaan asti. 

Lämmönnostoprofiilien havainnollistamiseksi muodostettiin lämmönnostoprofiileille 

kuvaaja kuvaan 34. 
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Kuva 34. Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden lämmönnostoprofiilit.

  

Kuten aikaisemmissakin koesuunnitelmissa, näissä koesarjoissa muut muuttujat pyrittiin 

vakioimaan mahdollisimman tarkasti. Lisäyksen aikana lämmönnosto suoritettiin siten, 

että lämpötilan asetusarvo asetettiin suoraan joko 215 oC tai 230 oC heti lisäyksen alussa. 

Tällä tavalla vakioitiin lämmönnosto lisäyksen aikana. Lisäyksen ohjeistettiin myös 

kestävän 130 minuuttia eli tällä tavoin vakioitiin reaktion eteneminen lisäyksen aikana. 

Tavoitteena oli, että jokaisessa kokeessa reaktiolla on saman verran aikaa edetä lisäyksen 

aikana.  

Tämän lisäksi reaktorin hönkävirta ohjattiin suoraan ulkoilmaan, jolloin reaktorin paineen 

tiedettiin kokemusten perusteella pysyvän kohtuullisen vakiona. Paineen vakiointi tehtiin 

samasta syystä kuin Sylvalite RE 88F kokeissa. Paineen nouseminen reaktorissa ei siis 

ole aina merkki liian nopeasta reaktion etenemisestä vaan saattaa myös johtua 

satunnaisista tukkeumista höngänpoistojärjestelmässä. Näiden satunnaisten tukkeumien 

aiheuttama varianssi tuloksiin haluttiin poistaa, jolloin tuloksista saadaan luotettavampia.  

Näytteenotto tässä koesarjassa järjestettiin täysin samalla tavalla kuin Sylvalite RE 88F 

annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeissa. Ensimmäisenä otettiin siis alkunäyte raaka-
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aineena käytettävästä mäntyhartsista, jolloin voitiin varmistua raaka-aineen laadusta. 

Seurantanäytteiden otto aloitettiin heti, kun pentaerytritolin lisäys oli saatu suoritettua. 

Seurantanäytteitä otettiin tunnin välein koko valmistuksen ajan. Viimeisenä näytteenä 

otettiin loppunäyte, kun koko neljän tunnin reaktioaika oli kulunut. Tässäkin kokeessa 

viimeinen seurantanäyte jätettiin ottamatta, mikäli viimeisen seurantanäytteen ja 

loppunäytteen väliin olisi jäämässä vain alle puoli tuntia. Tällä toimella vältettiin turhaa 

näytteiden ottamista. Alku- ja loppunäytteestä analysoitiin happoluku, pehmenemispiste 

ja väri. Seurantanäytteistä analysoitiin ainoastaan happoluku.  

Näiden koesarjojen tarkoituksena oli erityisesti tutkia reaktion etenemistä erityyppisillä 

lämmönnostoprofiileilla ja toisaalta selvittää näiden vaikutusta valmistumisaikaan. 

Kappaleessa 7.3.7 todettiin se, että lämmönnoston kestoa ei huomioida reaktioajassa, 

joten tässä kokeessa tärkeää on selvittää lämmönnoston keston merkitys 

valmistumisaikaan. Toisaalta samassa kokeessa myös pyrittiin selvittämään kuohumisen 

riippuvuutta lämmönnostonopeuteen. Pentaerytritolin lisäyksen aikana suoritettu 

lämmönnosto lyhentää automaattisesti lämmönnoston kestoa, koska lämmönnosto 

aloitetaan korkeammasta lämpötilasta, mutta tässä kokeessa haluttiin myös tutkia reaktion 

etenemisen riippuvuutta lisäyslämpötilasta. Teorian perusteella pentaerytritolin pitäisi 

reagoida korkeammassa lisäyslämpötilassa pidemmälle lisäyksen aikana.  
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8 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa esitellään tämän työn aikana suoritettujen koeajojen näyteanalyysien 

pohjalta analysoidut tulokset. Samanaikaisesti Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtailla 

tehtiin toinen diplomityö, jossa tarkastelun alaisena oli hajukaasupesureiden toiminnan 

optimointi (Vainionpää 2016). Kyseisessä työssä optimointi onnistui niin hyvin, että 

reaktoreiden paineen nousun aiheuttamat ongelmat saatiin ratkottua. Näiden kokeiden 

aikana paineen nousuun liittyvät ongelmat poistuivat. Tästä johtuen paineen nousua ei 

enää ole huomioitu tuloksia analysoitaessa. Paineen nousulla oli kuitenkin erittäin 

todennäköisesti suuri vaikutus lämmönnostoaikoihin sekä jauhemaisten kemikaalien 

lisäykseen. 

8.1 Sylvalite RE 100F panostus- ja lisäyskokeiden tulokset  

Panostuskokeiden suorituksessa aloitettiin ruuvin pyörimisnopeuskokeilla, jotka 

suoritettiin suunnitelman mukaisesti Reaktori 4:llä. Ruuvin pyörimisnopeuskokeista 

saadut tulokset ovat nähtävissä taulukossa 17. 

Taulukko 17. Panostus- ja lisäyskokeet, ruuvin pyörimisnopeuskokeiden tulokset. 

Valmistuserä Koe Pyörimisnopeus [rpm] Lisäysaika [min] 

SL 100 R4 

1135927 

1 30 90 

SL 100 R4 

1136313 

2 34 Keskeytettiin 

SL 100 R4 

1136314 

3 38 Peruutettiin 

 

Taulukosta 17 voidaan nähdä, että ainoastaan ensimmäinen koe saatiin suoritettua. Tässä 

kokeessa pyörimisnopeus pidettiin koko lisäyksen ajan 30 kierroksessa per minuutti. 

Tämän kokeen lisäysaika oli kokonaisuudessaan 90 minuuttia, joka ei poikkea 

normaalista lisäysajasta. Koe 2 jouduttiin keskeyttämään, sillä reaktorin lämpötila laski 

lisäyksen aikana nopeasti alle 200 oC, jolloin valmistusohjeen mukaan lisäystä tulee 

hidastaa jäähtymisen välttämiseksi. Lisäys oli kestänyt tähän mennessä 45 minuuttia. 

Lisäys suoritettiin loppuun hitaammalla pyörimisnopeudella, jolloin kokonaislisäysaika 

oli 80 minuuttia. Koesarjan viimeinen eli Koe 3 päätettiin peruuttaa, sillä tässäkin 
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kokeessa olisi erittäin todennäköisesti päädytty samaan ongelmaan, jolloin koe olisi 

pitänyt keskeyttää.  

Reaktorin jäähtyminen on koeajoja toteuttaneiden työntekijöiden mukaan hyvin yleinen 

rajoittava tekijä kemikaalien lisäyksen aikana. Tätä tapahtuu työntekijöiden mukaan 

erityisesti talvella, sillä jauhemaiset kemikaalit säilytetään ulkolämpötilassa. Jäähtyminen 

on näistä faktoista huolimatta hieman odottamatonta, koska pentaerytritolin lisääminen 

kestää ajallisesti yli tunnin ja lisäyksen aikana reaktorissa olevan materiaalin määrä 

kasvaa vain noin 12 prosenttia. Näiden tietojen perusteella olisikin loogista olettaa 

lämmitystehon riittävän kompensoimaan kemikaalien lisäyksen aiheuttamaa jäähtymistä. 

Edellä mainitun ristiriidan tutkimiseksi päätettiin tutkia, että mitä reaktorin 

lämmönsäätöpiirissä tapahtuu lisäyksen aikana. Tutkimus suoritettiin tarkastelemalla 

Processbook-järjestelmän avulla lämmönsäätöpiirin toimintaa ruuvin pyörimisnopeus-

kokeen 2 aikana. Processbook-järjestelmästä otettu kuvankaappaus on nähtävissä kuvassa 

35.  
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Kuva 35. Kuvakaappaus Processbook-järjestelmästä. Keltainen käyrä esittää 

lämmitysöljyn lämpötilaa, vihreä reaktorin lämpötilaa, turkoosi reaktorin 

lämpötilasäätimen ohjausta, violetti lämmitysöljyn lämmönsäätöventtiilin ohjausta ja 

punainen lisäysruuvin pyörimisnopeutta. 
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Kuvasta 35 voidaan selkeästi nähdä se, että reaktorin lämpötila laskee nopeasti 

lisäysruuvin käynnistymisen jälkeen. Reaktorin lämpötila laskee aina hieman alle 

200 oC:en asti, kunnes ruuvin pyörimisnopeus lasketaan 20 kierrokseen minuutissa. 

Tämän jälkeen reaktorin lämpötila alkaa nousta. Tästä voidaan päätellä, että jauheiden 

lisäysnopeus laskee samalla ruuvin pyörimisnopeuden laskun mukana. Mielenkiintoisin 

havainto kuvasta 35 on kuitenkin ehdottomasti lämmitysöljyn lämmönsäätöventtiilin 

ohjaustieto. Violetista trendistä nähdään, että jäähtymisen aikana lämmitysöljyventtiili 

aukeaa ainoastaan hieman yli 50 prosenttia. Lämmönsäätöventtiili ei siis aukea täysin 

vaikka reaktorin lämpötila oli huomattavasti alempana kuin asetusarvo (230 oC). 

Reaktoriin ei siis tuotu jäähtymisen aikana niin paljon lämpöä kuin olisi ollut mahdollista. 

Tämän tapahtuman syyksi paljastuikin reaktorin lämmönsäätöpiirissä sijaitseva 

kaskadisäädin, joka rajoittaa kierukkaan menevän lämmitysöljyn lämpötilan 

maksimissaan 50 oC korkeammaksi kuin reaktorin lämpötila. Tästä johtuen reaktorin 

lämmityskierukkaan menevän lämmitysöljyn lämpötila laskee aina, kun reakorin 

lämpötila laskee. Tämä taas rajoittaa kemikaalien lisäysnopeuden tiettyyn arvoonsa, sillä 

reaktoriin voidaan tuoda vain tietty määrä lämpöä kompensoimaan lisäyksen aiheuttamaa 

jäähtymistä.  

Koska samanlaista ongelmaa ei ole koettu reakorilla 1, päätettiin lämmönsäätöpiirejä 

vertailla ja etsiä eroavaisuuksia reaktoreiden väliltä. Kuvassa 36 on esiteltynä Reaktori 

1:en ja 3:en lämmönsäätöpiirit. Reaktori 4:llä ja 7:llä lämmönsäätöpiirit ovat identtiset 

Reaktori 3:n kanssa, joten niiden rakennetta ei esitellä erikseen.  
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Kuva 36. Reaktoreiden 1 ja 3 lämmönsäätöpiirit yksinkertaistettuna. 

Kuvasta 36 voidaan nopeasti havaita, että reaktoreiden lämpötilasäädöt toimivat eri 

tavalla. Reaktori 3:ssa, 4:ssä ja 7:ssä lämmitysöljyn lämpötilaa rajoittava 

lämpötilamittaus sijaitsee ennen lämmityskierukkaa eli se mittaa kierukkaan menevän 

lämmitysöljyn lämpötilaa. Reaktori 1:ssä lämmitysöljyn lämpötilamittaus sijaitsee vasta 

lämmityskierukan jälkeen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka lämmönsäätöpiirien 

rakenne on samanlainen, saa säätöpiirin toimintaa rajoittava kaskadisäädin lämpötila-

mittauksesta huomattavasti matalampia arvoja kuin muilla reaktoreilla. Tämä johtuu siitä, 

että lämmitysöljy on luovuttanut reaktoriin jo suuren osan sisältämästään 

lämpöenergiasta ja siten on itse jäähtynyt. Tästä johtuen kaskadisäädin ei rajoita 

lämmönsäätöventtiilin aukeamista todellisuudessa juuri koskaan reakorilla 1. Tästä 

johtuen Reaktori 1:llä lämmityskierukkaan virtaa kuumempaa lämmitysöljyä kuin muilla 

reaktoreilla. Tämä todennäköisesti vaikuttaa juurikin kemikaalien lisäyksen aikana sekä 

nopeuttaa hieman lämmönnoston alkuvaihetta.  

Toisena kokeiltavana panostus- ja lisäyskokeena oli yhtäaikainen panostus ja lisäys. Koe 

suoritettiin Reaktori 4:llä suunnitelman mukaisesti. Lisäys päästiin aloittamaan, kun noin 



112 

 

  

5000 kiloa hartsia oli panostettu reaktoriin, sillä hartsin laadun silmämääräinen 

tarkastaminen vei odotettua enemmän aikaa. Lisäys alkoi 20 minuuttia sen jälkeen kun 

panostus oli aloitettu. Yhtäaikaisen panostamisen ja lisäyksen aikana ei huomattu 

normaalista poikkeavia tapahtumia prosessissa. Yhtäaikaisen panostamisen ja lisäyksen 

vaihe kesti kokonaisuudessaan 20 minuuttia. Panostamisen loputtua jauheiden lisäyksen 

pääsulkuventtiili kuitenkin tukkeutui, mutta tämä ei tapahtunut välittömästi panostamisen 

loputtua. Tukkeutuminen ei välttämättä liittynyt mitenkään käynnissä olevaan kokeeseen. 

Kokeella pystyttiin tukkeutumisesta huolimatta osoittamaan se, että yhtäaikainen 

panostaminen ja kemikaalien lisääminen on mahdollista ja sillä voidaan lyhentää noin 

20–25 minuuttia läpimenoaikaa. Koska kyseessä on vain yksittäinen koe, ei voida 

varmentaa sitä, että yhtäaikainen panostaminen ja lisääminen on toimiva ratkaisu, mutta 

se todistaa kuitenkin sen mahdolliseksi.  

8.2 Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden tulokset 

Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeet suoritettiin koesuunnitelman 

mukaisesti Reaktori 1:llä. Kuten kappaleessa 7.4.5 mainittiin, kokeita suoritettiin 

yhteensä kaksi neljän valmistuserän koesarjaa. Ensimmäisen 4 kokeen sarjan jälkeen 

suoritettiin toinen koesarja hieman muokatuilla lämmönnostoprofiileilla. Tämä tehtiin, 

koska ensimmäisen koesarjan lämmönnostoprofiileissa ei ollut tarpeeksi suurta eroa 

hitaan ja nopean lämmönnoston välillä. Tästä johtuen tulokset eivät olleet riittävän 

selkeitä. Koesarjat olivat suoritettavista kokeista ensimmäisiä, joten kokeiden 

suorituksessa koettiin pieniä haasteita erityisesti lämmönnostosekvenssin käytössä. 

Tämän lisäksi jauhemaisten kemikaalien lisäyksen keston vakioimisessa oli 

hankaluuksia. Näistä johtuen dataa jouduttiin hieman moukkamaan tulosten perusteella 

tehtyjen oletusten perusteella. Tästä johtuen näiden kokeiden tulokset ovat suuruudeltaan 

epätarkkoja, mutta tulosten suunta kaiken kaikkiaan erittäin todennäköisesti oikea. 

Kokeiden näyteanalyysien tulokset ovat nähtävissä liitteessä 6. Happoluvun 

käyttäytymistä kokeiden aikana voi tarkastella kahden koeajon tapauksessa kuvan 37 

perusteella. 



113 

 

  

 

   

Kuva 37. Happoluvun käyttäytyminen koeajosarjan 2 koeajojen 2 ja 3 aikana. 

Kuvasta 37 voidaan nähdä, että happoluku muuttuu hyvin samalla tavalla valmistuksen 

aikana lukuun ottamatta alkuvaiheessa tapahtuvaa eroavaisuutta. Eroavaisuus johtuu 

koeajojen erilaisista lämmönnostonopeuksista. Koeajon 3 suorituksessa tapahtui virhe, 

jonka vuoksi lämmönnosto suoritettiin hitaammin kuin oli suunniteltu. Tämän vaikutus 

voidaan nähdä aikavälillä 100–200 minuuttia, jossa koeajon 2 happoluku muuttuu 

huomattavasti enemmän kuin koeajon 3. Kuvan 37 perusteella näyttäisikin, että hidas 

lämmönnostonopeus lämmönnoston alkupuolella pidentää valmistumisaikaa kohtuullisen 

paljon.  

Ensimmäisenä tilastollisena tuloksena tässäkin kokeessa analysoitiin muuttujien 

vaikutusta tuotteen valmistumisaikaan. Valmistumisajaksi oli tässä tapauksessa myös 

valittu se hetki, jolloin happoluku on yhtä suuri kuin 24. Koska happoluku ei yhdessäkään 
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näytteessä ollut tasan 24, jouduttiin hetki estimoimaan. Tämä tehtiin olettamalla kahden 

näytteen välillä happoluvun laskevan lineaarisesti. Edellä esitelty estimointitapa ei ole 

tarkkuudeltaan paras mahdollinen, mutta koska menetelmää sovelletaan kaikissa 

tapauksissa, ovat tulokset tarpeeksi tarkkoja keskinäistä vertailua varten. Tulokset ovat 

nähtävissä kuvassa 38.  

 

Kuva 38. Sylvalite RE 100F koeajoissa tarkasteltujen muuttujien vaikutus tuotteen 

valmistumisaikaan. 

Kuvasta 38 nähdään selkeästi, että lämmönnostonopeudella on kohtuullisen suuri 

vaikutus valmistumisaikaan. Käytettäessä nopeaa lämmönnostonopeutta tuote valmistui 

tulosten perusteella 55 minuuttia aikaisemmin kuin hitaalla lämmönnostolla suoritetuissa 

kokeissa. Todellisuudessa hidas lämmönnosto kesti 75 minuuttia pidempään kuin nopea 

lämmönnosto. Vaikutus ei siis tulosten perusteella ole täysin suoraviivainen. Toisaalta 

kahdessa kokeessa lämmönnostoa venyi yli viiden tunnin mittaiseksi, joten tämä voi 

aiheuttaa vaikeuksia tulosten tulkintaan. Lisäyslämpötilan vaikutus valmistumisaikaan on 

pienempi, 215 oC:en lisäyslämpötilalla valmistuminen kestää 21 minuuttia pitempään 

kuin 230 oC:ssa. Ero vastaa hyvin tarkasti sitä aikaa, joka kului lämmittäessä reaktorin 

lämpötilaa 15 oC koeajojen lämmönnostoprofiileilla. Tästä voidaankin päätellä se, että 

lisäyslämpötila vaikuttaa valmistumisaikaan ainoastaan lyhentämällä lämmönnoston 

pituutta. Tätä johtopäätöstä tukee myös se fakta, että happoluku lisäyksen jälkeisessä 
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näytteessä ei juuri muuttunut eri lisäyslämpötilojen välillä. Tämä voidaan myös todeta 

kuvasta 37, jossa ensimmäisen seurantanäytteiden happoluvut olivat lähes samat vaikka 

koeajossa 2 lämpötila oli 15 oC:ta korkeampi. Muuttujien vaikutusten merkittävyyden 

arviointia varten muodostettiin Pareto-kuvaaja, joka on nähtävissä kuvassa 39. 

 

Kuva 39. Pareto-kuvaaja muuttujien vaikutuksesta valmistumisaikaan Sylvalite RE 100F 

valmistuskokeissa. 

Kuvasta 39 nähdään, että lämmönnostonopeus muuttujana vaikuttaa tilastollisesti 

merkittävästi valmistusaikaan. Tämä voidaan todeta siitä, että lämmönnostonopeutta 

kuvaava pylväs ylittää kuvaajassa sijaitsevan vertailulinjan. Lisäyslämpötila ei sen sijaan 

ole tilastollisesti merkittävä muuttuja valmistumisajan kannalta. Kuvasta 38 voidaan 

myös todeta, että muuttujien välinen yhteisvaikutus on erittäin pieni. Tulosten 

luotettavuutta voidaan arvioida tutkimalla vaikutusten välistä riippuvuutta. Tätä varten 

muodostettiin kuvan 40 kuvaaja. 
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Kuva 40. Valmistusajan riippuvuus lämmönnostonopeudesta ja lisäyslämpötilasta 

Sylvalite RE 100F kokeissa. 

Kuvasta 40 voidaan nähdä, että valmistusaika lyhenee lisäyslämpötilan noustessa sekä 

hitaalla että nopealla lämmönnostonopeudella. On hyvin todennäköistä, että lämmön-

nostonopeuden ollessa hidas ja lisäyslämpötilan 215 oC:ta, liian pitkä lämmönnoston 

kesto aiheuttaa vaikeuksia tulosten tulkinnalle. Kuvan 40 perusteella voidaan kuitenkin 

nähdä, että nopealla lämmönnostolla tuote valmistuu selkeästi aikaisemmin kuin hitaalla 

lämmönnostolla.  

Valmistumisajan kannalta tärkein muuttuja kokeiden perusteella näyttäisi siis olevan 

lämmönnostonopeus. Osassa koeajoja lämmönnostot suoritettiin hyvin nopeasti 

suhteutettuna siihen, että kappaleen 7.3.7 tarkastelun perusteella lämmönnostot ovat 

kestäneet keskimäärin 4 tuntia ja 40 minuuttia. Koeajojen perusteella lämmönnostot 

voidaan suorittaa noin 3 tunnissa ja 30 minuutissa ilman, että reaktorissa tapahtuu 

kuohumista. Koesarjan 2 koeajossa 4 lämmönnosto suoritettiin 3 tunnissa ja 10 

minuutissa, jolloin reaktorissa tapahtui kuohumista 270–280 oC lämpötiloissa, joten näin 

nopea lämmönnosto on todennäköisesti liian nopea. Tämän tarkempaa tutkimusta 

tekemättä voidaan kuitenkin todeta, että lämmönnostoaikaa voidaan todennäköisesti 

lyhentää hyvin merkittävästi.  
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Kokeiden aikana tarkoituksena oli myös tutkia sitä, että onko 4 tunnin reaktioaika kaikissa 

tapauksissa tarpeellinen vai voisiko sitä jopa lyhentää. Tulosten perusteella voidaan 

todeta, että 4 tunnin reaktioaika näyttäisi olevan juuri se oikea tämän tuotteen 

valmistukseen. Yhdessäkään koeajossa näytteen happoluku ei alittanut 24 ennen 

loppunäytettä. Mikäli reaktioaikaa lyhennettäisiin, johtaisi se tuotteen ominaisuuksien 

muutoksiin. Reaktioaikaa ei voida siis lyhentää, jotta kokonaisläpimenoaikaa saataisiin 

lyhennettyä. 

Tuotteen pehmenemispisteen muutoksien tarkastelua eri olosuhteissa varten 

muodostettiin kuva 41, jossa nähdään kokeiden muuttujien vaikutus pehmenemispisteen 

muutokseen alku- ja loppunäytteiden välillä.  

 

Kuva 41. Muuttujien vaikutus pehmenemispisteen muutokseen, Sylvalite RE 100F 

koeajot. 

Kuvasta 41 nähdään, että lisäyslämpötilalla näyttäisi olevan vaikutusta tuotteen 

pehmenemispisteeseen. Korkeammalla lisäyslämpötilalla valmistetun tuotteen 

pehmenemispiste on tulosten perusteella jopa 1,4 oC korkeampi. Tarkemmassa 

analyysissä todettiin kuitenkin, että tilastollisesti eroa ei voida osoittaa. Tilastollisen 

tarkastelun tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 7. Lisäyslämpötilan vaikutus tuotteen 

pehmenemispisteeseen on mahdollinen, mutta sen tilastolliseksi varmentamiseksi 
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tarvittaisiin enemmän koedataa. Kaiken kaikkiaan koeajoja tehtiin ainoastaan 8 

kappaletta.  

Koesarjojen näyteanalyysien perusteella tuotteen väriin ei vaikuttanut merkittävästi 

kumpikaan muuttuja. Kaikkien koeajojen loppunäytteissä väri oli XA:n ja XB:n välillä ja 

kaikissa kokeissa yhtä lukuun ottamatta väri parani 0,5-1 askeleen Gardner-asteikolla. 

Lopputuotteen väriin näyttäisi vaikuttavan siten eniten raaka-aineena käyttävän 

mäntyhartsin väri eikä tässä koesarjassa tarkastellut muuttujat.  

 

8.3 Sylvalite RE 88F lauhdutinkokeet 

Sylvalite RE 88F lauhduttimen lämpötilan merkitystä tarkastelevat kokeet suoritettiin 

suunnitelman mukaisesti Reaktori 4:llä. Koeajot onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. 

Glyserolin annostelu saatiin vakioitua kohtuullisen hyvin ohjeistuksen avulla ja 

keskimääräiseksi annosteluajaksi muodostui 150 minuuttia. Suurin poikkeama tästä 

keskiarvosta oli 20 minuuttia, joka tapahtui yhdessä kokeessa, jossa annostelu kesti 130 

minuuttia. Lämmönnostojen vakioinnissa onnistuttiin kohtuullisen hyvin, sillä 

keskimäärin lämmönnosto kesti 265 minuuttia ja suurin poikkeama tästä oli 25 minuuttia. 

Kokonaisuudessaan valmistuksen muuttujat saatiin siis vakioitua tarvittavalla 

tarkkuudella, jotta kokeista voitiin olettaa saatavan vertailukelpoisia tuloksia. Kokeista 

saadut näytteiden analyysit löytyvät liitteestä 4.  

Koeajojen alku- ja loppunäytteiden happoluvut löytyvät taulukosta 18. Teoriassa 

korkeammalla lämpötilalla glyserolia pitäisi lauhtua vähemmän lauhduttimella, jolloin 

happoluvun tulisi olla hieman korkeampi. Erikseen tehtyjen simulointien perusteella 

hävikin muutos olisi kuitenkin niin vähäinen, että muutosta voi olla vaikea saada mitattua 

(Kangas 2016).  
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Taulukko 18. Lauhduttimen lämpötilan vaikutus loppunäytteen happolukuun. 

Valmistuserä Koeajo-

numero 

Lauhduttimen 

lämpötila 

Happoluku 

alkunäytteessä 

Happoluku 

loppunäytteessä 

SL88 R4 1135764 1 118 174,3 25,2 

SL88 R4 1135762 2 118 174,4 26,6 

SL88 R4 1135763 3 124 175,2 19,4 

SL88 R4 1136220 4 124 173,7 20,7 

SL88 R4 1136454 5 130 177,3 25,9 

SL88 R4 1136221 6 130 176,7 22,1 

 

Taulukosta 18 voidaan nähdä, että loppunäytteen happoluku ei seuraa teoriaa ollenkaan. 

Loogista olisi, että happoluku nousisi hieman aina, kun lauhduttimen käyttölämpötilaa 

nostetaan. Esimerkiksi koeajoissa 1 ja 2 loppunäytteen happoluvun keskiarvo on lähes 

26. Tämän jälkeen koeajoissa 3 ja 4 loppunäytteiden happoluvun keskiarvo on lähes 20 

eli kuusi yksikköä matalampi kuin edellisissä koeajoissa riippumatta siitä, että 

lauhduttimen lämpötilaa nostettiin 6 oC. Kokeiden 5 ja 6 loppunäytteiden happoluvuissa 

oli poikkeavaa se, että niissä oli lähes 4 yksikköä eroa, vaikka olosuhteet olivat lähes 

identtiset. Tämän lisäksi happoluvut olivat korkeammat kuin kokeissa 3 ja 4, mutta 

matalammat keskiarvoltaan kuin kokeissa 1 ja 2. Tulokset eivät siis tältä osin ole teorian 

mukaisia, joka hyvin todennäköisesti johtuu jostakin muuttujasta, jota ei ole kyetty 

vakioimaan vaaditulla tarkkuudella. Koska kyseessä on happoluku eli seoksen 

sisältämien karboksyyliryhmien pitoisuus, loogisesti ajateltuna ongelma olisi 

todennäköisesti joko hartsin panostamisessa tai glyserolin annostelussa. Koska muiden 

kuin glyseroliestereiden valmistuksessa ei ole todettu loppunäytteen happoluvulla 

vaihtelua, on hyvin mahdollista, että glyserolin annostelu on vaihtelun aiheuttava tekijä. 

Toisin sanoen glyserolia menee mahdollisesti hieman eri määriä riippuen annostelusta, 

vaikka määrä varmistetaan aina virtausmittauksen ja – laskurin avulla.  

Koska samoihin aikoihin lauhdutinkokeiden kanssa suoritettiin toisia kokeita Sylvalite 

RE 88F tuotteella Reaktori 1:llä, voimme verrata näiden loppunäytteiden happolukuja, 

jolloin voimme arvioida poikkeavatko nämä toisistaan. Näin voimme arvioida 

mahdollista ongelmaa glyserolin annostelussa. Koeajojen 3 ja 4 kanssa yhtä aikaan 

suoritettiin kappaleessa 8.4 esitelty koeajo 6. Tässä kokeessa loppunäytteen happoluku 
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oli 21,2 eli hyvin lähellä koeajojen 3 ja 4 happolukua. Muiden kokeiden tapauksessa näin 

ei kuitenkaan ollut. Reaktori 1:llä tehtiin kokeita samanaikaisesti, mutta näissä happoluku 

oli aina noin 18 ja Reaktorilla 4:llä happoluvut vaihtelivat välillä 26,6–22,1. Eli Reaktori 

1:llä ei ollut samaan aikaan loppunäytteen happoluvun kanssa samaa ongelmaa kuin 

Reaktori 4:llä. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että loppunäytteen happoluvun vaihtelut 

ovat reaktorikohtaisia eivätkä ole peräisin kaikille reaktoreille yhteisen glyserolin 

annostelujärjestelmän toiminnasta.  

Loppunäytteiden happoluvun lisäksi vertailtava ominaisuus oli pehmenemispisteen 

muutos alku- ja loppunäytteen välillä. 6 koeajon perusteella saadusta datasta on 

nähtävissä boxplot-kuvaaja kuvassa 42.  

 

Kuva 42. Lauhduttimen lämpötilan vaikutus pehmenemispisteen nousemiseen alku- ja 

loppunäytteen välillä. 

Kuvasta 42 nähdään, että datan perusteella loppunäytteen pehmenemispiste näyttäisi 

olevan korkeampi korkeammilla lauhduttimen käyttölämpötiloilla. Kyseessä voi olla 

verrattain pienen datan aiheuttama harha, mutta toisaalta teoriassa tämä on kuitenkin 

mahdollista. Korkeammalla lauhduttimen käyttölämpötilalla lauhduttimen läpi menee 

todennäköisesti myös enemmän komponentteja (esimerkiksi mäntyrasvahappoa ja vettä), 

jotka laskisivat muuten tuotteen pehmenemispistettä. On todennäköistä, että tuotteen 
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pehmenemispiste korreloi lauhduttimen käyttölämpötilan kanssa kokeiden osoittamalla 

tavalla, mutta vaikutuksen suuruutta on vaikea arvioida koeajojen vähyyden vuoksi. 

Pehmenemispisteen nousu voisi olla myös riippuvainen loppunäytteen happoluvusta, 

mutta tuloksista nähdään selvästi, että näin ei ole. Kokeissa 5 ja 6 happoluku laskee 

keskimäärin 153 yksikköä ja pehmenemispiste nousee 11,7 oC, kun taas kokeissa 3 ja 4 

happoluku laskee 154,4 yksikköä ja pehmenemispiste nousee 10,8 oC. 

Tuotteen väri ei näyttänyt näiden kokeiden perusteella reagoivan lauhduttimen lämpötilan 

muutokseen. Kokeissa väri vaaleni 0-1 yksikköä Gardner-asteikolla riippumatta 

lauhduttimen lämpötilasta. Väri kuitenkin vaalentui keskimääräisesti enemmän niissä 

kokeissa, joissa lopputuotteen happoluku oli matalampi.  

Tuotteen ominaisuuksien muutoksen lisäksi näissä kokeissa oli tarkoituksena tutkia 

lauhduttimen lämpötilan nostamisen vaikutusta reaktorin kuohumiseen. Korkeammalla 

lauhduttimen lämpötilalla veden pitäisi teorian mukaisesti poistua reaktorista 

tehokkaammin. Tämä edelleen voisi vähentää reaktorin kuohumista, joka vastaavasti 

pitäisi olla todettavissa lauhduttimelle johtavan hönkälinjan lämpötilakäyttäytymisen 

muutoksena. Kuohumisen tutkimista varten päätettiin valita tämän koesarjan kokeista 

vertailuun koeajot 2, 4 ja 5. Nämä kokeet valittiin, koska ne vastasivat glyserolin 

annostelun ja lämmönnoston kestoilta hyvin toisiaan.  

Vertailua varten Processbook-järjestelmässä muodostettiin trendit niin reaktorin 

lämpötilalle kuin reaktorista lauhduttimelle johtavan hönkälinjan lämpötilalle koeajojen 

lämmönnostojen ajalta. Näiden trendien perusteella yhdenkään kokeen aikana ei koettu 

varsinaista kuohumista, jolloin hönkälinjan lämpötila nousee lähes yhtä suureksi kuin 

reaktorin lämpötila. Koeajoissa 4 ja 5 hönkälinjan lämpötila kohosi nopeasti (alle 10 

minuutissa) 20 oC, kun reaktorin lämpötila ylitti 260 oC. Lämpötilat jäivät molemmissa 

tapauksissa 15 oC reaktorin lämpötilan alapuolelle. Yllättävää oli se, että vähiten 

kuohumiseen viittaavaa käyttäytymistä löytyi koeajosta 2, jossa oli käytössä koesarjan 

matalin lauhduttimen lämpötila. Näiden kokeiden perusteella ei siis ainakaan voida 

todistaa lauhduttimen lämpötilan nostamisen vähentävän reaktorin kuohumista.  
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8.4 Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeet 

Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeet suoritettiin suunnitelman 

mukaisesti Reaktori 1:llä. Kokeiden suoritus onnistui pääasiassa hyvin. Ensimmäisessä 

koeajossa oli ongelmia todennäköisesti glyserolin annostelussa, sillä loppunäytteen 

happoluku oli yli 24. Koeajossa seitsemän lämmönnostoprofiili oli väärä ja tämän vuoksi 

lämmönnosto venyi turhan pitkäksi. Yleisesti koeajoista saatua dataa jouduttiin 

muokkaamaan jonkin verran, sillä useissa kokeissa glyserolin annostelun aloitusta oli 

jouduttu lykkäämään, koska annostelu toiseen reaktoriin oli kesken. Kokonaisuudessaan 

kuitenkin sekä glyserolin annostelun että lämmönnostojen toteutukset onnistuivat hyvin 

suunnitelman mukaisesti. Koeajoista saadut näyteanalyysit ovat nähtävissä liitteessä . 

Ensimmäisenä näyteanalyysien perusteella rakennettu data siirrettiin Minitab 17 -

ohjelmistoon, jossa samalla ohjelmalla rakennetun koesuunnitelman tulokset voitiin nyt 

analysoida. Ensimmäiseksi analysoitiin koesuunnitelmaan valittujen kolmen muuttujan 

vaikutusta tuotteen valmistumisaikaan. Datan perusteella muodostettiin kuvaajat 

päävaikutuksista ja nämä kuvaajat ovat nähtävissä kuvassa 43. 

 

Kuva 43. Sylvalite RE 88F kokeissa muuttujien vaikutus valmistumisaikaan. 

Kuvasta 43 nähdään selkeästi, että kaikilla kolmella muuttujalla on vaikutusta 

valmistumisaikaan. Lämmönnostonopeudella näyttäisi olevan kohtuullisen pieni vaikutus 
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valmistumisaikaan. Nopealla lämmönnostolla tuote valmistui 19 minuuttia aikaisemmin 

verrattuna hitaaseen lämmönnostoon. Nopeat lämmönnostot kestivät keskimäärin 190 

minuuttia ja hitaat lämmönnostot 260 minuuttia. Keskimääräinen ero lämmönnostojen 

kestoissa oli 70 minuuttia, mutta vaikutus ainoastaan 19 minuuttia. Lämmönnoston 

kestolla ei siis ole suoraa vaikutusta valmistumisaikaan vaan tuote valmistuu lähes yhtä 

nopeasti riippumatta lämmönnostonopeudesta. Sen sijaan glyserolin annostelunopeudella 

on kaikista suurin vaikutus valmistumisaikaan, sillä analyysin perusteella 0,22 kg/s 

annostelunopeudella tuote valmistuu 81 minuuttia nopeammin kuin 0,11 kg/s annostelu-

nopeudella. Kokeiden aikana 0,22 kg/s annostelunopeudella suoritetut kokeet olivat 

kestoltaan keskimäärin 72,5 minuuttia lyhyempiä kuin 0,11 kg/s annostelunopeudella 

suoritetut kokeet. Kokeiden perusteella valmistumisaika siis lyhenisi jopa enemmän kuin 

itse annosteluaika lyhenee. Tuloksissa on todennäköisesti hieman virhettä, mutta vaikutus 

on siltikin suora eli valmistumisaika lyhenee suoraan verrannollisesti annosteluajan 

lyhentymisen funktiona.  

Glyserolin annostelulämpötilan vaikutuksesta saatujen tuloksien perusteella voidaan 

nähdä, että annostelun suorittaminen 240 oC lyhensi valmistumisaikaa 23 minuuttia 

verrattuna annosteluun 220 oC lämpötilassa. Annostelulämpötilalla on siis merkitystä 

valmistumisajan kannalta. Toinen huomion arvoinen seikka on se, että kun annostelu 

suoritetaan korkeammassa lämpötilassa, kuluu lämmönnostoon hyvin todennäköisesti 

vähemmän aikaa, koska lämmönnosto aloitetaan korkeammasta lämpötilasta.  

Edellä kuvatun analyysin lisäksi muodostettiin valmistumisajalle kuvaaja, josta voidaan 

nähdä myös muuttujien yhteisvaikutukset. Kyseinen kuvaaja on nähtävissä kuvassa 44. 
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Kuva 44. Muuttujien vaikutukset valmistumisajalle, Sylvalite RE 88F koeajot. 

Kuvasta 44 voidaan todeta, että annostelulämpötilalla näyttää olevan kohtuullisen suuri 

yhteisvaikutus sekä lämmönnostonopeuden että annostelunopeuden kanssa. Kuvaajasta 

nähdään myös, ettei yksikään vaikutus ylitä niin sanottua referenssilinjaa. Tämän linjan 

ylittäviä vaikutuksia pidetään tilastollisesti merkityksellisinä. Tämän perusteella voidaan 

olettaa, että kokeiden tuloksiin vaikutti jokin muuttuja, jota ei pystytty tunnistamaan ja 

huomioimaan tässä koejärjestelyssä. 

Valmistumisajan analyysin jälkeen voidaan siirtyä selvittämään annostelun jälkeisen 

happoluvun riippuvuutta muuttujista. Lämmönnostonopeuden vaikutus voidaan jättää 

tässä vaiheessa huomiotta, sillä lämmönnosto aloitetaan vasta annostelun loputtua, jolloin 

sillä ei ole vaikutusta näihin tuloksiin. Annostelunopeuden sekä annostelulämpötilan 

keskimääräistä vaikutusta annostelun jälkeiseen happolukuun voidaan tarkastella kuvasta 

45. 
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Kuva 45. Muuttujien vaikutus annostelun jälkeiseen happolukuun, Sylvalite RE 88F 

koeajot. 

Kuvan 45 perusteella voidaan todeta, että sekä annostelunopeudella että 

annostelulämpötilalla on vaikutusta annostelun jälkeiseen happolukuun. Välittömästi 

glyserolin annostelun jälkeen otetussa seurantanäytteessä happoluku oli kokeiden 

perusteella 141,2, kun annostelunopeus oli 0,22 kg/s ja 129,7 annostelunopeuden ollessa 

0,11 kg/s. Korkeampi happoluku selittyy yli 70 minuuttia lyhemmällä annosteluajalla, 

jolloin reaktio ei ehdi edetä samalla tavalla. Annostelulämpötilan nostaminen 240 oC:en 

vastaavasti laski happolukua keskimäärin 8,6 yksikköä. Tulosten perusteella näyttäisi, 

että annostelulämpötilan nostaminen vaikuttaa merkittävästi reaktionopeuteen, jolloin 

happoluku on keskimäärin matalampi seurantanäytteessä. Muuttujien välistä riippuvuutta 

voi tarkastella kuvasta 46. 
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Kuva 46. Muuttujien vaikutus annostelun jälkeiseen happolukuun sekä muuttujien 

välinen riippuvuus, Sylvalite RE 88F koeajot. 

Kuvasta 46 nähdään, että hitaammalla annostelunopeudella annostelulämpötilan vaikutus 

on suurempi kuin nopeammalla annostelunopeudella. Annostelulämpötilan nostaminen 

nopeamman annostelunopeuden tapauksessa laskee happolukua ainoastaan 4,1 yksikköä, 

kun hitaamman annostelunopeuden tapauksessa eroa on 12,3 yksikköä. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että annostelun jälkeisen näytteen happolukuun näyttäisi 

vaikuttavan huomattavan paljon glyserolin annostelun kesto. Korkeammalla annostelu-

lämpötilalla reaktio etenee pidemmälle glyserolin annostelun aikana. Tämän lisäksi 

valmistumisaika lyhenee, kuten todettiin aikaisemmin tässä kappaleessa. 

Valittujen muuttujien vaikutuksen tutkimisen lisäksi näissä kokeissa haluttiin tutkia sitä 

onko 4 tunnin reaktioaika välttämätön, jos esimerkiksi lämmönnosto kestää suunniteltua 

pidempään. Tätä voidaan tarkastella kuvan 47 perusteella, josta näkyy happoluvun 

muutos valmistuksen aikana neljässä ensimmäisessä kokeessa. 
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Kuva 47. Happoluvun muutos Sylvalite RE 88F koeajoissa. 

Kuvasta 47 voidaankin nähdä hyvin selkeästi, että happoluku pysyy kaikissa kokeissa 

pitkään tasaisena jo ennen reaktioajan päättymistä. Reaktioajan tarkastelua varten 

analysoitiin myös viimeisen seurantanäytteen sekä loppunäytteen välinen happoluvun 

erotus jokaisessa koeajossa. Käytännön syistä viimeistä näytteenottoväliä oli lupa 

pidentää tai lyhentää tarpeen mukaan, joten näytteiden välinen aika vaihteli koeajojen 

välillä 40–95 minuutin välillä keskiarvon ollessa noin 58 minuuttia. Koeajoissa 

happoluku laski viimeisellä näytteenottovälillä 0,1-1,2 yksikköä keskiarvon ollessa 0,6 

yksikköä. Kyseessä on niin pieni muutos, että sen on voinut aiheuttaa moni muukin tekijä 

kuin esteröityminen. Näitä ovat esimerkiksi mittausvirhe tai dekarboksylaation 

aiheuttama happoluvun lasku. Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että viimeisen 

reaktioajan tunnin aikana ei varsinaista esteröitymistä enää tapahdu. Koeajojen 

perusteella 4 tuntia kestävä reaktiovaihe 275 oC lämpötilassa näyttäisi olevan turhan 

pitkä. 

Reaktorin kuohuminen oli myös yksi tutkittavista tapahtumista ja erityisesti lämmön-

nostonopeuden vaikutus kuohumiseen. Tulosten perusteella kuohumista havaittiin 

koeajoissa 1, 2, 3, 4 ja 8. Koeajoista 1, 2, 4 ja 8 suoritettiin nopeammalla lämmönnostolla 

ja loput hitaalla lämmönnostolla. Nopealla lämmönnostolla kuohumista tapahtui siis 

jokaisessa koeajossa, kun hitaalla lämmönnostolla ainoastaan yhdessä koeajossa. 
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Kuohuminen alkoi kaikissa tapauksissa 240–245 oC lämpötilassa ja päättyi noin 260 oC 

lämpötilassa. Kuohuminen ei kuitenkaan yhdessäkään tapauksessa ollut niin voimakasta, 

että prosessia hoitavan työntekijän olisi tarvinnut hidastaa lämmönnostoa. Hönkälinjan 

lämpötila ei yhdessäkään koeajossa noussut yhtä suureksi kuin reaktorin lämpötila. 

Kuohumiseksi kuitenkin tässä tilanteessa hyväksyttiin se, että hönkälinjan lämpötila 

nousi hyvin nopeasti yli kymmenen astetta ja hönkälinjan lämpötilan ja reaktorin 

lämpötilaero oli tällöin alle 10 oC. Kuohumista tapahtui siis pääasiassa koeajoissa, joissa 

lämmönnosto suoritettiin nopeasti. Kuohumisella ei kuitenkaan kokeiden perusteella ollut 

vaikutusta tuotteen valmistumisaikaan tai laatuun. Valmistuksen aikana lauhduttimelta 

palautettu nestevirta ohjataan takaisin reaktoriin, joten kuohumisen aikana ei menetetä 

tuotetta pesulipeäsäiliöön, kuten kävisi Sylvalite RE 100F valmistuksessa. Kuohuminen 

näyttäisikin olevan osa prosessia, jonka välttämisellä ei saavuteta merkittävää hyötyä. 

Kuohumisen tulee kuitenkin olla hallittua eikä nestepinnan tule nousta lauhduttimelle 

asti.  

Värin muutoksella valmistuksen aikana ei näyttäisi olevan suoraa riippuvuutta 

yhteenkään koesuunnitelman muuttujaan. Kaikissa koeajoissa väri vaalentui 0,5-1,5 

askelta Gardner-asteikolla. Kaikissa kokeissa tuotteen väri oli vaatimusten mukainen. Sen 

sijaan pehmenemispisteen muutosta tarkasteltaessa voitiin todeta, että tulosten perusteella 

tuotteen pehmenemispisteeseen näyttäisi vaikuttavan koesuunnitelman muuttujat. 

Vaikutusten suuruuksia voidaan tarkastella kuvasta 48.  
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Kuva 48. Muuttujien vaikutus tuotteen pehmenemispisteen nousuun, Sylvalite RE 88F 

koeajot. 

Kuvasta 48 nähdään, että kaikkien muuttujien ylemmät tasot vaikuttaisivat laskevan 

tuotteen pehmenemispistettä suhteessa alempaan tasoon. Kaikista suurin vaikutus 

näyttäisi olevan lämmönnostonopeudella. Eli nopealla lämmönnostolla valmistettavilla 

tuotteilla pehmenemispiste nousee vähemmän suhteessa raaka-aineena käytettävän 

mäntyhartsin pehmenemispisteeseen kuin hitaalla lämmönnostolla.  

Tässä kappaleessa esitellyt koeajojen tulokset sisältävät useita mielenkiintoisia 

yksityiskohtia optimointia ajatellen. Glyserolin annostelun nopeuttamisella näytti olevan 

erittäin suuri valmistumista nopeuttava vaikutus. Lämmönnostonopeuden vaikutus oli 

huomattavasti odotettua pienempi. Reaktion etenemisen kannalta tärkein huomio oli se, 

että reaktioajan loppupuolella happoluku ei juuri laske. Kuohumista tarkasteltaessa 

päädyttiin lopputulokseen, jossa kuohumisen todettiin olevan enemmänkin osa prosessia 

kuin ongelma, jota tulee välttää. Kuohumisen tulee kuitenkin olla hallinnassa 

lämmönnoston aikana.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

9.1 Sylvalite RE 100F –tuotteen valmistus 

Sylvalite RE 100F -tuotteen valmistuksessa optimoitaviksi työvaiheiksi valittiin tehdyn 

alustavan tarkastelun perusteella jauhemaisten kemikaalien lisääminen, reaktorin 

lämpötilan nostaminen niin kemikaalien lisäyksen aikana kuin itse lämmönnoston aikana. 

Jauhemaisten kemikaalien lisäyksen optimoinnissa kuitenkin ongelmaksi muodostui 

reaktorin lämmönsäätöpiirin rakenne, jossa lämmönsäätöpiirin osana toimiva 

kaskadisäädin rajoittaa kolmella reaktorilla neljästä siirrettävän lämmön määrää 

reaktoriin. Tästä johtuen kemikaalien lisäystä ei käytännössä voida suorittaa alle 90 

minuutissa ilman, että reaktorin jäähtymisestä seuraisi ongelmia. Reaktori 1:llä 

lämmönsäätöpiirin rakenne poikkeaa muista reaktoreista, joten tällä reaktorilla samaa 

ongelmaa ei ole kuin muilla Oulun tehtaan esteröintiin käytettävillä panosreaktoreilla. 

Tämän ei tosin ole havaittu aiheuttavan ongelmia tuotteen laadun suhteen. Jauhemaisten 

kemikaalien lisäyksen nopeuttamiseksi seuraavaksi oleellinen tekijä onkin 

lämmönsäätöpiirien muokkaaminen siten, että säädin ei enää rajoita niin merkittävästi 

reaktoriin siirrettävän lämmön määrää. Näiden muutosten jälkeen voidaan aloittaa 

varsinainen optimointityö. Yhtäaikainen mäntyhartsin panostaminen ja jauhemaisten 

kemikaalien lisääminen todettiin mahdolliseksi kokeiden perusteella. Tämän perusteella 

vaikuttaisi siltä, että tämä toimintatapa tulisi ottaa tulevaisuudessa koekäyttöön ja seurata 

menetelmän toimivuutta pidemmällä aikavälillä. 

Sylvalite RE 100F lämmönnostokokeissa tutkittiin niin jauhemaisten kemikaalien 

lisäyksen aikaista lämmönnostoa kuin varsinaista lämmönnostoa reaktiolämpötilaan 

lisäyksen päätyttyä. Tulosten perusteella lisäyksen aikaisella lämmönnostolla ei ole 

havaittavissa reaktionopeuden kannalta suurta merkitystä. Lämpötilan nostaminen 230 

oC:en pentaerytritolin lisäyksen aikana on kuitenkin kannattavaa, sillä tämä lyhentää 

varsinaisen lämmönnoston aikana tehtävää lämmönnostoa 20 minuutilla. Varsinaisella 

lisäyksen jälkeisellä lämmönnostolla havaittiin tulosten perusteella olevan suuri vaikutus 

tuotteen valmistumiseen. Käytännössä lämmönnostoa lyhennettäessä tunnilla 

lyhennetään valmistumiseen tarvittavaa aikaa myös tunnilla. Poikkeus tähän sääntöön 

tulee ainoastaan tehtäessä lämmönnostoja, jotka kestävät hyvin pitkään, esimerkiksi yli 
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viisi tuntia. Lämmönnostoa voidaan kokeiden perusteella lyhentää jopa 3,5 tuntiin, kun 

kappaleen 7.2.6 tarkastelussa todettiin lämmönnoston kestäneen keskimäärin 4,7 tuntia 

ennen tätä työtä tehdyissä valmistuserissä. Tämän saavuttamiseksi lämmönnostot tulee 

aloittaa aina 230 oC:en lämpötilasta ja lämmönnosto tulee suorittaa käyttämällä 

rakennettua lämmönnostosekvenssiä. Kyseinen sekvenssi on ollut ainoastaan 

testikäytössä koeajojen aikana Reaktori 1:llä. Seuraavana askeleena onkin sekvenssin 

loppuun hiominen sekä kopioiminen kaikille muille reaktoreille.  

Kokonaisuudessaan valmistusaikaa voidaan lyhentää edellä esitellyillä keinoilla. 

Keskimääräinen valmistumisaika ennen näiden kokeiden suoritusta oli Sylvalite RE 100F 

-tuotteella 13,1 tuntia. Tästä ajasta voidaan lyhentää lämmönnostosta turvallisesti 1,2 

tuntia käyttämällä lämmönnostosekvenssiä ja oikeaa lämmönnostoprofiilia. Tämän 

lisäksi jauhemaisten kemikaalien lisäys voidaan suorittaa optimaalisesti 90 minuutissa 

joka kerta, jolloin keskimääräisestä ajasta saadaan lyhennettyä 0,2 tuntia. Alla olevassa 

taulukossa 19 on koottuna kaikkien työvaiheiden kestot. 

Taulukko 19. Sylvalite RE 100F työvaiheiden kestot ennen ja jälkeen optimoinnin. 

Työvaihe Ennen optimointia 

[min] 

Optimoinnin jälkeen 

[min] 

Panostus 55  55  

Lisäys 99  90  

Lämmönnosto 283  210  

Reaktio 240  240  

Analysointi 5  5  

Jäähdytys 40  40  

Pumppaus 60  60  

Yhteensä 782 700 

 

Kuten taulukosta 19 voidaan nähdä, näillä keinoilla voidaan lyhentää tuotteen 

valmistumista noin 13 tunnista 11,7 tuntiin. Toisin sanoen tuotteen valmistusaikaa 

voidaan lyhentää näillä keinoilla noin 10 prosenttia.  
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9.2 Sylvalite RE 88F –tuotteen valmistus 

Sylvalite RE 88F valmistuksessa tutkittaviksi kohteiksi valittiin lauhduttimen 

käyttölämpötila, glyserolin annostelu reaktoriin, lämmönnostonopeus sekä reaktion 

etenemisen seuranta. Näiden lisäksi huomio kiinnittyi alkustrippauksen keskimääräiseen 

kestoon. Alkustrippauksen kestoksi on määritetty vähintään 30 minuuttia, mutta 

keskimääräinen aika on 48 minuuttia. Alkustrippauksen kestosta on lyhennettävissä siis 

18 minuuttia. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että lauhduttimen käynnistys on saatu 

suoritetuksi. Tärkeää onkin seuraavaksi selvittää onko alkustrippauksen venymisen syynä 

yleensä lauhduttimen käynnistys. Lauhduttimen lämpötilakokeissa koeajot 

epäonnistuivat siinä määrin, että tuloksista on vaikea tehdä selkeitä johtopäätöksiä. 

Teorian perusteella lauhduttimen lämpötilalla on vaikutus lauhduttimelta reaktoriin 

palautettavan nestevirran vesipitoisuuteen. Tämän vuoksi lauhduttimen lämpötilan 

nostamista kannattaa tutkia lisää jatkossa. Kannattavaa olisi myös lisätä lämpötilamittaus 

lauhduttimen jälkeiseen hönkälinjaan, jolloin tiedettäisiin lauhduttimelta poistuvan 

höngän lämpötila. Tämä olisi erittäin arvokas tieto lauhduttimen toiminnan optimoinnin 

kannalta.  

Glyserolin annostelua testattiin tekemällä muutoksia kahdella eri muuttujalla eli 

annostelunopeudella sekä annostelulämpötilalla. Kokeiden tulosten perusteella voidaan 

nähdä, että molemmilla muuttujilla oli vaikutusta reaktion etenemiseen annostelun 

aikana. Tämän lisäksi glyserolin annostelunopeudella on erittäin suuri vaikutus tuotteen 

valmistumisaikaan. Tulevaisuudessa kannattaakin suorittaa glyserolin annostelu 

vähintään 0,22 kg/s nopeudella ja nostaa reaktorin lämpötila 240 oC jo annostelun aikana. 

Tällä tavoin glyseroli saadaan annosteltua nopeasti ja reaktio etenee kohtuullisen hyvin 

myös annostelun aikana. Tämän suorittamista varten olisikin hyvä rakentaa 

”annostelusekvenssi”, jolla pystyttäisiin määrittämään haluttu annostelunopeus sekä 

lämpötila, johon annostelun aikana reaktorin lämpötila halutaan nostaa. Tämän avulla 

annostelu ja lämmönnosto voitaisiin suorittaa tasaisesti yhtä aikaa. Tällä tavoin 160 

minuuttia keskimäärin kestänyt annostelu voidaan lyhentää noin 80 minuuttiin. Toisaalta 

varsinaisen lämmönnoston kesto lyhenee myös tämän johdosta, sillä se aloitetaan 

korkeammasta lämpötilasta kuin aiemmin oli määritelty valmistusohjeessa.  
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Varsinaista lämmönnostoa tutkittaessa tultiin hieman jopa yllättävään lopputulokseen eli 

siihen, että lämmönnostonopeudella ei vaikuttaisi olevan valmistuksen kannalta 

kovinkaan suurta merkitystä. Kokonaisuudessaan nopealla lämmönnostolla ei saavuteta 

juurikaan nopeampaa valmistumisaikaa. Tästä johtuen lämmönnostonopeutta 

maksimointi ei näyttäisi olevan merkittävä optimoitava muuttuja. 

Lämmönnostonopeuden kannalta seuraava askel onkin löytää optimaalinen 

lämmönnostoprofiili, jolla reaktorin kuohuminen on sopivasti hallinnassa, mutta 

reaktorin lämmönnostonopeus kuitenkin riittävä. Tämä lämmönnostoprofiili voidaan 

suorittaa jokainen kerta optimaalisesti käyttämällä lämmönnostosekvenssiä. 

Lämmönnostosekvenssi tulee siis hioa loppuun sekä kopioida tämän jälkeen kaikille 

muille reaktoreille.  

Reaktion etenemistä valmistuksen aikana seurattaessa yllätyttiin siitä, että kaikissa 

kokeissa viimeisen seurantanäytteen ja loppunäytteen välillä happoluku ei juuri 

muuttunut. Tästä voidaan päätellä, että mahdollisesti reaktioaika voidaan lyhentää 

kolmeen tuntiin ilman tuotteen ominaisuuksien merkittävää muutosta. Tämä voidaan 

varmistaa vain suuremmalla otoksella. Tätä varten kannattavaa on kerätä suuremmasta 

määrästä valmistuseriä näyte kolmen tunnin reaktion jälkeen sekä loppunäyte ja vertailla 

näytteiden happolukua. Jos happoluku näytteiden välillä ei juurikaan muutu ja 

tarkemmissa laboratorioanalyyseissä näytteiden välillä ei havaita eroa, voidaan 

reaktioaikaa lyhentää turvallisesti.  

Kokonaisvalmistumisaikaa tarkasteltaessa huomataan, että Sylvalite RE 88F 

valmistuksessa on potentiaalia keston optimoinnille enemmän kuin Sylvalite RE 100F 

valmistuksessa. Alkustrippauksesta voidaan lyhentää 0,3 tuntia lyhentämällä se aina 

kestämään 30 minuuttia. Glyserolin annostelua voidaan lyhentää 2,7 tunnista 1,4 tuntiin 

edellä mainituilla keinoilla. Lämmönnostosta voidaan lyhentää 0,5 tuntia eli 4 tunnista 

3,5 tuntiin, mutta tämä vaatii vielä tarkennusta. Reaktioaikaa voidaan näiden kokeiden 

perusteella lyhentää 1,0 tunnilla. Taulukkoon 20 on koottu kaikkien työvaiheiden kestot 

ennen ja jälkeen optimoinnin. 
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Taulukko 20. Sylvalite RE 88F työvaiheiden kesto ennen ja jälkeen optimoinnin. 

Työvaihe Ennen optimointia 

[min] 

Optimoinnin jälkeen  

[min] 

Panostus 55 55 

Alkustrippaus 48 30 

Annostelu 160 85 

Lisäys 17 17 

Lämmönnosto 240 210 

Reaktio 240 180 

Analysointi 5 5 

Jäähdytys 32 32 

Pumppaus 60 60 

Yhteensä 857 674 

 

 Kokonaisuudessaan valmistumisaikaa voidaan lyhentää siis taulukon 20 perusteella 14,3 

tunnista 11,2 tuntiin eli noin 21 prosenttia. Valmistusaikaa voidaan lyhentää enemmän, 

mikäli lämmönnostoaikaa voidaan lyhentää vielä 3,5 tunnista. 
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10 YHTEENVETO 

Tämän työn aiheena oli mäntyhartsin esteröintiprosessin optimointi. Tavoitteena oli 

tutkia kahden Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtailla valmistettavan hartsiesterin 

tuotantoprosessia ja optimoida sitä. Tutkinnan alla olevista tuotteista toinen oli 

pentaerytritoliesteri ja toinen glyseroliesteri. Tutkittavien tuotteiden valmistusmäärät 

ovat suurimmat Oulun tehtailla tuotettavista hartsiestereistä.  

Mäntyhartsit voidaan jakaa valmistustavan perusteella pihka-, puu- ja mäntyöljy-

hartseihin. Mäntyöljyhartsi valmistetaan tislaamalla sellunteollisuuden sivutuotteena 

saatavasta raakamäntyöljystä. Mäntyhartsin voidaan jatkojalostaa monella tapaa 

esimerkiksi mäntyhartsisaippuaksi, dimeereiksi tai hartsiestereiksi. Mäntyhartsi on 

yhdiste erilaisia hartsihapoiksi luokiteltavia karboksyylihappoja, mäntyrasvahappoa sekä 

saippuoitumattomia ja neutraaleja komponentteja. Eri komponenttien pitoisuudet 

vaihtelevat tislausprosessin tehokkuuden vaihtelun perusteella. Mäntyhartsin kolme 

tärkeintä laatuparametria ovat happoluku, pehmenemispiste sekä väri. Mäntyhartsin 

esteröinnissä käytetään useita eri polyalkoholeja, mutta tässä työssä käytössä olivat vain 

pentaerytritoli ja glyseroli. Pentaerytritoli on neliarvoinen huoneenlämmössä kiinteä 

alkoholi ja glyseroli kolmiarvoinen huoneenlämmössä nestemäinen alkoholi. 

Polyalkoholien lisäksi valmistuksessa käytetään lisäaineina esteröinti- ja disproportio-

naatiokatalyyttejä, antioksidantteja sekä neutralointiaineita. Mäntyhartsin esteröinnissä 

käytetään yleensä apuna esteröintikatalyyttejä. 

Mäntyhartsin esteröitymisreaktiossa hartsihapot reagoivat polyalkoholin kanssa. 

Mäntyhartsia käytetään ainemäärältään joko kolme tai neljä kertaa enemmän kuin tämän 

työn polyalkoholeja johtuen polyalkoholien sisältämistä useista hydroksyyliryhmistä. 

Molemmissa tapauksissa reaktiot ovat monivaiheisia, jolloin ensin muodostuu 

monoesteri, jonka jälkeen diesteri ja niin edelleen. Esteröitymisreaktion lisäksi 

valmistuksen aikana tapahtuu tai voi tapahtua disproportionoitumista, hydrausta, 

additiota, dekarboksylaatiota sekä hapettumista. Mäntyhartsin ja glyserolin 

esteröitymisreaktion kinetiikka on suoraviivaisempaa kuin pentaerytritolin tapauksessa. 

Glyseroli poolisena yhdisteenä liukenee huonosti mäntyhartsin sekaan, jolloin liukoisuus 

toimii reaktionopeutta rajoittavana tekijänä. Pentaerytritolin tapauksessa korkea 
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aktivoitumisenergia rajoittaa ensimmäistä reaktiovaihetta ja viimeisessä reaktiovaiheessa 

tetraesterin muodostuessa steerinen este hidastaa merkittävästi reaktionopeutta. Tämän 

vuoksi esteröintikatalyytin käyttäminen on lähes pakollista tuotteen valmistamisen 

kannalta. Lopputuotteena saatavan mäntyhartsiesterin laatua mitataan pääasiassa samoilla 

parametreilla kuin mäntyhartsin laatua. 

Lean-filosofian tavoitteena on kasvattaa asiakkaan tunteman arvon määrää. Tämä 

tapahtuu poistamalla arvoa tuottamattomat työvaiheet sekä optimoimalla arvoa tuottavat 

työvaiheet. Teollisen koesuunnittelun tarkoituksena on systeemin ominaisuuksien 

mittaaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä tapahtuu järjestämällä kokeet 

systemaattisesti ennalta määritetyn koesuunnitelman mukaisesti. Näin suoritetuiden 

kokeiden tuloksia käytetään apuna tuotannon optimoinnissa. 

Kokeellisessa osuudessa suoritettiin esteröintikokeita panosreaktoreilla. Koedatan 

analysoinnissa ja koesuunnitelmien teossa käytettiin Minitab 17 -ohjelmistoa. Tutkittavat 

tuotteet olivat kauppanimiltään Sylvalite RE 88F sekä 100F. Kokeiden suunnittelua 

varten tarkasteltiin tutkittavien tuotteiden valmistusta ennen tätä työtä tehtyjen 

valmistuserien tietojen perustella. Tarkastelun perusteella löydettiin molempien 

tuotteiden valmistuksesta tutkittaviksi työvaiheiksi kemikaalien lisäys/annostelu 

reaktoriin, reaktorin lämpötilan nostaminen sekä reaktion etenemisen seuranta. Näiden 

lisäksi Sylvalite RE 88F valmistuksessa tarkasteltiin lauhduttimen lämpötilan 

asetusarvon muutoksen vaikutusta.  

Lauhduttimen lämpötilakokeet epäonnistuivat siinä määrin, että johtopäätöksiä ei juuri 

voi tulosten perusteella tehdä. Panostuskokeissa törmättiin ongelmaan lämmönsäätöpiirin 

kanssa, jonka seurauksena optimointia ei voitu suorittaa. Lämmönsäätöpiirin parametrien 

muokkaus on suositeltavaa tulevaisuudessa. SL 100 lämmönnostokokeissa selvisi, että 

lämmönnostonopeudella on suuri merkitys valmistumisaikaan. SL 88 lämmönnosto- ja 

annostelukokeissa selvisi glyserolin annostelunopeuden suuri merkitys ja toisaalta 

lämmönnostoajan merkityksettömyys valmistumisajan kannalta. Molempien tuotteiden 

tuotannon optimoinnissa tärkeäksi tekijäksi osoittautui sekvenssien käyttö 

lämmönnostossa sekä mahdollisesti glyserolin annostelussa. Työn suosituksilla 

tuotteiden läpimenoaikoja voidaan lyhentää keskimäärin noin 15 prosenttia. 
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Liite 1: USDA- ja Gardner-värikartat. 

 

Kuva 49, USDA ja Gardner väriskaalat (muokattu alkuperäisestä lähteestä Hiscock & 

Krajca 2007, s. 14). 

 



 

 

  

Liite 2. Glyseroli-vesi binääriseoksen höyrynestetasapainon arvoja. 

 

Taulukko 21. Veden (1) ja glyserolin (2) muodostamien seoksien höyry-nestetasapaino 

vakiopaineessa. Paine on 101,3 kPa. Nesteen ja höyryn koostumukset esitetty 

massaosuuksina. (Chen & Thompson 1970)  

T [oC] X1 Y1     

278.8 0.0055 0.7267     

247.0 0.0095 0.7787     

224.0 0.0143 0.8105     

219.2 0.0160 0.8810     

210.0 0.0190 0.8980     

202.5 0.0220 0.8730     

196.5 0.0250 0.9225     

175.2 0.0400 0.9505     

149.3 0.0775 0.9817     

137.2 0.1090 0.9875     

136.8 0.1110 0.9885     

131.8 0.1313 0.9877     

121.5 0.2015 0.9915     

112.8 0.3205 0.9962     

111.3 0.3560 0.9970     

106.3 0.5145 0.9980     

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Liite 3: Jauheiden lisäyksen keston varianssianalyysi. 

Method 

 

Null hypothesis          All means are equal 

Alternative hypothesis   At least one mean is different 

Significance level       α = 0,05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

 

Factor Information 

 

Factor     Levels   Values 

Reaktori        3   1; 3; 4 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source     DF   Adj SS    Adj MS   F-Value   P-Value 

Reaktori    2    57961   28980,3     60,70     0,000 

Error      87    41535     477,4 

Total      89    99496 

 

 

Model Summary 

 

S     R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

21,8498   58,25%      57,29%       55,33% 

 

 

Means 

 

Reaktori   N Mean StDev 95% CI 

1          30 107,83 16,80 ( 99,90; 115,76) 

3       30 161,67 26,95 (153,74; 169,60) 

4      30 107,83 20,58 ( 99,90; 115,76) 

 

Pooled StDev = 21,8498 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Liite 4(1): Sylvalite RE 88F lauhdutinkokeiden näyteanalyysit. 

Taulukko 22. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 1 näyteanalyysit.  Valmistuserä SL88 R4 

1135764. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

9.3.2016 18:00 174,3 XB-XA 66,2 Alkunäyte 

10.3.2016 7:40 25,2 XC-XB 76,3 Loppunäyte 

 

Taulukko 23. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 2 näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R4 

1135762. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

10.3.2016 18:15 174,4 XC-XB 65,8 Alkunäyte 

11.3.2016 11:20 26,6 XB 75,4 loppunäyte 

 

Taulukko 24. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 3 näyteanalyysit. Valmistuserä SL 88 R4 

1135763. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

18.3.2016 0:41 175,2 XB-XA 67,1 Alkunäyte 

18.3.2016 16:45 19,4 XC-XB 77,2 Loppunäyte 

 

Taulukko 25. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 4 näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R4 

1136220. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

18.3.2016 20:15 173,7 XB-XA 66,0 Alkunäyte 

19.3.2016 7:50 20,7 XC-XB 77,5 Loppunäyte 

 



 

 

  

Liite 4(2): Sylvalite RE 88F lauhdutinkokeiden näyteanalyysit. 

 

Taulukko 26. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 5 näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R4 

1136454. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

9.4.2016 11:20 177,3 XB-XA 66,8 Alkunäyte 

10.4.2016 1:15 25,9 XB-XA 77,5 Loppunäyte 

Taulukko 27. Sylvalite RE 88F lauhdutinkoe 6 näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R4 

136221. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

10.4.2016 4:00 176,7 XB-XA 64,8 Alkunäyte 

10.4.2016 15:30 22,1 XC-XB 77,4 Loppunäyte 

  



 

 

  

Liite 5(1): Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeiden 

näyteanalyysit 

Taulukko 28. Sylvalite RE 88F koeajo 1, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1134122. 

Päivämäärä Aika HL Väri PP Näyte 

24.2.2016 2:45 176,6 XB-XA 65,9 Alkunäyte 

 6:15 136,4   Seurantanäyte 

 7:15 103,8   Seurantanäyte 

 8:15 64,9   Seurantanäyte 

 9:15 39,2   Seurantanäyte 

 10:15 30,7   Seurantanäyte 

 11:20 27,4   Seurantanäyte 

 12:15 26,3   Seurantanäyte 

24.2.2016 12:55 26,0 XC-XB 76,5 Loppunäyte 

 

Taulukko 29. Sylvalite RE 88F koeajo 2, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1133412. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

27.2.2016 0:25 175,8 XA 66,2 Alkunäyte 

“ 4:45 140,1   Seurantanäyte  

“ 5:45 99,8   Seurantanäyte  

“ 6:45 63,7   Seurantanäyte  

“ 7:45 37,6   Seurantanäyte  

“ 8:45 27,2   Seurantanäyte  

“ 9:45 23,1   Seurantanäyte  

“ 10:45 21,6   Seurantanäyte  

“ 11:45 21,0   Seurantanäyte  

“ 12:30 20,9 XC-XB 75,4 Loppunäyte 

 

 

 



 

 

  

Liite 5(2): Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeiden 

näyteanalyysit 

Taulukko 30. Sylvalite RE 88F koeajo 3, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1135116. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

27.2.2016 17:00 170,5 XB-XA 64,6 Alkunäyte 

" 21:30 144,3   Seurantanäyte  

" 22:30 108,0   Seurantanäyte  

" 23:30 70,0   Seurantanäyte  

28.2.2016 0:30 40,2   Seurantanäyte  

" 1:30 25,5   Seurantanäyte  

" 2:30 21,3   Seurantanäyte  

" 3:30 19,5   Seurantanäyte  

" 5:05 18,5 XC-XB 76,7 Loppunäyte 

 

Taulukko 31. Sylvalite RE 88F koeajo 4, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1135767. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

9.3.2016 3:15 175,5 X-WW 66,3 Alkunäyte 

" 7:30 124,6   Seurantanäyte  

" 8:30 93,7   Seurantanäyte  

" 9:30 57,1   Seurantanäyte  

" 10:30 32,3   Seurantanäyte  

" 11:30 23,7   Seurantanäyte  

" 12:30 20,3   Seurantanäyte  

" 13:30 18,7   Seurantanäyte  

" 14:15 18,1 XB-XA 77 Loppunäyte 

 

 

 



 

 

  

Liite 5(3): Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeiden 

näyteanalyysit 

Taulukko 32. Sylvalite RE 88F koeajo 5, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1135766. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

10.3.2016 6:20 174,7 XA 65,9 Alkunäyte 

" 10:30 135,3   Seurantanäyte  

" 11:30 111,5   Seurantanäyte  

" 12:30 79,2   Seurantanäyte  

" 13:30 51,4   Seurantanäyte  

" 14:30 34,9   Seurantanäyte  

" 15:30 24,8   Seurantanäyte  

" 16:30 21,1   Seurantanäyte  

" 17:30 19,5   Seurantanäyte  

" 18:30 18,6   Seurantanäyte  

" 19:10 18,2 XC-XB 76,8 Loppunäyte 

 

Taulukko 33. Sylvalite RE 88F koeajo 6, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1136225. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

18.3.2016 15:20 176,2 XA 67,0 Alkunäyte 

" 19:20 122,5   Seurantanäyte  

" 20:20 91,7   Seurantanäyte  

" 21:20 62,9   Seurantanäyte  

" 22:20 39,4   Seurantanäyte  

" 23:20 28,1   Seurantanäyte  

19.3.2016 0:20 24,1   Seurantanäyte  

" 1:20 22,4   Seurantanäyte  

" 2:50 21,2 XB 78,4 Loppunäyte 

 

 



 

 

  

Liite 5(4): Sylvalite RE 88F annostelu-, lämmönnosto- ja reaktiokokeiden 

näyteanalyysit 

Taulukko 34. Sylvalite RE 88F koeajo 7, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1136224. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

2.4.2016 0:05 173,2 XA-X 64,7 Alkunäyte 

" 4:50 138,1   Seurantanäyte  

" 5:50 104,6   Seurantanäyte  

" 6:50 79,5   Seurantanäyte  

" 7:50 50,0   Seurantanäyte  

" 8:50 31,3   Seurantanäyte  

" 9:50 26,6   Seurantanäyte  

" 10:50 21,8   Seurantanäyte  

" 11:50 18,9   Seurantanäyte  

" 12:50 18,0   Seurantanäyte  

" 13:50 17,4   Seurantanäyte  

" 14:40 17,1 XB 75,6 Loppunäyte 

 

Taulukko 35. Sylvalite RE 88F koeajo 8, näyteanalyysit. Valmistuserä SL88 R1 1136223. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

2.4.2016 18:00 171,8 XA 65,7 Alkunäyte 

" 21:15 142,2   Seurantanäyte  

" 22:15 109,6   Seurantanäyte  

" 23:15 74,7   Seurantanäyte  

3.4.2016 0:15 45,4   Seurantanäyte  

" 1:15 28,8   Seurantanäyte  

" 2:15 21,6   Seurantanäyte  

" 3:15 18,8   Seurantanäyte  

" 4:15 17,5   Seurantanäyte  

" 5:15 16,9   Seurantanäyte  

" 5:15 17,9 XC-XB 75,4 Loppunäyte 

 



 

 

  

Liite 6(1): Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden näyteanalyysit 

Taulukko 36. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe1 koesarja 1 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL100 R1 1133851. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

8.2.2016 14:45 173,6 XA-X 65,0 Alkunäyte 

" 17:00 144,9   Seurantanäyte  

" 18:00 123,2   Seurantanäyte  

" 19:00 97,4   Seurantanäyte  

" 20:00 59,4   Seurantanäyte  

" 21:00 47,0   Seurantanäyte  

" 22:00 37,7   Seurantanäyte  

" 23:00 27,7   Seurantanäyte  

9.2.2016 0:00 23,6   Seurantanäyte  

" 0:45 21,1 XB-XA 87,2 Loppunäyte 

 

Taulukko 37. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 2 koesarja 1 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL 100 R1 1133402. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

30.1.2016 19:35 175,9 XB-XA 64,9 Alkunäyte 

" 21:45 145,2   Seurantanäyte  

" 22:45 126,1   Seurantanäyte  

" 23:45 102,8   Seurantanäyte  

31.1.2016 0:45 73,3   Seurantanäyte  

" 1:45 51,5   Seurantanäyte  

" 2:45 39,7   Seurantanäyte  

" 3:45 31,5   Seurantanäyte  

" 4:45 26,4   Seurantanäyte  

" 5:45 23,0   Seurantanäyte  

 

 

Liite 6(2): Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden näyteanalyysit 



 

 

  

Taulukko 38. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 3 koesarja 1 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL100 R1 1133372. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

2.2.2016 19:15 174,4 XB-XA 65,7 Alkunäyte 

" 20:40 151,4   Seurantanäyte  

" 21:40 138,7   Seurantanäyte  

" 22:40 108,3   Seurantanäyte  

" 23:40 85,7   Seurantanäyte  

3.2.2016 0:40 73,6   Seurantanäyte  

" 1:40 57,3   Seurantanäyte  

" 2:40 40,9   Seurantanäyte  

" 3:40 32,1   Seurantanäyte  

" 4:40 25,8   Seurantanäyte  

" 6:00 20,5 XB 86,9 Loppunäyte 

 

Taulukko 39. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 4 koesarja 1 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL 100 R1 1133370. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

3.2.2016 8:30 170,0 XB 65,4 Alkunäyte 

" 10:45 143,6   Seurantanäyte  

" 11:45 131,6   Seurantanäyte  

" 12:45 108,4   Seurantanäyte  

" 13:45 76,7   Seurantanäyte  

" 14:45 54,0   Seurantanäyte  

" 15:45 39,0   Seurantanäyte  

" 16:45 29,9   Seurantanäyte  

" 17:45 23,6   Seurantanäyte  

" 18:30 20,5 XB-XA 86,3 Loppunäyte 

 

Liite 6(3): Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden näyteanalyysit 



 

 

  

Taulukko 40. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 1 koesarja 2 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL100 R1 1134698. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

16.2.2016 21:20 138,4   Seurantanäyte  

" 22:20 123,6   Seurantanäyte  

" 23:20 96,4   Seurantanäyte  

17.2.2016 0:20 67,4   Seurantanäyte  

" 1:20 47,3   Seurantanäyte  

" 2:20 36,3   Seurantanäyte  

" 3:20 28,1   Seurantanäyte  

" 4:25 22,7 XB-XA 87 Loppunäyte 

 

Taulukko 41. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 2 koesarja 2 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL100 R1 1133424. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

14.2.2016 8:00 175,4 XB-XA 66,1 Alkunäyte 

" 10:25 139,6   Seurantanäyte  

" 11:25 120,2   Seurantanäyte  

" 12:25 98,9   Seurantanäyte  

" 13:25 73,6   Seurantanäyte  

" 14:25 51,9   Seurantanäyte  

" 15:25 39,0   Seurantanäyte  

" 16:25 30,7   Seurantanäyte  

" 17:50 22,7 XB 87,3 Loppunäyte 

 

 

 

Liite 6(4): Sylvalite RE 100F lämmönnosto- ja reaktiokokeiden näyteanalyysit 



 

 

  

Taulukko 42. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 3 koesarja 2 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL 100 R1 1133023. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

" 20:45 175,0 XB-XA 66,9 Alkunäyte 

" 23:10 140,9   Seurantanäyte  

15.2.2016 0:10 132,4   Seurantanäyte  

" 1:10 111,1   Seurantanäyte  

" 2:10 89,1   Seurantanäyte  

" 3:15 67,8   Seurantanäyte  

" 4:15 50,0   Seurantanäyte  

" 5:15 36,2   Seurantanäyte  

" 6:15 28,5   Seurantanäyte  

" 7:15 23,0   Seurantanäyte  

" 8:15 19,4 XA 86,8 Loppunäyte 

 

Taulukko 43. SL 100 lämmönnosto- ja reaktiokoe 4 koesarja 2 näyteanalyysit. 

Valmistuserä SL100 1134761. 

Päivämäärä Klo HL Väri PP Näyte 

15.2.2016 11:10 174,1 XB-XA 67,5 Alkunäyte 

" 13:20 144,6   Seurantanäyte  

" 14:20 131,0   Seurantanäyte  

" 15:20 102,3   Seurantanäyte  

" 16:20 74,5   Seurantanäyte  

" 17:20 49,2   Seurantanäyte  

" 18:20 37,7   Seurantanäyte  

" 19:20 26,8   Seurantanäyte  

" 20:20 22,4 XB 86,6 Loppunäyte 

 

 

Liite 7: Sylvalite RE 100F pehmenemispisteen varianssianalyysi 



 

 

  

Method 

 

Null hypothesis          All means are equal 

Alternative hypothesis   At least one mean is different 

Significance level       α = 0,05 

Rows unused              1 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

 

Factor Information 

 

Factor             Levels   Values 

Lisäyslämpötila        2   215; 230 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF   Adj SS   Adj MS   F-Value   P-Value 

Lisäyslämpötila    1    3,320   3,3201      5,07         0,074 

Error               5    3,274   0,6548 

Total               6    6,594 

 

 

Model Summary 

 

S     R-sq   R-sq(adj)   R-sq(pred) 

0,809218   50,35%      40,42%        8,10% 

 

 

Means 

 

Lisäyslämpötila   N     Mean   StDev        95% CI 

215                4   20,275   0,960   (19,235; 21,315) 

230                3   21,667   0,503   (20,466; 22,868) 

 

Pooled StDev = 0,809218 
 

 

 


