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teetin kasvaessa tarvitaan paksumpi sydänlanka. Raaka-aineen viskositeetin kas-
vaessa liekin korkeus ei aina pienene, koska liekin korkeuteen vaikuttaa myös 
langalle tehty kemiallinen käsittely. Mitä korkeampi kynttilän liekki on, sitä suu-
rempi on raaka-aineen kulutus eli palovuo ja tällöin liekin korkeus vaikuttaa myös 
kynttilän paloaikaan. Kokeissa havaittiin, että liekin korkeuden ollessa vakio, pa-
lovuo oli korkein steariinilla. Steariinin jälkeen tulivat palmuvaha ja parafiini. 
Tällöin parafiinia tarvittiin vähemmän vastaavan paloajan saavuttamiseksi. Nope-
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The aim of this study was to research burning properties of a tealight. The thesis 
was done co-operate with a Finnish candle manufacturer. The price of the manu-
facturer's raw material is rising so they would like to use cheaper raw materials. 
Achieving the quality requirements with cheaper raw materials for tealight has 
been found challenging, and further development is still required. 

In theoretical part of the thesis the basics of candles, RAL-quality standard crite-
ria, burning properties of tealights and principles of used analysis methods are 
studied. Experimental part of the thesis focuses on composition analysis and prop-
erty studies of different raw materials and construction of the wicks. In addition, it 
was studied  how different wicks, raw material mixtures and cooling temperature 
effect on burning properties. Also raw materials compositions of selected com-
mercial tealights were identified.  

The obtained result was that viscosity was one of the most important properties of 
raw material which affects the height of the flame. The more viscous the raw ma-
terial was, the thicker the wick was needed to produce same height of the flame. 
The chemical treatment of the wick affects also the height. When the flame was 
high the consumption of the raw material was high. This affected also the burning 
time of the tealight. It was experimentally revealed that the stearin materials had 
the highest consumption in the set conditions, when compared to palm wax and 
paraffin. The smallest amount to gain the set burning time was achieved with par-
affins. Different cooling rate of palm wax was studied. Fast cooling of the materi-
al resulted in that height of the flame was same but consumption of raw material 
was smaller. 
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   sisäisen standardin pitoisuus näytteessä, mg/mL 
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tretentio   retentioaika, min 
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1 JOHDANTO 
Tämä työ on tehty yhteistyössä suomalaisen, teollisen kynttilävalmistajan kanssa. 

Kyseinen kynttilävalmistaja valmistaa vuosittain lämpökynttilöitä kymmeniä mil-

joonia kappaleita.  

Kynttilävalmistajan tällä hetkellä lämpökynttilöissä käytettävän raaka-aineen hin-

ta on noussut korkeaksi. Tämän vuoksi kynttilävalmistaja on kiinnostunut käyttä-

mään muita, edullisempia raaka-aineita lämpökynttilän valmistuksessa. Markki-

noilla olevista uusista raaka-aineista palamisen kriteerit saavuttavan kynttilän 

valmistamisen on havaittu olevan haastavaa, ja vaatii edelleen kehitystyötä hyvän 

tuotteen takaamiseksi. Lämpökynttilää pidetäänkin yhtenä herkimmistä kynttilöis-

tä, jossa pienetkin muutokset vaikuttavat sen palo-ominaisuuksiin. 

Työn tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat lämpökynttilöiden palo-

ominaisuuksiin. Työn teoriaosassa käydään läpi kynttilänvalmistusta yleisesti, 

RAL-laatustandardin asettamat vaatimukset lämpökynttilöille sekä lämpökynttilän 

palamiseen vaikuttavat tekijät. Teoriaosassa käydään läpi myös työn kokeellisessa 

osassa käytettyjen analyysimenetelmien periaatteet. Työn kokeellisessa osassa 

tutkitaan erilaisten kynttiläraaka-aineiden koostumusta ja ominaisuuksia. Lisäksi 

tutkitaan erilaisten sydänlankojen rakennetta sekä sitä, miten eri tekijät vaikuttavat 

lämpökynttilän palamiseen. Työssä selvitetään myös muutaman markkinoilla ole-

van lämpökynttilän raaka-ainekoostumus. 
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TEORIAOSA 

2 KYNTTILÄ 

Kynttilä on valonlähde, joka koostuu yhdestä tai useammasta sydänlangasta ja 

palavasta massasta sydänlangan ympärillä (RAL 2013). Kynttilöitä valmistetaan 

sekä sisä- että ulkokäyttöön. Osa kynttilöistä valmistetaan erilliseen astiaan. Ul-

kona poltettavia astian sisältäviä kynttilöitä ovat esimerkiksi hautakynttilät sekä 

ulkotulet. Lämpökynttilä lukeutuu sisällä poltettaviin astian sisältäviin kynttilöi-

hin. Sisällä poltettavia kynttilöitä, mitkä eivät sisällä astiaa, ovat esimerkiksi kel-

luvat kynttilät sekä lieriömäiset pöytäkynttilät. (Matthäi 2004) 

Vuonna 2013 Euroopan unionin (EU) alueella tuotettiin kynttilöitä 575 tonnia. 

Samana vuonna EU:ssa kynttilöiden vienti oli 66 tonnia ja tuonti EU:n alueelle 95 

tonnia. Kynttilöitä kulutettiin yhteensä 603 tonnia, mikä tekee 1,2 kg henkeä koh-

den. (ECA 2014) 

Kynttilöiden raaka-aineiden laatua ja palo-ominaisuuksia määrittää laatustandardi 

Quality Mark for Candles. Laatustandardin mukaan hyvä kynttilä palaa kirkkaalla 

ja rauhallisella liekillä eikä nokea ja valuta. Hyvällä kynttilällä sydänlanka kaareu-

tuu ideaalisti ja palavaa massaa jää jäljelle mahdollisimman vähän. (ECA 2014) 

Laatustandardia sekä sen asettamia vaatimuksia lämpökynttilöille on esitetty tar-

kemmin kappaleessa 2.4. 

2.1 Historia 
Jo muinaiset egyptiläiset käyttivät valonlähteenä kaislasta valmistettuja soihtuja, 

joita kastettiin sulaan eläinrasvaan. Soihdut eivät sisältäneet sydänlankaa, kuten 

oikea kynttilä. Egyptiläiset alkoivat käyttää sydänlangalla varustettuja kynttilöitä 

3000 eKr. Jo tätä ennen muinaisten roomalaisten kehittämä sydänlangallinen 

kynttilä koostui rullatusta papyruksesta, jota he kastoivat useita kertoja sulaan 

taliin tai mehiläisvahaan.  Näin valmistettuja kynttilöitä käytettiin kotien valaise-

miseen, matkaajien apuna pimeällä kulkemiseen ja uskonnollisissa seremonioissa. 

Historioitsijoiden mukaan monet muut tuon ajan sivilisaatiot valmistivat kynttilä-

vahan sydänlangallisiin kynttilöihin kasveista ja hyönteisistä. (NCA 2014) 
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Keskiajalla Euroopassa esiteltiin mehiläisvahasta valmistetut kynttilät. Mehiläis-

vahapohjaiset kynttilät paloivat puhtaasti ja levittivät miellyttävää hajua toisin 

kuin aiemmin käytössä ollut eläinperäinen tali, joka tuoksui kitkerältä. Mehiläis-

vahasta valmistettuja kynttilöitä poltettiin paljon kirkon seremonioissa, mutta kal-

leutensa vuoksi vain harvat yksityiset ihmiset polttivat niitä kotona. (ECA 2014) 

Keskiajan jälkeen suuri muutos kynttilänvalmistuksessa tapahtui 1700-luvun lo-

pulla, kun valaanpääöljystä valmistettua valaanpäävahaa tuli saataville. Mehiläis-

vahan tapaan valaanpäävaha tuotti palaessaan miellyttävää hajua. Valaanpääva-

hasta valmistetut kynttilät tuottivat kirkkaamman valon. Lisäksi valaanpäävaha 

kesti korkeampia lämpötiloja ilman pehmenemistä ja taipumista. (NCA 2014) 

Suuret vaikutukset tämänpäiväiseen kynttilänvalmistuksen tapahtuivat 1800-

luvulla. Vuonna 1820 ranskalainen kemisti Michel Eugene Chevreul uutti stea-

riinihapon eläinten rasvahapoista. Steariinihaposta kehitettiin kova, kestävä ja 

puhtaasti palava steariini, joka on nykypäivänäkin suosittu kynttiläraaka-aine. 

(ECA 2014) 

Vuonna 1834 keksijä Joseph Morgan kehitti koneen, jolla voitiin valmistaa jatku-

vatoimisesti muottiin valettuja kynttilöitä. Muotti koostui sylinteristä ja liikkuvas-

ta männästä, joka työnsi jähmettyneet kynttilät pois muotista. Kynttilöiden tuo-

tannon kasvaessa kynttilöistä tuli edullinen hyödyke suurille ihmismassoille. 

(NCA 2014) 

Öljystä jalostettu parafiinivaha otettiin käyttöön 1850-luvulla. Parafiinivahaa voi-

tiin tuottaa taloudellisemmin kuin mitään muuta kynttiläraaka-ainetta. Sen huono 

puoli oli matala sulamispiste. Tämä oli kuitenkin pian korjattu, kun parafiinivahan 

kanssa sekoitettiin kovempaa steariinihappoa, jota oli hyvin saatavilla. (ECA 

2014) 

Hehkulamppujen tulon seurauksena vuonna 1879 kynttilöiden valmistaminen vä-

heni. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla kynttilät nousivat uuteen suosioon, 

koska pääraaka-aineita, parafiiniä ja steariinihappoa, syntyi runsaasti sivutuottee-

na Amerikan öljy- ja lihasäilyketeollisuudessa. (NCA 2014) 

1980-luvun puolivälissä kynttilöiden suosio jälleen kasvoi. Tällöin kynttilöiden 

käyttö koristeina, mielialan nostattajina ja annettavina lahjoina lisääntyi. Kyntti-
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löitä valmistettiin erimuotoisina, -kokoisina ja -värisinä. Kuluttajat kiinnostuivat 

myös tuoksukynttilöistä. 1990-luvulla alettiin yli vuosisadan jälkeen kehittää uu-

sia kynttiläraaka-aineita, joita ovat esimerkiksi soija- ja palmuvaha. Vielä tänäkin 

päivänä kynttilät ovat suosittuja, vaikka niitä ei enää käytetä valon päälähteenä. 

(NCA 2014) 

2.2 Valmistusmenetelmät 

Kynttilöitä valmistetaan valamalla, puristamalla, vetämällä, kastamalla ja täyttä-

mällä. Näistä menetelmistä vanhin on valaminen. Valussa sydänlanka kiinnitetään 

ensin muottiin, minkä jälkeen muotti täytetään nestemäisellä raaka-aineella. Jääh-

dytyksen jälkeen kiinteä kynttilä voidaan irrottaa muotista. Valamalla voidaan 

valmistaa erimuotoisia kynttilöitä, joita ei voida tehdä muilla valmistusmenetel-

millä. (ECA 2014) 

Puristamalla kynttilöitä voidaan valmistaa kahdella laitteistolla, tankopuristimella 

ja jauhepuristimella (ECA 2014). Tankopuristimessa syntyy jatkuvaa tankoa, kun 

rakeista raaka-ainetta ja sydänlankaa puristetaan korkeassa paineessa. Puristuksen 

jälkeen koneesta ulos tuleva tanko leikataan halutun pituiseksi. (Nussle 1971) 

Jauhepuristimessa sydänlanka ja jauhemainen kynttiläraaka-aine puristetaan yh-

deksi kynttiläksi. Laitteiston osat voivat olla vaihdettavissa siten, että samalla ko-

neella voidaan tuottaa eripituisia ja -paksuisia kynttilöitä. (ECA 2014) 

Kastamalla valmistetut kynttilät valmistuvat, kun sydänlankaa upotetaan toistu-

vasti nestemäiseen vahamassaan, kunnes kynttilä on halutun paksuinen (AECM 

2014). Kastamalla valmistetun kynttilän alaosa on yleensä yläosaa leveämpi (ECA 

2014). 

Vetämällä valmistettu kynttilä tehdään vetämällä sydänlankaa sulan raaka-

ainemassan läpi, jolloin raaka-aine muodostaa kerroksen sydänlangan ympärille. 

Vetäminen toistetaan niin monta kertaa, että kerroksia on tarpeeksi ja kynttilä on 

halutun paksuinen. Vetämällä valmistetussa kynttilässä kerrokset näkyvät samalla 

tavalla kuin puun vuosirenkaat.( ECA 2014) 

Täyttämällä valmistettu kynttilä valetaan astiaan, jonka pohjaan on kiinnitetty 

sydänlanka. Täyttämällä valmistettuja kynttilöitä ovat esimerkiksi lämpökynttilät, 

joissa käytetään yleensä alumiiniastiaa. (Hutri 2014) 
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2.3 Lämpökynttilä 
Lämpökynttilä koostuu astiasta, sydänlangan pidikkeestä, palavasta massasta sekä 

sydänlangasta, jonka päällä on vahakerros. Lämpökynttilän osat on esitetty kuvas-

sa 2.3.1. 

Kuva 2.3.1. Lämpökynttilän osat sekä valmis lämpökynttilä. Osat vasemmalta oikealle: alumiinis-
ta valmistettu lämpökynttiläastia, sydänlangan pidike, vahaamaton sydänlanka ja vahattu sydän-
lanka.  
 

Lämpökynttilät valmistetaan palamattomaan astiaan. Astiat valmistetaan esimer-

kiksi metallista, lasista tai muovista. Astian tehtävä on estää palavan massan va-

luminen. Lämpökynttilät tuotiin kynttilämarkkinoille pitämään kahvi, tee ja muut 

juomat lämpiminä. Nykyään niitä käytetään yhä enemmän tunnelman luomiseen. 

(RAL 2013) 

2.4 RAL-laatustandardin vaatimukset lämpökynttilöille 
Kynttilöiden laatustandardi on Quality Mark for Candles. Kuvassa 2.4.1 näkyvän 

laatumerkinnän myöntää European Quality Association for Candles jäsenilleen, 

mikäli heidän kynttilät täyttävät standardin asettamat laatuvaatimukset. Vaatimuk-

set koskevat kynttilän raaka-aineita, värejä, painoa, mittoja sekä palamista. (ECA 

2014) 
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Kuva 2.4.1. Tämä merkki ilmoittaa kynttilän täyttävän Quality Mark for Candles-standardin mu-
kaiset laatuvaatimukset. 
 

Laatustandardin lämpökynttilälle asettamat vaatimukset ulkonäön, mittojen ja 

palamisen suhteen on esitetty taulukossa I. Tässä työssä ei ole esitetty RAL:n eri 

raaka-aineille asettamia vaatimuksia. Taulukon I mukaiset vaatimukset esitetään, 

koska niitä käytettiin kriteereinä työn kokeellisen osan polttokokeissa. 
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TAULUKKO I. RAL-laatustandardin asettamat vaatimukset lämpökynttilälle. Vaatimukset laske-
taan testin lämpökynttilöiden keskiarvona. (RAL 2013) 

Ulkonäkö/ sydänlangan sijainti 
∙Paljaalla silmällä katsottuna kynttiläraaka-aineen pinnalla ei saa olla epäpuhta-
uksia. 
∙Sydänlanka täytyy sijoittaa keskelle. 

Mitoitus 
∙Lämpökynttilän raaka-ainekiekon korkeus saa olla maksimissaan 17 mm. 
∙Raaka-ainekiekon halkaisijan pitää olla 36–39 mm. 
∙Raaka-ainekiekon painon on oltava vähintään 12 g. 

Palokäyttäytyminen / paloaika 

∙Sytyttämisen jälkeen lämpökynttilän täytyy palaa tasaisesti kirkkaalla ja rauhal-
lisella liekillä. 
∙Liekin korkeuden tulee olla vähintään 14 mm.* 
∙Kynttilästä ei saa nousta näkyvää nokea. 
∙Noki-indeksi saa olla maksimissaan 1,0 tunnissa. 
∙Kynttilän täytyy palaa vähintään 4 tuntia.** 

∙Kun liekki sammuu, sydänlangan pää hehkuu vielä jonkin aikaa. Tällöin vapau-
tuu nokivana. Hehkumisen täytyy loppua 10 sekunnissa. 

∙Kynttilä ei saa sammua itsestään ennen kuin vahaa on jäljellä vain vähän. Raa-
ka-ainejäännös saa olla maksimissaan 2 g. 
*Liekin korkeus mitataan nesteen pinnasta liekin päähän. Ennen kuin raaka-aine 
on täysin nestemäinen ja 5 minuuttia ennen kynttilän sammumista itsestään liekin 
korkeus voi vaihdella. Vaatimuksen tulee täyttyä tälle välille jäävänä ajanjaksona. 
** Yksittäinen kynttilä saa alittaa 4 h paloajan korkeintaan 15 minuutilla. 
 

Palotestit tehdään huoneessa, jonka lämpötila on 20–25 °C ja jossa ei käy veto. 

Lämpökynttilät poltetaan lämpöä kestävällä, palamattomalla alustalla. Alustan 

materiaalin tulee olla mahdollisimman vähän lämpöä johtava, jolloin minimoidaan 

alustan vaikutus palamiseen. Tästä syystä metalli- ja kaakelialustat eivät ole sopi-

via. (RAL 2013) 
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3 PALAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Lämpökynttilän palamiseen vaikuttavat esimerkiksi käytetty raaka-aine, sydän-

lanka, raaka-aineen viskositeetti sekä liekin korkeus. Seuraavissa kappaleissa on 

esitetty tarkemmin näitä tekijöitä.   

3.1 Raaka-aineet 
Kynttiläraaka-aineita ovat parafiinivaha, steariini, mehiläisvaha ja kovetetut ras-

vat. Kuvasta 3.1.1 havaitaan, että parafiini on ylivoimaisesti käytetyin kynttiläraa-

ka-aine. Tämän jälkeen tulevat steariini, rasvat, mehiläisvaha ja muut raaka-

aineet. Hinta, saatavuus, soveltuvuus tuotantomenetelmiin ja vaikutus tuotteen 

palo-ominaisuuksiin vaikuttavat raaka-ainevalintaan. (Matthäi 2004) 

Kuva 3.1.1. Kynttiläraaka-aineiden käytön jakaantuminen (Matthäi 2004). 
 

3.1.1 Parafiinivaha 
Parafiineiksi kutsutaan suoraketjuisia tai haaroittuneita, tyydyttyneitä orgaanisia 

yhdisteitä, joiden rakenne voidaan ilmoittaa kaavalla CnH2n+2. Hiiliketjun pituu-

desta riippuen parafiinit voivat olla huoneenlämmössä kaasumaisia, nestemäisiä 

tai kiinteitä. Yksinkertaisin kaasumainen parafiini on metaani, CH4 ja yksinkertai-

sin nestemäinen parafiini on n-pentaani, C5H12. Yksinkertaisin huoneenlämmössä 

kiinteänä esiintyvä parafiini on n-heksadekaani, C16H34. (Freund 1982).   

85 %7 %

2 %
4 % 2 %

Parafiinivaha

Steariini

Mehiläisvaha

Rasvat

Muut
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Parafiinivaha on erilaisten hiilivetyryhmien seos ja se on huoneenlämmössä kiin-

teää (Freund 1982). Parafiinivaha on mautonta, hajutonta ja läpikuultavaa (Hos-

sain 2009). Parafiinivahat voidaan jakaa kahteen ryhmään, suurikiteisiin ja mikro-

kiteisiin parafiinivahoihin. Suurikiteinen parafiinivaha koostuu pääosin alkaaneis-

ta, joiden hiiliketjun pituus vaihtelee 18–30 hiilen välillä. Iso-alkaanien ja syklo-

alkaanien määrä on vähäinen. Suurikiteisen parafiinivahan kiteet ovat muodoltaan 

levymäisiä ja neulamaisia. Mikrokiteisissä parafiinivahoissa on suuri määrä iso-

alkaaneja ja pitkän alkyylisivuketjun sisältäviä sykloalkaaneja normaalien alkaa-

nien lisäksi. Suurin osa mikrokiteisen vahan hiiliketjujen pituuksista vaihtelee 

välillä 40-55. (Freund 1982) Kynttilöissä käytetään yleensä suurikiteistä para-

fiinivahaa hiiliketjujen pituuksien vaihdellessa 20:stä 40 hiileen (SasolWax A). 

Kuvassa 3.1.2 on esitetty esimerkkejä parafiinivahan sisältämistä yhdisteistä ja 

taulukossa II parafiinivahan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. 

 
Kuva 3.1.2. Esimerkkejä yhdisteistä, joita parafiinivaha sisältää (Matthäi 2004). 
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Taulukko II. Kynttilöihin käytettävän parafiinivahan ominaisuuksia (Hamins 2005). 

Ominaisuus Arvo 
Hiililuku, alue 19-36 
Moolimassa (keskiarvo) 350-420 kg/kmol 
Sulamispiste 48-68 ˚C 
Jähmettymispiste 66-69 ˚C 
Leimahduspiste 204-271 ˚C 
Syttymispiste 238-263 ˚C 
Kiehumispiste 350-430 ˚C 
Öljyn määrä (keskiarvo) 0,1-0,5 % 

Tiheys (huoneenlämpö) 865-913 kg/m3 

Tiheys (82 ˚C) 766-770 kg/m3 

Kinemaattinen viskositeetti (100 ˚C) 3,1-7.1 mm2/s 
Sulan vahan lämpötila 
(keskiarvo, sydänlangan ympärillä) 

82-85 ˚C 

 

Parafiinivaha syntyy sivutuotteena raaka-öljyn jalostuksessa (Wang 2007). Raaka-

öljyn parafiinivahapitoisuus riippuu raaka-öljyn alkuperästä (Asinger 1968). Eni-

ten parafiinivahaa raakaöljyssä esiintyy Aasiassa ja Etelä-Ameriassa (SasolWax 

B). Parafiinivahaa voidaan valmistaa myös synteettisesti Fischer-Tropsch-

synteesillä, mutta kynttilän valmistuksessa käytettävä parafiinivaha on usein raa-

kaöljypohjaista (Matthäi 2004).  

Vuonna 2011 maailmassa tuotettiin parafiinivahaa 3,12 miljoonaa tonnia. Suurinta 

tuotanto on USA:ssa, Kanadassa, Kiinassa ja Länsi-Euroopassa. Kyseisenä vuon-

na kynttilöiden valmistamiseen käytettiin parafiinivahaa 1,47 miljoonaa tonnia eli 

lähes puolet tuotetusta parafiinivahasta. (Wei 2012) 

Parafiinivahaa käytetään myös paperin päällystykseen sekä voiteluaineiden, väri-

liitujen, sähköeristysten, lattian kiillotusaineiden ja valokuvien valmistukseen 

(Hossain 2009). Lisäksi parafiinivahaa esiintyy elintarvikkeiden pakkausmateriaa-

leissa, lääkkeissä ja kosmetiikassa (Guthrie 1960). 

3.1.2 Steariini 
Steariini on erilaisten rasvahappojen seos. Pääosin steariini koostuu palmitiini- ja 

steariinihaposta. (Matthäi 2004) Parafiinivahan ollessa läpikuultava, on steariini 

puolestaan läpikuultamaton ja täyteläisen valkoinen (Willhöft 2000). Palmitiini- ja 
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steariinihapon rakennetta esittävät viivakaavat on esitetty kuvassa 3.1.3 ja fysikaa-

lisia sekä kemiallisia ominaisuuksia taulukossa III. 

 
Kuva 3.1.3. Steariini- ja palmitiinihapon viivakaavat (Matthäi 2004). 
 

TAULUKKO III. Steariini- ja palmitiinihapon fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. (Brock-
mann 2000, Noureddini 1992) 
Ominaisuus Palmitiinihappo Steariinihappo 

Molekyylikaava C16H32O2 C18H36O2 

Moolimassa 256,43 g/mol 284,49 g/mol 

Sulamispiste 62,9 ˚C 69,6 ˚C 

Kiehumispiste (p, kPa) 210,6 ˚C (1,33) 228,7 ˚C (1,33) 

Tiheys  841,4 kg/m3 838,0 kg/m3 

Neutralointiluku 218 197 

Dynaaminen viskositeetti (98,9 ˚C) 4,13 cP 5,08 cP 
 

Tärkein steariinin ominaisuuksiin vaikuttava asia on palmitiini- ja steariinihapon 

suhde. Suhde vaikuttaa steariinin tiheyteen, kovuuteen, kiderakenteeseen, supis-

tumiseen, sulamispisteeseen ja tiitteriin. (Peters 1950) Kun sulassa muodossa ole-

va rasvahappo jäähtyy, lämpötila ensin laskee, jonka jälkeen se pysyy hetken va-

kiona, ja tämän jälkeen lämpötila kohoaa. Lämpötilan nousu johtuu kiteytysläm-

mön vapautumisesta aineen kiteytyessä. Tiitteri on korkein saavutettu lämpötila 

ennen kuin lämpötila alkaa laskea uudelleen. (Jennings 1931) 
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Petersin ja Clarkin (Peters 1950) mukaan steariini- ja palmitiinihapposeoksen ki-

teet ovat selvästi suurempia seoksen koostumuksen ollessa 40/60 % -50/50 % 

steariini-/palmitiinihappoa. Raja on hyvin tarkka, sillä seoksen koostumuksen 

ollessa 39/61 % ja 51/49 % steariini-/palmitiinihappoa, kiteet olivat pienempiä. 

Steariinin supistuminen sen muuttuessa sulasta kiinteäksi aineeksi on tärkeää 

etenkin valmistettaessa kynttilöitä valamalla. Supistumisen ansiosta kynttilät ir-

toavat helposti muoteista. Peters ja Clark (Peters 1950) tutkivat supistumista stea-

riini- ja palmitiinihapon eri seossuhteilla. Tutkimuksen mukaan seos ei supistu, 

jos seoksen koostumus on välillä 50–40 % steariinihappoa ja 50–60 % palmitiini-

happoa. Supistuminen on suurinta, noin 4 %, kun seoksessa on 85 % steariinihap-

poa ja 15 % palmitiinihappoa. 

Palmitiini- ja steariinihapposeoksen sulamispisteen sekä tiitterin minimi saavute-

taan seossuhteella 30 % steariinihappoa ja 70 % palmitiinihappoa. Tällöin sula-

mispiste on noin 54,5 °C ja tiitteri 54,2 °C. Tiitteri on lähes vakio, noin 55,5 °C, 

jos seoksen koostumus on välillä 50–40 % steariinihappoa ja 50–60 % palmitiini-

happoa. Oleiini- ja myristiinihapon lisääminen palmitiini- ja steariinihapon seok-

seen alentaa tiitteripistettä. (Peters 1950) 

Steariini voi olla eläin- tai kasviperäistä. Eläinperäisen steariinin raaka-aine on 

yleensä naudan ja porsaan tali. Kasviperäistä steariinia valmistetaan kasvirasvoista 

ja – öljyistä. Nykyään kynttiläteollisuudessa käytetään pääosin kasviperäistä stea-

riinia palmuöljyn ollessa eniten käytetty kasviperäinen raaka-aine. (Matthäi 2004) 

Taulukossa IV on esitetty erilaisten kasvi- ja eläinperäisten steariiniraaka-aineiden 

rasvahappokoostumuksia.  
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TAULUKKO IV. Kasvi- ja eläinperäisten raaka-aineiden rasvahappokoostumus. Arvot ovat mas-
saprosentteja. (Brockmann 2000) 

Rasvahappo 
(triviaalinimi) 

Hiiliatomi-
en määrä 

Kaksois-
sidokset 

Pal-
mu-
öljy 

Soija-
öljy 

Va-
laan-
öljy 

Naudan 
tali 

Kapronihappo C6 0 

Kapryylihappo C8 0 

Kapriinihappo C10 0 

Lauriinihappo C12 0 

Myristiinihappo C14 0 0-2 * 7-11 1-6 

Palmitiinihappo C16 0 38-48 7-12 10-16 20-37 

Steariinihappo C18 0 3-6 2-3 1-5 15-30 

Arakidihappo C20 0 0-1 0-3 * 

Beheenihappo C22 0 * 
Lignoseriinihap-
po 

C24 0 
    

Lauroleiinihap-
po 

C12 1 
    

Myristolei-
inihappo 

C14 1 
  

1-3 
 

Palmitolei-
inihappo 

C16 1 
 

* 8-15 1-9 

Oleiinihappo C18 1 38-44 20-30 22-35 20-50 

Gadoleiinihappo C20 1 0-1 8-12 

Erukahappo C22 1 1-5 
Risinoleiinihap-
po 

C18 1 
    

Linolihappo C18 2 9-12 45-58 2-9 0-5 

Linoleenihappo C18 3 4-10 0-1 0-3 

Tyydyttymätön 
rasvahappo 

C20 2-6 
  

10-20 * 

Tyydyttymätön 
rasvahappo 

C22 3-6 
  

5-15 
 

* havaintoja 
 

Taulukosta IV havaitaan, että palmitiinihappoa esiintyy raaka-aineissa runsaam-

min kuin steariinihappoa. Eläinperäisessä naudan talissa steariinihappoa esiintyy 

moninkertaisesti enemmän verrattuna muihin raaka-aineisiin. Palmitiini- ja stea-

riinihapon lisäksi raaka-aineissa esiintyy runsaasti myös oleiinihappoa. 
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Rasvahapot esiintyvät luonnon raaka-aineissa triglyserideinä (Matthäi 2004). Ku-

vassa 3.1.4 esitetty triglyseridien hydrolysointi on vanhin ja käytetyin tapa valmis-

taa rasvahappoja. Korkeassa paineessa ja lämpötilassa veden läsnä ollessa tri-

glyseridi jakautuu kolmeksi rasvahappomolekyyliksi ja yhdeksi glyserolimolekyy-

liksi. (Lai 2012) Hydrolyysin jälkeen rasvahapot ja glyserolit erotetaan, jonka 

jälkeen rasvahappoja hydrataan (Matthäi 2004). Hydrauksessa rasvahappoihin 

liitetään vetyä. Hydrauksen tarkoitus on vähentää rasvahappojen sisältämien kak-

soissidosten määrää.  (Pryde 1979) Seuraavaksi eri rasvahapot erotetaan omiksi 

jakeiksi tislaamalla, jonka jälkeen muodostetaan erilaisia steariiniseoksia (Matthäi 

2004). 

 
Kuva 3.1.4. Rasvahappojen muodostaminen triglyserideistä hydrolysoimalla (Lai 2012). 
 

Rasvahappoja voidaan valmistaa triglyserideistä myös kaksivaiheisella alkalisella 

hydrolyysillä sekä lipaasientsyymihydrolyysillä. Nämä menetelmät ovat kuitenkin 

vähemmän käytettyjä. Alkalisen hydrolyysin ensimmäisessä vaiheessa triglyseri-

dit pilkkoutuvat natriumhydroksidin (NaOH) ja veden läsnä ollessa rasvahapon 

natriumsuoloiksi ja glyseroliksi. Tämän jälkeen rasvahapon natriumsuolat neutra-

lisoidaan rasvahapoiksi epäorgaanisella hapolla, esimerkiksi suolahapolla (HCl). 

Käytettäessä neutralointireaktiossa HCl:ää syntyy rasvahappomolekyylien lisäksi 

myös natriumkloridia (NaCl). Lipaasientsyymihydrolyysissa lipaasientsyymin 

vesiliuos ja öljyfaasi muodostavat neste-neste dispersion. Lipaasientsyymi toimii 

katalyyttinä triglyseridien pilkkoutuessa rasvahapoiksi ja glyseroliksi kahden nes-

teen rajapinnalla.  (Lai 2012). 

3.1.3 Kovetetut rasvat 
Palmu- ja soijavaha ovat esimerkkejä palmu- ja soijaöljystä johdetuista kovete-

tuista rasvoista. Niitä ruvettiin käyttämään kynttilöiden raaka-aineina 1990-
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luvulla. Kun uusiutumattoman, öljypohjaisen parafiinin tuotantomäärät tulevai-

suudessa putoavat, on seurauksena hintojen kohoaminen saatavuuden heikentyes-

sä. Tämän vuoksi kynttilävalmistajat ovat kiinnostuneet halvemmista, uusiutuvista 

ja paremmin saatavissa olevista raaka-aineista. (Guziałowska-Tic 2013) 

Kynttiläteollisuudessa esiintyy useita erinimisiä palmupohjaisia kynttiläraaka-

aineita. Tämän työn kokeellisessa osassa tutkitaan palmuöljyä, palmusteariinia ja 

palmuvahaa, jonka vuoksi niistä kerrotaan tässä kappaleessa. Tässä työssä ei tutki-

ta soijapohjaisia kynttiläraaka-aineita, jonka vuoksi niihin ei myöskään perehdytä 

tarkemmin. Työssä ei myöskään perehdytä palmuydinöljyyn, jota saadaan öljy-

palmun hedelmän sisällä olevasta ytimestä. 

Palmu- ja soijaöljy ovat tuotetuimmat kasviöljyt maailmassa. Palmuöljyä tuotet-

tiin vuonna 2007 noin 40 ja soijaöljyä noin 36 miljoonaa tonnia.  Muita kasviöljy-

jä tuotetaan selvästi vähemmän. Maailmassa tuotetusta palmuöljystä 80–85 % 

tuotetaan Malesiassa ja Indonesiassa. Pienempiä määriä tuotetaan Saharan etelä-

puolisessa Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.  (Rosillo-Calle 2009) Tuotetusta pal-

muöljystä 85–90 % käytetään elintarvikesovelluksiin. 10- 15 % käytetään muihin 

kuin ruoaksi tarkoitettuihin sovelluksiin. (Lai 2012) 

Palmuöljy saadaan öljypalmun hedelmästä. Huoneenlämmössä palmuöljy on puo-

likiinteää. Palmuöljy koostuu pääosin triglyserideistä. Triglyseridien lisäksi öljys-

sä on myös di- ja monoglyseridejä. Palmuöljyssä on myös vähäinen määrä vapaita 

rasvahappoja, karotenoideja, tokoferoleita, tokotrioneleita, steroleita, fosfolipide-

jä, glykolipidejä, terpeenejä ja alifaattisia hiilivetyjä. (Hamilton 1995) Taulukossa 

V on esitetty malesialaisen Tenera-palmuöljyn triglyseridikoostumus. Taulukossa 

esitettyjen rasvahappojen rakenne on esitetty luvussa 3.1.2 taulukossa IV. Esi-

merkki triglyseridien rakenteesta on esitetty saman luvun kuvassa 3.1.4. 
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TAULUKKO V. Malesialaisen Tenera-palmuöljyn triglyseridikoostumus (mol-%) (Hamilton 
1995). 

Ei kaksoissi-
doksia 

1 kaksoissidos
2 kaksoissidos-

ta 
3 kaksoissi-

dosta 
4 tai useampi 
kaksoissidos 

MPP 0,29 MOP 0,83 MLP 0,26 MLO 0,14 PLL 1,08 
PMP 0,22 MPO 0,15 MOO 0,43 PLO 6,59 OLO 1,71 
PPP 6,91 POP 20,02 PLP 6,36 POL 3,39 OOL 1,76 
PSP 0,66 POS 3,50 PLS 1,11 SLO 0,60 OLL 0,56 
PPS 1,21 PMO 0,22 PPL 1,17 SOL 0,30 LOL 0,14 
PSS 0,12 PPO 7,16 OSL 0,11 OOO 5,38 Muut 0,14 
Muut 0,16 PSO 0,68 SPL 0,10 OPL 0,61 

SOS 0,15 POO 20,54 Muut 0,15 
SPO 0,63 SOO 1,81 
Muut 0,34 OPO 1,86 

OSO 0,86 
Muut 0,19 

Yht. 9,57 Yht.33,68 Yht. 34,12 Yht. 17,16 Yht. 5,47 
L: linoleenihappo, M: myristiinihappo, O: oleiinihappo, P: palmitiinihappo, S: 
steariinihappo 
 

Taulukosta V havaitaan, että suurin osa palmuöljyssä esiintyvistä triglyserideistä 

sisältävät yhden tai kaksi kaksoissidosta. Triglyseridien POP ja POO osuus on yli 

40 mol- % palmuöljyssä esiintyvistä triglyserideistä. Näiden jälkeen tulevat trig-

lyseridit PPP, PPO, PLP, PLO ja OOO noin 6-7 mol-%:n osuuksillaan. Muiden 

triglyseridien osuudet ovat vähäisiä.  

Kun palmuöljyä fraktioidaan, syntyy nestemäistä palmuoleiinia ja kiinteää palmu-

steariinia. Fraktiointiprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on kiteytys 

ja toinen vaihe palmusteariinin erottaminen palmuoleiinista. (Hamilton 1995) 

Taulukossa VI on esitetty palmuoleiinin ja – steariinin rasvahappokoostumus. 

Palmuöljyn rasvahappokoostumus esitettiin luvussa 3.1.2 taulukossa IV.  
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TAULUKKO VI. Palmuoleiinin ja – steariinin rasvahappokoostumus. Tiedot on saatu analysoi-
malla 193 palmuoleiininäytettä ja 150 palmusteariininäytettä. (Hamilton 1995) 

Rasvahappo  
(triviaalinimi) 

Hiiliatomien 
määrä 

Kaksois-
sidokset 

Palmuoleiini Palmusteariini 

Lauriinihappo C12 0 0,1-1,1 0,1-0,6 

Myristiinihappo C14 0 0,9-1,4 1,1–1,9 

Palmitiinihappo C16 0 37,9–41,7 7,2–73,8 

Steariinihappo C18 0 4,0–4,8 4,4–5,6 

Arakidihappo C20 0 0,2-0,5 0,1-0,6 

Palmitoleiinihappo C16 1 0,1-0,4 0,05-2 

Oleiinihappo C18 1 40,7–43,9 15,9–37,0 

Linolihappo C18 2 10,4–13,4 3,2–9,8 

Linoleenihappo C18 3 0,1-0,6 0,1-0,6 
 

Koska palmuoleiini ja – steariini ovat jalostettu palmuöljystä, on niiden rasvahap-

pokoostumus samankaltainen kuin palmuöljyllä. Taulukosta VI havaitaan, että 

palmusteariinin koostumus on paljon vaihtelevampi kuin palmuoleiinin. 

Palmuvahana pidetään tuotetta, joka valmistetaan palmuöljystä, kovetetusta pal-

murasvasta, rasvahapoista, estereistä ja alkoholeista. Palmuvaha voi muodostua 

kaikista näistä komponenteista tai vaan osasta niitä. Kynttilöissä käytetyt palmu-

vahat voivat olla pehmeitä tai kovia ja niiden väri voi vaihdella valkoisesta keller-

tävään.  Palmuvahoilla on taipumus muuttaa väriään auringonvalossa. (SasolWax 

C) 

Pelkästä palmuvahasta voidaan valmistaa kynttilöitä vain valamalla tai täyttämäl-

lä. Palmuvahan ja parafiinin seoksesta kynttilöitä voidaan valmistaa myös puris-

tamalla. Palmuvahan käyttö tulevaisuudessa kynttiläteollisuudessa riippuu sen 

hinnasta verrattuna parafiinivahaan, parafiinivahan saatavuudesta, uusiutuvien 

raaka-aineiden trendistä sekä palmuöljyn käytöstä biodieselin valmistukseen. (Sa-

solWax C) 

3.1.4 Mehiläisvaha 
Mehiläisvaha on vanhin tunnettu kynttiläraaka-aine. Se on mehiläisten aineen-

vaihduntatuote, josta valmistetaan hunajakennot. (Matthäi 2004) Mehiläisvahan 

väri voi vaihdella vaaleankeltaisesta tummanruskeaan ja jopa mustaan (Namdar 

2007). Mehiläisvahan sulamispiste on 62-65 ˚C (Hossain 2009). 
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Yleisin mehiläisvahan komponentti on pitkäketjuisen karboksyylihapon ja pitkä-

ketjuisen alkoholin muodostama esteri. 70 % mehiläisvahan painosta kostuu näis-

tä estereistä. Loppuosa on suurimmaksi osaksi rasvahappoja ja n-alkaaneja. Ras-

vahapot ovat pääosin palmitiini-, steariini- ja lignoseriinihappoja. n-alkaanien 

hiiliketjut koostuvat pääosin 23–31 hiilestä.  (Namdar 2007) 

Kynttiläraaka-aineena toimimisen lisäksi mehiläisvahaa käytetään elintarvikkeissa 

(Mellema 2009). Sitä käytetään myös mm. huonekalu- ja lattiavahoissa, kengän-

kiillokkeissa ja kosmetiikassa (Hossain 2009). Mehiläisvahan vähäinen saatavuus 

nostaa tuotteen hintaa eikä se siksi ole suurilla kynttilävalmistajilla raaka-

ainevaihtoehto. 

3.2 Sydänlangat 
Kynttilöiden sydänlangat valmistetaan puuvillakuiduista punomalla (Willhöft 

2000). Sekaan voidaan laittaa myös paperikuituja. Paperikuidut tekevät sydänlan-

goista mekaanisesti kestävämpiä ja estävät sydänlangan pään liiallista kiertymistä. 

(West 2013) Aiemmin joissakin sydänlangoissa käytettiin lyijyä sisältäviä säikei-

tä. Lyijyn vuoksi langat pysyivät paremmin pystyssä. Lyijystä on kuitenkin nyky-

ään luovuttu, koska kynttilöitä poltettaessa vapautui myrkyllisiä lyijyhöyryjä. 

(Rohrig 2007) 

Sydänlanka vaikuttaa kynttilän raaka-aineen sulamiseen, höyrystymiseen ja pala-

miseen. Sydänlangan tehtävä on kuljettaa nestemäinen raaka-aine paloalueelle. 

Neste liikkuu sydänlangan läpi kapillaari-ilmiön vuoksi. (Willhöft 2000) Kapillaa-

ri-ilmiö johtuu siitä, että raaka-ainemolekyylien ja sydänlangan kuitujen väliset 

voimat eli adheesio on voimakkaampaa kuin voimat raaka-ainemolekyylien välillä 

eli koheesio. (Rohrig 2007)  

Johtava kynttilän sydänlankojen valmistaja on saksalainen Westdeutche Dochtfa-

brik, joka tunnetaan nimellä Wedo (Wedo A). Kuvasta 3.2.1 nähdään, että vielä 

1980 luvulla heillä oli tuotannossaan vain litteitä ja pyöreitä sydänlankoja, joista 

litteiden osuus oli suuri. Lankoja oli tuolloin 60 erilaista. Yli 30 vuoden jälkeen 

erilaisia sydänlankoja on satoja. Litteiden lankojen määrä on vähentynyt ja pyöre-

ät langat ovat hävinneet lähes kokonaan. Näiden tilalle on tullut erikoislankoja ja 

R-lankoja. Erilaisten kemiallisten käsittelyjen määrä on myös kasvanut. (Wedo B)  
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Kuva 3.2.1. Wedon erilaisten sydänlankojen osuudet 1980 ja 2013 (Wedo B). 
 

Litteät langat punotaan kolmesta säiekimpusta ja kussakin säiekimpussa on yhtä 

monta yksittäistä säiettä. Litteiden lankojen edut ovat niiden yksinkertaisessa ra-

kenteessa ja soveltuvuudessa kaikkiin kynttilän valmistusmenetelmiin. Niiden 

haittana on huono fysikaalinen kestävyys nestemäisessä raaka-aineessa. (Wedo B) 

Pyöreät langat punotaan yleensä siten, että yhden säiekimpun ympärille punotaan 

kahdeksan säiekimppua. Kussakin säiekimpussa on yhtä monta säiettä. Wedolla 

pyöreiden lankojen punonnassa lisätään kaksi epäsymmetrisesti asetettua säiettä, 

jotka pitävät langan asennon oikeana. Pyöreiden lankojen etu on niiden hyvä fysi-

kaalinen kestävyys. Pyöreiden lankojen haittana on usein se, että lanka ei kaareu-

du vaan jää liian pystyyn. Pyöreät langat eivät sovellu kaikkiin kynttilöiden val-

mistusmenetelmiin, sillä joissakin valmistusmenetelmissä keskellä oleva säie-

kimppu ja kaksi erillistä säiettä menevät poikki. (Wedo B) 

Wedon erikoislankoihin kuuluu esimerkiksi litteät langat, joihin lisätään erikois-

säikeitä. Näillä säikeillä parannetaan langan kestävyyttä. Lisättävät säikeet voivat 

olla esimerkiksi paperikuituja tai metallipölyllä päällystettyjä. Wedon R-langat 

punotaan eri tavalla kuin litteät ja pyöreät langat. R-langat on kehitetty kasvatta-

maan pyörivien muottikoneiden käyttöperiodia. (Wedo B) 

Sydänlangoissa käytettäviä kemikaaleja ovat esimerkiksi ammoniumnitraatti 

(NH4NO3), ammoniumfosfaatti ((NH4)3PO4), ammoniumsulfaatti ((NH4)2SO4), 
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kaliumkloridi (KCl), kaliumnitraatti (KNO3), booraksi (B4Na2O7) ja boorihappo 

(H3BO3). Kemiallisen käsittelyn ansiosta lanka ei jää hehkumaan, kun kynttilä on 

sammutettu. Lisäksi kemiallinen käsittely säännöstelee langan palamista eli lanka 

lyhenee itsestään kynttilän palaessa.  Kemikaalit toimivat myös hapen kuljettajina 

ja helpottavat saavuttamaan täydellisen palamisen. (Willhöft 2000) 

Kemikaalikäsittelyn tarkoitus on myös suojata lankaa kynttiläraaka-aineissa esiin-

tyviltä hapoilta. Tämän vuoksi eri raaka-aineille käytetään erilailla käsiteltyä lan-

kaa. Jos parafiinista valmistettua kynttilää poltetaan sydänlangalla, joka on tarkoi-

tettu steariinille, lanka ei lyhene itsestään. Jos taas steariinista valmistettua kyntti-

lää poltetaan sydänlangalla, joka on käsitelty parafiinille, steariinissa esiintyvät 

hapot kuluttavat langan pois. (Wedo B) 

3.3 Viskositeetti 
Kokeellisessa osassa tutkitaan erilaisten kynttiläraaka-aineiden viskositeetteja. 

Kappaleessa 7.1.4 esitettyjen tulosten mukaan palmupohjaisilla raaka-aineilla on 

korkeimmat viskositeetit. Seuraavaksi korkein viskositeetti on steariinilla ja mata-

lin parafiinilla.  

Raaka-aineen viskositeetilla on vaikutus sydänlangan valintaan. Mitä korkeampi 

viskositeetti on, sitä paksumpi lanka valitaan. (West 2013) Palmupohjaisista raa-

ka-aineista valmistetuille kynttilöille valitaan siis paksumpi lanka kuin matalavis-

koosisille parafiinikynttilöille. 

3.4 Liekin korkeus 
Raaka-aineen massa, liekin korkeus ja paloaika ovat toisistaan riippuvaisia. Mitä 

korkeampi liekki on, sitä suurempi on raaka-aineen kulutus. Tällöin suurella lie-

killä palavan kynttilän palo-aika on lyhyempi kuin pienellä liekillä palavan kyntti-

län. Jos liekin korkeus on matala, raaka-aineen kulutus on vähäisempää ja tällöin 

palo-aika pidempi. (Matthäi A) 

Jos tietyllä sydänlangalla saadaan liian suuret liekin korkeudet, voidaan liekin 

korkeutta madaltaa nostamalla raaka-aineen viskositeettia.  
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3.5 Muut palamiseen vaikuttavat tekijät 
Lämpökynttilöiden palamiseen vaikuttavat myös lankavaha, polttoalusta, poltto-

olosuhteet, lämpökynttiläastian korkeus ja profiili sekä sydänlangan pidike (Matt-

häi A). 

Lämpökynttilöiden sydänlangat päällystetään lankavahalla. Lankavahan sulamis-

piste on kynttiläraaka-aineen sulamispistettä korkeampi. Lankavahan vuoksi sy-

dänlanka pysyy paremmin pystyssä, kun raaka-aine muuttuu kokonaan sulaksi 

palon edetessä. (Hutri 2014) 

Erilaisilla lankavahalaaduilla on vaikutusta raaka-aineen kulutukseen (Matthäi A). 

Lisäksi lankavahan tulisi olla levittynyt mahdollisimman tasaisesti sydänlangan 

ympärille. Jos lankavaha on levittynyt toispuoleisesti, sydänlanka jää liian pys-

tyyn ja tällöin helposti muodostuu hiilipallo sydänlangan päähän. (West 2013) 

Kynttilöiden polttoalusta vaikuttaa paloaikaan. Poltettaessa kynttilöitä metallialus-

talla paloajat jäävät lyhyemmiksi kuin lasialustalla. Myös raaka-ainejäännökset 

ovat suurempia metallialustalla. (Matthäi A) 

Poltto-olosuhteilla, kuten esim. vedolla on vaikutusta kynttilän palamiseen. We-

don tutkimuksessa lämpökynttilä altistettiin vedolle kolmeksi minuutiksi sytyttä-

misen jälkeen. Altistuksen jälkeen kynttilän liekin korkeus oli korkeampi kuin 

koko ajan vedottomassa paikassa palaneella kynttilällä. (Matthäi A) 
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4 ANALYYTTISET MENETELMÄT 
Seuraavissa kappaleissa on esitelty tässä tutkimuksessa kynttiläraaka-aineiden 

analysointiin käytettyjen analyyttisten menetelmien periaatteet.  

4.1 Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia 

Infrapunaspektroskopia (IR-spektroskopia) on yksi spektrometrisistä analyysime-

netelmistä, joilla tutkitaan aineen ja säteilyn välistä vuorovaikutusta, joita säätele-

vät kvanttimekaniikan lait (Lehtonen 2004). IR-spektrometriaa hyödynnetään ai-

neiden tunnistuksessa ja molekyylien rakenteiden selvittämisessä. IR-spektri on 

jokaiselle aineelle ominainen ja siksi sitä kutsutaan aineen ”sormenjäljeksi”. IR-

spektrin avulla voidaan selvittää näytteen sisältämät atomit ja atomiryhmät sekä 

atomien väliset sidokset. Spektristä nähdään myös mitä aineita näyte ei sisällä. 

(Jaarinen 2005) 

Sähkömagneettisen säteilyn spektrissä infrapuna-alue on näkyvän valon ja mikro-

aaltoalueen välissä. Kun IR-säteily absorboituu aineeseen, siirtyy energia värähte-

lytilassa oleville kemiallisille sidoksille, jolloin niiden värähtelyenergia kasvaa. 

Molekyylissa esiintyvillä sidoksilla on ominaisia perusvärähdystiloja, mihin pe-

rustuu aineen kyky absorboida IR-säteilyä. IR-säteilyn absorptio tapahtuu, jos 

molekyyliin osuvan IR-säteilyn energia vastaa näiden tilojen välistä energiaeroa. 

Spektrissä absorptio näkyy absorptiojuovana kyseistä energia-arvoa vastaavalla 

aaltoluvulla. (Lehtonen 2004) 

Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia-laitteiston (FTIR-laitteiston) pääkom-

ponentit on esitetty kuvassa 4.1.1. FTIR-spektrometreissa on interferometri, jolla 

mitataan interferenssikuvio. Interferenssikuvio muutetaan matemaattisen, tietoko-

neilla tehtävän Fourier-muunnoksen avulla spektriksi. Interferometri koostuu kiin-

teästä ja liikkuvasta peilistä, säteenjakajasta ja ilmaisimesta. (Jaarinen 2005) 
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Kuva 4.1.1. FTIR-laitteiston toimintaperiaate (Jaarinen 2005). 
 

Säteilylähteestä IR-säteily menee interferometriin. Interferometrissa säteily ja-

kaantuu kahteen yhtä intensiiviseen osaan säteenjakajan ansiosta, minkä jälkeen 

säteet heijastuvat kiinteästä ja liikkuvasta peilistä takaisin säteenjakajaan. Interfe-

renssikuvio syntyy säteiden yhdistyessä, jolloin säteet ovat kulkeneet eripituisia 

matkoja. Interferometriltä IR-säde kulkee näytteeseen, jossa IR-säteilyn absorptio 

tapahtuu. Siitä säde jatkaa matkaa ilmaisimelle eli detektorille. (Jaarinen 2005) 

Tässä työssä FTIR:n näytetekniikkoina käytettiin vaimennettua kokonaisheijastus-

tekniikkaa (ATR-tekniikka, attenuated total reflection) sekä kaliumbromiditek-

niikkaa (KBr-tekniikka). ATR-tekniikassa IR-säde ei läpäise näytettä vaan säde 

kulkee lyhyen matkan näytteessä ja heijastuu takaisin. Tällöin näytteen pinnasta 

saadaan absorptiospektri. KBr-tekniikkaa käytettiin näytteille, jotka huoneenläm-

mössä olivat niin pehmeitä, että ATR-FTIR-mittausta ei voitu tehdä. KBr-

tekniikassa säde menee näytteen läpi ja siinä mitataan säteilyn intensiteettiä. (Jaa-

rinen 2005) 

4.2 Kaasukromatografia 
Kaasukromatografia (GC) on yksi kromatografisista erotustekniikoista. Kromato-

grafialla tarkoitetaan fysikaalista erotusmenetelmää, jossa analyytit jakaantuvat 

kahden eri faasin välille. Faasit ovat stationaarifaasi ja liikkuva faasi. Stationaari-

faasilla tarkoitetaan paikoillaan pysyvää faasia. Kaasukromatografian lisäksi kro-

matografisia menetelmiä ovat neste- ja ylikriittinen kromatografia. (Riekkola 

2002) 
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Kaasukromatografiassa kaasu toimii liikkuvana faasina ja neste tai kiinteä aine 

stationaarifaasina. Jos stationaarifaasi on neste, puhutaan kaasu-

nestekromatografiasta (GLC, gas-liguid chromatography). Kaasu-

nestekromatografiaa käytetään yleisemmin verrattuna kaasu-

kiinteäainekromatografiaan (GSC, gas solid chromatography), jossa stationaari-

faasi on kiinteä aine. (Riekkola 2002)  

Kaasukromatografinen erotus on kolmivaiheinen ja se on esitetty kuvassa 4.2.1. 

Ensimmäisessä vaiheessa molekyylit liikkuvat kaasufaasissa satunnaisesti. Liik-

kumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat satunnainen diffuusio ja molekyylien törmä-

ykset kaasumolekyylien kanssa. Vaiheen kesto riippuu stationaarifaasin paksuu-

desta, molekyylin koosta sekä molekyylin diffuusiovakiosta. Toinen vaihe on yh-

disteiden diffuusio nestefaasiin. Diffuusionopeuteen vaikuttavat kaasun ominai-

suudet, lämpötila ja analyytin moolimassa. Kolmannessa vaiheessa analyytit haih-

tuvat stationaarifaasin pinnalta. Haihtumiseen vaadittavaan minimilämpötilaan 

vaikuttavat analyytin ja stationaarifaasin väliset vuorovaikutukset. (Riekkola 

2002). 

 

Kuva 4.2.1. Kaasukromatografin kolmivaiheinen erotusprosessi (Riekkola 2002). 
 

Kaasukromatografialaitteisto koostuu kaasusäiliöstä, injektorista, uunissa olevasta 

kolonnista sekä detektorista, kuten kuvassa 4.2.2 on esitetty. Ensin kaasu johde-

taan kaasusäiliöstä injektoriin. Tämän jälkeen näyte syötetään injektoriin tai suo-

raan kolonniin. Kolonnissa näytteen sisältämät molekyylit jakautuvat erilailla faa-

sien välillä erilaisista kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista johtuen. Erot-

tuneet molekyylit kulkeutuvat eri nopeuksilla detektorille eli ilmaisimelle, jossa 

molekyylin aiheuttama sähköinen signaali taltioidaan. (Riekkola 2002) 
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Kuva 4.2.2. Kaasukromatografialaitteisto (Riekkola 2002). 
 

Kaasukromatografiassa käytetyimmät kantajakaasut ovat vety, helium ja typpi. 

Kantajakaasun täytyy olla inertti ja sen puhtauden pitäisi olla vähintään 99,995 %. 

Kolonnit ovat yleensä avoputkikolonneja. Yleisimmin ne on valmistettu synteetti-

sestä piidioksidista ja päällystetty polyimidillä. Kolonnin sisäseinä pinnoitetaan 

stationaarifaasilla. Stationaarifaaseina käytetään viskooseja polymeerejä, joista 

yleisimmin käytetyt ovat polysiloksaani, polyfenolieetteri sekä polyetyleeniglyko-

li. (Riekkola 2002) 

4.3 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC, differential scanning calorimetry) 

on yksi termisiin analyyseihin (TA, thermal analysis) kuuluvista menetelmistä. 

Termiset analyysit tutkivat aineen käyttäytymistä lämpötilan funktiona. Termisiä 

analyysejä ovat myös differentiaalinen terminen analyysi (DTA, differential ther-

mal analysis), termogravimetria (TG, thermogravimetry), termomekaaninen ana-

lyysi (TMA, thermomechanical analysis) ja dynaamismekaaninen analyysi (DMA, 

dynamic mechanical analysis). (Hatakeyama 1994) 

DSC-mittauksessa lämmitetään näytettä ja referenssinäytettä. Kun näytteessä ta-

pahtuu faasimuutos, näytteen ja referenssin välillä havaitaan lämpötilaero, koska 

faasimuutos vaatii suuremman lämpömäärän kuin pelkkä lämpötilan nosto. DSC-
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laitteisto mittaa tätä lämpömäärän muutosta lämpötilan funktiona. (Hatakeyama 

1994) 

4.4 Muut työssä käytetyt analyysit 
Edellisissä kappaleissa esiteltyjen analyysimenetelmien lisäksi työn kokeellisessa 

osassa määritettiin visuaalisia sulamispisteitä sulamispistelaitteistolla sekä visko-

siteettejä reometrilla. Valikoituja näytteitä tutkittiin myös pyyhkäisyelektronimik-

roskoopilla (SEM) ja sydänlankoja valomikroskoopilla.  
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KOKEELLINEN OSA 

5 NÄYTTEET 
Työn kokeellinen osa on jaettu neljään näytejoukkoon erilaisten tutkimuksellisten 

tavoitteiden mukaan. Työn luottamuksellisuuden vuoksi työn kokeellisessa osassa 

mukana olleista materiaaleista ei esitetä tarkkoja tuotetietoja. 

Tästä eteenpäin parafiinilla tarkoitetaan parafiinivahaa. Palmupohjaisilla tuotteilla 

tarkoitetaan pääosin triglyserideistä koostuvia raaka-aineita, palmuöjyä, palmu-

steariinia ja palmuvahaa. Näihin tuotteisiin ei lukeudu steariini, jonka rasvahapot 

ovat jalostettu palmuöljystä. 

5.1 Näytejoukko 1: Raaka-aineet 
Näytejoukko 1 koostui erilaisista kynttiläraaka-ainenäytteistä, jotka ovat esitetty 

taulukossa VII. Tarkoitus oli tutkia eri kynttilämateriaalien koostumusta ja mate-

riaalien eroja. 

TAULUKKO VII. Näytejoukon 1 kynttiläraaka-ainenäytteet. Raaka-aine V on synteettinen para-
fiinivaha, muut parafiinivahat ovat raakaöljypohjaisia. 

Näyte Raaka-aine 
raaka-aine I parafiini* 
raaka-aine II steariini 
raaka-aine III steariini 
raaka-aine IV parafiini* 
raaka-aine V parafiini* 
raaka-aine VI palmuvaha 
raaka-aine VII palmusteariini 
raaka-aine VIII palmuöljy 
raaka-aine IX palmuvaha 
raaka-aine X palmuvaha 
raaka-aine XI parafiini** 
raaka-aine XII parafiini* 
* suurikiteinen parafiini 
** mikrokiteinen parafiini 
 

5.2 Näytejoukko 2: Kaupalliset tuotteet 
Näytejoukko 2 koostui markkinoilla olevista lämpökynttilöistä. Tarkoitus oli tun-

nistaa valmiiden tuotteiden raaka-ainekoostumus. Näytteitä oli 4 kappaletta ja 

tässä työssä näytteistä käytetään nimiä tuntematon A, tuntematon B, tuntematon C 

ja tuntematon D. 
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5.3 Näytejoukko 3: Sydänlangat 
Kolmas näytejoukko koostui lämpökynttilöille tarkoitetuista sydänlangoista, jotka 

ovat esitetty taulukossa VIII. Tarkoitus oli tutkia lankojen rakennetta. Tutkitut 

langat olivat kahdelta eri lankavalmistajalta. Lisäksi näytejoukkoon kuului näyte-

joukon 2 tuntemattomien lämpökynttilänäytteiden sydänlangat. 

TAULUKKO VIII. Näytejoukon 3 sydänlangat sekä valmistajan ilmoittama raaka-aine, jolle lanka 
on tarkoitettu. 

Näyte Raaka-aine 

lanka I palmu 
lanka II palmu 
lanka III palmu 
lanka IV palmu 
lanka V palmu 
lanka VI steariini 
lanka VII parafiini, palmu 
lanka VIII parafiini 
lanka IX steariini 
lanka X parafiini, steariini, palmu 
lanka XI parafiini, steariini, palmu 
lanka XII parafiini 
lanka XIII parafiini, palmu 
lanka XIV parafiini, palmu 
lanka XV parafiini, palmu 
lanka XVI steariini 
tuntematon lanka A* tuntematon  
tuntematon lanka B* tuntematon 
tuntematon lanka C* tuntematon 
tuntematon lanka D* tuntematon 
* Näytejoukon 2 tuntemattomien näytteiden langat. 

5.4 Näytejoukko 4: Optimointikokeet 
Neljäs näytejoukko koostui kolmesta eri tutkimusosiosta, joissa tutkittiin eri teki-

jöiden vaikutusta lämpökynttilän palamiseen. Näytejoukoista käytetään nimiä 4.1, 

4.2 ja 4.3.  

Ensimmäisen tutkimusosion tarkoituksena oli tutkia, miten sydänlangan sisältämi-

en säikeiden määrä vaikuttaa liekin korkeuteen sekä sulan massan lämpötilaprofii-

liin eri kynttilämateriaaleilla. Tutkimuksessa oli mukana kolme erilaista raaka-

ainetta ja kolme erilaista lankaa. Raaka-aineet olivat parafiini, steariini sekä pal-
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muvaha. Langoista käytetään nimitystä lanka 1, lanka 2 ja lanka 3. Raaka-aineista 

ja langoista syntyneet variaatiot on esitetty taulukossa IX. Langassa 1 oli eniten 

säikeitä ja se oli valmistajan mukaan tarkoitettu palmupohjaiselle raaka-aineelle. 

Langassa 2 oli toiseksi eniten säikeitä, joista osa oli päällystetty. Valmistajan mu-

kaan lanka sopisi kaikille tutkituille raaka-aineille, parafiinille, steariinille ja pal-

mupohjaiselle raaka-aineelle. Kolmannessa langassa oli vähiten säikeitä ja se oli 

tarkoitettu steariinille.  

TAULUKKO IX. Näytejoukon 4.1 lämpökynttilänäytteet. 

Näyte Raaka-aine  Lanka 
parafiini1 parafiini lanka 1 
parafiini2 parafiini lanka 2 
parafiini3 parafiini lanka 3 
steariini1 steariini lanka 1 
steariini2 steariini lanka 2 
steariini3 steariini lanka 3 
palmuvaha1 palmuvaha lanka 1 
palmuvaha2 palmuvaha lanka 2 
palmuvaha 3 palmuvaha lanka 3 
 

Toisessa tutkimusosiossa tutkittiin miten eri raaka-aineiden seossuhteiden muutos 

vaikuttaa liekin korkeuteen. Mukana olleet raaka-aineet olivat steariini, parafiini 

ja palmuvaha. Näytejoukon 4.2 koesuunnitelma tehtiin kuvan 5.4.1 mukaisesti 

kolmiomenetelmällä. Koesuunnitelman mukaisten näytteiden koostumus on esi-

tetty taulukossa X. Koesuunnitelman mukaiset lämpökynttilät valmistettiin kah-

della eri sydänlangalla. Sydänlanka 1 oli tarkoitettu steariinille ja sydänlanka 2 

parafiinille. 
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Kuva 5.4.1. Näytejoukon 4.2 koesuunnitelma tehtiin kolmiomenetelmällä. Siniset tähdet kuvaavat 
valmistettujen lämpökynttilöiden raaka-ainekoostumusta. 
 

TAULUKKO X. Näytejoukon 4.2 lämpökynttilöiden raaka-aineseoksen koostumus. 

SEOS Steariini, m- % Parafiini, m- % Palmuvaha, m- % 

1 100 0 0 
2 0 100 0 
3 0 0 100 
4 67 33 0 
5 67 0 33 
6 33 67 0 
7 0 67 33 
8 33 0 67 
9 0 33 67 

10 33 33 33 
 
 

Kolmannessa tutkimusosiossa tutkittiin jäähdytyslämpötilan sekä täyttöjen määrän 

vaikutusta lämpökynttilän palamiseen. Lämpökynttilät jäähdytettiin huoneenläm-

mössä sekä jäähauteessa. Molempia jäähdytystapoja tutkittiin täyttämällä raaka-

aine lämpökynttiläastiaan yhdessä ja kahdessa osassa. Tutkittu raaka-aine oli pal-

muvaha ja sydänlanka palmupohjaiselle raaka-aineelle tarkoitettu. Näytejoukon 

4.3 näytteistä käytetään nimiä 1 täyttö/HL, 2 täyttöä/HL, 1 täyttö/J ja 2 täyttöä/J. 

HL:llä tarkoitetaan huoneenlämpöä ja J:llä jäähaudetta. 

  



32 
 

 

6 ANALYYSIT 

6.1 Näytejoukkojen 1 ja 2 analyysit 
Näytejoukoille 1 ja 2 tehtiin pääosin samat analyysit. Ensin näytteille tehtiin 

FTIR-mittaukset. FTIR-mittaus antoi tietoa raaka-aineen kemiallisesta rakentees-

ta. Näytejoukon 1 näytteiden FTIR-spektreistä muodostettiin matemaattisesti kes-

kimääräinen spektri parafiinille, steariinille ja palmuvahalle. Näytejoukon 1 anta-

mien tulosten pohjalta voitiin FTIR-mittausta käyttää näytejoukon 2 näytteiden 

raaka-aineiden tunnistukseen. 

Rinnakkain FTIR-mittausten kanssa tehtiin DSC-mittaus, jolla tutkittiin raaka-

aineiden lämpökäyttäytymistä ja määritettiin näytteen sulamis- ja jähmettymispis-

teet. Näytteille määritettiin sulamispisteet myös erillisellä sulamispistelaitteistolla. 

GC-mittauksella saatiin tietoa näytteen sisältämistä yhdisteistä ja niiden jakautu-

misesta. GC-mittausten pohjana toimivat FTIR-tulokset, jotka vaikuttivat oikean 

kolonnin valintaan, koska rasvojen triglyseridit analysoidaan erilaisella kolonnilla 

kuin steariinin rasvahapot ja parafiinin hiilivedyt. FTIR-, DSC- ja GC-analyysit 

sekä sulamispisteen määritys olivat tärkeimmät analyysit, jotka tehtiin pääosin 

kaikille näytteille.  

Valikoiduille näytteille mitattiin viskositeetit reometrilla. Lisäksi muutaman näyt-

teen rakennetta tarkasteltiin SEM-laitteistolla otetuilla kuvilla. Taulukossa XI on 

esitetty kullekin näytejoukon 1 näytteelle tehdyt analyysit. Taulukossa XII on esi-

tetty samat tiedot näytejoukon 2 näytteille.  
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TAULUKKO XI. Näytejoukon 1 kullekin raaka-ainenäytteelle suoritetut analyysit. 

Näyte FTIR DSC GC Sulamispiste Reometri SEM 
raaka-aine I x x x x x x 
raaka-aine II x x x x x** 
raaka-aine III x x x x x x 
raaka-aine IV x x x x x   
raaka-aine V x x x x   
raaka-aine VI x x x   
raaka-aine VII x* x x x   
raaka-aine VIII x* x x   
raaka-aine IX x x x x   
raaka-aine X x x x   
raaka-aine XI x x x   
raaka-aine XII x x x  x x   
*Mittaus tehtiin KBr-tabletilla. 
** Analyysiä varten raaka-aineesta valmistettiin lämpökynttilä kahdessa eri täyt-
tölämpötilassa. Täyttölämpötilat olivat 62 °C ja 80 °C. 

 

TAULUKKO XII. Näytejoukon 2 kullekin näytteelle suoritetut analyysit. 

Näyte FTIR DSC GC Sulamispiste Reometri SEM 

tuntematon A x x x x x 
tuntematon B x x x x x 
tuntematon C x x x x x x 
tuntematon D x x x x 
 

FTIR-analyysiä varten näytejoukon 1 raaka-aineista otettiin yksi näytepala, josta 

tehtiin kolme rinnakkaista mittausta eri puolelta palaa. Näytejoukon 2 näytteistä 

valittiin kaksi lämpökynttilää, joista otettiin näytepalat sekä kynttilän ala- että 

yläosasta. Poikkeuksena näyte tuntematon A, jolta näyte otettiin viidestä lämpö-

kynttilästä. Näytteenotossa pyrittiin välttämään näytepalan ottamista sydänlangan 

vierestä, aivan reunalta sekä päällikerroksesta. Sekä ylä- että alaosan näytteistä 

tehtiin kolme rinnakkaista mittausta. 

FTIR-mittaukset tehtiin Perkin Elmerin Frontier FT-IR spectrometer-laitteistolla. 

Germaniumista valmistettu ATR-kide, jonka halkaisija oli 100 µm, oli osa Perkin 

Elmerin FT-IR Microscope spotlight 200-laitteistoa.  Spektrit mitattiin aaltoluku-

alueella 600–4000 cm-1. Skannauksia tehtiin 25 kappaletta per spektri. Jokaisen 

mittauksen välissä mitattiin spektri taustalle. Näin huomioitiin ATR-kiteen likaan-

tuminen mittausten aikana.  
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Näytejoukon 1 raaka-ainenäytteille VII ja VIII FTIR-mittaus tehtiin KBr-

tabletista, koska ATR-mittauksessa näytteet alkoivat sulaa mikroskoopin valon 

aiheuttaman lämmön vuoksi. KBr-tabletti valmistettiin punnitsemalla ensin 200 

mg kuivattua ja eksikaattorissa säilytettyä KBr:a sekä 1-2 mg näytettä agaatti-

huhmareeseen. Huhmareessa seos jauhettiin homogeeniseksi. Tabletti muodostet-

tiin puristamalla seosta 8000 kPa:n paineessa 2 minuutin ajan. Kummallekin näyt-

teelle tehtiin 1 tabletti ja tabletista mitattiin kolme rinnakkaista FTIR-spektriä. 

Näytejoukkojen 1 ja 2 FTIR-spektreille tehtiin laitteiston ohjelmalla ATR-korjaus. 

Tämän jälkeen raaka-spektrit taustakorjattiin matemaattisesti sovittamalla spekt-

reihin polynomiaalinen yhtälö. Taustaviivan korjauksen tarkoitus oli suoristaa 

spektrin pohjaviiva nollaan. 

Näytejoukon 1 FTIR-spektreistä muodostettiin eri raaka-aineiden, parafiinin, stea-

riinin ja palmuvahan, keskimääräiset spektrit pääkomponenttianalyysin (PCA) 

avulla. Pääkomponenttimallin periaatteena on jakaa mittausaineisto systemaatti-

seen osaan ja kohinaan, joten se toimii kohinan poistajana. Sen lisäksi mallilla 

erotetaan tärkeysjärjestyksessä määräävä vaihtelu pääkomponentteihin, jotka yh-

distämällä spektri voidaan palauttaa. Tällä tavoin valitsemalla vain useimmissa 

näytteissä näkyvä vaihtelu saadaan mittausaineistosta suodatettua yleinen spektri 

tietylle raaka-aineelle. 

Näytejoukon 1 raaka-ainenäytteille tehtiin kaksi rinnakkaista GC-analyysiä. Poik-

keuksena raaka-aine XII, jolle tehtiin vain yksi mittaus. Näytteistä otettiin pieni 

pala, joka pilkottiin pieniksi muruiksi. Näytejoukon 2 tuntemattomille näytteille 

tehtiin yksi analyysi lämpökynttilän alaosasta ja yksi yläosasta. Lämpökynttilät 

jaettiin ylä- ja alaosaan, mistä lohkaistiin pala, joka pilkottiin muruiksi. Pala pyrit-

tiin ottamaan keskeltä välttäen reunan, sydänlangan ja pinnan läheisyyttä.  

Steariininäytteitä varten määritettiin ensin vastekertoimet. Vastekertoimen määrit-

tämistä varten valmistetut näytteet valmistettiin hieman eri tavalla analysoitaessa 

näytejoukon 1 steariineja sekä näytejoukon 2 steariinia sisältäviä näytteitä. Ana-

lysoitaessa näytejoukon 1 näytteitä punnittiin ensin noin 5 mg puhdasta steariini-

happoa ja noin 5 mg puhdasta palmitiinihappoa 10 mL:n mittapulloon. Mittapullo 

täytettiin heksaanilla merkkiin saakka ja happojen annettiin liueta. Tällöin liuok-

sessa oli noin 0,5 mg/mL kumpaakin happoa. 
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Näytejoukon 2 steariinia sisältäville näytteille määritettiin vastekertoimet punnit-

semalla 100 mg puhdasta steariinihappoa ja 100 mg puhdasta palmitiinihappoa 10 

mL:n mittapulloon, joka täytettiin heksaanilla merkkiin saakka ja happojen annet-

tiin liueta. Tämän jälkeen näytettä laimennettiin pipetoimalla 1 mL liuosta 10 

mL:n mittapulloon, joka täytettiin heksaanilla merkkiin saakka. Tällöin liuos si-

sälsi 1 mg:n mL:ssa kumpaakin happoa.  

Näytejoukon 1 näytteille käytettiin sisäisenä standardina dodekaania (C12H26). 

Poikkeuksena oli raaka-aine XII, joka käsiteltiin näytejoukon 2 näytteiden mu-

kaan. Liuos valmistettiin punnitsemalla noin 100 mg dodekaania 10mL:n mitta-

pulloon ja täyttämällä pullo merkkiin saakka heksaanilla. Tämän jälkeen liuos 

laimennettiin pitoisuuteen 1 mg/mL kuten edellä. 

Näytejoukon 2 näytteille sekä näytejoukon 1 näytteelle raaka-aine XII käytettiin 

sisäisenä standardina dodekaanin ja kabryylihapon (C8H16O2) seosta. Kabryyli-

happo lisättiin analyysiin, koska se muistuttaa enemmän analysoitavia rasvahap-

poja kuin hiilivetyjä muistuttava dodekaani. Lisäksi kabryylihappo silyloituu sa-

malla tavoin kuin analysoitavat rasvahapot. Molempia aineita punnittiin noin 100 

mg 10 mL:n mittapulloon, joka täytettiin merkkiin asti heksaanilla. Laimennos 

pitoisuuteen 1 mg/mL tehtiin samalla tavalla kuin edellä on selitetty. 

Näytejoukon 1 näytteet valmistettiin punnitsemalla näytettä noin 10 mg 10 mL:n 

mittapulloon, joka täytettiin heksaanilla merkkiin saakka. Näytejoukon 2 näytteet 

valmistettiin välilaimennoksen kautta punnitsemalla näytettä noin 100 mg 10 

mL:n mittapulloon, joka täytettiin heksaanilla merkkiin saakka. Tämän jälkeen 

tehtiin laimennos pitoisuuteen 1 mg/mL kuten edellä. 

Tästä eteenpäin analyysi tehtiin samalla tavalla kaikille analysoiduille näytteille. 

Koeputkeen pipetoitiin 100 µL näyteliuosta, 100 µL sisäistä standardiliuosta ja 

150 µL N,O-bis (trimetyylisilyyli)-trifluoroasetamidi (BSTFA) + trimetyylikloo-

risilaani (TMCS) 2:1 silylointiluosta. Seuraavaksi näytteet silyloitiin 70 °C:ssa 

lämpökaapissa, jossa näytteitä pidettiin 45 min. Näytteen jäähdyttyä liuos pipetoi-

tiin näyteastiaan.  

GC-analyysit tehtiin Agilent Technologies 7890A GC system laitteistolla. Detek-

torina oli Agilent Technologies 7000 GC/MS triple quad. Kolonni oli HP-1, jonka 
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pituus on 25 m, halkaisija 0,2 mm ja stationaarifilmin paksuus 0,11 µm. Uunin 

lämpötila pidettiin ensin 80 °C:ssa 0,1 minuuttia.  Tämän jälkeen lämpötilaa nos-

tettiin 6 °C/min 320 °C:een, jossa lämpötila pidettiin vakiona 25 minuutin ajan. 

Kantajakaasuna käytettiin heliumia. 

GC-tuloksista laskettiin vastekerroin palmitiini- ja steariinihapolle kaavalla (1) 

(Harris 1982). 

 
∙  (1)

 

  rasvahapon piikin pinta-ala, - 

     sisäisen standardin piikin pinta-ala, - 

     rasvahapon pitoisuus näytteessä, mg/mL 

 sisäisen standardin pitoisuus näytteessä, 
mg/mL 

       vastekerroin, - 

 

Yksittäisen hiilivedyn ja rasvahapon pitoisuus näytteessä laskettiin kaavalla (2). 

Jos steariininäyte sisälsi muita rasvahappoja kuin palmitiini- ja steariinihappoa, 

käytettiin palmitiinihapon vastekerrointa rasvahapoille, joissa oli vähemmän kuin 

17 hiiltä. Steariinihapon vastekerrointa käytettiin, jos rasvahappo koostui useam-

masta kuin 17 hiilestä. Koska hiilivedyille ei määritetty erikseen vastekertoimia, 

käytettiin hiilivetyjen vastekertoimena 1:stä.  

 
∙ ∙  (2)

 

    yhdisteen piikin pinta-ala, - 

    yhdisteen pitoisuus näytteessä, mg/mL 

 

Yhdisteen määrä tietyssä tilavuudessa laskettiin kaavalla (3).  
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 ∙ ä  (3)
   

    yhdisteen määrä näytteessä, mg 

   ä   näytteen tilavuus, mL 

 

Yhdisteen määrä laskettiin 1 mL:ssa näyteliuosta, jolloin ä = 1 mL. 

 

Yhdisteen massaprosenttiosuus laskettiin kaavalla (4). 

 %
ä

∙ 100 (4)

 

   ä   näytteen määrä millilitrassa näyteliuosta, mg  

   %  yhdisteen massaprosentti, m- % 

 

Aiemmin tässä kappaleessa kerrottiin, että näytejoukon 1 näytteille käytettiin si-

säisenä standardina dodekaania. Koska dodekaani on suoraketjuisena hiilivetynä 

rakenteeltaan erilainen kuin rasvahappo, se ei ole paras yhdiste steariniinäytteiden 

sisäiseksi standardiksi. Dodekaani ei esimerkiksi silyloidu näytteen esikäsittelyssä 

tutkittavien rasvahappojen tavoin. Tästä syystä yhdisteiden yhteenlasketut massa-

prosenttiosuudet ylittivät 100 m-%. Tuloksien mukaan näytettä on siis enemmän 

kuin sitä on todellisuudessa punnittu. Aikataulullisten ja taloudellisten syiden 

vuoksi näytteitä ei voitu analysoida uudelleen näytejoukon 2 steariininäytteiden 

tapaan. Jotta raaka-aineita voitiin vertailla, laskettiin palmitiini- ja steariinihapon 

suhde kaavalla (5). 

 % .

% .
 (5)

 

   % . palmitiinihapon massaprosentti, m- % 

   % . steariinihapon massaprosentti, m- %  

 palmitiini- ja steariinihapon suhde, - 
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Myös parafiininäytteiden hiilivetyjen yhteenlasketut massaprosenttiosuudet ylitti-

vät 100 m- %. Tarkempien tulosten saamiseksi yhdisteille olisi pitänyt määrittää 

vastekertoimet malliaineiden avulla. Koska tähän ei ollut mahdollisuutta, lasket-

tiin parafiininäytteille haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suhde kaavalla (6). 

 

 ∑ % ∑ % 	

∑ %
 (6)

 

   %  hiilivedyn massaprosentti, m- % 

   % 	  suoran hiilivedyn massaprosentti, m-% 

   	haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suh- 

       de, - 

DSC-mittausta varten näytejoukon 1 näytteistä otettiin pieni pala, joka pilkottiin 

pieniksi muruiksi. Näytejoukon 2 näytteistä valittiin näytteestä riippuen yksi ko-

konainen tai puolikas lämpökynttilä, joka pilkottiin muruiksi. Alumiinioksidista 

(Al2O3) valmistettuun näytepidikkeeseen näytettä punnittiin noin 5 mg. DSC-

mittaukset tehtiin NETZSCH STA 449 C-laitteistolla. Lämpötila-alue oli huo-

neenlämmöstä, noin 24 °C:sta 80 °C:een. Lämpötilaa nostettiin 0,5 °C minuutissa. 

Näytejoukon 1 raaka-aineelle XI mittaus tehtiin uudelleen lämpötila-alueella 24-

100 °C, koska raaka-aineen sulamispiste ylitti 80 °C. 

Viskositeettimittauksia varten näytettä sulatettiin noin 70 g 75 °C:ssa lämpökaa-

pissa. Ennen mittausta näyteastiaa pidettiin myös 75 °C:ssa lämpökaapissa 15 

minuuttia. Tällä yritettiin estää näytteen liiallinen jäähtyminen ennen mittauksen 

aloitusta. 71 asteinen näyte kaadettiin näyteastiaan merkittyyn merkkiin saakka. 

Viskositeetti mitattiin Anton Paarin MCR302 reometrilla ja karana oli CC27. Vis-

kositeetin mittausalue oli 70–80 °C lämpötilan noustessa 0,5 °C minuutissa. Karan 

pyörimisnopeus oli 10 kierrosta minuutissa. 

Näytteiden sulamispistemittaukset tehtiin Stuartin SMP10-

sulamispistelaitteistolla. Näyte laitettiin kapillaariputken pohjalle, asetettiin kapil-
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laariputki lämmityslaitteistoon ja visuaalisesti katsottiin lämpötila, jossa näyte 

kirkastui. 

SEM-analyysiä varten näytteistä otettiin pieniä muruja, jotka kiinnitettiin kaksi-

puoleiseen teippiin kiinni. Ensin näytteet kullattiin, jotta ne saatiin sähköä johta-

viksi. Kuvaus tapahtui Jeol JSM-5900 scanning electron microscope- laitteistolla. 

Kuvauksessa kiihdytysjännite oli 15 kV. Kuvia otettiin eri suurennoksilla. 

6.2 Näytejoukon 3 analyysit 
Näytejoukon 3 sydänlankoja tutkittiin valomikroskoopilla. Mikroskoopilla saatu-

jen kuvien avulla voitiin laskea langassa esiintyvien säikeiden määrä sekä saatiin 

tietoa yksittäisten säikeiden paksuudesta.  

Langat kuvattiin Olympos-valomikroskoopilla. Näytettä lanka XII:a lukuun otta-

matta langat oli päällystetty lankavahalla. Ensin lankavaha poistettiin ja pinsettien 

avulla eriteltiin langan säikeet viuhkamaiseen muotoon. Näyte asetettiin lasiselle 

näytealustalle, johon kohdistettiin valoa mikroskoopin omalla taustavalolla sekä 

kahdella ulkoisella apuvalolla. 

Langan rakennetta kuvattiin ensin 12,6-kertaisella suurennoksella, jotta langan 

isommat säikeet voitiin erottaa ja laskea. Langasta erotettiin sitten yksi tai useam-

pi erillinen säie, joka pyrittiin myös saattamaan viuhkamaiseen muotoon pinseteil-

lä. Tätä viuhkaa kuvattiin 40–80- kertaisella suurennoksella siten, että erilliset 

noin 20–30 µm paksuiset säikeet erottuivat mahdollisimman hyvin. Lisäksi var-

sinkin päällystettyjen säikeiden runkoja kuvattiin erikseen mahdollisimman tar-

kasti. Useissa kuvissa käytettiin ”extend”- toimintoa, jossa kuva muodostettiin 

useista eri kohdennuksista, joko xy- tasossa tai z-suunnassa eli muuttaen polttovä-

liä. 

6.3 Näytejoukon 4 polttokokeet 
Kaikissa näytejoukon 4 lämpökynttiläkokeissa oli yhteistä seuraavat asiat: 

 alumiinista valmistettu lämpökynttiläastia, jonka korkeus oli 17 mm ja 

halkaisija 38 mm 

 sydänlangan pituus 24 mm 

 sydänlanka päällystetty samalla lankavahalla 
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 langanpidike eli prikka 

 raaka-aineet sulatettiin noin 85–90 °C:ssa lämpökaapissa. 

 raaka-aineiden täyttölämpötila 72 °C 

 lämpökynttilät poltettiin aikaisintaan seuraavana päivänä niiden valmista-

misesta 

Näytejoukon 4.1 lämpökynttilöille valmistettiin kolme rinnakkaista näytettä. 

Lämpökynttilät valmistettiin alusta alkaen käsin. Ensin saksilla määrämittaan lei-

kattu sydänlanka kiinnitettiin prikkaan pihdeillä, jonka jälkeen prikka kiinnitettiin 

keskelle lämpökynttiläastian pohjaa Loctite Power Glue Repair Extreme- liimalla. 

Samaa raaka-ainetta sisältäneet näytteet eli yhdeksän kappaletta lämpökynttilöitä 

täytettiin samalla reagenssivaa’alla. Täyttö tapahtui kahdessa eri osassa. Ensin 

raaka-ainetta kaadettiin lämpökynttiläastiaan noin 6 g. Tämän jälkeen odotettiin 

noin 15 minuuttia ja kaadettiin toiset 6 g. Tällöin raaka-ainetta täytettiin yhteensä 

noin 12 g. Täyttöjen välissä raaka-ainetta säilytettiin lämpökaapissa. 

Näytejoukon 4.1 lämpökynttilät poltettiin yliopiston laboratorion vetokaapissa, 

jonka imu oli suljettu. Vetokaapin luukku oli sen verran auki, että liekkien kor-

keudet pystyttiin mittaamaan. Poltot suoritettiin raaka-aine kerrallaan, jolloin 9 

lämpökynttilää poltettiin samaan aikaan. Lämpökynttilät poltettiin ylösalaisin ol-

leen dekantterilasin päällä. Lämpökynttilöiden etäisyys toisistaan oli noin 10 cm. 

Sytyttämisen jälkeen lämpökynttilöiden liekin korkeudet mitattiin ensimmäisen 

kerran 5 minuutin kohdalla. Mittaus tehtiin työntömitalla. Liekin korkeudet mitat-

tiin uudelleen 30 ja 60 minuutin kuluttua sytyttämisestä. Lämpökynttilät sammu-

tettiin, kun liekin korkeus mitattiin viimeisen kerran eli noin 60 minuutin kohdal-

la. Palamisen aikana otettiin kuvia lämpökameralla. Kuvaus kohdistettiin sulaan 

materiaaliin raaka-aineen sulalämpötilan mittaamiseksi. Kun raaka-aineet olivat 

sammuttamisen jälkeen jähmettyneet uudelleen, punnittiin jäljelle jääneen lämpö-

kynttilän massa. 

Näytejoukon 4.2 raaka-aineseoksista valmistettuja lämpökynttilöitä valmistettiin 

viisi rinnakkaista näytettä. Sydänlankojen leikkaus ja kiinnitys tehtiin koneellises-

ti kynttilätehtaan tuotantolinjalla. Tyhjän lämpökynttiläastian, prikan ja sydänlan-

gan yhteismassa punnittiin ennen lämpökynttilöiden täyttöä. Täyttö tapahtui kah-
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dessa osassa, kuten näytejoukon 4.1 näytteillä. Täyttö tehtiin samalla kertaa kulle-

kin viidelle rinnakkaiselle näytteelle. 

Näytejoukon 4.2 lämpökynttilät poltettiin kynttilätehtaan polttolaboratoriossa. 

Lämpökynttilät poltettiin korotetulla lasialustalla, jolloin polttoalusta ei ollut suo-

raan yhteydessä polttopöytään. Lämpökynttilöiden etäisyys oli vähintään 5 cm. 

Liekin korkeudet mitattiin 5 ja 90 minuutin kuluttua sytyttämisestä. Jos liekin 

korkeus oli alle 1 cm:n 90 minuutin kohdalla, kynttilä sammutettiin. Jos liekin 

korkeus oli yli 1 cm:n, kynttilää poltettiin niin kauan, että se sammui itsestään. 

Tällöin liekin korkeus mitattiin myös 180 minuutin kohdalla. Itsestään sammunei-

den lämpökynttilöiden jäljelle jäänyt massa punnittiin, kun raaka-aine oli jähmet-

tynyt. 

Näytejoukon 4.3 näytteitä valmistettiin kolme rinnakkaista. Kaikki yksittäiset 

lämpökynttilät punnittiin sen jälkeen, kun sydänlangat oli kiinnitetty. Sydänlanko-

jen kiinnitys tehtiin samalla tavalla kuin näytejoukon 4.1 lämpökynttilöille. Sa-

man jäähdytystavan näytteet valmistettiin samanaikaisesti. Jäähauteessa valmiste-

tut lämpökynttilät asetettiin astiaan, joka oli täytetty jäämurskalla. Raaka-aineen 

punnitus tapahtui reagenssivaa’alla. Jos täyttöjä oli yksi, raaka-ainetta täytettiin 

lämpökynttiläastiaan noin 12 g. Kahdella täytöllä täyttömäärät olivat noin 6 g per 

täyttö. Täyttöjen väli oli noin 15 minuuttia.  

Näytejoukon 4.3 näytteet poltettiin samaan aikaan yliopiston laboratorion veto-

kaapissa samalla tavoin kuin näytejoukon 4.1 näytteet. Poikkeuksena oli, että 

lämpökynttilöiden annettiin palaa niin pitkään kunnes sammuivat itsestään. Näyt-

teiden liekin korkeudet mitattiin 5, 60, 120, 180 ja 240 minuutin kuluttua sytyttä-

misestä. Myös tässä tutkimuksessa palamisen aikana otettiin sulasta raaka-aineesta 

lämpökameralla kuvia useita kertoja. 

Poltettujen lämpökynttilöiden raaka-ainejäännös laskettiin kaavalla (7). 

 ää ö ä  (7)

 

    tyhjän astian, prikan ja langan massa, g 

   ä  lämpökynttilän massa polton jälkeen, g 

   ää ö  poltetun lämpökynttilän raaka-ainejäännös, g 
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Poltetuille lämpökynttilöille laskettiin raaka-aineen kulutus eli palovuo kaavalla  

(8). 

 ää ö
 (8)

 

     raaka-aineen massa alussa, g 

    raaka-aineen kulutus, g/h 

     paloaika, h 

 

Näytejoukolle 4.1  laskettiin keskiarvona 12:sta langat sisältäneestä läm-

pökynttiläastiasta. Tulokseksi saatiin 0,98 g. 

Näytejoukon 4.2 mittaustulosten pohjalta molemmille sydänlangoille laadittiin 

mallit, jotka kuvaavat liekin korkeutta steariinin, parafiinin ja palmuvahan massa-

osuuksien suhteen. Mallintamisessa käytettiin 90 minuutin kuluttua sytyttämisestä 

mitattuja liekin korkeuksia. Mallit tehtiin regressioanalyysillä. MS Excelin avulla 

suoraan mittaustuloksista laaditut regressioanalyysit eivät antaneet luotettavia 

tuloksia. Tämän vuoksi päädyttiin käyttämään Matlab-ohjelmiston avulla luotua 

osittaista pienimmän neliösumman (PLS, partial least squares) menetelmää. Mit-

taustulosten keskittämisellä mallissa otettiin huomioon se, että liekin korkeus to-

dellisessa mallissa koostumusta muuttamalla ei koskaan päädy arvoon 0. Mittaus-

tuloksista poistettiin karkeat virhemittaukset. Malleja voidaan kuitenkin pitää luo-

tettavana, koska rinnakkaisten näytteiden ansiosta mittaustuloksista saatiin riittä-

västi dataa.  

PLS-regressiolla voitiin laskea useita eri malleja sisällyttämällä tai poistamalla 

regressiosta kolmen eri kynttilämateriaalin yhteisvaikutustermejä sekä toisen as-

teen termejä. Lisäksi voitiin muuttaa PLS:n selittävien suorien määrää. Sekä sy-

dänlangalle 1 että sydänlangalle 2 parhaiten mittaustuloksia kuvaavassa mallissa 

ovat mukana yhteisvaikutustermit steariini vs. parafiini, steariini vs. palmuvaha ja 

parafiini vs. palmuvaha sekä steariinin toisen asteen termi.  
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7 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 Näytejoukot 1 ja 2 
Koska näytejoukkojen 1 ja 2 näytteille tehtiin pääosin samat analyysit, käydään 

tulokset läpi molemmille rinnakkain yksi analyysimenetelmä kerrallaan. 

7.1.1 Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopiaspektrit 
Tässä luvussa esitetään näytejoukon 1 näytteiden FTIR-spektreistä muodostetut 

yleiset spektrit kullekin raaka-aineelle, parafiinille, steariinille ja palmuvahalle. 

Näytejoukon 1 yksittäisten näytteiden FTIR-spektrien visuaalinen tarkastelu on 

esitetty liitteessä I. FTIR-spektrien juovat on esitetty kirjaimilla. Kukin kirjain 

vastaa samasta värähdyksestä aiheutuvaa juovaa. Juovien aaltolukualue on esitetty 

liitteessä I. 

 

Kuva 7.1.1. Parafiinin yleinen FTIR-spektri. 
 

Kuvassa 7.1.1 on esitetty parafiinin yleinen FTIR-spektri. Parafiinin FTIR-spektri 

on tutkittujen raaka-aineiden spektreistä yksinkertaisin. Parafiinin FTIR-spektrissä 

nähdään 4 C-H venytysvärähdysjuovaa aaltolukualueella 3000–2800 cm-1. Juovan 

A aiheuttaa metyyliryhmän (CH3) asymmetrinen värähdys ja juovan B mety-

leeniryhmän (CH2) asymmetrinen värähdys. CH3- ja CH2-ryhmien symmetriset 
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värähdykset aiheuttavat juovat C ja D. (AEL 2000) Noin 2350 cm-1:n kohdalla 

oleva juova E aiheutuu hiilidioksidista (CO2). 

Venytysvärähdykset vaativat enemmän energiaa kuin taivutusvärähdykset, jonka 

vuoksi ne havaitaan korkeammalla aaltolukualueella. Juovat F, G ja H ovat C-H 

taivutusvärähdyksiä. Juovan F aiheuttaa CH2-ryhmän ja juovan G CH3-ryhmän 

asymmetrinen taivutusvärähdys. Juova H johtuu hiiliketjun päässä olevan CH3-

ryhmän symmetrisestä taivutusvärähdyksestä. Juova I on ketjun keinuntaväräh-

dys. Se kertoo pitkäketjuisesta hiilivedystä, jossa on neljä tai useampi mety-

leeniryhmä. Juovan I ollessa haaroittunut hiilivedyt ovat kiteytyneet ortorombises-

ti tai monokliinisesti. (AEL 2000, Shearer 1989) 

 
Kuva 7.1.2. Steariinin yleinen FTIR-spektri. 
 

Steariinin yleinen FTIR-spektri on esitetty kuvassa 7.1.2. Steariinin spektrin erot-

taa parafiinin spektristä karboksyyliryhmästä aiheutuvista juovista. Steariinille 

tunnusomaiset juovat ovat kuvassa esiintyvät J, K, L, M, O ja P.   

Aaltoluvulla noin 1700 cm-1 esiintyvä juova J johtuu pitkäketjuisen rasvahapon 

karboksyyliryhmän C=O venytysvärähdyksestä (Albuquerque 2003). Juovat K ja 

L aaltoluvuilla noin 1430 cm-1 ja 1300 cm-1 ovat kytkeytyneitä värähdyksiä, jotka 

johtuvat koko karboksyyliryhmän (COOH) värähtelystä yhtenä kokonaisuutena. 
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Juova K aiheutuu C-O venytysvärähdyksestä ja juova L O-H taivutusvärähdykses-

tä. (AEL 2000) 

Juova M esiintyy aaltoluvulla noin 1410 cm-1. Se aiheutuu C-H taivutusvärähdyk-

sestä, kun CH2-ryhmä on C=O- sidoksen vieressä (AEL 2000). Kirjain N edustaa 

useita kapeita juovia, jotka esiintyvät aaltolukualueella 1290–1040 cm-1. Juovat 

aiheutuvat pitkäketjuisten happojen CH2-ryhmien C-H huojunta- ja keinuntavä-

rähdyksistä. (Albuquerque 2003, AEL 2000). Juova O on yleensä leveä, jonka 

vuoksi se on helppo havaita. Juovan aiheuttaa O-H taivutusvärähdys. O juova ha-

vaitaan vain dimeroituneilla hapoilla, ei vapailla hapoilla. (AEL 2000) Juova P 

aiheutuu polymorfin C O-C=O- sidoskulman taivutusvärähdyksestä (Moniruzza-

man 2004). 

 
Kuva 7.1.3. Palmuvahan yleinen FTIR-spektri. 
 

Kuvassa 7.1.3 on esitetty palmuvahan yleinen FTIR-spektri. Palmuvahalle tun-

nusomaiset juovat ovat triglyserideistä aiheutuvat juovat Q, R ja S. Steariinissa 

esiintyvillä rasvahapoilla C=O venytysvärähdys havaittiin aaltoluvulla noin 1700 

cm-1, mutta palmuvahoissa esiintyvillä triglyserideillä juova havaitaan aaltoluvulla 

noin 1744 cm-1 (Albuquerque 2004). Juovat R ja S aiheutuvat triglyseridien este-

reiden C-O venytysvärähdyksistä.(Shearer 1989).  
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Näytejoukon 2 näytteiden FTIR-spektrit on esitetty liitteessä II. Näytteiden FTIR-

spektrien visuaalisen tulkinnan perusteella saatu raaka-ainekoostumus on esitetty 

taulukossa XIII. Tulkinnan perustana olleet näytejoukon 1 näytteiden raaka-

ainetiedot esitettiin taulukossa VII. Näytteiden tuntematon A, tuntematon B ja 

tuntematon C spektreistä löytyi steariinille tunnusomaiset juovat J, K, L, M ja O. 

Spektreistä ei löydetty triglyserideihin viittaavia juovia. Näytteen tuntematon D 

FTIR-spektristä löytyi palmuvahalle ominaiset juovat Q, R ja S, joten näyte on 

luultavasti valmistettu palmupohjaisesta raaka-aineesta.  

TAULUKKO XIII. Näytejoukon 2 näytteiden raaka-ainekoostumus FTIR-spektrien visuaalisen 
tulkinnan perusteella. 

Näyte Raaka-aine (FTIR) 
tuntematon A steariini 
tuntematon B steariini 
tuntematon C steariini 
tuntematon D palmupohjainen 

 

7.1.2 Differentiaalisen pyyhkäisykalorimetrian käyrät ja sulamispistetulok-
set 

Tulokset osiossa esitetään esimerkkinä yksi DSC-käyrä kullekin raaka-aineelle eli 

parafiinille, steariinille ja palmuvahalle. Näytejoukon 1 loput DSC-käyrät löytyvät 

liitteestä III. Kuvassa 7.1.4 on esitetty näytejoukon 1 raaka-aineen IV DSC-käyrä. 

Raaka-aine IV on parafiininäyte. 

 
Kuva 7.1.4. Näytejoukon 1 raaka-aineen IV DSC-käyrä. Raaka-aine IV on parafiinia. Vihreä käy-
rä on sulamiskäyrä ja sininen käyrä jähmettymiskäyrä. 
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Parafiineilla sulamiskäyrässä esiintyvä piikki noin 30–35 °C:een kohdalla johtuu 

kiderakenteen muuttumisesta heksagonaalisesta ortorombiseksi eli kyseessä on 

kiinteä-kiinteä faasimuutos (Matthäi B). Kiderakenteen muutoksesta aiheutuvan 

piikin paikkaan vaikuttaa hiilijakauman leveys. Hiilijakauman leveyden kasvaessa 

myös piikki levenee. (Meyer 2006) 

Seuraava piikki johtuu näytteen sulamisesta eli kyseessä on faasimuutos kiinteästä 

nesteeksi. Parafiinin sulamisesta aiheutuva piikki on leveä, koska näyte on erilais-

ten hiilivetyjen seos ja kullakin hiilivedyllä on oma sulamispisteensä. Näyte on 

täysin sula, kun käyrä palaa takaisin perustasolleen. Raaka-aineella IV sulamispis-

te on tällöin noin 57 °C. 

Sinisestä jähmettymiskäyrästä nähdään, että jähmettyminen alkaa muutaman as-

teen sulamispistettä alhaisemmassa lämpötilassa. Sulamisen tavoin näytteen olete-

taan olevan täysin jähmettynyt, kun käyrä palaa takaisin perustasolleen. Raaka-

aineen IV jähmettymispisteeksi saadaan 41 °C. Myös jähmettymisprosessissa ta-

pahtuu faasimuutos kiteiden muuttuessa ortorombisesta heksagonaaliseksi (Matt-

häi B). 

Tutkimuksessa mukana olleen mikrokiteisen parafiinin eli raaka-aineen XI DSC-

käyrä erosi suurikiteisten parafiinien DSC-käyristä. Raaka-aineen sulamiskäyrässä 

ei havaita selkeää sulamispiikkiä ja jähmettymiskäyrän mukaan materiaali ei jäh-

mety lainkaan mitatulla lämpötila-alueella. Tämän vuoksi DSC-mittaus ei ole 

toimiva mittaus kyseisen raaka-aineen sulamis- ja jähmettymispisteen määrittämi-

seen.   
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Kuva 7.1.5. Näytejoukon 1 raaka-aineen III DSC-käyrä. Raaka-aine III on steariinia. Vihreä käyrä 
on sulamiskäyrä ja sininen käyrä jähmettymiskäyrä. 
 

Kuvassa 7.1.5 on esitetty steariininäytteen DSC-käyrä. Käyrä on saatu näytejou-

kon 1 raaka-aineesta III. Kuvaajasta havaitaan, että steariinilla sulamis- ja jähmet-

tymispiikit ovat kapeammat kuin parafiinilla. Piikeissä havaitaan myös haaroittu-

neisuutta. Nämä asiat johtuvat siitä, että steariini koostuu pääosin vain kahdesta 

komponentista, steariini- ja palmitiinihaposta. Parafiinin tavoin steariinin sulamis- 

ja jähmettymispisteet luetaan siitä pisteestä, kun käyrät palaavat takaisin perusta-

solleen. Raaka-aineen III sulamiskäyrältä saadaan sulamispisteeksi 61 °C ja jäh-

mettymiskäyrältä jähmettymispisteeksi 52 °C. Steariinin tiitteri luettiin sulamis-

käyrän piikin huippukohdasta. Raaka-aineella III tiitteri on 57 °C. 

 
Kuva 7.1.6. Näytejoukon 1 raaka-aineen IX DSC-käyrä. Raaka-aine IX on palmuvaha. Vihreä 
käyrä on sulamiskäyrä ja sininen käyrä jähmettymiskäyrä. 



49 
 

 

 

Kuvassa 7.1.6 on esitetty palmuvahanäytteen DSC-käyrä. Käyrä on saatu näyte-

joukon 1 raaka-aineesta IX. Palmupohjaisten tuotteiden useat piikit sulamis-

käyrässä johtuvat raaka-aineen sisältämistä erilaisista yhdisteistä, jotka sulavat eri 

lämpötilassa. Palmupohjaisten materiaalien sulamiskäyristä havaitaan ensimmäis-

ten komponenttien sulavan jo huoneenlämpötilassa, mittausalueen alussa. Raaka-

aineella IX kaikki yhdisteet ovat sulaneet 60 °C:ssa ja jähmettyneet 28 °C:ssa. 

Palmuöljyn, raaka-aineen VIII, DSC:n jähmettymiskäyrä on tasainen, jolloin se ei 

jähmety tutkitulla lämpötila-alueella. 

TAULUKKO XIV. Näytejoukon 1 raaka-ainenäytteiden DSC-käyristä luetut sulamis- ja jähmet-
tymispisteet sekä sulamispistelaitteistolla mitatut sulamispisteet. 

Näyte 
Sulamispiste (DSC), 

°C 
Jähmettymispiste, 

°C 
Sulamispiste, 

°C 
raaka-aine I 57 36 57 
raaka-aine II 62 48* 59 
raaka-aine III 61 52* 61 
raaka-aine IV 58 41 57 
raaka-aine V 61 43 61 
raaka-aine VI 59 36 61 
raaka-aine VII 59 28 60 
raaka-aine VIII 37 - - 
raaka-aine IX 60 28 58 
raaka-aine X 56 28 57 
raaka-aine XI 80 - 79 
raaka-aine XII 62 50 63 
* Tiitteri: raaka-aine II: 57 °C, raaka-aine III: 57 °C. 

 

Taulukossa XIV on esitetty näytejoukon 1 näytteille DSC-käyristä luetut sulamis- 

ja jähmettymispisteet sekä sulamispistelaitteistolla mitatut sulamispisteet. Taulu-

kosta havaitaan, että eri laitteistoilla mitatut sulamispisteet ovat samat tai hyvin 

lähellä toisiaan. Pienet erot selittyvät sillä, että sulamispistelaitteistolla mitattaessa 

sulamispiste katsotaan visuaalisesti, joka lisää mittauksen epätarkkuutta.  

Eri raaka-aineiden välillä ei ole suuria eroja sulamispisteissä. Pääosin sulamispis-

teet pyörivät noin 55–60 °C:een ympärillä. Poikkeuksena ovat  palmuöljy, raaka-

aine VIII, sekä mikrokiteinen parafiini, raaka-aine XI. Jähmettymispisteissä sen 

sijaan voidaan havaita eroja eri materiaalien välillä. Steariinit jähmettyvät kor-
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keimmassa lämpötilassa, noin 50 °C:ssa. Parafiinit jähmettyvät noin 35–40 °C:ssa 

ja palmupohjaiset raaka-aineet noin 30–35 °C:ssa. Palmuöljyn jähmettymispiste 

on myös poikkeuksellinen, koska se ei jähmety lainkaan tutkitulla lämpötila-

alueella. 

TAULUKKO XV. Näytejoukon 2 näytteiden DSC-käyristä luetut sulamis- ja jähmettymispisteet 
sekä sulamispistelaitteistolla mitatut sulamispisteet. 

Näyte 
Sulamispiste (DSC), 

°C 
Jähmettymispiste, 

°C 
Sulamispiste, 

°C 
tuntematon A 55 35 55 
tuntematon B 54 35 57 
tuntematon C 61 49* 61 
tuntematon D 54 30 53 
* Tiitteri: tuntematon C: 57 °C. 
 

Näytejoukon 2 näytteiden DSC-käyrät on esitetty liitteessä IV. Kappaleessa 7.1.1 

kerrottiin, että FTIR-spektrien perusteella näytteet tuntematon A ja tuntematon B 

sisältäisivät steariinia. Näytteiden DSC-käyrät sisältävät enemmän piikkejä kuin 

puhtaiden steariininäytteiden. Tämä viittaa siihen, että lämpökynttilät on valmis-

tettu eri raaka-aineiden seoksesta. Koska DSC-käyrissä havaitaan parafiinille 

ominaiset kiderakenteen muutoksista aiheutuvat juovat noin 35 °C:een kohdalla, 

arvioitiin näytteiden olevan parafiinin ja steariinin seos. Myös taulukossa XV esi-

tetyt näytteiden jähmettymispisteet viittaavat parafiiniin näytejoukon 1 tutkittujen 

parafiinien perusteella. 

Kappaleessa 7.1.1 kerrottiin, että myös näyte tuntematon C sisältäisi FTIR-

spektrin perusteella steariinia.  Näytteen tuntematon C DSC-käyrä on samankal-

tainen steariininäytteiden DSC-käyrien kanssa. Sulamis- ja jähmettymispiikit ovat 

kapeat ja haaroittuneet. Tämä viittaisi siihen, että lämpökynttilä on valmistettu 

kokonaan steariinista. Myös taulukossa XV esitetyt näytteen sulamis- ja jähmet-

tymispisteet ovat samankaltaisia kuin näytejoukon 1 steariininäytteillä. 

FTIR-spektrin perusteella näyte tuntematon D sisälsi palmupohjaista raaka-

ainetta. Myös näytteen DSC-käyrä on samankaltainen kuin näytejoukon 1 palmu-

vahoilla ja palmusteariinilla. Taulukossa XV esitetty näytteen sulamispiste on 

muutaman asteen alhaisempi kuin näytejoukon 1 palmuvahoilla ja palmusteariinil-

la, mutta jähmettymispiste on samaa suuruusluokkaa. 
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7.1.3 Kaasukromatografiatulokset 
Parafiinin GC-tuloksissa käytetään hiiliketjujen pituudesta merkintää CX. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että suoran hiilivedyn hiiliketju muodostuu X määrästä hiiliä. 

Kuvassa 7.1.7 on esitetty raaka-aineen I eli parafiininäytteen GC-grammi. 

 
Kuva 7.1.7. Näytejoukon 1 raaka-aineen I GC-grammi. Raaka-aine I on parafiinia. 
 

Piikki retentioajassa 4,6 minuuttia johtuu sisäisenä standardina käytetystä dode-

kaanista. Tämän jälkeen tulevat suuret piikit aiheutuvat näytteen sisältämistä suo-

rista hiilivedyistä. Hiilivedyt jakautuvat suuruusjärjestyksessä siten, että piikki 

retentioajalla 18,6 minuuttia aiheutuu hiilivedystä C20 ja retentioajalla 37,1 mi-

nuuttia hiilivedystä C35. Suurten piikkien väliin jäävät piikit johtuvat haaroittu-

neista hiilivedyistä. Mitä suurempi on piikin pinta-ala, sitä enemmän yhdistettä on 

näytteessä. 

Parafiininäytteet koostuvat pääosin samoista suorista hiilivedyistä. Raaka-aineella 

I ja V suorat hiilivedyt olivat välillä C20-C35, raaka-aineella IV C20-C34 ja raa-

ka-aineella XII C22-C35. Piikkien pinta-alojen mukaan kaikilla parafiininäytteillä 

suurimmat pitoisuudet ovat hiilivedyillä, joiden hiiliketjun pituus on alla 30 hiiltä.  
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Kuva 7.1.8. Näytejoukon 1 raaka-aineen III GC-grammi. Raaka-aine III on steariinia. 
 
 

Kuvasta 7.1.8 nähdään, että steariininäytteet koostuvat pääosin palmitiini- ja stea-

riinihaposta. Palmitiinihapon retentioaika on 19,4 minuuttia ja steariinihapon 22,4 

minuuttia. Koska steariinihaposta aiheutuvan piikin pinta-ala on suurempi kuin 

palmitiinihapon, kertoo se steariinihapon osuuden olevan näytteessä suurempi 

kuin palmitiinihapon. 

Kuten kappaleessa 6.1 kerrottiin, näytteille ei saatu laskettua yhdisteiden tarkkoja 

massaosuuksia, koska vastekertoimia ei voitu määrittää. Tämän vuoksi parafiineil-

le laskettiin haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suhde ja steariineille palmitiini- 

ja steariinihapon suhde. Näytejoukon 1 näytteille tulokset on esitetty taulukossa 

XVI. Liitteessä V on esitetty rinnakkaisten näytteiden mittaustulokset. 

TAULUKKO XVI. Näytejoukon 1 parafiininäytteiden haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suh-
de sekä steariininäytteiden palmitiini- ja steariinihapon suhde. Suhdeluvut on laskettu rinnakkais-
ten näytteiden tulosten keskiarvona. 
Näyte suhdehiilivedyt suhdehapot
raaka-aine I 0,22   
raaka-aine II - 0,56 
raaka-aine III - 0,60 
raaka-aine IV 0,05  - 
raaka-aine V 0,01  - 
raaka-aine XII 0,05  - 
 

Taulukosta XVI havaitaan, että synteettisesti valmistettu parafiini, raaka-aine V, 

koostuu lähes pelkästään suorista hiilivedyistä. Eniten haaroittuneita hiilivetyjä on 

raaka-aineessa I. Raaka-aineissa IV ja XII haaroittuneiden osuus on paljon pie-
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nempi kuin raaka-aineessa I. Steariiniraaka-aineista havaitaan raaka-aineen II si-

sältävän enemmän steariinihappoa suhteessa palmitiinihappoon, mutta ero raaka-

aineiden II ja III välillä ei ole kovin suuri. 

Liitteessä VI on esitetty näytejoukon 2 näytteiden GC-mittausten tulokset. Kuten 

kappaleessa 6.1 kerrottiin, näytejoukon 2 näytteille käytettiin GC-määrityksessä 

sisäisenä standardina dodekaanin lisäksi myös kabryylihappoa. Tämän vuoksi 

kyseisten näytteiden sisältämän steariinin massataseet olivat luotettavia.  

Aiempien analyysien perusteella on oletettu, että näytejoukon 2 tuntemattomat 

näytteet A ja B on valmistettu steariinin ja parafiinin seoksesta ja näyte tuntema-

ton C kokonaan steariinista. Nämä oletukset osoittautuivat GC-tulosten perusteel-

la oikeiksi. Sekä näytteelle tuntematon A ja tuntematon B saatiin ylä- ja alaosan 

näytteiden keskiarvona steariinipitoisuudeksi 23,2 m- %. Tällöin parafiinin osuus 

näytteessä on 76,8 m- %.  

Taulukossa XVII on esitetty näytteiden sisältämän steariinin palmitiini- ja stea-

riinihapon massaprosenttiosuudet. Lisäksi taulukossa on esitetty palmitiini- ja 

steariinihapon suhdeluku sekä näytteiden sisältämän parafiinin haaroittuneiden ja 

suorien hiilivetyjen suhde.  

TAULUKKO XVII. Näytejoukon 2 näytteiden sisältämän steariinin  rasvahappokoostumus sekä 
suhdeluvut steariinille ja parafiinille.  

Näyte m‐%p., m‐% m‐%s.,	m‐% suhdehapot.	‐ suhde	hiilivedyt,‐ 

tuntematon A 63,2 36,8 1,72 0,19 

tuntematon B 63,9 36,1 1,77 0,14 

tuntematon C* 40,0 58,2 0,69 - 

*Näyte tuntematon C sisälsi myös 0,6 m- % myristiinihappoa, 1,2 m- % marga-
riinihappoa ja 0,3 m- % arakidihappoa. 
 

Taulukosta XVII havaitaan, että näytteiden tuntematon A ja tuntematon B sisäl-

tämän steariinin koostumus on samankaltainen. Näytteiden sisältämä steariini on 

koostumukseltaan erilaista kuin näytejoukon 1 steariininäytteet sekä näytteen tun-

tematon C steariini, sillä näytteiden sisältämässä steariinissa palmitiinihapon 

osuus on suurempi kuin steariinihapon osuus. Haaroittuneiden ja suorien hiilivety-

jen suhdeluvun mukaan näytteen tuntematon A parafiinissa on enemmän haaroit-

tuneita hiilivetyjä kuin näytteen tuntematon B parafiinissa. Molempien näytteiden 
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parafiinit ovat suhdeluvun perusteella lähimpänä näytejoukon 1 raaka-aine I:stä. 

Näytteiden sisältämän parafiinin hiilijakauma on hieman kapeampi kuin näytejou-

kon 1 raaka-ainenäytteillä. Näytteessä tuntematon A esiintyivät hiiliketjut välillä 

C22-C33 ja näytteessä tuntematon B välillä C21-C33. 

Palmitiini- ja steariinihapon suhdeluvun perusteella näyte tuntematon C sisältää 

enemmän palmitiinihappoa ja vähemmän steariinihappoa kuin näytejoukon 1 stea-

riininäytteet.  

7.1.4 Viskositeettitulokset 
Reometrilla mitatut viskositeettitulokset näytejoukkojen 1 ja 2 näytteille on esitet-

ty kuvassa 7.1.9. Kuvasta havaitaan, että kynttiläraaka-aineiden viskositeetti las-

kee lämpötilan kasvaessa. Korkeimmat viskositeetit ovat palmupohjaisilla raaka-

aineilla. Tämä johtuu siitä, että palmupohjaiset raaka-aineet koostuvat pääosin 

triglyserideistä, joiden rakenne on monimutkaisempi kuin steariinin sisältämillä 

rasvahapoilla ja parafiinin sisältämillä hiilivedyillä. Palmuöljyn eli raaka-aineen 

VIII viskositeetti on pienempi kuin palmusteariinin eli raaka-aineen VII ja palmu-

vahan eli raaka-aineen IX. Eri palmupohjaisten tuotteiden viskositeettierot ovat 

kuitenkin pieniä. FTIR- ja DSC-tulosten kohdalla arvioitiin näytteen tuntematon 

D olevan palmupohjainen. Koska näytteen viskositeetti on samaa suuruusluokkaa 

palmupohjaisten raaka-aineiden kanssa, on näyte luultavasti 100 %:sti palmupoh-

jainen. 
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Kuva 7.1.9. Näytejoukkojen 1 ja 2 näytteiden dynaamiset viskositeetit lämpötilan funktiona. Selit-
teet on järjestetty viskositeettikäyrien mukaiseen järjestykseen. 
 

Palmupohjaisten tuotteiden jälkeen suurimmat viskositeetit ovat steariininäytteil-

lä, joita ovat näytteet tuntematon C ja raaka-aine III. Kappaleessa 7.1.3 esitettyjen 

GC-tulosten perusteella näytteiden koostumuksessa ei ole suurta eroa. Tämän 

vuoksi viskositeettiarvot ovat lähes samansuuruiset. 

Alhaisimmat viskositeetit ovat parafiininäytteillä. Kappaleessa 7.1.3 esitettyjen 

GC-tulosten mukaan raaka-aine IV koostui lähes pelkistään suorista hiilivedyistä. 

Tuloksista voidaan siis päätellä, että haaroittuneiden hiilivetyjen osuuden kasvaes-

sa, viskositeetti kasvaa. Viskositeettiin vaikuttaa myös suorien hiilivetyjen hiili-

ketjun pituus. GC-tulosten mukaan raaka-aine I sisälsi enemmän haaroittuneita 

hiilivetyjä kuin raaka-aine XII. Kyseisten raaka-aineiden viskositeetit ovat kuiten-

kin lähes samat. Raaka-aineen XII viskositeettia nostaa se, että sen sisältämät suo-

rat hiilivedyt painottuvat pitemmille hiiliketjuille.  

GC-tulosten mukaan näytteiden tuntematon A ja tuntematon B koostumus on sa-

mankaltainen näytteiden koostuessa steariinin ja parafiinin seoksesta. Viskositeet-

tituloksista havaitaan, että hieman yli 20 m- %:n osuus steariinia, jossa on enem-
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män palmitiinihappoa kuin steariinihappoa, ei nosta viskositeettia paljon puhtaan 

parafiinin viskositeetista.  

7.1.5 Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat 
Kuvassa 7.1.10 on esitetty SEM-kuvat näytejoukon 1 näytteistä. 

 

 
Kuva 7.1.10. Näytejoukon 1 raaka-ainenäytteiden SEM-kuvat. Ylhäällä olevat kuvat ovat para-
fiinista (raaka-aine I). Molempien kuvien suurennos on 500-kertainen. Keskellä olevat kuvat ovat 
steariinista (raaka-aine III). Vasemmalla olevan kuvan suurennos on 200-kertainen ja oikealla 
olevan 500-kertainen. Alhaalla olevat kuvat ovat raaka-aineesta II valmistetusta lämpökynttilästä. 
Vasemmassa kuvassa täyttölämpötila on ollut 62 °C ja oikeassa kuvassa 80 °C. Alakuvien suuren-
nos on 2000-kertainen.   
 

Kuvasta 7.1.10 havaitaan, että parafiinin eli raaka-aineen I rakenne ei ole niin te-

rävä kuin steariininäytteillä raaka-aine III ja II. Raaka-aineen I rakenteessa voi-
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daan havaita levymäisyyttä, kuten myös raaka-aineen III rakenteessa. Raaka-aine 

II koostuu tikkumaisista rakenteista. Täyttölämpötilan ollessa alhaisempi, tikku-

maisten rakenteiden havaittiin olevan suurempia.  

 
Kuva 7.1.11. SEM-kuvat näytejoukon 2 näytteestä tuntematon C. Molempien kuvien suurennos on 
500-kertainen. 
 

Aiempien analyysien perusteella lämpökynttilänäyte tuntematon C on valmistettu 

steariinista. Kuvassa 7.1.11 esitettyjen SEM-kuvien perusteella näytteen tuntema-

ton C rakenne on erilainen kuin kuvassa 7.1.10 esitetyillä steariininäytteillä. Ku-

vassa 7.1.11 nähdään, että lehtimäiset rakenteet ovat asettuneet enemmän pyöre-

ään, ”ruusukaalimaiseen” muotoon. Tämä viittaa erilaiseen kidemuotoon, joka voi 

johtua erilaisesta jäähdytystavasta. 

7.2 Näytejoukko 3 

7.2.1 Valomikroskooppikuvat 
Liitteessä VII esitettyjen valomikroskoopilla otettujen kuvien avulla laskettiin 

sydänlankojen säikeiden lukumäärä ja määritettiin yhden säikeen paksuus. Tulok-

set on esitetty taulukossa XVIII. Säikeiden lukumäärää ei kaikista kuvista pystytty 

lukemaan tarkasti. Säikeet saattoivat olla päällekkäin tai lähteneet jakautumaan. 

Kaikista langoista ei pystytty myöskään määrittämään yhden säikeen paksuutta. 
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TAULUKKO XVIII. Näytejoukkoon 3 kuuluneiden sydänlankojen säikeiden lukumäärä sekä 
yhden säikeen paksuus. 

Tunnus Säikeiden määrä, kpl Säikeen paksuus, µm 
lanka I 18 450 
lanka II 20 300 
lanka III 20-21  -  
lanka IV 19-21 500 
lanka V 22  -  
lanka VI 12 400 
lanka VII 15  - 
lanka VIII 13  -  
lanka IX 15 450 
lanka X 18 450,550 
lanka XI 19 300 
lanka XII 12  -  
lanka XIII 19  -  
lanka XIV 21 200 
lanka XV 22-24 300 
lanka XVI 12 300 
tuntematon lanka A 18 270 
tuntematon lanka B 18 300 
tuntematon lanka C 12 270 
tuntematon lanka D 18 300 
 

Langat I, II, III, IV, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV ovat valmistajien mukaan sopi-

via palmupohjaisille materiaaleille. Osan langoista sanotaan käyvän palmupoh-

jaisten materiaalien lisäksi myös steariinille ja parafiinille. Tuloksista havaitaan, 

että mikäli lanka on tarkoitettu palmupohjaiselle raaka-aineelle, on langassa 

enemmän säikeitä kuin pelkästään parafiinille tai steariinille tarkoitetussa langas-

sa. Näiden lankojen säikeiden määrä on 18–24. Poikkeuksena on lanka VII, joka 

koostuu 15 säikeestä. Steariinille tarkoitetuissa langoissa VI, IX ja XVI säikeitä 

on 12–15 ja parafiinille tarkoitetuissa langoissa VIII ja XII 12–13. Tuntemattomi-

en näytteiden lankojen säikeiden lukumäärät eivät merkittävästi poikkea tutkittu-

jen lankojen säikeiden lukumäärästä. Lankojen sisältämien säikeiden paksuuden 

havaitaan olevan pääosin noin 300–500 µm. Palmupohjaisille raaka-aineille tar-

koitetuissa sydänlangoissa on enemmän säikeitä, koska palmupohjaisten raaka-

aineiden viskositeetti on korkeampi kuin steariinilla ja parafiinilla. Säikeiden lu-

kumäärän lisäksi langan paksuuteen vaikuttaa myös se, miten tiukaksi lanka puno-

taan. 
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Langoista X ja XI otetuista kuvista havaittiin kaksi säiettä, jotka oli päällystetty. 

SEM-laitteistolla tehdyn alkuainejakauman mukaan päällystysaine oli pääosin 

kuparin ja sinkin seos. Päällystetyt säikeet antavat langalle tukea pitäen langan 

paremmin pystyssä, kun raaka-aine muuttuu palon edetessä kokonaan sulaksi. 

Päällystetyt säikeet vaikuttavat myös pidentävästi paloaikaan.  

7.3 Näytejoukko 4 

7.3.1 Polttokoetulokset 
Polttokokeissa lämpökynttilöitä arvioitiin RAL-laatustandardin asettamien vaati-

musten mukaisesti, jotka esitettiin kappaleessa 2.4. Liekin keskimääräiset korkeu-

det laskettiin kaikkien mittausten keskiarvona, ei vain sillä ajanjaksolla kun raaka-

aine on nestemäinen ja 5 minuuttia ennen kuin kynttilä sammuu itsestään. 

Kuvassa 7.3.1 on esitetty näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden liekin korkeudet eri 

ajanhetkillä. Mittaustulokset näytejoukon 4.1 rinnakkaisille lämpökynttilöille on 

esitetty liitteessä VIII. 

Kuva 7.3.1. Näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden liekin korkeudet paloajan funktiona. Liekin kor-
keudet on saatu rinnakkaisten lämpökynttilöiden liekin korkeuksien keskiarvona. 
 

Kuvasta 7.3.1 havaitaan, että parafiinista valmistetulla lämpökynttilällä eniten 

säikeitä sisältänyt lanka näytteessä parafiini1 ei aiheuttanut korkeinta liekkiä vaan 

korkeimmat liekit saatiin toiseksi eniten säikeitä sisältäneellä langalla näytteessä 

parafiini2. Optimaalisimmat eli lähinnä 1,4 cm korkeat liekit saavutettiin vähiten 
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säikeitä sisältäneellä sydänlangalla näytteessä parafiini3. Vaikka liekin korkeus 30 

minuutin kohdalla alittaa vaaditun 1,4 cm, on kaikkien mitattujen liekin korkeuk-

sien keskiarvo yli 1,4 cm. Sydänlangan sisältämien säikeiden määrä ei siis ole 

suoraan verrannollinen liekin korkeuteen parafiinista valmistetuilla lämpökyntti-

löillä.  

Myöskään steariinista valmistetulle kynttilöille sydänlangan säikeiden määrä ei 

korreloi suoraan liekin korkeuteen, sillä lämpökynttilän steariini1 liekin korkeudet 

ovat matalammat kuin lämpökynttilöillä steariini2 ja steariini3. Lämpökynttilän 

steariini1 liekin korkeuden havaitaan laskevan palon edetessä. Kyseisen lämpö-

kynttilän liekin korkeuden keskiarvo jää alle vaaditun 1,3 cm:llä. Myös steariinis-

ta valmistetuilla kynttilöillä optimaalisimmat liekin korkeudet saatiin vähiten säi-

keitä sisältäneellä sydänlangalla. Lämpökynttilän steariini3 liekin korkeuden kes-

kiarvo on 1,6 cm. 

Palmuvahasta valmistetuista lämpökynttilöistä havaitaan, että korkeimmat liekin 

korkeudet saadaan lämpökynttilällä palmuvaha1, seuraavaksi korkeimmat lämpö-

kynttilällä palmuvaha2 ja matalimmat lämpökynttilällä palmuvaha3. Palmuvahalla 

liekin korkeus siis kasvaa sydänlangan säikeiden kasvaessa. Lämpökynttilällä 

palmuvaha3 liekin korkeuksien keskiarvo on 1,4 cm muiden palmuvahasta val-

mistettujen lämpökynttilöiden liekin korkeuksien keskiarvon jäädessä tämän alle.  

Tulokset osoittavat, että palmuvaha vaatii vaadittavan liekin korkeuden saavutta-

miseksi paksumman sydänlangan kuin parafiini ja steariini, koska sen viskositeetti 

on korkeampi. Tuloksista myös nähdään, että säikeiden määrän lisäksi liekin kor-

keuteen vaikuttaa langalle tehty kemiallinen käsittely. Säikeiden määrä ei myös-

kään kerro kaikkea langan paksuudesta, koska siihen vaikuttaa myös se, kuinka 

tiukaksi lanka punotaan. Parafiinin havaitaan olevan raaka-aine, joka saavuttaa 

vaadittavat liekin korkeudet myös langoilla, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu 

parafiiniraaka-aineelle. Tämä viittaa siihen, että parafiinia voidaan käyttää raaka-

aineena raaka-aineseoksissa.  



61 
 

 

 
Kuva 7.3.2. Näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden palovuot liekin korkeuden funktiona. Palovuot on 
laskettu rinnakkaisten lämpökynttilöiden tulosten keskiarvona.  
 

Kuvassa 7.3.2 on esitetty näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden palovuot liekin kor-

keuden funktiona. Kuvasta havaitaan, että samalla raaka-aineella liekin korkeuden 

kasvaessa raaka-aineen kulutus kasvaa. Vertailemalla lämpökynttilöitä parafiini3, 

steariini1 ja palmuvaha1, joiden liekin korkeus on 2 mm:n sisällä, havaitaan raa-

ka-aineen kulutuksen olevan suurinta steariinista valmistetulla lämpökynttilällä. 

Toiseksi suurinta kulutus on palmuvahalla ja vähäisintä parafiinilla.  Tämän pe-

rusteella parafiinista valmistetun lämpökynttilän liekin korkeus 4 tunnin paloajan 

saavuttamiseksi saa olla korkeampi kuin palmuvahalla ja steariinilla. Jos taas lie-

kin korkeus optimoidaan 1,4 cm:iin, parafiinista valmistettu lämpökynttilä palaa 

pienemmän raaka-ainekulutuksen vuoksi pitempään. Koska raaka-aineet ovat eri-

laisten yhdisteiden seoksia, pätevät tulokset vain vertailtaessa tutkimuksessa mu-

kana olleita raaka-aineita. 
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Kuva 7.3.3. Lämpökamerakuva näytejoukon 4.1 näytteestä parafiini I, kun lämpökynttilä on pala-
nut 15 minuuttia. 
 

Kuvassa 7.3.3 on esitetty esimerkki, miten lämpökameralla mitattiin sulan raaka-

ainemassan lämpötila. Kuvasta havaitaan, että raaka-ainemassa ei ole sulanut vielä 

kokonaan, koska reunoilla lämpötila on matalampi. 

Kuvassa 7.3.4 on esitetty lämpökynttilöiden raaka-ainesulan lämpötilat paloajan 

funktiona. Kuvasta havaitaan, että sekä parafiinista että steariinista valmistetuilla 

lämpökynttilöillä sulan lämpötilavaihtelu tapahtuu kapealla lämpötila-alueella. 

Parafiinilla sulan lämpötila vaihtelee pääosin noin 65–70 °C:een välillä. Steariinil-

la lämpötila-alue on noin 70–75 °C. Kummallakin raaka-aineella, mutta etenkin 

steariinilla, voidaan havaita lämpötiloissa systemaattisuutta eri sydänlankojen 

välillä. Suurinta lämpötilan vaihtelu on palmuvahalla. Eri lämpökynttilöiden välil-

lä sulan lämpötilavaihtelu on suurta etenkin paloajan välillä 25-45 minuuttia. 

Vaihtelun voi selittää raaka-aineen heterogeenisyys. 
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Kuva 7.3.4. Näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden raaka-ainesulan lämpötila paloajan funktiona. 
Lämpötilat on laskettu rinnakkaisille lämpökynttilöille mitattujen lämpötilojen  keskiarvona. Vir-
heellisten mittaustulosten eliminoinnin vuoksi kaikki käyrät eivät ala samasta ajanhetkestä.  
 

Näytejoukon 4.2 lämpökynttilöiden mittaustulokset on esitetty liitteessä IX. Ku-

vassa 7.3.5 on esitetty tulosten pohjalta mallintamalla saadut liekin korkeudet 

steariinin ja parafiinin seoksesta valmistetulle lämpökynttilälle. 
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Kuva 7.3.5. Steariinin ja parafiinin seoksesta valmistetun lämpökynttilän liekin korkeus steariinin 
massaosuuden funktiona. 
 

Kuvasta 7.3.5 havaitaan, että kokonaan steariinista valmistettu lämpökynttilä ei 

saavuta vaadittua 1,4 cm:n liekin korkeutta steariinille tarkoitetulla sydänlangalla 

1. Kun steariinin osuus vähenee, liekin korkeus kasvaa saavuttaen maksimin stea-

riinin osuuden ollessa 40 m- %. Liekin korkeuden kasvu johtuu siitä, että parafii-

nin osuuden kasvaessa, seoksen viskositeetti laskee ja raaka-aine kulkeutuu hel-

pommin sydänlangan päähän. Seoksen koostuessa lähes pelkästään parafiinista 

liekin korkeus laskee. Tämä johtuu luultavasti siitä, että steariinille tarkoitetun 

langan kemiallinen käsittely alkaa vaikuttaa langan itsestään lyhentymiseen. Sy-

dänlangalla 1 1,4 cm:n liekin korkeus saavutetaan, kun seoksen koostumus on 60-

10 m-% steariinia ja 40-90 m-% parafiinia. 

Sydänlangan 2 sisältävän lämpökynttilän havaitaan saavuttavan 1,4 cm:n liekin 

korkeuden, kun raaka-aineseos koostuu lähes pelkästään parafiinista. Steariinin 

osuuden kasvaessa seoksen viskositeetti nousee ja seos ei kulkeudu langan pää-

hän, jolloin liekin korkeus laskee. 

Kuvassa 7.3.6 on esitetty mallintamalla saadut liekin korkeudet parafiini ja pal-

muvahan seoksesta valmistetulle lämpökynttilälle. 
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Kuva 7.3.6. Parafiinin ja palmuvahan seoksesta valmistetun lämpökynttilän liekin korkeus parafii-
nin massaosuuden funktiona. 
 

Kuvasta 7.3.6 havaitaan, että steariinille tarkoitetulla sydänlangalla 1 ei saavuteta 

1,4 cm:n liekin korkeutta millään parafiinin ja palmuvahan seossuhteella. Palmu-

vahan osuuden kasvaessa seoksen viskositeetti kasvaa ja liekin korkeus laskee 

lähes lineaarisesti. Jos lämpökynttilässä on parafiinille tarkoitettu sydänlanka 2, 

palmuvahaa saa mallin mukaan olla alle 10 m- %, jotta 1,4 cm:n liekin korkeus 

saavutetaan. Myös tässä tapauksessa liekin korkeus laskee, kun palmuvahan osuus 

lisääntyy, koska tällöin seoksen viskositeetti kasvaa.  

Kuvassa 7.3.7 on esitetty mallintamalla saadut liekin korkeudet steariinin ja pal-

muvahan seoksesta valmistetulle lämpökynttilälle. 
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Kuva 7.3.7. Steariinin ja palmuvahan seoksesta valmistetun lämpökynttilän liekin korkeus stearii-
nin massaosuuden funktiona. 
 

Kuvasta 7.3.7 havaitaan, että kummallakaan sydänlangalla ei saavuteta 1,4 cm:n 

liekin korkeutta seoksen koostuessa steariinista ja palmuvahasta. Sydänlangalla 1 

liekin korkeus laskee lineaarisesti, kun palmuvahan osuus kasvaa, jolloin seoksen 

viskositeetti kasvaa. Sydänlangalla 2 palmuvahan osuuden kasvaessa liekin kor-

keus pysyy aluksi lähes vakiona ja kasvaa kunnes palmuvahan osuus ylittää 50 m-

%. Poikkeuksellisesti liekin korkeus siis kasvaa, kun seoksen viskositeetti kasvaa. 

Syynä voivat olla steariinin sisältämät rasvahapot, jotka steariinin massaosuuden 

ollessa korkea, tuhoavat parafiinille tarkoitetun langan rakennetta.  

TAULUKKO XIX. Näytejoukon 4.2 RAL-laatustandardin vaatimukset täyttäneet raaka-
aineseokset. 

Lanka Seos 
h	liekki	ka,	
cm

t palo,	
h

m	jäännös,	
g	

t	jälkihehku,	
s

sydänlanka 1 
66 m-% parafiini, 34 

m-% steariini 
1,5 4,7 1,6 2 

sydänlanka 2 100 % m-% parafiini 1,5 4,9 1,6 6 

 

Taulukossa XVIII on esitetty näytejoukon 4.2 koesuunnitelman mukaisesti val-

mistettujen lämpökynttilöiden raaka-aineseokset, jotka täyttivät RAL-

laaatustandardin asettamat vaatimukset liekin korkeuden, paloajan, raaka-

ainejäännöksen ja langan jälkihehkun suhteen.  

Kuvassa 7.3.8 on esitetty näytejoukon 4.3 lämpökynttilät. Jäähdytystavan havait-

tiin vaikuttavan lämpökynttilän ulkonäköön. Kun palmuvaha jähmettyi nopeasti 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100

h
li

ek
ki

, c
m

steariini, m-%

Steariini vs. palmuvaha

sydänlanka 1 sydänlanka 2



67 
 

 

jäähauteessa, pinnasta tuli kiiltävä ja tasainen. Sen sijaan jähmettymisen tapahtu-

essa hitaammin huoneenlämpötilassa pinta oli mattaisempi. Erot johtuvat siitä, 

että jäähdytyksen ollessa nopea kiteet jäävät pienemmäksi kuin hitaammassa jäh-

mettymisessä. Lisäksi kuvasta nähdään, että kun jäähdyttäminen tapahtuu huo-

neenlämmössä, myös täyttöjen määrällä on vaikutusta tuotteen ulkonäköön. Yh-

dellä täytöllä pinta on tasainen, mutta kahdella täytöllä valmistettuun kynttilään on 

muodostunut ilmakuplia. 

Kuva 7.3.8. Näytejoukon 4.3 lämpökynttilät. Näytteiden järjestys vasemmalta oikealle on: 1 täyt-
tö/J, 2 täyttöä/J, 1 täyttö/HL, 2 täyttöä/HL. 
 

Taulukossa XX on esitetty näytejoukon 4.3 lämpökynttilöiden keskimääräiset 

liekin korkeudet, paloajat, palovuot sekä raaka-ainejäännökset. Näytejoukon 4.3 

yksittäisille lämpökynttilöille mitatut tulokset on esitetty liitteessä X. 

TAULUKKO XX. Näytejoukon 4.3 lämpökynttilöiden polttokoetulokset. Liekin korkeudet on 
laskettu rinnakkaisten lämpökynttilöiden kaikkien eri ajanhetkillä mitattujen liekin korkeuksien 
keskiarvona. Muut tulokset on laskettu rinnakkaisten lämpökynttilöiden keskiarvona. 

Näyte h	liekki	ka,	cm tpalo,	h palovuo,	g/h	 mjäännös,	g

1 täyttö/HL 1,4 4,3 2,6 0,78 

2 täyttöä/HL 1,4 4,4 2,5 1,49 

1 täyttö/J 1,4 4,7 2,2 1,51 

2 täyttöä/J 1,5 4,9 2,1 1,89 
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Taulukon XX tuloksista havaitaan, että jäähdytys- ja täyttötavalla ei ole merkittä-

vää vaikutusta liekin korkeuteen. Sen sijaan jäähauteessa jäähdytettyjen lämpö-

kynttilöiden palovuo eli raaka-aineen kulutus on pienempi kuin huoneenlämmössä 

jäähtyneillä. Tällöin myös näiden lämpökynttilöiden paloaika on pidempi. 

RAL-laatustandardin vaatimukset liekin korkeuden, paloajan ja raaka-

ainejäännöksen suhteen olisi täyttynyt näytteillä 1 täyttö/HL, 2 täyttöä/HL ja 1 

täyttö/J. Näyte 2 täyttöä/J ei täyttänyt RAL-laatustandardin asettamia vaatimuksia, 

koska yhden lämpökynttilän paloaika alitti 4 h yli 15 minuutilla. 

 
Kuva 7.3.9. Näytejoukon 4.3 lämpökynttilöiden sulan raaka-aineen lämpötila paloajan funktiona. 
Alun mittauspisteet on jätetty pois rinnakkaisten tulosten suuren heiton vuoksi. Lämpötilat on 
laskettu rinnakkaisten näytteiden tulosten keskiarvona. 
 

Kuvasta 7.3.9 havaitaan, että jäähdytys- ja täyttötavalla ei ole merkittävä vaikutus-

ta sulan massan lämpötilaan. Palmuvahan sulan massan lämpötila nousee hitaasti 

palon edetessä noin 180 minuuttiin saakka. 180 minuutin jälkeen sulan massan 

lämpötila laskee kunnes kynttilä sammuu. Lämpötilan laskiessa paloajan välillä 

180–240 minuuttia liekin korkeus pysyy kuitenkin lähes vakiona. Samankaltainen 

ilmiö on todettu myös Wedon tutkimuksessa palmupohjaisella raaka-aineella 

(Matthäi A).  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli tutkia eri tekijöiden vaikutusta lämpökynttilän palo-

ominaisuuksiin. Työssä saatuja tuloksia arvioitiin RAL-laatustandardin asettamien 

vaatimusten mukaisesti. Standardi määrittelee yhdeksi suureeksi liekin korkeuden, 

jonka tulee olla vähintään 1,4 cm. Tärkein liekin korkeuteen vaikuttava tekijä on 

raaka-aineen ja sydänlangan yhteensopivuus. Yksi raaka-aineen tärkeimmistä 

ominaisuuksista on sen viskositeetti. Mitä korkeampi raaka-aineen viskositeetti 

on, sitä paksumpi lanka tarvitaan. Palmupohjaisten tuotteiden viskositeetti on kor-

kein. Seuraavana tulevat steariini ja parafiini. Sydänlankojen havaittiin sisältävän 

enemmän säikeitä, jos valmistaja ilmoittaa langan sopivan palmupohjaisille tuot-

teille. Näytejoukon 4.1 lämpökynttilöiden tutkimuksessa havaittiin, että säikeiden 

määrä ei ole suoraan verrannollinen liekin korkeuteen eri raaka-aineilla. Tämä 

johtuu siitä, että liekin korkeuteen vaikuttaa myös langalle tehty kemiallinen käsit-

tely sekä punonnasta aiheutuva tiukkuus. 

Näytejoukon 4.2 lämpökynttilöiden liekin korkeuksista havaittiin, että yleensä 

liekin korkeus laskee raaka-aineen viskositeetin kasvaessa. Poikkeuksen teki pal-

muvahan ja steariinin seos, jossa liekin korkeus kasvoi palmuvahan osuuden kas-

vaessa. Langan kemiallinen käsittely on liian heikko steariinin pitoisuuden ollessa 

korkea, jolloin steariinin sisältämät rasvahapot tuhoavat langan rakennetta vaikut-

taen sen toimintakykyyn.  Tarkastelun mukaan viskositeettiin vaikuttaa ensisijai-

sesti hiiliketjun pituus ja toissijaisesti haaroittuneiden yhdisteiden määrä. 

Liekin korkeuden kasvaessa palovuo eli raaka-aineen kulutus kasvaa. Mitä korke-

ampi palovuo on, sitä lyhyempi on lämpökynttilän paloaika. Näytejoukon 4.1 

lämpökynttilöiden tuloksista havaittiin steariinin palovuon olevan korkein. Toi-

seksi vähäisintä raaka-aineen kulutus oli palmuvahalla ja vähäisintä parafiinilla. 

Tietyn paloajan saavuttamiseksi parafiinia tarvitaan siis vähemmän kuin steariinia 

ja palmuvahaa liekin korkeuden ollessa vakio kullakin raaka-aineella. Näytejou-

kon 4.3 palmuvahasta valmistetuilla lämpökynttilöillä havaittiin palovuon olevan 

pienempi, jos raaka-aine oli jäähdytetty nopeasti jäähauteessa, vaikka liekin kor-

keus oli lähes vakio sekä huoneenlämmössä että jäähauteessa jäähdytetyillä läm-

pökynttilöillä. Jäähdytyksellä on yleisesti vaikutusta kiteytymiseen. Steariinilla ja 

parafiinilla jäähtymisnopeuden tiedetään vaikuttavan niin kiteiden muotoon kuin 
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niiden kokoonkin. Tämä todettiin myös tässä työssä tarkasteltaessa näytteitä 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 

Tällä hetkellä tutkituista kynttiläraaka-aineista kallein on parafiini. Toiseksi kal-

lein on steariini ja halvimpia ovat palmupohjaiset tuotteet. Raaka-aineen hinta ei 

ole kuitenkaan suoraan verrannollinen raaka-ainekustannuksiin, koska kuten edel-

lä kerrottiin, parafiinia kuluu vähemmän tietyn paloajan saavuttamiseksi.  

Työssä tutkittiin myös markkinoilla olevien lämpökynttilöiden raaka-

ainekoostumusta. Parafiinin kalleus voi olla yksi syy näiden lämpökynttilöiden 

raaka-ainekoostumuksiin, sillä yksikään tutkituista kaupallisista lämpökynttilöistä 

ei ollut valmistettu kokonaan parafiinista. Kahdessa lämpökynttilässä neljästä pa-

rafiinia oli kuitenkin vielä suurin osa, lähes 80 m- %. Loppuosa, noin 20 m- %, oli 

steariinia. Kahdesta muusta kaupallisesta lämpökynttilästä toinen oli valmistettu 

steariinista ja toinen palmupohjaisesta tuotteesta. Tuotteiden koostumuksen analy-

soimisessa todettiin FTIR-analytiikan antavan tuotteista riittävän alustavan infor-

maation, jota hyödynnettiin tarkemmissa GC-mittauksissa mittausten esitietona. 

Mittauksissa tulee huomioida analyysinäytteiden vaatima pieni näytekoko otta-

malla riittävästi rinnakkaisia näytteitä, jotta saatu tulos edustaa koko tuotetta.  

Kaupallisen lämpökynttilän ulkoasun tulee olla siisti ja tasainen. Tasaisuus vaikut-

taa lämpökynttilöiden pakkaamiseen, jolloin lämpökynttilät yleensä pinotaan pääl-

lekkäin. Kynttiläraaka-aineen tulee olla myös tarpeeksi kovaa, jotta lämpökynttilä 

pysyy muodossaan pakkauksen ja varastoinnin aikana. DSC-käyristä havaittiin, 

että palmupohjaisissa tuotteissa ensimmäiset komponentit sulavat jo huoneen-

lämmössä. Tästä syystä palmupohjaisten tuotteiden koostumus voi muuttua läm-

pötilan kohotessa. DSC-mittauksen mukaan palmuöljy ei jähmety huoneenlämpö-

tilassa. Se ei siis yksin sopisi lämpökynttilän raaka-aineeksi.  Näytejoukon 4.3 

palmuvahasta valmistetuissa lämpökynttilöissä havaittiin kahdella täytöllä huo-

neenlämmössä valmistetun lämpökynttilän pintaan ilmestyvän ilmakuplia tehden 

pinnasta epätasaisen. Palmupohjaisten raaka-aineiden käyttö lämpökynttilässä 

vaatii siis vielä tuotekehitystä.  

Tulevaisuudessa parafiinin saatavuuden heikentyessä kynttilän valmistuksessa 

tullaan luultavasti käyttämään yhä enemmän erilaisten raaka-aineiden seoksia. 

Sopivan langan löytämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia, jotta eri raaka-aineet eivät 
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vaikuttaisi langan rakenteeseen. Lisäksi tulisi tutkia, tapahtuuko seosten koostu-

muksessa muutoksia, jotka vaikuttavat kynttilän valmistukseen tai palo-

ominaisuuksiin, kun raaka-aineita pidetään kynttilätehtaalla sulassa muodossa 

useita päiviä tuotantojakson aikana. Projektin aikana on noussut myös esille voi-

taisiinko turkiseläinten nylkemisen seurauksena saatua rasvaa hyödyntää kynttilän 

valmistuksessa. 
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FTIR-spektrien juovien tulkinta 

A: 2962±10 cm-1, C-H venytys, metyyliryhmä, asymmetrinen värähdys (AEL 

2000, Shearer 1989) 

B: 2926±10 cm-1, C-H venytys, metyleeniryhmä, asymmetrinen värähdys(AEL 

2000, Shearer 1989) 

C: 2872 ±10 cm-1, C-H venytys, metyyliryhmä, symmetrinen värähdys (AEL 

2000, Shearer 1989) 

D: 2853±10 cm-1, C-H venytys, metyleeniryhmä, symmetrinen värähdys (AEL 

2000, Shearer 1989) 

E: 2350 cm-1, hiilidioksidi 

F: 1465±20 cm-1, C-H taivutusvärähdys, metyleeniryhmä (AEL 2000) 

G: 1450±20 cm-1, C-H taivutusvärähdys, metyyliryhmä (AEL 2000) 

H: 1380-1370 cm-1, C-H symmetrinen taivutusvärähdys, metyyliryhmä (Shearer 

1989) 

I: 720-750 cm-1, ketjun keinuntavärähdys, pitkäketjuinen hiilivety, jossa neljä tai 

useampi metyleeniryhmä (Shearer 1989) 

J: 1700 cm-1, C=O venytysvärähdys, karboksyyliryhmä (Albuquerque 2003) 

K ja L: kytkeytyneet värähdykset, 1430 cm-1 ja 1300 cm-1, C-O taivutusvärähdys 

ja O-H taivutusvärähdys (AEL 2000) 

M: lähellä 1410 cm-1, C-H taivutusvärähdys, CH2 C=O:n vieressä (AEL 2000) 

N: 1290-1040 cm-1, CH2 huojunta- ja kiertovärähdykset (Albuquerque 2003) 

O: 950-900 cm-1, O-H taivutusvärähdys, H-liittynyt dimeroituneeseen happoon, 

leveä (AEL 2000) 

P: 689 cm-1, C polymorfin O-C=O sidoskulman taivutusvärähdys (Moniruzzaman 

2004) 

Q: 1744 cm-1, karboksyyliryhmän C=O venytysvärähdys, metyyliesterit ja trig-

lyseridit (Albuquerque 2003) 

R: lähellä 1163 cm-1, C-O venytys, triglyseridien esteri (Shearer 1989) 

S: 1101-1099 cm-1, C-O venytys, triglyseridien esteri (Shearer 1989) 

T: n. 3006 cm-1, =C-H(cis) venytysvärähdys (Guillen 1997, Lerma-Garcia 2010) 

U: 1418 cm-1, C-H keinuntavärähdys, cis-disubstituoidut alkeenit (Guillen 1997) 

V: lähellä 1400 cm-1, =C-H taivutus, (Guillen 1997, Lerma-Garcia 201
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W: 1211-1147 cm-1, -C-O venytys tai CH2 taivutus (Lerma-Garcia 2010) 

X: 1128-1106 cm-1, -C-O venytysvärähdys (Lerma-Garcia 2010) 

Y: 1106-1072 cm-1, -C-O venytysvärähdys (Lerma-Garcia 2010) 

Z: 1043-1006 cm-1, -C-O venytysvärähdys (Lerma-Garcia 2010) 

Å: 968 cm-1, -HC=CH-(trans) tasosta ulos taivutus (Guillen 1997, Lerma-Garcia 

2010) 

Ä: 914 cm-1, -CH=CH-(cis) tasosta ulos taivutus (Guillen 1997, Lerma-Garcia 

2010) 

Ö: 885-802 cm-1, CH2 keinuntavärähdys (Lerma-Garcia 2010) 

AA: 723 cm-1, -(CH2)n- keinuntavärähdys tai -CH=CH-(cis) tasosta ulos taivutus 

(Guillen 1997, Lerma-Garcia 2010)
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Kuva 1. Raaka-aineen I FTIR-spektri. 
 

 
Kuva 2. Raaka-aineen II FTIR-spektri.
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Kuva 3. Raaka-aineen III FTIR-spektri. 
 

 
Kuva 4. Raaka-aineen IV FTIR-spektri. 
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Kuva 5. Raaka-aineen V FTIR-spektri. 
 

 
Kuva 6. Raaka-aineen VI FTIR-spektri. 
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Kuva 7. Raaka-aineen VII FTIR-spektri. 

 

 
Kuva 8. Raaka-aineen VIII FTIR-spektri. 
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Kuva 9. Raaka-aineen IX FTIR-spektri.  
 

 
Kuva 10. Raaka-aineen X FTIR-spektri.  
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Kuva 11. Raaka-aineen XI FTIR-spektri. 
 

 

 
Kuva 12. Raaka-aineen XII FTIR-spektri. 
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Kuva 13. Näytteen tuntematon A FTIR-spektri. 
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Kuva 14. Näytteen tuntematon B FTIR-spektri. 
 
 

 
Kuva 15. Näytteen tuntematon C FTIR-spektri. 
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Kuva 16. Näytteen tuntematon D FTIR-spektri. 
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Kuva 17. Raaka-aineen I DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymiskäyrä. 
 

 

 

Kuva 18. Raaka-aineen II DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymiskäyrä. 
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Kuva 19. Raaka-aineen V DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymiskäyrä. 
 

 

 

Kuva 20. Raaka-aineen VI DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymis-
käyrä. 
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Kuva 21. Raaka-aineen VII DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymis-
käyrä. 
 

 

 

Kuva 22. Raaka-aineen VIII DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymis-
käyrä. 
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Kuva 23. Raaka-aineen X DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymiskäyrä. 
 

 

 

Kuva 24. Raaka-aineen XI DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymis-
käyrä. 
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Kuva 25. Raaka-aineen XII DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmettymis-
käyrä. 
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Kuva 26. Näytteen tuntematon A DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmetty-
miskäyrä. 
 
 
 

 
Kuva 27. Näytteen tuntematon B DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmetty-
miskäyrä. 
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Kuva 28. Näytteen tuntematon C DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmetty-
miskäyrä. 
 
 

 

Kuva 29. Näytteen tuntematon D DSC-käyrä. Vihreä käyrä on sulamiskäyrä ja sininen jähmetty-
miskäyrä. 



 
Liite V. Näytejoukon 1 näytteiden  

GC-mittausten tulokset 1(5) 

 

 

TAULUKKO I. Raaka-aineen I rinnakkaisten näytteiden GC-mittaustulokset suorille hiilivedyille. 
Näytteen raaka-aine I.1 näyteliuoksen pitoisuus oli 1,0 mg/mL, kaikkien näytteen sisältämien 
yhdisteiden massaprosenttien summa 111,9 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suhde 
0,22. Vastaavat luvut näytteellä raaka-aine I.2 ovat 1,04 mg/mL, 122,8 m-% ja 0,22. 

    raaka-aine I.1 raaka-aine I.2 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,7 ISTD 1,0E+09 1,01 1,01   7,1E+08 1,01 1,01  

18,6 C20 1,6E+07 0,02 0,02 1,5 1,3E+07 0,02 0,02 1,7 

20,2 C21 3,8E+07 0,04 0,04 3,7 3,0E+07 0,04 0,04 4,1 

21,7 C22 7,1E+07 0,07 0,07 6,9 5,7E+07 0,08 0,08 7,8 

23,2 C23 1,1E+08 0,11 0,11 10,6 8,7E+07 0,12 0,12 11,9 

24,6 C24 1,4E+08 0,13 0,13 13,2 1,1E+08 0,16 0,16 14,9 

26,0 C25 1,2E+08 0,12 0,12 11,7 9,5E+07 0,14 0,14 13,1 

27,3 C26 1,1E+08 0,10 0,10 10,4 8,6E+07 0,12 0,12 11,8 

28,5 C27 8,0E+07 0,08 0,08 7,7 6,5E+07 0,09 0,09 8,9 

29,7 C28 7,1E+07 0,07 0,07 6,9 5,1E+07 0,07 0,07 7,0 

30,9 C29 5,2E+07 0,05 0,05 5,1 4,2E+07 0,06 0,06 5,7 

32,0 C30 4,0E+07 0,04 0,04 3,8 3,0E+07 0,04 0,04 4,1 

33,1 C31 3,7E+07 0,04 0,04 3,6 2,8E+07 0,04 0,04 3,8 

34,1 C32 2,6E+07 0,03 0,03 2,6 1,9E+07 0,03 0,03 2,6 

35,1 C33 1,9E+07 0,02 0,02 1,9 1,4E+07 0,02 0,02 1,9 

36,1 C34 1,2E+07 0,01 0,01 1,2 7,6E+06 0,01 0,01 1,0 

37,1 C35 7,2E+06 0,01 0,01 0,7 4,3E+06 0,01 0,01 0,6 
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TAULUKKO II. Raaka-aineen IV rinnakkaisten näytteiden GC-mittaustulokset suorille hiilive-
dyille. Näytteen raaka-aine IV.1 näyteliuoksen pitoisuus oli 1,02 mg/mL, kaikkien näytteen sisäl-
tämien yhdisteiden massaprosenttien summa 150,1 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen 
suhde 0,05. Vastaavat luvut näytteellä raaka-aine IV.2 ovat 1,01 mg/mL, 145,6 m-% ja 0,05. 

    raaka-aine IV.1 raaka-aine IV.2 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,6 ISTD 6,8E+08 1,01 1,01   7,1E+08 1,01 1,01   

18,6 C20 5,1E+06 0,01 0,01 0,7 6,0E+06 0,01 0,01 0,8 

20,2 C21 2,2E+07 0,03 0,03 3,3 2,4E+07 0,03 0,03 3,4 

21,7 C22 5,5E+07 0,08 0,08 8,0 5,7E+07 0,08 0,08 8,0 

23,2 C23 8,9E+07 0,13 0,13 12,9 9,2E+07 0,13 0,13 13,0 

24,6 C24 1,3E+08 0,19 0,19 18,9 1,3E+08 0,19 0,19 18,6 

26,0 C25 1,4E+08 0,21 0,21 20,9 1,5E+08 0,21 0,21 20,6 

27,3 C26 1,7E+08 0,24 0,24 24,0 1,6E+08 0,23 0,23 23,1 

28,5 C27 1,3E+08 0,20 0,20 19,3 1,3E+08 0,19 0,19 18,5 

29,7 C28 1,1E+08 0,16 0,16 15,2 1,0E+08 0,14 0,14 14,3 

30,8 C29 7,2E+07 0,11 0,11 10,5 7,0E+07 0,10 0,10 9,9 

31,9 C30 3,9E+07 0,06 0,06 5,6 3,7E+07 0,05 0,05 5,2 

33,0 C31 1,8E+07 0,03 0,03 2,6 1,7E+07 0,02 0,02 2,4 

34,1 C32 6,8E+06 0,01 0,01 1,0 6,7E+06 0,01 0,01 0,9 

35,1 C33 2,6E+06 0,004 0,004 0,4 2,6E+06 0,004 0,004 0,4 

36,1 C34 5,6E+05 0,001 0,001 0,1 6,1E+05 0,001 0,001 0,1 
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TAULUKKO III. Raaka-aineen V rinnakkaisten näytteiden GC-mittaustulokset suorille hiilive-
dyille. Näytteen raaka-aine V.1 näyteliuoksen pitoisuus oli 1,01 mg/mL, kaikkien näytteen sisäl-
tämien yhdisteiden massaprosenttien summa 134,6 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen 
suhde 0,01. Vastaavat luvut näytteellä raaka-aine V.2 ovat 1,0 mg/mL, 133,2 m-% ja 0,01. 

    raaka-aine V.1 raaka-aine V.2 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,6 ISTD 7,0E+08 1,01 1,01   7,0E+08 1,01 1,01   

18,6 C20 7,6E+06 0,01 0,01 1,1 7,4E+06 0,01 0,01 1,1 

20,2 C21 1,8E+07 0,03 0,03 2,5 1,6E+07 0,02 0,02 2,4 

21,7 C22 3,6E+07 0,05 0,05 5,2 3,5E+07 0,05 0,05 5,0 

23,2 C23 6,8E+07 0,10 0,10 9,6 6,5E+07 0,09 0,09 9,4 

24,6 C24 1,0E+08 0,15 0,15 14,4 9,9E+07 0,14 0,14 14,3 

25,9 C25 1,2E+08 0,18 0,18 17,7 1,2E+08 0,18 0,18 17,8 

27,2 C26 1,3E+08 0,19 0,19 18,6 1,3E+08 0,19 0,19 18,6 

28,5 C27 1,2E+08 0,17 0,17 16,7 1,2E+08 0,17 0,17 16,9 

29,7 C28 1,0E+08 0,14 0,14 14,2 9,9E+07 0,14 0,14 14,2 

30,8 C29 8,1E+07 0,12 0,12 11,5 7,7E+07 0,11 0,11 11,1 

32,0 C30 6,1E+07 0,09 0,09 8,7 5,8E+07 0,08 0,08 8,4 

33,0 C31 4,3E+07 0,06 0,06 6,0 4,0E+07 0,06 0,06 5,8 

34,1 C32 2,7E+07 0,04 0,04 3,9 2,6E+07 0,04 0,04 3,8 

35,1 C33 1,5E+07 0,02 0,02 2,2 1,5E+07 0,02 0,02 2,2 

36,1 C34 8,1E+06 0,01 0,01 1,2 7,8E+06 0,01 0,01 1,1 

37,1 C35 3,5E+06 0,005 0,005 0,5 3,4E+06 0,005 0,005 0,5 
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TAULUKKO IV. Raaka-aineen XII GC-mittaustulokset suorille hiilivedyille. Näytteen näyteliu-
oksen pitoisuus oli 0,94 mg/mL, kaikkien näytteen sisältämien yhdisteiden massaprosenttien 
summa 188,2 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suhde 0,05. 

tretentio, min yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, mg m-%yhdiste 

4,5 ISTD 6,9E+08 1,09 1,09   

21,6 C22 3,1E+06 0,005 0,005 0,5 

23,0 C23 1,2E+07 0,02 0,02 2,1 

24,4 C24 5,0E+07 0,08 0,08 8,4 

25,8 C25 1,0E+08 0,16 0,16 17,4 

27,1 C26 1,8E+08 0,28 0,28 30,3 

28,4 C27 1,7E+08 0,26 0,26 28,1 

29,6 C28 1,6E+08 0,25 0,25 27,0 

30,7 C29 1,3E+08 0,20 0,20 21,7 

31,8 C30 9,6E+07 0,15 0,15 16,2 

32,9 C31 6,7E+07 0,11 0,11 11,4 

33,9 C32 4,4E+07 0,07 0,07 7,6 

34,9 C33 2,8E+07 0,04 0,04 4,7 

35,9 C34 1,3E+07 0,02 0,02 2,2 

36,9 C35 4,7E+06 0,01 0,01 0,8 
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TAULUKKO V. Vastekertoimet näytejoukon 1 steariininäytteille. 

tretentio, min yhdiste Ahappo Chappo, mg/mL F 

4,6 ISTD 6,5E+08 1,01   

19,5 CA16 6,7E+08 0,50 0,48 

22,4 CA18 5,1E+08 0,46 0,58 
 

TAULUKKO VI. Raaka-aineen II rinnakkaisten näytteiden GC-mittaustulokset. Näytteen raaka-
aine II.1 näyteliuoksen pitoisuus oli 1,01 mg/mL ja palmitiini ja steariinihapon suhde 0,57. Vas-
taavat luvut näytteellä raaka-aine II.2 ovat 0,99 mg/mL ja 0,56. 

    raaka-aine II.1 raaka-aine II.2 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,6 ISTD 8,3E+08 1,01 1,01   1,0E+09 1,01 1,01   

19,5 CA16 7,6E+08 0,44 0,44 43,6 8,0E+08 0,39 0,39 39,0 

20,9 CA17 3,0E+07 0,02 0,02 1,7 2,7E+07 0,01 0,01 1,3 

22,5 CA18 1,1E+09 0,77 0,77 76,5 1,2E+09 0,69 0,69 69,9 
 

TAULUKKO VII. Raaka-aineen III rinnakkaisten näytteiden GC-mittaustulokset. Näytteen raaka-
aine III.1 näyteliuoksen pitoisuus oli 1,04 mg/mL ja palmitiini ja steariinihapon suhde 0,60. Vas-
taavat luvut näytteellä raaka-aine III.2 ovat 0,97 mg/mL ja 0,60. 

    raaka-aine III.1 raaka-aine III.2 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,6 ISTD 7,4E+08 1,01 1,01   7,0E+08 1,01 1,01   

16,0 CA14 3,0E+06 0,002 0,002 0,2 4,2E+06 0,003 0,003 0,3 

19,4 CA16 6,4E+08 0,42 0,42 40,1 7,4E+08 0,51 0,51 52,8 

20,8 CA17 3,9E+06 0,003 0,003 0,2 5,6E+06 0,004 0,004 0,4 

22,5 CA18 8,7E+08 0,69 0,69 66,4 1,0E+09 0,85 0,85 87,9 

25,1 CA20 2,6E+06 0,002 0,002 0,2 3,3E+06 0,003 0,003 0,3 
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TAULUKKO VIII. Vastekertoimet näytejoukon 2 steariininäytteille.  

tretentio, min	 yhdiste Ahappo Chappo, mg/mL	 F 

5,5 ISTD 1,2E+09 1,12   

19,5 CA16 1,6E+09 1,03 0,72 

22,4 CA18 1,4E+09 0,93 0,73 
 
 
 
TAULUKKO IX. Näytteen tuntematon A ala- ja yläosan näytteille saadut GC-mittaustulokset. 
Näytteen tuntematon Aala näyteliuoksen pitoisuus oli 0,93 mg/mL, palmitiini- ja steariinihapon 
suhde 1,76, hiilivetyjen massaprosenttien summa 127,0 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilive-
tyjen suhde 0,21. Vastaavat luvut näytteelle tuntematonAylä ovat 1,23 mg/mL, 1,68, 126,5 m-%, 
0,18. 

Rasvahapot tuntematon Aala tuntematon Aylä 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

5,5 ISTD 1,3E+09 1,12 1,12   1,3E+09 1,12 1,12   

19,3 CA16 1,9E+08 0,13 0,13 13,5 2,9E+08 0,19 0,19 15,7 

22,2 CA18 1,1E+08 0,07 0,07 7,7 1,8E+08 0,12 0,12 9,4 

Hiilivedyt tuntematon Aala tuntematon Aylä 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,5 ISTD 6,9E+08 1,09 1,09   6,8E+08 1,09 1,09   

21,6 C22 5,8E+06 0,01 0,01 1,0 7,7E+06 0,01 0,01 1,0 

23,0 C23 2,1E+07 0,03 0,03 3,6 2,8E+07 0,04 0,04 3,6 

24,5 C24 6,3E+07 0,10 0,10 10,7 8,2E+07 0,13 0,13 10,7 

25,8 C25 1,1E+08 0,17 0,17 18,1 1,4E+08 0,22 0,22 18,0 

27,1 C26 1,3E+08 0,20 0,20 21,6 1,6E+08 0,26 0,26 21,5 

28,4 C27 1,0E+08 0,16 0,16 17,2 1,3E+08 0,21 0,21 16,9 

29,5 C28 8,0E+07 0,13 0,13 13,6 1,1E+08 0,17 0,17 13,9 

30,7 C29 5,7E+07 0,09 0,09 9,8 7,6E+07 0,12 0,12 9,9 

31,8 C30 3,3E+07 0,05 0,05 5,7 4,8E+07 0,08 0,08 6,2 

32,9 C31 1,7E+07 0,03 0,03 2,9 2,4E+07 0,04 0,04 3,2 

33,9 C32 7,4E+06 0,01 0,01 1,3 1,0E+07 0,02 0,02 1,4 

34,9 C33  -  -  -  - 3,4E+06 0,01 0,01 0,4 
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TAULUKKO X. Näytteen tuntematon B ala- ja yläosan näytteille saadut GC-mittaustulokset. 
Näytteen tuntematon Bala näyteliuoksen pitoisuus oli 0,91 mg/mL, palmitiini- ja steariinihapon 
suhde 1,79, hiilivetyjen massaprosenttien summa 121,0 m-% ja haaroittuneiden ja suorien hiilive-
tyjen suhde 0,16. Vastaavat luvut näytteelle tuntematon Bylä ovat 1,05 mg/mL, 1,76, 126,6 m-%, 
0,12. 

Rasvahapot tuntematon Bala tuntematon Bylä 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

5,4 ISTD 1,3E+09 1,12 1,12 1,27E+09 1,12 1,12 

19,2 CA16 2,1E+08 0,14 0,14 15,0 2,29E+08 0,15 0,15 14,6 

22,2 CA18 1,2E+08 0,08 0,08 8,4 1,35E+08 0,09 0,09 8,3 

Hiilivedyt tuntematon Bala tuntematon Bylä 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

4,5 ISTD 6,9E+08 1,09 1,09 6,7E+08 1,09 1,09 

20,1 C21 4,1E+06 0,01 0,01 0,7 5,1E+06 0,01 0,01 0,8 

21,6 C22 9,7E+06 0,02 0,02 1,7 1,2E+07 0,02 0,02 1,8 

23,0 C23 2,6E+07 0,04 0,04 4,5 3,1E+07 0,05 0,05 4,8 

24,4 C24 6,1E+07 0,10 0,10 10,8 7,3E+07 0,12 0,12 11,4 

25,8 C25 9,2E+07 0,15 0,15 16,1 1,1E+08 0,18 0,18 17,4 

27,1 C26 1,1E+08 0,18 0,18 19,9 1,4E+08 0,22 0,22 21,4 

28,3 C27 9,9E+07 0,16 0,16 17,4 1,1E+08 0,19 0,19 17,7 

29,5 C28 7,5E+07 0,12 0,12 13,2 9,3E+07 0,15 0,15 14,5 

30,7 C29 5,2E+07 0,08 0,08 9,2 6,6E+07 0,11 0,11 10,3 

31,8 C30 3,2E+07 0,05 0,05 5,7 4,2E+07 0,07 0,07 6,5 

32,9 C31 1,8E+07 0,03 0,03 3,1 2,3E+07 0,04 0,04 3,6 

33,9 C32 7839595 0,01 0,01 1,4 1,0E+07 0,02 0,02 1,6 

34,9 C33 3,54E+06 0,01 0,01 0,6 4,2E+06 0,01 0,01 0,7 
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TAULUKKO XI. Näytteen tuntematon C ala- ja yläosan näytteille saadut mittaustulokset.  Näyt-
teen tuntematon Cala näyteliuoksen pitoisuus oli 1,02 mg/mL ja palmitiini ja steariinihapon suhde 
0,69. Vastaavat luvut näytteellä tuntematon Cylä ovat 1,07 mg/mL ja 0,69. 

    tuntematon Cala tuntematon Cylä 

tretentio, 
min 

yhdiste Ayhdiste 
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

Ayhdiste
Cyhdiste, 
mg/mL 

myhdiste, 
mg 

m‐
%yhdiste

5,4 ISTD 1,3E+09 1,12 1,12   1,27E+09 1,12 1,12   

15,9 CA14 8,5E+06 0,01 0,01 0,6 8,14E+06 0,01 0,01 0,5 

19,3 CA16 6,1E+08 0,41 0,41 39,7 6,46E+08 0,43 0,43 40,3 

20,7 CA17 1,9E+07 0,01 0,01 1,3 1,94E+07 0,01 0,01 1,2 

22,4 CA18 9,2E+08 0,59 0,59 57,8 9,76E+08 0,63 0,63 58,6 

25,0 CA20 4,8E+06 0,003 0,003 0,3 4,56E+06 0,003 0,003 0,3 
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Kuva 30. Valomikroskooppikuvat langasta I. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlangas-
ta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 

 

 

Kuva 31. Valomikroskooppikuvat langasta II. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 

 

 
 

Kuva 32. Valomikroskooppikuvat langasta III. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla olevassa kuvassa on kaksi yksittäistä säiettä. 
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Kuva 33. Valomikroskooppikuvat langasta IV. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 
 

 
 
Kuva 34. Valomikroskooppikuvat langasta V. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 

 

 
 
Kuva 35. Valomikroskooppikuvat langasta VI. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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Kuva 36. Valomikroskooppikuvat langasta VII. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 

 

 

 
 

Kuva 37. Valomikroskooppikuvat langasta VIII. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydän-
langasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 

 

 

 
 

Kuva 38. Valomikroskooppikuvat langasta IX. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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Kuva 39. Valomikroskooppikuvat langasta X. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, jossa havaitaan kaksi pinnoitettua säiettä. Oikealla olevassa kuvassa on tarkasteltu pinnoitet-
tua säiettä tarkemmin. 

 

 

 
 

Kuva 40. Valomikroskooppikuvat langasta XI. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, jossa havaitaan kaksi pinnoitettua säiettä. Oikealla olevassa kuvassa on tarkasteltu pinnoitet-
tua säiettä tarkemmin. 

 

 
 

Kuva 41. Valomikroskooppikuvat langasta XII. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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Kuva 42. Valomikroskooppikuvat langasta XIII. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydän-
langasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 

 
 

 
 

Kuva 43. Valomikroskooppikuvat langasta XIV. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydän-
langasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 

 
 

 
 

Kuva 44. Valomikroskooppikuvat langasta XV. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydänlan-
gasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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Kuva 45. Valomikroskooppikuvat langasta XVI. Vasemmalla oleva kuva on otettu koko sydän-
langasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 
 

 

Kuva 46. Valomikroskooppikuvat langasta tuntematon lanka A. Vasemmalla oleva kuva on otettu 
koko sydänlangasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 
 

 
 

Kuva 47. Valomikroskooppikuvat langasta tuntematon lanka B. Vasemmalla oleva kuva on otettu 
koko sydänlangasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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Kuva 48. Valomikroskooppikuvat langasta tuntematon lanka C. Vasemmalla oleva kuva on otettu 
koko sydänlangasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
 

 

 

Kuva 49. Valomikroskooppikuvat langasta tuntematon lanka D. Vasemmalla oleva kuva on otettu 
koko sydänlangasta, oikealla oleva kuva on otettu yksittäisestä säikeestä. 
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TAULUKKO XII. Näytejoukon 4.1 rinnakkaisten näytteiden polttokoetulokset. 

Näyte mr‐a,	g	
hliekki	5	min,	

cm
hliekki	30min,	

cm
hliekki	60min,	

cm
mjälkeen,	

g
mjäännös,	

g	
palovuo,	g/h

parafiini1.1 12,1 1,9 2,0 2,2 9,8 8,9 2,9 

parafiini1.2 12,4 2,2 2,2 2,5 9,7 8,7 3,3 

parafiini1.3 12,5 2,4 2,4 2,9 9,6 8,6 3,5 

parafiini 2.1 11,7 2,3 2,3 2,6 8,6 7,7 3,6 

parafiini2.2 13,1 2,5 2,4 2,7 10,0 9,0 3,6 

parafiini2.3 12,2 2,4 2,4 2,7 9,3 8,3 3,5 

parafiini3.1 12,5 1,5 1,3 1,6 11,3 10,3 1,9 

parafiini3.2 12,1 1,5 1,3 1,5 10,9 9,9 1,9 

parafiini3.3 12,4 1,6 1,4 1,6 11,3 10,3 1,8 

steariini1.1 12,7 1,7 1,1 1,0 11,4 10,4 2,5 

steariini1.2 12,1 1,9 1,2 0,9 10,5 9,5 2,8 

steariini1.3 12,0 2,0 1,2 1,0 10,4 9,4 2,8 

steariini2.1 12,1 2,1 2,4 2,3 8,8 7,8 4,7 

steariini2.2 12,0 2,1 2,4 2,2 8,8 7,9 4,6 

steariini2.3 12,1 2,1 2,3 2,3 9,0 8,1 4,3 

steariini3.1 12,1 1,5 1,4 1,6 10,4 9,4 2,9 

steariini3.2 12,1 1,5 1,6 1,8 10,3 9,3 3,0 

steariini3.3 12,8 1,6 1,7 1,7 10,8 9,8 3,2 

palmuvaha1.1 11,9 1,5 1,5 1,5 10,2 9,3 2,5 

palmuvaha1.2 12,0 1,4 1,5 1,5 10,2 9,2 2,5 

palmuvaha1.3 12,0 1,1 1,3 1,5 10,7 9,7 2,1 

palmuvaha2.1 13,0 1,2 1,4 1,3 11,6 10,7 2,2 

palmuvaha2.2 12,1 1,1 1,4 1,4 10,5 9,6 2,4 

palmuvaha2.3 11,6 1,3 1,4 1,5 9,9 8,9 2,5 

palmuvaha3.1 11,8 0,9 0,9 0,9 11,3 10,3 1,3 

palmuvaha3.2 12,4 0,8 0,8 0,8 12,1 11,1 1,2 

palmuvaha3.3 11,9 0,8 0,9 0,9 11,4 10,4 1,4 
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TAULUKKO XIII. Näytejoukon 4.1 parafiininäytteiden raaka-ainesulan lämpötila. Punaisella on 
merkattu mittaustulokset, joissa on havaittu hajontaa rinnakkaisten näytteiden välillä. Näitä mitta-
ustuloksia ei ole otettu huomioon tulokset osiossa kappaleessa 7.3.1. 

parafiini1,1 parafiini 1.2 parafiini1.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

6 77,5 6 74,1 6 80,4 

14 70,3 14 69,6 14 67,6 

15 69,3 15 69,3 15 70,2 

17 67,9 18 68,8 18 69,1 

20 68,9 20 71,9 20 69,9 

25 67,5 25 68,0 25 67,3 

35 67,3 35 68,0 35 68,3 

42 63,8 42 67,4 42 66,6 

49 66,5 49 68,5 49 66,8 

54 67,2 54 67,8 54 67,7 

parafiini2.1 parafiini2.2 parafiini2.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

5 85,1 5 81,3 5 76,4 

13 72,0 13 76,9 14 69,3 

15 70,7 15 74,2 15 71,0 

17 70,6 17 72,6 17 69,0 

19 68,7 20 70,5 20 68,5 

24 68,9 24 70,2 24 67,3 

35 68,4 35 69,6 35 67,6 

42 65,4 42 67,3 42 66,6 

48 66,6 48 66,8 49 66,5 

54 66,1 54 69,9 54 67,5 

parafiini3.1 parafiini3.2 parafiini3.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

6 102,0 6 116,0 6 108,0 

14 72,9 14 72,9 14 76,3 

16 72,9 16 73,6 16 72,6 

18 71,2 18 70,6 18 72,5 

20 67,7 20 68,6 20 70,1 

25 70,3 25 70,4 25 68,5 

35 67,8 35 68,5 36 67,7 

42 67,5 43 66,6 43 67,5 

49 65,7 49 65,4 49 64,3 

55 65,1 55 64,6 55 64,3 



 
Liite VIII. Näytejoukon 4.1 näyttei-

den mittaustulokset 3(4) 

 

 

TAULUKKO XIV. Näytejoukon 4.1 steariininäytteiden raaka-ainesulan lämpötila. 
steariini1.1 steariini1.2 steariini1.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

6 70,3 6 69,1 6 72,5 

10 69,8 10 68,9 10 72,0 

12 68,4 12 68,5 12 73,6 

13 70,6 13 71,3 13 72,0 

15 71,2 15 72,2 15 71,2 

17 71,0 17 72,4 17 73,7 

18 71,8 18 71,0 18 71,4 

29 71,6 29 69,5 29 70,2 

31 68,5 32 68,4 32 68,2 

38 72,0 38 68,7 38 71,3 

45 69,8 45 76,5 45 69,3 

54 66,9 54 68,8 55 68,3 

steariini2.1 steariini2.2 steariini2.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

5 75,2 6 76,1 6 72,8 

9 73,8 9 76,3 10 73,7 

11 74,9 11 72,8 11 72,0 

13 73,3 13 73,4 13 72,0 

15 73,3 15 72,6 15 72,1 

16 72,7 16 72,3 16 73,2 

18 72,8 18 72,7 18 73,1 

28 69,9 28 71,1 28 72,3 

31 69,2 31 70,1 31 70,0 

37 74,0 37 71,3 37 70,1 

44 71,8 45 69,2 45 70,2 

54 68,7 54 70,2 54 69,6 

steariini3.1 steariini3.2 steariini3.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

7 72,5 7 72,3 7 79,2 

10 71,9 10 72,6 10 75,9 

12 70,9 12 71,3 12 74,1 

14 70,7 14 70,8 14 74,3 

15 70,6 16 72,0 16 75,5 

17 71,0 17 69,7 17 73,3 

18 69,9 19 70,2 19 73,3 

29 69,9 29 67,8 29 70,3 

32 68,5 32 67,6 32 70,4 

38 70,2 38 67,6 38 70,4 

45 70,4 45 69,3 46 69,6 

55 70,2 55 71,1 55 72,9 



 
Liite VIII. Näytejoukon 4.1 näyttei-

den mittaustulokset 4(4) 

 

 

TAULUKKO XV. Näytejoukon 4.1 palmuvahanäytteiden raaka-ainesulan lämpötila. Punaisella on 
merkattu mittaustulokset, joissa on havaittu hajontaa rinnakkaisten näytteiden välillä. Näitä mitta-
ustuloksia ei ole otettu huomioon tulokset osiossa kappaleessa 7.3.1. 

palmuvaha1.1 palmuvaha1.2 palmuvaha1.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

6 71,2 6 94,6 6 87,5 

15 109 15 94,0 15 97,6 

19 96,5 19 83,8 19 98,4 

22 73,9 22 69,6 22 83,8 

23 68,0 24 65,5 24 82,4 

30 68,5 31 74,4 32 82,7 

37 75,6 38 59,4 38 81,0 

44 75,5 44 71,0 44 74,4 

50 73,6 51 71,6 51 80,9 

58 75,3 58 75,7 58 74,6 

palmuvaha2.1 palmuvaha2.2 palmuvaha2.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

5 79,1 5 79,4 5 62,1 

14 86,9 14 90,4 15 107 

18 81,3 18 93,4 18 98,7 

21 79,2 22 77,7 22 74,7 

23 74,1 23 74,6 23 73,4 

30 69,4 30 74,2 30 70,5 

37 78,7 37 79,7 37 76,1 

43 74,5 43 75,8 44 75,3 

50 67,1 50 74,2 50 74,8 

58 77,1 58 72,0 58 74,5 

palmuvaha3.1 palmuvaha3.2 palmuvaha3.3 

tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C tpalo, min T, °C 

6 95,4 6 109 6 132 

16 91,9 16 89,3 16 108 

19 85,2 19 91,7 19 96,3 

22 73,9 23 65,6 23 77,4 

24 63,8 24 65,9 24 76,4 

32 71,5 32 56,2 32 81,3 

38 52,0 38 56,5 38 67,5 

44 66,6 44 69,0 44 73,4 

51 72,6 51 73,7 51 77,7 

58 78,1 58 74,4 59 74,5 
 
 



 
Liite IX. Näytejoukon 4.2 näytteiden 

mittaustulokset 1(4) 

 

 

TAULUKKO XVI. Näytejoukon 4.2  seosten 1-5 rinnakkaisten lämpökynttilöiden polttokoetulok-
set. Kokeissa käytetty lanka on sydänlanka 1. 

Seos 
ma p l, 

g 
mr‐a, 

g 
hliekki	5	
min, cm

hliekki	90	
min, cm 

hliekki	180	
min, cm 

tpalo, 
min 

mjälkeen, 
g 

mjäännös, 
g 

tjälkihehku, 
s 

1.1 1,0 12,0 1,3 1,1 - - - - - 

1.2 1,0 12,5 1,4 0,6 - - - - - 

1.3 1,0 12,1 1,4 1,1 - - - - - 

1.4 1,0 12,1 1,4 0,8 - - - - - 

1.5 1,0 12,1 1,4 1,0 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,2 1,4 0,9 - - - - - 

2.1 1,0 12,0 1,2 1,2 1,2 307 1,6 0,6 3 

2.2 1,0 12,1 1,2 1,3 1,3 293 1,7 0,7 - 

2.3 1,0 12,1 1,4 1,2 1,2 315 1,6 0,6 4 

2.4 1,0 12,1 1,1 0,7 0,7 386 1,7 0,7 - 

2.5 1,0 12,5 1,3 1,2 1,0 340 1,7 0,7 - 

keskiarvo 1,0 12,2 1,2 1,12 1,0 328 1,7 0,7 4 

3.1 1,0 12,0 0,5 0,5 - - - - - 

3.2 1,0 12,1 0,5 0,5 - - - - - 

3.3 1,0 12,8 0,5 0,6 - - - - - 

3.4 1,0 12,2 0,6 0,6 - - - - - 

3.5 1,0 12,2 0,6 0,5 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,3 0,5 0,5 - - - - - 

4.1 1,0 12,1 1,3 1,2 1,2 316 1,6 0,6 10 

4.2 1,0 12,1 1,3 1,0 1,0 337 1,6 0,6 2 

4.3 1,0 12,0 1,3 1,0 1,2 311 2,0 1,0 4 

4.4 1,0 12,0 1,3 1,2 0,9 350 1,7 0,7 11 

4.5 1,0 12,0 1,3 1,2 1,2 295 1,7 0,6 11 

keskiarvo 1,0 12,0 1,3 1,1 1,1 322 1,7 0,7 8 

5.1 1,0 12,0 0,5 0,7 - - - - - 

5.2 1,0 12,0 0,6 0,7 - - - - - 

5.3 1,0 12,3 0,6 0,7 - - - - - 

5.4 1,0 12,0 0,8 0,7 - - - - - 

5.5 1,0 12,0 0,5 0,7 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,6 0,7 - - - - - 
 

 

 

 



  
Liite IX. Näytejoukon 4.2 näytteiden 

mittaustulokset 2(4) 

 

 

TAULUKKO XVII. Näytejoukon 4.2  seosten 6-10 rinnakkaisten lämpökynttilöiden polttokoetu-
lokset. Kokeissa käytetty lanka on sydänlanka 1. 

Seos 
ma p l, 

g 
mr‐a, 

g 
hliekki	5	
min, cm 

hliekki	90	
min, cm 

hliekki	180	
min, cm 

tpalo, 
min 

mjälkeen, 
g 

mjäännös, 
g 

tjälkihehku, 
s 

6.1 1,0 12,0 1,5 1,6 1,5 267 1,7 0,7  1 

6.2 1,0 12,0 1,5 1,5 1,6 262 1,7 0,7  2 

6.3 1,0 12,2 1,4 1,5 1,6 266 1,6 0,6  2 

6.4 1,0 12,0 1,6 1,6 1,6 275 1,6 0,6  1 

6.5 1,0 12,1 1,7 1,0 1,5 354 1,4 0,5  2 

keskiarvo 1,0 12,1 1,5 1,4 1,6 285 1,6 0,6  2 

7.1 1,0 12,2 0,9 0,9 - - - - - 

7.2 1,0 12,1 0,9 0,8 - - - - - 

7.3 1,0 12,0 0,9 0,8 - - - - - 

7.4 1,0 12,3 0,9 0,8 - - - - - 

7.5 1,0 12,1 1,0 0,8 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,9 0,8 - - - - - 

8.1 1,0 12,2 0,5 0,5 - - - - - 

8.2 1,0 12,0 0,5 0,5 - - - - - 

8.3 1,0 12,0 0,5 0,4 - - - - - 

8.4 1,0 12,0 0,6 0,5 - - - - - 

8.5 1,0 12,0 0,5 0,5 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,0 0,5 0,5 - - - - - 

9.1 1,0 12,0 0,8 0,7 - - - - - 

9.2 1,0 12,1 0,8 0,7 - - - - - 

9.3 1,0 12,0 0,8 0,8 - - - - - 

9.4 1,0 12,3 0,8 0,8 - - - - - 

9.5 1,0 12,0 0,7 0,7 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,8 0,7 - - - - - 

10.1 1,0 12,0 1,1 1,2 1,2 297 2,7 1,7 2 

10.2 1,0 12,2 0,9 1,1 1,0 385 1,8 0,8 - 

10.3 1,0 12,1 1,1 1,2 1,0 325 1,7 0,7 - 

10.4 1,0 12,0 1,1 1,2 1,2 340 1,7 0,7 1 

10.5 1,0 12,0 1,1 1,1 1,1 341 1,8 0,7 1 

keskiarvo 1,0 12,1 1,1 1,2 1,1 338 1,9 0,9 1 



 
Liite IX. Näytejoukon 4.2 näytteiden 

mittaustulokset 3(4) 

 

 

TAULUKKO XVIII. Näytejoukon 4.2  seosten 1-5 rinnakkaisten lämpökynttilöiden polttokoetu-
lokset. Kokeissa käytetty lanka on sydänlanka 2. 

Seos 
ma p l, 

g 
mr‐a, 

g 
hliekki	5	
min, cm 

hliekki	90	
min, cm 

hliekki	180	
min, cm 

tpalo, 
min 

mjälkeen, 
g 

mjäännös, 
g 

tjälkihehku, 
s 

1.1 1,0 12,1 0,6 0,6 - - - - - 

1.2 1,0 13,1 0,6 0,3 - - - - - 

1.3 1,0 12,2 1,0 0,4 - - - - - 

1.4 1,0 12,2 1,0 0,5 - - - - - 

1.5 1,0 12,3 1,1 0,3 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,4 0,9 0,4 - - - - - 

2.1 1,0 12,0 1,5 1,5 1,4 306 1,6 0,6 5 

2.2 1,0 12,0 1,4 1,4 1,4 273 1,6 0,6 4 

2.3 1,0 12,2 1,5 1,6 1,5 295 1,7 0,7 5 

2.4 1,0 12,2 1,4 1,4 1,4 339 1,6 0,6 6 

2.5 1,0 12,3 1,4 1,4 1,6 265 1,6 0,6 9 

keskiarvo 1,0 12,1 1,4 1,5 1,5 296 1,6 0,6 6 

3.1 1,0 12,0 0,5 1,0 - - - - 

3.2 1,0 12,1 0,5 0,8 - - - - 

3.3 1,0 12,2 0,5 0,8 - - - - 

3.4 1,0 12,0 0,3 0,8 - - - - 

3.5 1,0 12,1 0,4 0,9 - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,4 0,9 - - - - 

4.1 1,0 12,1 1,0 0,2 - - - - - 

4.2 1,0 12,3 1,0 0,2 - - - - - 

4.3 1,0 12,0 1,1 0,2 - - - - - 

4.4 1,0 12,1 1,0 0,2 - - - - - 

4.5 1,0 12,0 1,2 0,2 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 1,1 0,2 - - - - - 

5.1 1,0 12,1 1,0 0,2 - - - - 

5.2 1,0 12,1 0,9 0,2 - - - - 

5.3 1,0 12,0 1,0 0,2 - - - - 

5.4 1,0 12,0 1,0 0,2 - - - - 

5.5 1,0 12,4 0,9 0,2 - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 1,0 0,2 - - - - 



 
Liite IX. Näytejoukon 4.2 näytteiden 

mittaustulokset 4(4) 

 

 

TAULUKKO XIX. Näytejoukon 4.2  seosten 6-10 rinnakkaisten lämpökynttilöiden polttokoetu-
lokset. Kokeissa käytetty lanka on sydänlanka 2. 

Seos 
ma p l, 

g 
mr‐a, 

g 
hliekki	5	
min, cm

hliekki	90	
min, cm 

hliekki	180	
min, cm 

tpalo, 
min 

mjälkeen, 
g 

mjäännös, 
g 

tjälkihehku, 
s 

6.1 1,0 12,3 1,5 0,6 - - - - - 

6.2 1,0 12,0 1,3 0,5 - - - - - 

6.3 1,0 12,0 1,2 0,6 - - - - - 

6.4 1,0 12,0 1,2 0,4 - - - - - 

6.5 1,0 12,2 1,6 0,6 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 1,4 0,5 - - - - - 

7.1 1,0 12,0 1,3 1,0 1,5 330 1,6 0,6 7 

7.2 1,0 12,1 1,4 1,2 1,2 320 1,7 0,6 9 

7.3 1,0 12,2 1,3 1,2 1,1 333 1,7 0,6 6 

7.4 1,0 12,0 1,0 1,0 1,1 324 1,6 0,6 7 

7.5 1,0 12,0 1,3 1,1 1,2 318 1,6 0,5 7 

keskiarvo 1,0 12,1 1,3 1,1 1,2 325 1,6 0,6 7 

8.1 1,0 12,5 0,5 0,4 - - - - - 

8.2 1,0 12,1 0,6 0,6 - - - - - 

8.3 1,0 12,0 0,6 0,6 - - - - - 

8.4 1,0 12,0 0,5 0,7 - - - - - 

8.5 1,0 12,1 0,6 0,7 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,6 0,6 - - - - - 

9.1 1,0 12,2 0,5 1,0 - - - - 

9.2 1,0 12,2 0,6 0,9 - - - - 

9.3 1,0 12,5 0,6 1,0 - - - - 

9.4 1,0 12,1 0,6 0,9 - - - - 

9.5 1,0 12,0 0,6 0,9 - - - - 

keskiarvo 1,0 12,2 0,6 0,9 - - - - 

10.1 1,0 12,2 0,6 0,4 - - - - - 

10.2 1,0 12,1 0,7 0,5 - - - - - 

10.3 1,0 12,0 0,6 0,4 - - - - - 

10.4 1,0 12,1 0,7 0,5 - - - - - 

10.5 1,0 12,0 0,7 0,4 - - - - - 

keskiarvo 1,0 12,1 0,7 0,4 - - - - - 



 
Liite X. Näytejoukon 4.3 näytteiden 

mittaustulokset 1(3) 

 

 

TAULUKKO XX. Näytejoukon 4.3 rinnakkaisten näytteiden astian, prikan ja langan yhteismassa 
sekä raaka-aineen massa. 

Näyte ma p l, g mr‐a, g 
1 täyttö/HL.1 0,96 11,9 
1 täyttö/HL.2 0,95 11,8 
1 täyttö/HL.3 0,97 12,0 
2 täyttöä /HL.1 0,96 11,9 
2 täyttöä /HL.2 0,95 11,8 
2 täyttöä /HL.3 0,97 12,0 
1 täyttö/ J.1 0,95 12,0 
1 täyttö/ J.2 0,96 11,9 
1 täyttö/ J.3 0,97 12,1 
2 täyttöä /J.1 0,96 12,2 
2 täyttöä /J.2 0,97 12,1 
2 täyttöä /J.3 0,97 12,1 

 

TAULUKKO XXI. Näytejoukon 4.3 rinnakkaisten näytteiden polttokoetulokset. 

Näyte 
hliekki	
5	min, 
cm 

hliekki	60	
min, cm 

hliekki	
120	

min, 
cm 

hliekki	
180	

min, 
cm 

hliekki	
240	

min, 
cm 

tpalo, 
min 

mjäl‐

keen, g 
mjäännös, 

g 

palo‐
vuo, 
g/h 

1 täyt-
tö/HL.1 

1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 265 1,77 0,81 2,5 

1 täyt-
tö/HL.2 

1,3 1,1 1,4 1,5  239 1,70 0,75 2,8 

1 täyt-
tö/HL.3 

1,4 1,2 1,4 1,6 1,6 274 1,74 0,77 2,5 

2 täyttöä 
/HL.1 

1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 265 1,77 0,81 2,5 

2 täyttöä 
/HL.2 

1,3 1,1 1,4 1,5  239 1,70 0,75 2,8 

2 täyttöä 
/HL.3 

1,4 1,2 1,4 1,6 1,6 274 1,74 0,77 2,5 

1 täyttö/ 
J.1 

1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 263 1,88 0,93 2,5 

1 täyttö/ 
J.2 

1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 299 3,80 2,84 1,8 

1 täyttö/ 
J.3 

1,5 1,2 1,4 1,4 1,5 286 1,72 0,75 2,4 

2 täyttöä 
/J.1 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 311 1,71 0,75 2,2 

2 täyttöä 
/J.2 

1,4 1,4 1,7 1,7  219 3,76 2,79 2,6 

2 täyttöä 
/J.3 

1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 358 3,09 2,12 1,7 



Liite X. Näytejoukon 4.3 näytteiden 

mittaustulokset 2(3) 

 

 

TAULUKKO XXII. Näytejoukon 4.3 huoneenlämmössä jäähdytettyjen näytteiden raaka-ainesulan 
lämpötila. 

1 täyttö/HL.1 1 täyttö/HL.2 1 täyttö/HL.3 

tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C 

2 103 2 121 2 127 

12 87,0 12 97,4 12 94,0 

35 73,1 35 72,5 35 74,0 

48 75,0 48 73,8 48 77,1 

61 79,0 61 82,6 61 81,2 

80 79,5 80 76,0 80 70,3 

95 72,0 95 73,5 95 79,7 

120 72,9 120 82,7 120 79,8 

135 74,9 135 80,9 135 85,3 

155 76,7 155 76,5 155 80,3 

175 76,1 175 84,2 175 91,0 

197 71,4 197 81,1 197 87,4 

215 61,5 215 71,3 215 70,7 

222 61,7 222 68,0 222 71,3 

230 58,4 230 68,8 230 65,6 

235 58,4 235 65,7 235 64,4 

243 58,9 243 61,1 243 63,3 

248 57,8 248 60,7 248 61,1 

256 56,3 256 62,7 256 61,5 

2 täyttöä /HL.1 2 täyttöä /HL.2 2 täyttöä /HL.3 

tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C 

2 102 2 93,2 2 69,5 

12 75,6 12 63,4 12 83,8 

35 79,4 35 71,8 35 71,5 

48 75,7 48 74,6 48 73,1 

61 76,3 61 76,3 61 73,0 

80 78,9 80 73,7 80 74,5 

95 71,1 95 79,6 95 72,7 

120 78,7 120 77,6 120 72,3 

135 82,6 135 78,4 135 78,6 

155 85,8 155 76,0 155 78,3 

175 83,4 175 86,7 175 94,4 

197 82,2 197 73,3 197 71,9 

215 69,9 215 71,5 215 69,8 

222 69,7 222 58,0 222 67,0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite X. Näytejoukon 4.3 näytteiden 

mittaustulokset 3(3) 

 

 

TAULUKKO XXIII. Näytejoukon 4.3 jäähauteessa jäähdytettyjen näytteiden raaka-ainesulan 
lämpötila. 

1 täyttö/ J.1 1 täyttö/ J.2 1 täyttö/ J.3 

tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C 

2 68,2 2 97,3 2 84,9 

12 99,3 12 104 12 87,4 

35 77,6 35 84,4 35 84,7 

48 72,4 48 77,9 48 73,4 

61 74,7 61 79,4 61 79,9 

80 76,7 80 80,7 80 80,3 

95 74,1 95 80,4 95 75,3 

120 76,4 120 89,5 120 85,1 

135 72,7 135 77,5 135 76,0 

155 77,4 155 75,3 155 80,3 

175 77,0 175 78,4 175 82,2 

197 63,7 197 67,3 197 67,4 

215 63,1 215 68,8 215 63,0 

222 58,4 222 66,9 222 63,8 

230 56,0 230 62,2 230 60,4 

235 58,5 235 61,6 235 60,7 
2 täyttöä /J.1 2 täyttöä /J.2 2 täyttöä /J.3 

tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C tpalo, min T, ˚C 

2 72,3 2 103 2 75,0 

12 98,0 12 92,8 12 102 

35 82,8 35 78,5 35 84,4 

48 79,1 48 72,6 48 72,1 

61 78,6 61 76,5 61 72,5 

80 76,7 80 71,4 80 67,3 

95 83,6 95 74,6 95 76,5 

120 73,4 120 89,2 120 79,1 

135 75,7 135 75,7 135 79,8 

155 80,1 155 75,6 155 74,3 

175 81,0 175 81,8 175 87,1 

197 66,1 197 65,3 197 79,6 

215 61,5 215 58,8 215 68,1 

222 64,0 222 61,9 222 67,3 

230 61,0 230 59,4 230 59,8 

235 60,2 235 58,5 235 63,3 



Liite XI. Esimerkkilaskelmat 1(2) 

 

 

Esimerkkilaskelmissa esitetään näytejoukon 2 steariininäytteille määritetyn palmi-

tiinihapon vastekerroin. Vastekerroin laskettiin kaavalla (1). 

 

∙
1,03	

mg
mL

1,12	
mg
mL

∙
1215801702
1559206768

0,72 

 

Rasvahapon pitoisuuden esimerkkilaskelma on esitetty näytejoukon 2 näytteen 

tuntematon C alaosa palmitiinihapolle. Rasvahapon pitoisuus näytteessä laskettiin 

kaavalla (2). 

 

∙ ∙ 0,72 ∙
608510221
1275825637

∙ 1,12 0,41	  

  
 

Näytteen tuntematon C alaosa palmitiinihapon määrä millilitrassa näyteliuosta 

laskettiin kaavalla (3).  

 

 ∙ ä 0,41
mg
mL

∙ 1 ml 0,41	mg (3)

 

Millilitrassa näyteliuosta tuntematon C alaosa oli näytettä 1,02 mg. Näytteen sisäl-

tämän palmitiinihapon massaprosentti laskettiin kaavalla (4). 

 

 
%

ä
∙ 100

0,41 mg
1,02 mg

∙ 100 39,9	m % (4)

 

Näytteessä tuntematon C alaosa steariinihappoa oli 58,0 m- %. Palmitiini- ja stea-

riinihapon suhde laskettiin kaavalla (5). 

 

% .

% .

39,9	m %
58,0	m %

0,69



Liite XI. Esimerkkilaskelmat 2(2) 

 

 

Haaroittuneiden ja suorien hiilivetyjen suhteen esimerkkilaskelma esitetään näyte-

joukon 1 näytteelle XII. Näytteen sisältämien hiilivetyjen summaksi saatiin 188,2 

m- %. Suorien hiilivetyjen yhteenlaskettu osuus oli 178,5 m- %. Suhdeluku las-

kettiin kaavalla (6). 

 

 ∑ % ∑ % 	

∑ % 	
 

 
188,2	m % 178,5	m %

178,5 m %
0,05 

 

 

  

Lämpökynttilän jäännöksen ja palovuon esimerkkilaskelmat on esitetty näytejou-

kon 4.3 näytteelle 1täyttö/HL.1. 

Raaka-ainejäännös laskettiin kaavalla (7). 

 

 ää ö ä 1,77 g 0,96 g 0,81	g 

 

Palovuo laskettiin kaavalla (8). 1täyttö/HL.1:n paloaika oli 265 min eli 4,4 h. 

 

 ää ö 11,9 g 0,81 g
4,4 h

2,5	
g
h

 

 
 

   


