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Työn kirjallisuusosassa selvitettiin neste-nestedispersioiden ja emulsioiden pisarakoko-

jakauman määrittämiseen soveltuvia menetelmiä. Kirjallisuusosa painottuu emulsioiden 

stabiliteettiin liittyvään teoriaan ja menetelmiin, joilla voidaan tutkia pisarakoko-

jakaumia suoraan prosessista. Erillisnäytteiden analysointiin perustuvista menetelmistä 

on esitettynä mikroskooppianalyysi sekä lasersäteen sirontaan perustuva mittaus, joita 

molempia käytettiin tämän työn kokeellisessa osassa. 

 

Kokeellisessa osassa pyrittiin selvittämään, vaikuttavatko kaksi erimuotoista ruuvi-

kapaletta eri tavalla öljy-vesiemulsion pisarakokojakaumaan, kun emulsio virtasi ruuvin 

vuorovaikutusalueen läpi. Tätä tutkittiin määrittämällä ennen vuorovaikutusaluetta ja 

vuorovaikutusalueen jälkeen kerättyjen emulsionäytteiden pisarakokojakaumat laser-

säteen sirontamittauksilla. 

 

Mitattujen pisarakokojakaumien perusteella ei voitu tehdä varmaa johtopäätöstä, 

vaikuttivatko ruuvit pisarakokojakaumaan vai eivät. Syynä tähän on pisarakokojakau-

mien vaihtelu rinnakkaisnäytteissä. Rinnakkaismittauksissa havaittu vaihtelu johtui 

arvaamattomasti muuttuneista virtausolosuhteista, mikä aiheutti edelleen öljypitoisuu-

den muutoksia. Muita mahdollisia syitä ovat veden ionivahvuuden, pH:n ja lämpötilan 

vaihtelu.  
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Basic theories on emulsion stability and methods for determining drop size distributions 

of liquid-liquid dispersions were studied in the literary part of this thesis. Techniques 

capable of in situ drop size distribution measurements were emphasised. The principles 

for microscopic and laser scattering techniques were also represented for they were used 

to analyse emulsion samples in the experimental part of this thesis. 

 

In the experimental part studies were conducted to find out if two indifferent helical 

objects performed differently as a drop-drop coalescer when oil-in-water emulsion was 

flowing through the effective area of the objects. To investigate this, drop size 

distributions were measured from samples taken before and after the object’s effective 

area. Drop size distributions were measured with laser scattering equipment. A stereo 

microscope was used for qualitative analysis of the samples. 

 

The results gathered in this study allowed no legitimate conclusions to be made on the 

performance of the tested objects. The reason for this are the random variations in the 

drop size distributions that were measured from parallel samples. The variations in 

distributions were caused by unpredictable fluctuations in flow conditions that also led 

to changes in oil concentration. Other possible causes are changes in the ionic strength 

of water, pH and temperature. 
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1 JOHDANTO 

Toisiinsa liukenemattomien nesteiden seosta kutsutaan emulsioksi, kun jatkuvaan 

faasiin on dispergoitunut pieniksi pisaroiksi yhtä tai useampaa nestettä. Jatkuvalla 

faasilla tarkoitetaan tällaisissa systeemeissä pisaroita ympäröivää nestefaasia. 

 

Teollisuudessa valmistetaan emulsioita sekoituksen ja emulgointiaineiden avulla sekä 

jalostetaan luonnossa esiintyvistä emulsioista erilaisia kulutustuotteita. Tyypillisiä 

luonnon emulsioita ovat nisäkkäiden erittämät maidot. Teollisesti valmistettuja 

emulsioita ovat esimerkiksi kosmetiikkatuotteet, pesuaineet ja ruokien lisukkeina 

käytettävät kastikkeet. Haluttu lopputuote voi olla myös emulsion sisältämä yksittäinen 

neste, jolloin faasit on erotettava. 

1.1 Erotustekniikoiden merkitys emulsioiden käsittelyssä 

Erotustekniikat ovat avainasemassa tavoiteltaessa puhtaita ja ympäristöystävällisiä 

lopputuotteita. Lisäksi hyvällä erotustekniikalla raaka-aineet saadaan paremmin 

hyödynnettyä ja jätteen määrä pysyy vähäisenä. 

 

Emulsioiden tai dispersioiden faasit on useimmiten tarpeen erottaa toisistaan esimerkik-

si uuttoprosesseissa. Neste-nesteuuttoa voidaan tehostaa dispergoimalla toinen faasi 

pieniksi pisaroiksi, sillä pisaroiden koon pienentyessä faasien välinen rajapinta-ala 

(aineensiirtopinta-ala) kasvaa. Uuton jälkeen ekstrakti ja raffinaatti on erotettava eri 

faaseiksi. Mikäli erotus toteutetaan laskeuttamalla, voi siihen kulua paljon aikaa mikäli 

dispergoituneen faasin pisarakoko on hyvin pieni. Dispergoituneiden nesteiden 

erotusprosesseja tarvitaan luonnollisesti lukuisissa muissakin prosesseissa. 

 

Öljy-vesiemulsioiden erotusprosesseissa käytetään laskeutusta, suodatusta, sentrifugo-

intia, flotaatiota ja pisaroitusta (engl. coalescence) (Pekkarinen, 2005). Erotusmenetel-

miin liittyy kuitenkin tiettyjä rajoitteita. Pieniä pisaroita sisältävien emulsioiden 

erottaminen laskeuttamalla vaatii pitkän laskeutusajan, eikä emulsiota purkavien 

kemikaalien käyttö välttämättä ole kannattavaa. Faasien erotuksen apuna käytettävät 

kemikaalit voivat itsessään olla ei-toivottuja lopputuotteessa. Siinä tapauksessa 

apukemikaalit on erotettava faasien erotuksen jälkeen, mikä lisää kustannuksia ja 
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kokonaisprosessiin kuluvaa aikaa. Laskeutus on taloudellinen menetelmä, sillä erotus 

perustuu painovoimaan. Siksi sen käyttö olisi suotuisaa mikäli pisarakokoa saadaan 

ensin kasvatettua. 

1.2 Pisaroituselementit 

Pisaroituselementit (engl. coalescers) sisältävät yleensä kiinteitä rakenteita tai täytekap-

paleita, jotka tarjoavat dispergoituneen faasin pisaroille tarttumis- ja törmäyspinta-alaa. 

Pisarat voivat yhtyä yhteentörmäysten seurauksena, mikä tietenkin kasvattaa pisaroiden 

kokoa. 

 

Pisasarakoon kasvattaminen virtausolosuhteita muuttamalla ja lisäämällä pisaroiden 

törmäystodennäköisyyttä on houkutteleva vaihtoehto, sillä hyvällä elementillä voitaisiin 

mahdollisesti vähentää lämmön ja kemikaalien kulutusta sekä nopeuttaa faasien 

erottumista. Joissain ihannetapauksissa kyseeseen voisi tulla jopa lämmityksen ja/tai 

kemikaalien käytöstä luopuminen kokonaan. 

1.3 Työn tavoite 

Tämän kandidaatintyön kokeellisen osan tavoitteena oli testata ruuvikappaleiden 

geometristen erojen vaikutusta öljypisaroiden yhtymiseen, kun öljy-vesiemulsio virtasi 

ruuvien vuorovaikutusalueen läpi. Työn kirjallisuusosa koostuu emulsion stabiilisuutta 

kuvaavista teorioista ja ilmiöistä. Lisäksi on esitetty nykyisin käytössä olevia menetel-

miä neste-nestedispersion tai emulsion pisarakokojakauman määritykseen. 

2 EMULSIOIDEN STABIILISUUS 

Emulsioiden valmistus eli emulgointi perustuu nestefaaseihin kohdistettaviin 

leikkausvoimiin, joiden tekemän työn vaikutuksesta vähintään yksi yhtenäinen 

nestefaasi hajoaa pisaroiksi jatkuvaan faasiin. Yksinkertainen ja yleisesti teollisuudessa 

käytetty tapa valmistaa emulsioita on sekoitus. Sekoittamalla valmistetut emulsiot ovat 

usein polydispersiivisiä, mikä tarkoittaa sitä että ne sisältävät erikokoisia pisaroita ja 

niillä on leveä pisarakokojakauma. Kun pisarakokojakauma on kapea, on kyseessä 

monodispersiivinen emulsio. Monodispersiivisia emulsioita voidaan valmistaa 

esimerkiksi membraaniemulgoinnilla, korkeapainehomogenisoinnilla tai mikrokanava-

emulgoinnilla (engl. microchannel emulsification). Emulsion pisarakokojakauman 
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leveyteen vaikuttaa se, kuinka paljon emulgoinnin yhteydessä tapahtuu pisaroiden 

yhtymistä pisaroiden keskinäisten törmäysten seurauksena. (Leal-Calderon et al., 2007) 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pääasiassa makroemulsioita, joissa Menonin & 

Wasanin (1983) määritelmän mukaan pisaroiden halkaisija on yli 1 µm. 

2.1 Termodynaaminen tausta 

Tarkasteltaessa kahden toisiinsa liukenemattoman nesteen, esimerkiksi öljyn ja veden 

seosta, havaitaan kaksi erillistä faasia sekä niiden välinen rajapinta. Tällaisessa 

kaksifaasisysteemissä energiataso on matalin mahdollinen, kun faasien välinen 

rajapinta-ala on mahdollisimman pieni. Tämä tarkoittaa, että rajapinnan lisäämiseksi 

systeemiin on tuotava energiaa tekemällä siihen työtä. (Atkins & de Paula, 2009) Koska 

emulsiossa ainakin yksi neste on pisaroina jatkuvassa faasissa, ei rajapinta-ala ole 

pienin mahdollinen. Tämän vuoksi makroemulsiot ovat termodynaamisesti epästabii-

leja, mutta voivat olla kineettisesti stabiileja (Melik & Fogler, 1988). Kineettisellä 

stabiilisuudella tarkoitetaan, että emulsion purkautumiseen johtavat mekanismit 

tapahtuvat niin hitaasti, etteivät emulsion ominaisuudet oleellisesti muutu ajan kuluessa. 

Emulsiot voivat olla kineettisesti stabiileja jopa kuukausia tai vuosia. (Pichot, 2010) 

2.2 Rajapinnan pintajännitys 

Koska kaksifaasisysteemi hakeutuu luontaisesti kohti matalimpaa energiatasoa, 

dispergoituneen faasin pisarat pyrkivät kasvamaan. Pintajännityksen ja pisarakoon 

välistä yhteyttä havainnollistaa Laplacen yhtälö, jolla voidaan laskea kaarevan pinnan 

eri puolilla vallitsevien paineiden ero. Pallopinnalle Laplacen yhtälö on muotoa 

 

 ∆𝑝 =
2𝛾

𝑟
 (1) 

 

jossa r on pallon säde, ∆p on pallon ulko- ja sisäpuolen välinen paine-ero ja γ on 

rajapinnan pintajännitys. Laplacen yhtälöstä voidaan havaita, että pisaran säteen 

suureneminen johtaa paine-eron pienenemiseen.  

 

Pinta-aktiiviset aineet muuttavat huomattavasti seosten pintajännitystä varsinkin pienillä 

pinta-aktiivisen aineen pitoisuuksilla. Pinta-aktiivista ainetta lisättäessä alenee emulsion 

pintajännitys huomattavasti aina kriittiseen misellikonsentraatioon (engl. critical micelle 
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concentration, CMC) saakka. CMC:tä suuremmissa pitoisuuksissa konsentraation 

muutokset eivät juuri vaikuta pintajännitykseen. (Partanen, 2015) Esimerkiksi Goloub 

& Pugh (2003) ovat tutkineet kolmen eri pinta-aktiivisen aineen vaikutusta erittäin 

laimean (< 1 %) dodekaani-vesidispersion pisarakokoon ja pintajännitykseen. Goloub & 

Pugh ovat määrittäneet pisarakoot lasersäteen sirontaan perustuvalla Malvern 

Mastersizer 2000 -analysaattorilla, ja pintajännitykset putoavan nestepisaran menetel-

mällä. Sekä stationääritilan pisarakoon että pintajännityksen on havaittu pysyvän miltei 

muuttumattomana CMC:ssä ja CMC:tä suuremmissa pitoisuuksissa. 

 

Pinta-aktiiviset aineet koostuvat molekyyleistä, joissa on sekä hydrofiilinen 

(vesihakuinen) että hydrofobinen (vettä hylkivä) pää. Hydrofobista päätä kutsutaan 

myös lipofiiliseksi (rasva- tai öljyhakuinen). Molekyylin toisessa päässä on poolinen 

ryhmä, johon on kiinnittyneenä pitkä ja pooliton hiilivetyketju. Pinta-aktiiviset 

molekyylit voivat adsorboitua öljy-vesiemulsiossa joko nesteen ja kaasun väliseen 

rajapintaan tai öljypisaroiden ja veden rajapinnalle. Molekyyli asettuu rajapinnalle siten, 

että hydrofiilinen pää osoittaa vesifaasiin päin. Öljypisaran pinnalla lipofiilinen pää 

osoittaa pisaraan päin ja kaasu-nesterajapinnalla kaasufaasiin päin. Kaikille 

rajapinnoille voi adsorboitua rajallinen määrä pinta-aktiivisia molekyylejä. Kun 

rajapinnat ovat täynnä adsorboituneista molekyyleistä, alkaa seokseen muodostua pinta-

aktiivisen aineen molekyyleistä pieniä partikkeleja, joissa lipofiiliset hiilivetyhännät 

osoittavat partikkelin keskustaan ja hydrofiiliset päät vesifaasiin päin. Näitä 

partikkeleita kutsutaan miselleiksi, joiden muodostuminen alkaa CMC:ssä. 

(Partanen, 2015) 

 

Tyypillisiä pinta-aktiivisia aineita ovat tyydyttyneet rasvahapot ja niiden johdannaiset, 

joissa pitkä hiiliketju on molekyylin hydrofobinen pää, ja esimerkiksi rasvahapossa  

-COOH molekyylin hydrofiilinen pää. (Partanen, 2015) 

2.3 Emulsioiden purkautuminen 

Termodynaamisen epästabiilisuuden vuoksi emulsiot purkautuvat luonnostaan (faasit 

erottuvat). Purkautumiseen johtavia ilmiöitä ovat muun muassa Ostwaldin kypsyminen 

(engl. Ostwald ripening) ja pisaroiden yhdistyminen (engl. coalescence). Ostwaldin 

kypsymisessä dispergoituneen faasin molekyylejä diffundoituu pienistä pisaroista 

suurempiin, jolloin suuret pisarat kasvavat entisestään. Diffundoituminen voi tapahtua 



5 

 

joko jatkuvan faasin tai toistensa kanssa kontaktissa olevien pisaroiden pintafilmien 

läpi. (Leal-Calderon et al., 2007) Dispergoituneen faasin liukoisuus on sitä suurempi, 

mitä pienempinä pisarat ovat jatkuvassa faasissa. Tästä on päätelty, että emulsion 

pisarakoon kasvaessa Ostwaldin kypsyminen hidastuu. (Pichot, 2010) 

 

Kun kaksi pisaraa lähestyvät toisiaan, niiden väliin jää jatkuvasta faasista koostuva 

nestefilmi. Pisaroiden välissä olevan filmin ohennuttua riittävästi, se repeää ja kaksi 

pisaraa yhtyy yhdeksi suuremmaksi pisaraksi. (Menon & Wasan, 1985) Tätä ilmiötä 

kutsutaan pisaroitumiseksi (Pekkarinen, 2005) tai pisaroiden yhdistymiseksi. 

Pisaroitumisen ja Ostwaldin kypsymisen periaatteet ilmenevät kuvasta 1. 

 

 

Kuva 1 Pisaroitumisen ja Ostwaldin kypsymisen periaate. Pisaroitumisessa on 

alkutilassa kaksi pisaraa, joilla molemmilla on tilavuus V. Pisaroitu-

 misen seurauksena muodostuu yksi pisara, jonka tilavuus on 2V. 

 Ostwaldin kypsymisessä pisarat eivät hajoa, mutta suurempien pisaroi-

 den tilavuus kasvaa (V’ > V) [Vincent et al., 2010]. 

 

Pisaroitumisprosessissa pisaroiden välisen nestefilmin ohenemisnopeuteen vaikuttavat 

nesteiden viskositeetit ja tiheydet, rajapintojen pintajännitykset ja niiden gradientti, 

pisarakoko, mahdollisen pinta-aktiivisen aineen pitoisuus ja tyyppi sekä sähköisen 

kaksoiskerroksen repulsiovoimat ja van der Waalsin voimat. (Menon & Wasan, 1985) 
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Kermoittuminen (engl. creaming) ja flokkuloituminen ovat myös emulsion purkautu-

mismekanismeja. Epästabiili emulsio kermoittuu, mikäli dispergoituneen faasin tiheys 

on jatkuvan faasin tiheyttä pienempi. Tämä havaitaan laskeutuskokeessa seoksen 

pinnalle muodostuvasta vaahtoa muistuttavasta kerroksesta. Kermoittuminen ei 

varsinaisesti pura emulsiota, mutta sen yhteydessä tapahtuu pisaroiden yhtymistä ja 

siten se edesauttaa faasien erottumista. Flokkulaatiossa pisarat kiinnittyvät toisiinsa 

muodostaen ryppäitä, mutta pisarat eivät yhdy keskenään suuremmiksi. Flokit voivat 

toisaalta nopeuttaa kermoittumista ja sedimentaatiota. Makroemulsioissa flokkuloitu-

minen on reversiibeliä. (Menon & Wasan, 1985) 

 

Metastabiilissa emulsiossa voidaan havaita kaikkia edellä esitettyjä ilmiöita yhtäaikaa, 

mutta usein joku tai jotkut ilmiöistä ovat selkeästi hallitsevia. 

2.4 Pisarakoko 

Dispergoituneen faasin pisarakoko vaikuttaa oleellisesti emulsion stabiilisuuteen. 

Stokesin laista voidaan ennustaa pallon muotoisen partikkelin tai pisaran laskeutumis- 

tai kohoamisnopeus nesteessä. Oletettamalla pisarat pallon muotoisiksi, pisaroiden 

väliset vuorovaikutukset mitättömiksi sekä laminaariset virtausolosuhteet, on voimassa 

Stokesin yhtälö 

 

 𝑣 =
(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑑2𝑔

18µ
 (2) 

 

jossa d on pisaran halkaisija [m], g on putoamiskiihtyvyys [9,81 m s-2], v on pisaran 

laskeutumisnopeus [m s-1], ρp on laskeutuvan tai kohoavan pisaran tiheys [kg m-3], ρf on 

ympäröivän fluidin tiheys [kg m-3], ja µ on ympäröivän nestefaasin dynaaminen 

viskositeetti [kg m-1 s-1]. Yhtälö pätee Reynoldsin luvun ollessa alle 0,2. (Holdich, 

2002) 

 

Vaikka todellisessa emulsiossa oletukset eivät täysin päde, voidaan kaavasta (2) silti 

havaita että pisaroiden pienentyessä niiden laskeutuminen tai kohoaminen hidastuu. 

Laskeutumis- tai kohoamisnopeus on hidas myös silloin, kun fluidien tiheysero on 

pieni. Tämän perusteella emulsio on sitä stabiilimpi, mitä pienempinä pisaroina 
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dispergoitunut faasi on. Kuvassa 2 on esitetty pisaran halkaisijan vaikutus öljypisaran 

kohoamisnopeuteen vedessä. 

 

Kuva 2 Stokesin laista lasketut kohoamisnopeudet erikokoisille öljypisaroille 

vesifaasissa. Laskuissa on käytetty veden tiheytenä 1000 kg m-3, 

viskositeettina 0,001 kg m-1s-1 ja öljyn tiheytenä 900 kg m-3. 

 

Emulgointivaiheessa sekoituksen vaikutusta pisarakokoon voidaan arvioida Hinze-

Kolmogoroffin teoriaan (Hinze, 1955) pohjautuvilla Weberin luvun korrelaatioilla, 

jotka ovat usein muotoa 

 

 
𝐷32

𝐷
= 𝑐We−0,6 (3) 

 

missä c on empiirinen korrelaatiokerroin, D on sekoituselimen halkaisija, D32 on 

Sauterin keskihalkaisija ja We on Weberin luku sekoitussäiliössä. Sekoitussäiliön 

Weberin luvulle on johdettu yhtälö 

 

 We =
𝜌𝑐𝑁2 𝐷3

𝛾
 (4) 
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missä N on sekoitinelimen pyörimisnopeus ja ρc on jatkuvan faasin tiheys. 

(Desnoyer et al., 2003) Kaavoista (3) ja (4) nähdään, että sekoituksen nopeuttaminen 

johtaa pienempien pisaroiden muodostumiseen. 

2.5 Lämpötila, kiintoaineet ja happamuus 

Yi et al. (2014) ovat tutkineet vesipisaroiden yhtymistä eri lämpötiloissa. Kaksi 

vesipisaraa asetettiin superhydrofobiselle pinnalle 13 mm etäisyydelle toisistaan, ja 

törmäykset kuvattiin suurnopeuskameralla. Heidän kokeissaan vesipisaroiden 

yhdistymisen todennäköisyys yhteentörmäyksessä kasvoi noin 35 %:sta lähes 100 %:iin 

lämpötilan noustua 25 °C:sta 30 °C:een. Heidän tutkimuksensa osoittaa lisäksi, että 

pisaroiden törmääminen ja yhtyminen tapahtuu nopeammin lämpötilaa kohotettaessa, ei 

ainoastaan suuremmalla todennäköisyydellä. 

 

Lämpötilan kohoaminen alentaa puhtaiden nesteiden viskositeettia ja pintajännitystä. 

Rajapinnan viskositeetin alentuessa pisaroiden ja jatkuvan faasin rajapinnan väliin jäävä 

filmi ohenee ja repeää nopeammin. Lisäksi lämpötila vaikuttaa pisaroiden lämpö-

energian määrään, pinta-aktiivisten aineiden adsorptio- ja desorptionopeuksiin sekä 

faasien tiheyksiin. (PetroWiki, 2015) Lämpötilan voidaan todeta vaikuttavan monella 

tavalla emulsion stabiliteettiin, mutta pääsääntöisesti lämpötilan kohottamisella on 

emulsion stabiliteettia heikentävä vaikutus. 

 

Hyvin pienet, halkaisijaltaan alle 100 nm kokoiset kiintoainepartikkelit voivat 

muodostaa pisaran ja jatkuvan faasin rajapintaan emulsiota stabiloivan filmin. Jotta 

tällainen filmi voi muodostua, täytyy kiintoaineen kastua osittain sekä dispergoidusta 

että jatkuvasta faasista. Toisin sanoen nesteiden adheesio ja koheesio kiintoaineeseen 

täytyy olla tietynlainen. Pintavuorovaikutukset ja niiden suhde määrittelevät sen, kuinka 

stabiili muodostunut filmi on. (Myers, 1999) 

 

Koska emulgointiaineita on lukuisia, on happamuuden vaikutus pisarasysteemin 

rajapintafilmeihin tapauskohtaista. pH on yhteydessä vetyionien aktiivisuuteen, ja 

erilaiset kiintoaineet tai pinta-aktiiviset aineet vuorovaikuttavat eri tavoin eri 

happamuuksissa (Chen et al., 2000). Reaktiomekanismeja orgaanisten molekyylien ja 

vetyionien välillä on lukemattomia, minkä vuoksi pH:n vaikutusmekanismien yksityis-

kohtainen tarkastelu on sivuutettu. 
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3 PISARAKOKOJAKAUMAN MÄÄRITTÄMINEN 

Edellisestä luvusta ilmenee, kuinka neste-nestedispersioiden ja emulsioiden tila riippuu 

hyvin monesta eri tekijästä, ja metastabiili pisarasysteemi on alati muuttuva. 

Määrittämällä pisarakokojakaumia voidaan tutkia yksittäisten parametrien, kuten 

lämpötilan tai sekoitusnopeuden vaikutuksia dispersioon. Usein kiinnostuksen kohteena 

on nestefaasien välisen rajapinnan pinta-ala, jonka suuruus voidaan arvioida pisarakoko-

jakaumasta. Pisarakokojakaumien ja muutettavien parametrien välille voidaan edelleen 

etsiä matemaattisia korrelaatioita sekä luoda malleja prosessi- ja laitesuunnittelun 

avuksi (Maaß et al., 2009). 

 

Prosessissa kiertävän emulsion tai dispersion pisarakokojakauma voidaan analysoida 

keräämällä prosessista erillisiä näytteitä ja analysoimalla ne erikseen. Maaßin et al. 

(2009) mukaan tällaisella menettelyllä ei kuitenkaan saada luotettavia tuloksia 

sellaisesta dispersiosta, jossa pisaroiden yhdistyminen tapahtuu hyvin nopeasti. 

Toisaalta O’Rourke & MacLoughlin (2005) ovat mitanneet sekoitettavana olevasta 

silikoniöljy-vesidispersiosta lähes yhteneväisiä pisarakokojakaumia sekä suoraan 

prosessista (in situ) että kerätyistä näytteistä. 

 

Vaihtoehtona erillisten näytteiden analysoinnille on pisarakokojakauman in situ -

määritys, jolloin vältytään näytteiden käsittelyssä mahdollisesti aiheutuvilta virheiltä. 

Tämä luku käsitteleekin pääosin in situ -menetelmiä, mitkä O’Rourke & MacLoughlin 

(2005) ja Maaß et al. (2011) ovat artikkeleissaan todenneet joustaviksi eri 

dispergoituneen faasin pitoisuuksissa. Tässä kandidaatintyössä pisarakokojakaumat 

määritettiin erillisnäytteistä (luku 4.4) lasersäteen diffraktioon perustuvalla 

menetelmällä, ja näytteet tutkittiin kvalitatiivisesti stereomikroskoopilla. Sen vuoksi 

nämä menetelmät on myös esitelty. 

3.1 Mikroskopia 

Mikroskooppeja käytetään pienien, silmin havaitsemattomissa olevien objektien 

tutkimiseen. Mikroskooppien toimintaperiaatteet ovat tunnettuja ja lukuisiin eri 

toimintaperiaatteisiin pohjautuvia mikroskooppeja on kehitetty. Niihin on saatavilla 

tietokoneella ohjattavia mikroskooppikameroita, ja otetuista kuvista saadaan 

pisarakokojakaumat tietokoneohjelmien suorittaman kuva-analyysin avulla. 
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Emulsionäytteiden pisarakokoanalyysit mikroskoopilla vaativat tarkkuutta ja harkintaa. 

Mikroskoopin näytelasille mahtuu hyvin pieni määrä näytettä, ja otetun näytteen tulisi 

edustaa koko emulsiota. Mikroskopia-analyysin tarkkuuteen vaikuttavat optiikan 

terävyysalue ja resoluutio, fluidien adheesio näytelaseihin, pisaroiden satunnaisliike ja 

kermoittuminen. Resoluutiolla tarkoitetaan lyhintä kahden objektin välistä etäisyyttä, 

minkä välillä objektit voidaan havaita erillisinä, ja se on fysiikan lakejen rajoissa 

laitteistosta riippuva suure. Paras saavutettavissa oleva resoluutio on hieman alle 0,5 µm 

valossa, jonka aallonpituus on 500 nm. Resoluutiota voidaan edelleen parantaa noin 

puoleen tästä öljylinssiä (engl. oil-immersed lens) käyttämällä. (Orr, 1985) 

 

Analyysin luotettavuutta voidaan tilastollisesta näkökulmasta parantaa analysoimalla 

useampia samaa ajanhetkeä edustavia näytteitä, ja mikroskooppikuvia voidaan ottaa 

satunnaisista kohdista näytettä. Pisaroiden satunnaisliikkeen ja kermoittumisen 

vaikutusta voidaan vähentää huomattavasti mikäli näyte voidaan suurustaa geeliksi. 

Käyttökelvoton mikroskopia on lähinnä silloin, jos nesteiden taitekertoimet näytteessä 

ovat samat kaikille valon aallonpituuksille. (Orr, 1985)  

 

Näytteenotossa tulisi kerätä näyte vapaasta virrasta siten, että näytteenotto ei vaikuta 

prosessin olosuhteisiin. Näytteet on välittömästi stabiloitava, jotta pisaroiden 

yhdistyminen pysähtyy. Stabilointi mikroskooppitutkimusta varten voidaan tehdä 

esimerkiksi lisäämällä muutama pisara 1-prosenttista natriumlauryylisulfaattiliuosta 

näytelasilla olevaan näytteeseen (O’Rourke & MacLoughlin, 2005). 

3.2 In situ -mikroskopia 

Kameraa ja mikroskooppia, endoskooppia tai PVM®-luotainta (Particle Vision and 

Measurement) käyttämällä voidaan ottaa kuvia suoraan prosessista ja määrittää 

pisarakokojakaumat tietokoneohjelmalla suoritettavan kuva-analyysin avulla.  

 

Galindo et al. (2005) ovat kuvanneet lasisäiliössä olevaa nelifaasista pisarasysteemiä 

säiliön ulkopuolelta. Heidän tutkimuksissaan on käytetty säiliön seinämän välittömään 

läheisyyteen asetettua stereomikroskooppia, johon on kiinnitetty CCD-kamera. Itse 

tutkittavan nesteen kanssa kontaktissa oli ainoastaan valoanturi, jota käytettiin 

videokameran kanssa stroboskooppisen salaman ohjaamiseen. Edellä mainitulla 

koejärjestelyllä on kuvattu korkealaatuisia kuvia ja automaattisen kuva-analyysin 
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tulokset ovat vastanneet hyvin manuaalisen kuva-analyysin tuloksia. Galindo et al. 

arvioivat, että menetelmällä voidaan mitata pienimmillään noin 20 µm kokoisia 

pisaroita. Menetelmän rajoituksia ovat seinämän läheisyydessä olevat polttopisteet sekä 

valoanturin aiheuttamat muutokset virtausolosuhteissa (Maaß et al., 2009). 

 

Endoskoopeilla tai PVM®-luotaimilla voidaan ottaa suurennoskuvia prosessin sisältä 

tähystyksenomaisesti, mikä sallii pisarasysteemin tutkimisen useissa eri kohdissa. 

Endoskooppien ja PVM-luotainten fyysinen koko asettaa tälle kuitenkin joitain 

rajoitteita. Esimerkiksi ParticleView V19 -PVM-luotaimen tähystysosan pituus on 

40 cm ja halkaisija 19 mm (Mettler Toledo, 2015a). Endoskooppeja on saatavilla eri 

kokoisia, ja ohuimmissa tähystysosan halkaisijat ovat muutamia millimetrejä (Schölly, 

2015).  

 

Endoskoopin ja PVM-luotaimen toimintaperiaateet muistuttavat paljon toisiaan, mutta 

kuvattavan kohteen valaisemistavassa on eroja. Endoskoopissa on usein 

stroboskooppista salamaa ohjaava optinen kuitu, ja salamavalo valaisee kuvattavan 

kohteen. Lasentec Model 700 L -PVM-luotaimessa kuvattavan kohteen valaiseminen 

perustuu luotaimen sisäiseen linssijärjestelmään, jonka läpi ohjataan lasersäteet 

valaistavalle alueelle (O’Rourke & MacLoughlin, 2005). Sekä endoskoopissa että 

PVM-luotaimessa itse kuvantaminen tapahtuu kuitenkin CCD-kameralla. 

 

Endoskoopeilla voidaan mitata 5–5000 µm kokoisia pisaroita missä tahansa 

dispergoituneen faasin pitoisuudessa. (Maaß et al., 2009, 2011)  Lasentec Model 700 L -

PVM-luotaimella on arvioitu pystyttävän mittaamaan pisaroiden halkaisijoita välillä 

10–645 µm (O’Rourke & MacLoughlin, 2005). 

 

Optisia in situ –kuvantamismenetelmiä pidetään luotettavimpana neste-nestedispersi-

oiden pisarakokojakaumien määrityksessä, ja niitä käytetään vertailustandardina muiden 

menetelmien rinnalla. (Maaß et al., 2011; Ritter & Kraume, 2000; Boxall et al. 2010)  

 

Muun muassa terävyysalueita ja optisten vääristymien korjausta on käsitelty hyvin 

vähän tai ei ollenkaan tutkitussa aineistossa. In situ -kuvantamismenetelmillä ei tässä 

mainittujen lähteiden mukaan voida myöskään analysoida pisaroita, joiden halkaisija on 

alle 5 µm. Joillain kuvantamismenetelmillä pienin mitattavissa oleva halkaisija on 

edellä mainittuakin suurempi, ja sitä pienemmät pisarat jäävät mitä ilmeisimmin 
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analyysin ulkopuolelle. Dispersion kuvaaminen kameran ja stereomikroskoopin avulla 

vaatii hyvää optiikan tuntemusta ja kuvausjärjestelmä on suunniteltava erittäin 

huolellisesti. Kuvausjärjestelmän fyysiset mitat sekä optisten laitteiden ominaisuudet ja 

asetukset on ilmoitettava tarkasti, jotta niillä mitattuja tuloksia voidaan luotettavasti 

verrata. On suositeltavaa suhtautua varauksella väitteisiin siitä, että in situ -mikroskopia 

olisi luotettavin pisarakokojakaumien määritysmenetelmä. Ylivoimainen etu muihin in 

situ -menetelmiin verrattuna on joka tapauksessa se, että pisarasysteemien visuaalinen 

tutkiminen on mahdollista. 

3.3 Ultraääni 

Ultraäänen käyttö dispersioiden pisarakokojakauman määrityksessä perustuu ultraääni-

aaltojen amplitudin vaimenemisen ja aallon etenemisnopeuden mittaamiseen 

dispersiossa. Signaaligeneraattorilla tuotetaan sähköinen, laajakaistainen signaali (0,1–

100 MHz), jonka amplitudi ja kesto tunnetaan. Signaali ohjataan ultraäänimuuntajalle, 

jossa se muunnetaan dispersion läpi eteneväksi ultraääniaalloksi. Läpäisty ultraääniaalto 

vastaanotetaan samalla tai toisella muuntajalla ja se muunnetaan takaisin sähköiseksi 

signaaliksi. Tämä muunnetaan digitaaliseksi AD-muuntimella, minkä jälkeen se 

voidaan edelleen muuntaa partikkeli- tai pisarakokojakaumaksi. (McClements, 1996)  

 

Dukhin & Goetz (2001) kutsuvat menetelmää nimellä akustinen spektroskopia. Heidän 

julkaisussaan on esitetty kahtiajako akustiseen ja elektroakustiseen spektroskopiaan. 

Elektroakustisessa mittauksessa saadaan selville kokojakauman lisäksi myös pisaroiden 

tai partikkelien zeta-potentiaali, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä rajapinnasta. 

Elektroakustisella spektroskopialla pystytään mittaamaan halkaisijaltaan 0,1–10 µm 

olevia partikkeleita, ja akustisella spektroskopialla 0,01–100 µm. (Dukhin & Goetz, 

2001) Suuri zeta-potentiaali on merkki stabiilista emulsiosta (HORIBA, 2015). 

 

Akustisen spektroskopian etuja ovat tutkittavan kohteen säilyminen koskemattomana ja 

käyttökelpoisuus läpinäkymättömien emulsioiden tai dispersioiden analysoinnissa. 

Ultraäänimittaus on myös melko nopea, sillä yhden partikkelikokojakauman 

määrittämiseen menee muutama minuutti ja näin ollen se soveltuu in situ –määrityksiin. 

Menetelmän heikkous on tarve muuntaa vaimenemisdata partikkelikokojakaumaksi. 

Myös käyttöalue dispergoituneen faasin pitoisuuden kannalta riippuu muunnokseen 



13 

 

käytettävästä mallista. (Dukhin & Goetz, 2001) Ultraäänimittaukset eivät myöskään 

sovellu kaasukuplia sisältävien pisarasysteemien tutkimiseen (McClements, 1996). 

3.4 Lasersäteen diffraktio 

Emulsio- tai suspensionäytteeseen johdettu lasersäde siroaa osuessaan jatkuvasta 

faasista optisesti poikkeavaan objektiin. Objektin koko ja muoto vaikuttavat sironnan 

intensiteettiin ja sirontakulmaan. Pieni pisara tai partikkeli siroaa valoa suuremmassa 

kulmassa ja matalammalla intensiteetillä kuin suuri. Sironneiden säteiden intensiteetti 

voidaan mitata useista valokennoista koostuvalla ja laajan keräyskulman kattavalla 

detektorilla. Mitatusta intensiteetistä ja sen jakautumisesta voidaan matemaattisesti 

määrittää sironnan aiheuttaneen objektin koko. (Treviranus, 2013; Malvern Instruments, 

2015a; Sympatec, 2015a) 

 

Pisarakokojakauman matemaattinen ratkaiseminen perustuu joko Fraunhoferin 

approksimaatioon tai Mie-teoriaan. Fraunhoferin approksimaatio ei edellytä tutkittavien 

näytekomponenttien taitekertoimien tuntemista, mutta ratkaisut eivät välttämättä ole 

luotettavia alle 50 µm objekteille tai läpinäkyville objekteille. Mie-ratkaisua varten 

tarvitaan näytekomponenttien optiset taitekertoimet. (Malvern Instruments, 2015a) 

Usein kaupallisilla laitteilla voidaan määrittää jakaumat kumpaan tahansa tässä 

mainittuun teoriaan pohjautuen. 

 

Tyypillisesti kaupallisilla lasersäteen diffraktioon perustuvilla partikkelikokoanalysaat-

toreilla voidaan mitata partikkeli- ja pisarakokojakaumia välillä 0,01–3500 µm 

muutamassa minuutissa (Malvern Instruments, 2015b; Sympatec, 2015b). Laitteesta 

riippuen analysoitavissa oleva kokoväli voi vaihdella, mutta joka tapauksessa 

menetelmä soveltuu laajalle pisarakokovälille. Vaikka Mie-ratkaisu on yleisesti 

käytössä, menetelmän varjopuolena säilyy mahdollinen näytteenotosta ja -käsittelystä 

koituva vääristymä. Lisäksi emulsioiden pisarakokojakaumia määritettäessä mittausken-

nossa voi tapahtua pisaroiden hajoamista sekoituksen vuoksi (Becker et al., 2014). 

3.5 Lasersäteen takaisinsirontaan perustuvat luotaimet 

Yleisimmät lasersäteen takaisinsirontaa hyödyntävät pisara- ja partikkelikokojakauman 

in situ -mittausinstrumentit lienevät FBRM®- (engl. focused beam reflectance measure-
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ment) ja ORM (engl. optical reflectance measurement) -tekniikkaa käyttävät luotaimet. 

FBRM- ja ORM-luotaimet voidaan endoskoopin ja PVM-luotaimen tapaan upottaa 

tutkittavaan nesteeseen. Mettler Toledo (2015b) ilmoittaa ParticleTrack E25 -laitteella 

(FBRM) mitattavissa olevaksi kokoväliksi 0,5–2000 µm, tähystinosan pituudeksi 40 cm 

ja halkaisijaksi 25 mm. 

 

FBRM- ja ORM-luotaimista lähetetään tietyllä nopeudella pyörivän linssin läpi 

lasersäde tutkittavaan kohteeseen. Kun ympyrän muotoista rataa piirtävä säde osuu 

jatkuvasta faasista optisesti poikkeavaan objektiin, esimerkiksi öljypisaraan 

vesifaasissa, siroaa lasersäteestä osa takaisin. Takaisin sironneet säteet ohjataan 

luotaimen linssijärjestelmän kautta detektorille, ja takaisinsironnan intensiteetti 

mitataan. Intensiteetin muutosten perusteella voidaan laskea partikkelien tai pisaroiden 

jänteiden pituudet, millä tarkoitetaan partikkelin rajapintojen välistä etäisyyttä. 

Jänteiden pituudet kootaan jakaumaksi (engl. chord length distribution), mikä voidaan 

matemaattisesti muuntaa edelleen pisarakokojakaumaksi. (Kail et al., 2009) 

 

Maaß et al. (2011) ovat tehneet vertailevan tutkimuksen, jossa on testattu muun muassa 

2D-ORM-luotainta, FBRM-luotainta sekä endoskooppia tolueeni-vesidispersion pisara-

kokojakauman määrityksessä. FBRM- ja 2D-ORM-luotaimilla määritettiin huomat-

tavasti pienempiä pisarakokoja kuin endoskoopilla. Tutkimuksessa todettiin, että FBRM 

ja 2D-ORM soveltuvat dispersion sekoitusnopeuden aiheuttamien muutosten 

todentamiseen, mutta niillä mitataan vääriä absoluuttisia pisarakokoja. Saman 

johtopäätöksen ovat tehneet Boxall et al. (2010) tutkiessaan vesi-öljyemulsion pisara-

kokojakaumia 10–20 til-% vesipitoisuuksissa. He vertasivat FBRM:llä mitattuja 

pisarakokojakaumia PVM-luotaimella mitattuihin jakaumiin, ja FBRM:llä määritetyt 

pisarakoot olivat huomattavasti pienempiä kuin PVM-luotaimella mitatut. Toisaalta 

Lovickin et al. (2005) tutkimuksissa 3D-ORM-luotaimella on mitattu melko yhteneväi-

set tulokset rinnalla käytetyn endoskooppisen menetelmän kanssa kerosiini-

vesidispersiolle eri kerosiinipitoisuuksissa 10–60 til-%. 
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KOKEELLINEN OSA 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin kahden erilaisen ruuvigeometrian vaikutusta öljy-

vesiemulsion pisarakokojakaumaan, kun emulsio virtasi ruuveilla varustetun nousu-

putken läpi. Ruuvien tarkoitus oli lisätä putken sisälle pinta-alaa, johon öljypisarat 

saattoivat hetkeksi tarttua ja yhdistyä yhteentörmäysten seurauksena. Perusoletuksena 

oli, että pisarakoot kasvavat molempien ruuvien vaikutuksesta. Tämä oletus pyrittiin 

vahvistamaan ja lisäksi selvittämään, vaikuttavatko erimuotoiset ruuvit pisarakoko-

jakaumiin eri tavalla. 

4.1 Kemikaalit 

Tutkittavaa emulsiota valmistettiin jatkuvatoimisesti dispergoimalla kaupallista kasvis-

öljyä vesijohtoveteen. Emulsion stabilointiin käytettiin natriumlauryylisulfaatin (engl. 

sodium dodecyl sulfate, NaDS, SDS) vesiliuosta, jonka pitoisuus oli 50 g l-1. Tätä 

varastoliuosta annosteltiin haluttu määrä syöttösäiliön veteen, jolloin saatiin haluttu 

NaDS-pitoisuus. 

4.2 Ruuvit 

Ruuvit oli valmistettu 3D-tulostimella ABS-muovista (akryylinitriilibutadieenistyreeni). 

Tarkkoja mittoja tai kuvaa ei tässä ole esitetty, sillä kierreprofiilien julkaisemiseen ei 

saatu lupaa. Tulosten esittämisen kannalta tarpeellinen erittely on tehty nimeämällä 

ruuvit nimillä ’Ruuvi 1’ ja ’Ruuvi 2’. Ruuvien pinta-ala oli likipitäen sama pinta-alojen 

eron ollessa 61 mm2. Muissa geometrisissa ominaisuuksissa erot olivat huomattavia. 

4.3 Koelaitteisto ja mittausten suoritus 

Kuvassa 3 on esitetty koelaitteiston virtauskaavio. Dispergaattori oli suljettu sekoitus-

säiliö, jossa sekoitinta pyöritti taajuusmuuttajalla säädettävä sähkömoottori. 

Koelaitteiston virtauskanavat olivat kumiletkuja, joiden sisähalkaisija oli 8 mm. 

Letkujen sisäpinta oli nitriilikumia. Emulsion öljypitoisuutta voitiin säätää letkupumpun 

kierrosnopeutta vaihtamalla, sillä kokonaistilavuusvirta pidettiin vakiona. Testattavat 

ruuvit laitettiin pystyasentoon kiinnitetyn nousuputken sisälle. 
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Ruuvit testattiin 9,3 til-% ja 18,2 til-% öljyä sisältävillä emulsioilla. Kokonaistila-

vuusvirta määritettiin mittaamalla minuutissa virranneen veden tilavuus mittalasilla. 

Näin saavutettu mittaustarkkuus oletettiin riittäväksi, koska kokeissa käytetyt kaksi 

öljypitoisuutta poikkesivat toisistaan huomattavasti. Kaikissa kokeissa käytettiin 

kokonaistilavuusvirtaa 350 cm3 min-1 mittaustarkkuuden sallimissa rajoissa. Sekoitus-

nopeus oli kaikissa kokeissa 2790 rpm. Matalamman öljypitoisuuden (9,3 til-%) 

kokeissa öljyn massavirta oli 29,6 g min-1 ja korkeamman (18,2 til-%) 58,2 g min-1. 

Dispergaattorin oletettiin tuottavan tasalaatuista emulsiota ja vesijohtoveden 

ionivahvuuden ja pH:n vaihtelu oletettiin merkityksettömäksi. Letkupumpun tuottama 

öljyn massavirta määritettiin punnitsemalla minuutin aikana astiaan virranneen öljyn 

massa analyysivaakalla. Öljyn massavirran muuntamisessa tilavuusvirraksi käytettiin 

Anton Paar -tiheysmittarilla määritettyä öljyn tiheyttä (0,9136 g cm-3). Veden lämpötila 

pyrittiin pitämään kokeissa välillä 20–25 °C. Veden lämpötilan vaihtelu edellä 

mainitulla välillä oletettiin merkityksettömäksi. 

 

Kokeet aloitettiin kaatamalla NaDS-vesiliuos syöttösäiliöön sekä käynnistämällä syöttö-

pumppu ja dispergaattori. Noin minuutin kuluttua veden pumppaamisen aloittamisesta 

käynnistettiin letkupumppu. Näytteenotto aloitettiin, kun venttiilistä A-7 havaittiin 

valuvan sameaa emulsiota. Emulsionäytteitä kerättiin ennen nousuputkea venttiilistä  

A-4 ja nousuputken jälkeen vapaasta virrasta L-8. Venttiili A-7 pidettiin aina auki, ja 

venttiili A-4 huuhdeltiin hieman ennen näytteenottoa valuttamalla siitä emulsiota läpi. 

Molempia rinnakkaisnäytteitä kerättiin 3–5 kpl riippuen käytettyjen koeputkien 

tilavuudesta. Laitteisto huuhdeltiin kokeiden välissä pumppaamalla läpi 30–40 litraa 

noin 60 °C-asteista vettä. 

 

Jokaiseen koeputkeen oli etukäteen lisätty NaDS-vesiliuosta noin kolmasosa koeputken 

tilavuudesta. Koeputkiin lisätty NaDS-liuos stabiloi näytteet välittömästi näytteenoton 

yhteydessä. NaDS-liuosta lisättiin myös syöttösäiliön veteen, jotta koelaitteistossa ei 

olisi tapahtunut pisaroiden yhdistymistä ilman ruuveja. Syöttösäiliön vedessä käytettiin 

NaDS-pitoisuuksia 0,6 g l-1 öljypitoisuudessa 9,3 til-%. Vastaavasti 18,2 til-% öljypitoi-

suudessa käytettiin NaDS-pitoisuutta 1,2 g l-1 lisääntyneen adsorptiopinta-alan vuoksi.  
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Kuva 3 Koelaitteiston virtauskaavio. A-3 oli käsisäätöinen neulaventtiili, jolla 

  säädettiin haluttu virtaus. Nousuputki A-6 oli läpinäkyvä muoviputki, 

  jonka sisähalkaisija oli 21 mm. Venttiilit A-2, A-5 ja A-8 pidettiin ko-

  keissa suljettuina. Venttiilit A-4 ja A-7 toimivat näyttenottoyhteinä, 

  eikä niiden ulostuloon ollut kiinnitettynä letkuja. L-8 ja L-12 olivat 

  siis vapaita nestevirtoja. 

4.4 Näytteiden analysointi 

Näytteet analysoitiin kvalitatiivisesti stereomikroskoopilla (Olympus SZX-ILLB200), 

johon oli asennettu mikroskooppikamera (Leica DFC450). Käytetty objektiivi oli 

DFPL2x-3. Näytteestä pipetoitiin puhtaalla kertakäyttöpipetillä pisara kahden näytelasin 

väliin, ja näyte kuvattiin satunnaisesti valitusta kohdasta. Tämä tehtiin jokaiselle 

rinnakkaisnäytteelle. 

 

Pisarakokojakaumat määritettiin Malvern Mastersizer 3000 -laitteella käyttäen Mie-

ratkaisua. Analyysilaitteen sekoitusnopeutena käytettiin 1000 rpm dekantterilasissa, 

johon näytteet laimennettiin. Kasvisöljyn taitekertoimena käytettiin Mastersizer-

tietokannasta rypsiöljyn taitekerrointa 1,471 ja veden taitekertoimena käytettiin 

ohjelmiston oletusarvoa 1,330. 
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa ja liitteessä I esitetyt pisarakokojakaumat ovat rinnakkaismittausten 

aritmeettisia keskiarvoja, ellei taulukko- tai kuvatekstissä toisin mainita. Mittaus-

tuloksina saadut kumulatiiviset jakaumat ovat listattuna liitteeseen II. 

 

Useimmissa kumulatiivisissa alikokojakaumissa d90 oli alle 100 µm, mutta mittaus-

tulokset sisältävät myös tästä huomattavasti poikkeavia jakaumia. Mikäli jakauman d90 

arvo oli yli 1 mm, pääteltiin mittaustuloksen olevan virheellinen eikä jakaumaa käytetty 

keskiarvon laskennassa. 

 

Taulukkoihin I ja II on koottu kumulatiivisten alikokojakaumien karakteristiset 

halkaisijat ja Sauterin keskihalkaisijat. ’Ennen’ tai ’jälkeen’ osoittaa, kummalta puolelta 

nousuputkea näytteet on kerätty. Kuviin 4–6 ja liitteen I kuviin 10–14 on piirretty 

tilavuuskeskeisten taajuusjakaumien keskiarvot. Ilmoitetut NaDS-pitoisuudet viittaavat 

pitoisuuteen syöttösäiliön vedessä. 

 

Vain kolmessa kokeessa (kuvat 4–6) kumulatiivisen jakauman arvot ja Sauterin 

halkaisijat olivat nousuputken jälkeisessä näytteessä suuremmat kuin nousuputkea 

edeltävässä näytteessä. Muissa kokeissa (liite I) nousuputken jälkeen otetuista näytteistä 

mitattiin pienempiä pisarakokoja kuin vastaavasti näytteistä ennen nousuputkea.  

 

Kuvasta 5 nähdään, että tyhjässäkin nousuputkessa pisarakoot ovat kasvaneet. Muutos 

jakaumissa saattoi kuitenkin johtua satunnaisesta vaihtelusta, sillä samoissa koeolo-

suhteissa ruuvilla 2 suoritetussa kokeessa pisarakoot eivät kasvaneet. Ruuvilla 2 ja 

18,2 til-% öljypitoisuudella suoritettu koe oli ainoa, missä mitattiin suuremmat 

pisarakoot nousuputken jälkeen silloin, kun syöttösäiliöön oli annosteltu NaDSia. 
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Taulukko I Kumulatiivisten alikokojakaumien halkaisijat ja Sauterin keskihalkaisijat 

kokeissa, joissa käytettiin öljypitoisuutta 9,3 til-%. Halkaisijat ovat 

rinnakkaismittausten keskiarvoja. 

Ruuvi 

NaDS-

pitoisuus 

[g l-1] 

T [°C] Näytteet 
d10 

[µm] 
d50 

[µm] 
d90 

[µm] 
D32 

[µm] 

ei 0 27,6 
ennen 4,21 28,52 60,12 8,586 

jälkeen 5,51 32,72 65,5 10,12 

1 0 27,0 
ennen 5,21 32,66 72,64 9,70 

jälkeen 5,91 35,58 76,52 10,54 

1 0,6 20,7 
ennen 4,87 35,02 80,52 9,12 

jälkeen 4,77 32,77 74,62 8,91 

1 1,2 21,4 
ennen 2,08 13,82 51,99 4,99 

jälkeen 2,02 13,30 48,87 4,89 

2 0 27,4 
ennen 6,74 44,12 94,60 11,70 

jälkeen 6,69 41,82 91,04 11,48 

2 0,6 23,0 
ennen 17,26 45,96 77,98 17,38 

jälkeen 13,40 45,40 81,82 16,06 

 

Taulukko II Kumulatiivisten alikokojakaumien halkaisijat ja Sauterin keskihalkaisijat 

kokeissa, joissa käytettiin öljypitoisuutta 18,2 til-%. Halkaisijat ovat 

rinnakkaismittausten keskiarvoja. 

Ruuvi 

NaDS-

pitoisuus 

[g l-1] 

T [°C] Näytteet 
d10 

[µm] 
d50 

[µm] 
d90 

[µm] 
D32 

[µm] 

1 1,2 19,7 
ennen 9,44 52,64 100,38 13,96 

jälkeen 7,51 43,99 97,86 11,81 

2 1,2 23,5 
ennen 4,29 23,01 50,5 8,13 

jälkeen 4,62 24,32 51,92 8,502 

 

Kaikissa kokeissa pisarakokojakaumien muutokset olivat vähäisiä rinnakkaisnäytteiden 

pisarakokojakaumissa tapahtuneeseen vaihteluun nähden (kuva 7). Esitettyjen tulosten 

perusteella ei voida edellä mainitun vuoksi tehdä varmoja johtopäätöksia siitä, 

tapahtuiko yhdessäkään kokeessa pisaroiden yhdistymistä vai ei. 

 

Mikroskooppikuvista (esimerkkinä kuvat 8 ja 9) ei silmämääräisesti voitu vahvistaa 

pisarakokojen muutoksia. Kuvia otettiin useampia jokaisesta näytteestä, mutta niistä 

pystyttiin ainoastaan toteamaan yli 1 mm halkaisijat virheellisiksi mittaustuloksiksi. 

Luotettava pisarakokojen määritys mikroskoopilla edellyttäisi näytteiden kuvaamista 

usealla eri suurennuksella ja terävyysalueella. Siinäkin tapauksessa oletuksella, että 

näytteenotosta ja käsittelystä ei ole aiheutunut virhettä. Tällaisen mikroskooppi-
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tutkimuksen suorittaminen manuaalisesti on erittäin haastavaa ja vaatii paljon aikaa. 

Työtä varten ei ollut saatavilla tietokoneohjelmaa, jolla olisi voitu suorittaa kriteerit 

kattavia kuva-analyysejä työn tekemiseen annetussa ajassa. 

 

 

Kuva 4 Rinnakkaismittausten keskiarvoista piirretyt tilavuuskeskeiset taajuus-

jakaumat. Tyhjä nousuputki, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 

0 g l-1, veden lämpötila: 27,6 °C. 

 

Ennen nousuputkea otettujen näytteiden halkaisijoista d10, d50, d90 ja D32 (taulukot I ja 

II) havaitaan toisistaan huomattavasti poikkeavia jakaumia kokeissa, joissa on käytetty 

samaa NaDS-pitoisuutta (0,6 g l-1). Näytteiden jakaumat eivät ole pelkästään eri 

kohdissa, vaan niillä on myös eri leveys (liite I, kuvat 10 ja 13). Vaikka kokeissa 

käytettiin eri ruuvia, niin niiden vaikutuksen olisi pitänyt ilmetä vasta nousuputken 

jälkeisissä näytteissä. On ilmeistä, että käytetyllä koejärjestelyllä ei kyetty tuottamaan 

tasalaatuista emulsiota eri kokeissa, kuten oletettiin. 

 

Pisarakokojakaumien vaihtelu rinnakkaisnäytteissä johtui koelaitteiston ilmavuodoista,  

epävakaista virtausolosuhteista ja mahdollisesti myös vesijohtoveden ionivahvuuden, 

pH:n ja lämpötilan muutoksista. Toisinaan nousuputken läpi nousi täysin 

ennustamattomasti useita suuria ilmakuplia, jolloin virtaukseen aiheutui ei-toivottuja 

häiriöitä. Tämä johti hetkittäisiin öljypitoisuuden vaihteluihin, koska pitoisuudet oli 
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säädetty tilavuusvirtojen suhteena. Ilman vuotokohtaa ei onnistuttu kokeiden aikana 

paikantamaan. Ionivahvuus, pH ja lämpötila vaihtelivat koejärjestelyn laadinnassa 

tehtyjen oletusten vuoksi. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa on parannettava 

mittaustarkkuutta ja vakioitava koeolosuhteet siten, ettei vastaavia oletuksia tarvita. 

Jälkeenpäin ajateltuna öljytasettakin olisi tullut tarkkailla, sillä ruuveihin ja 

nousuputken sisäpinnalle takertui silmin havaittavasti öljyä. 

 

 

Kuva 5 Rinnakkaismittausten keskiarvoista piirretyt tilavuuskeskeiset taajuus-

jakaumat. Ruuvin malli: 1, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 

0 g l-1, veden lämpötila: 27,0 °C. 

 

Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi tutkittavan emulsion pisarakokojakauman olisi 

tullut olla aina samanlainen, kun emulsio virtasi nousuputkeen. Tasalaatuisen emulsion 

valmistaminen jatkuvatoimisesti sekoittamalla on kuitenkin erittäin haastavaa, koska 

sekoitettavana olevassa dispersiossa tapahtuu samanaikaisesti pisaroiden hajoamista ja 

yhdistymistä. Faasien välinen rajapinta-ala eli amfipaattisten molekyylien adsorptio-

pinta-ala muuttuu siis koko ajan. Tästä johtuen myös pisaroiden rajapintafilmien 

vahvuus vaihtelee eli samalla öljypitoisuudella tarvitaan eri määrä pinta-aktiivista 

ainetta stabiloimaan emulsio mikäli dispergointi on tuottanut erikokoisia pisaroita. 
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Kuva 6 Rinnakkaismittausten keskiarvoista piirretyt tilavuuskeskeiset taajuus-

jakaumat. Ruuvin malli: 2, öljypitoisuus: 18,2 til-%, NaDS-pitoisuus: 

1,2 g l-1, veden lämpötila: 23,5 °C. 

 

 

Kuva 7 Taajuusjakaumien vaihtelu kolmessa rinnakkaisnäytteessä. Ruuvin malli: 

2, öljypitoisuus: 18,2 til-%, NaDS-pitoisuus: 1,2 g l-1, veden lämpötila: 

23,5 °C. 
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Kuva 8 Mikroskooppikuva ennen nousuputkea otetusta öljy-vesiemulsionäyt-

teestä. Ruuvin malli: 2, öljypitoisuus: 18,2 til-%, NaDS-pitoisuus:  

1,2 g l-1, veden lämpötila: 23,5 °C. 

 

 

Kuva 9 Mikroskooppikuva nousuputken jälkeen otetusta öljy-vesiemulsionäyt-

teestä. Ruuvin malli: 2, öljypitoisuus: 18,2 til-%, NaDS-pitoisuus:  

1,2 g l-1, veden lämpötila: 23,5 °C. 
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NaDSin CMC vesiliuoksessa on 0,0082 mol l-1 (Turro & Yekta, 1978). Tämä vastaa 

pitoisuutta 2,36 g l-1. Kokeissa käytettiin 0,6 g l-1 ja 1,2 g l-1 NaDS-pitoisuuksia 

syöttösäiliön vedessä, joten pitoisuus oli kokeissa NaDSin vesiliuoksen CMC:n 

alapuolella. CMC:tä pienemmissä pitoisuuksissa jo hyvin pienet NaDS-pitoisuuden 

muutokset vaikuttavat pintajännitykseen huomattavasti, mikä johtaa edelleen pisara-

koon muutoksiin.  

 

Kokeessa, jossa öljyä oli 9,3 til-% ja NaDS-pitoisuus oli 1,2 g l-1, havaittiin selkeästi 

pienimmät pisarakoot (liite I, kuva 11). Kun öljyä oli 18,2 til-% ja NaDSia 1,2 g l-1, 

olivat pisarakoot odotetusti suuremmat (kuva 6 ja liitteen I kuva 14). Suuremmalla 

öljymäärällä adsorptiopinta-ala oli suurempi, jolloin emulsiota stabiloivien NaDS-

molekyylien peittoaste rajapinnoilla oli pienempi korkeamman öljypitoisuuden 

kokeessa. Tämä havaittiin suurempina öljypisaroina. 

6 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin kahden erimuotoisen ABS-muovista valmistetun ruuvin vaikutusta 

öljy-vesiemulsion pisarakokojakaumiin, kun emulsio virtasi ruuvien vuorovaikutus-

alueen läpi. Muutokset pisarakokojakaumissa selvitettiin tutkimalla ennen vuorovaiku-

tusaluetta ja vuorovaikutusalueen jälkeen kerättyjen näytteiden pisarakokojakaumia. 

Kokeet suoritettiin kahdella eri öljypitoisuudella. 

 

Mitattujen pisarakokojakaumien perusteella ei pystytty tekemään varmoja johto-

päätöksiä siitä, tapahtuiko ruuvien vaikutuksesta pisaroiden yhdistymistä vai ei. 

Muutokset pisarakokojakaumissa olivat verrattavissa rinnakkaisnäytteistä mitattujen 

jakaumien väliseen vaihteluun, eikä eroa vaihtelun ja mahdollisen pisaroiden 

yhdistymisen välillä voitu havaita. Vaihtelu pisarakokojakaumissa aiheutui todennäköi-

simmin epätasaisista virtausolosuhteista, mikä edelleen vaikutti emulsion koostumuk-

seen. 

 

Mahdollisissa lisätutkimuksissa kannattaa valmistaa kokeita varten erä stabiilia 

emulsiota panostoimisesti, ja varmistaa että sen pisarakokojakauma pysyy 

muuttumattomana. Samasta erästä syötettävällä emulsiolla olisi kaikissa kokeissa sama 

pisarakokojakauma, ionivahvuus ja pH. Mikäli pisaroiden yhdistymistä tapahtuu, olisi 

se tällöin helpompi havaita. Ehdottomia vaatimuksia koelaitteistolle ovat virtausolo-
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suhteiden säilyminen vakiona ja tarkka mittausvälineistö. On lisäksi suositeltavaa 

suorittaa kokeet vakiolämpötilassa. 

 

Pisarakokojakaumien muutosten selvittämiseen kannattaisi käyttää in situ -menetelmää. 

In situ -mikroskopialla voitaisiin tutkia visuaalisesti pisaroituselementin pinnoilla 

tapahtuvaa pisaroiden liikettä ainakin makroemulsioiden tapauksessa.  
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LIITE I, 1(3) 

 

Rinnakkaismittausten keskiarvoista piirretyt tilavuuskeskeiset taajuusjakaumat 

 

 

Kuva 10 Ruuvin malli: 1, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 0,6 g l-1, veden 

lämpötila: 20,7 °C. 

 

Kuva 11 Ruuvin malli: 1, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 1,2 g l-1, veden 

lämpötila: 21,4 °C. 
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LIITE I, 2(3) 

 

 

Kuva 12 Ruuvin malli: 2, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 0 g l-1, veden 

lämpötila: 27,4 °C. 

 

 

Kuva 13 Ruuvin malli: 2, öljypitoisuus: 9,3 til-%, NaDS-pitoisuus: 0,6 g l-1, veden 

lämpötila: 23,0 °C. 
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LIITE I, 3(3) 

 

 

Kuva 14 Ruuvin malli: 1, öljypitoisuus: 18,2 til-%, NaDS-pitoisuus: 1,2 g l-1, 

veden lämpötila: 19,7 °C. 
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LIITE II, 1(4) 

 

Mitatut kumulatiiviset jakaumat 

 

* low = 9,3 til-% öljypitoisuus, high = 18,2 til-% öljypitoisuus 

Näytteen nimi d10 [µm] d50 [µm] d90 [µm] 
D32 

[µm] 

Moodi 

[µm] 

Residuaali 

[%] 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,26 28,8 60,9 8,65 40,1 0,76 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,22 28,6 60,3 8,6 39,9 0,81 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,21 28,5 60 8,58 39,8 0,86 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,2 28,4 59,7 8,56 39,7 0,88 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,18 28,3 59,7 8,54 39,5 0,87 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,26 28,8 60,9 8,65 40,1 0,76 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,22 28,6 60,3 8,6 39,9 0,81 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,21 28,5 60 8,58 39,8 0,86 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,2 28,4 59,7 8,56 39,7 0,88 

Tyhja_nousuputki_ennen_SDS0_low 4,18 28,3 59,7 8,54 39,5 0,87 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,6 33 66,2 10,2 41,9 0,72 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,55 32,8 65,6 10,2 41,8 0,78 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,49 32,6 65,7 10,1 41,7 0,79 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,49 32,7 65,3 10,1 41,7 0,84 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,44 32,5 64,7 10 41,5 0,86 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,44 32,5 64,7 10 41,5 0,86 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,6 33 66,2 10,2 41,9 0,72 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,55 32,8 65,6 10,2 41,8 0,78 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,49 32,6 65,7 10,1 41,7 0,79 

Tyhja_nousuputki_jalkeen_SDS0_low 5,49 32,7 65,3 10,1 41,7 0,84 

Ruuvi1_ennen_SDS0_low 5,16 32,4 71,7 9,64 47,3 1,1 

Ruuvi1_ennen_SDS0_low 5,23 32,8 73,6 9,7 47,9 0,98 

Ruuvi1_ennen_SDS0_low 5,23 32,8 72,8 9,74 47,8 1,04 

Ruuvi1_ennen_SDS0_low 5,24 32,9 73,3 9,75 47,7 1,03 

Ruuvi1_ennen_SDS0_low 5,18 32,4 71,8 9,67 47,2 1,09 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0_low 5,86 35,3 75,5 10,5 48,4 0,86 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0_low 5,93 35,7 76,6 10,6 48,7 0,84 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0_low 5,91 35,6 76,6 10,5 48,6 0,85 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0_low 5,91 35,6 76,6 10,5 48,8 0,85 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0_low 5,93 35,7 77,3 10,6 48,9 0,82 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,9 35,4 79 9,15 53,5 1,19 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,94 35,4 79,4 9,31 53,5 1,2 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,78 34,6 76,7 9,01 52,7 1,32 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,87 35 77,7 9,23 52,9 1,29 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,7 34,1 76,3 8,93 52,3 1,32 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 5,05 36,1 85,3 9,28 55,2 1,17 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,99 35,7 84,1 9,23 54,6 0,62 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,9 35,3 83,2 9,12 54,6 0,69 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,81 34,6 82,2 9,04 53,6 0,7 

Ruuvi1_ennen_SDS0,6_low 4,71 34 81,3 8,93 53 0,66 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,73 33 75,6 8,88 50,5 0,71 



LIITE II, 2(4) 

 

Näytteen nimi d10 [µm] d50 [µm] d90 [µm] 
D32 

[µm] 

Moodi 

[µm] 

Residuaali 

[%] 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,73 32,9 75,3 8,87 50,6 0,71 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,68 32,5 75 8,81 50,2 0,72 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,67 32,5 75,1 8,8 50,3 0,73 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,65 32,4 74,6 8,77 50,1 0,75 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,9 33,1 74,4 9,06 48,2 0,64 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,9 33,3 74,8 9,07 48,5 0,74 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,82 32,8 73,9 8,98 48,1 0,79 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,81 32,8 74 8,97 47,9 0,79 

Ruuvi1_jalkeen_SDS0,6_low 4,75 32,4 73,5 8,9 47,7 0,46 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,13 13,5 49,3 5,08 15,8 0,71 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,12 13,4 47,8 5,05 15,5 0,88 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,13 13,5 48,3 5,07 15,5 0,9 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,1 13,3 46,2 5,02 15,7 0,97 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,12 13,4 48,3 5,05 15,6 0,47 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,16 14,7 63,6 5,14 15,8 0,51 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,1 13,9 54,2 5,04 15,8 0,61 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,06 13,6 50,5 4,97 15,6 0,6 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,03 13,3 47,5 4,92 15,3 0,61 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2 13 43,9 4,85 15,6 0,79 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,04 14,6 58,2 4,96 16,2 0,46 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,04 14,6 57,3 4,96 16 0,48 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,02 14,4 56,5 4,93 16,2 0,52 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_low 2,02 14,3 56,2 4,92 15,8 0,52 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,96 12,8 43,1 4,78 16,1 0,92 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,97 13 46,2 4,78 15,7 0,62 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,96 12,9 45,4 4,76 15,6 0,64 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,97 13 46,3 4,77 15,6 0,63 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,96 12,9 45,5 4,76 15,4 0,64 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,95 12,8 45 4,73 15,5 0,64 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,13 13,9 55,6 5,1 15,9 0,48 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,11 13,9 54,4 5,08 16,1 0,44 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,12 13,9 55,4 5,09 15,9 0,46 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,09 13,6 53,5 5,03 15,4 0,48 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,1 13,8 55,1 5,06 15,7 0,48 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,01 13,4 47,9 4,89 15,1 0,76 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 2,02 13,4 48,7 4,91 15,5 0,79 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,99 13,2 46,5 4,85 15,2 0,87 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_low 1,98 13 44,5 4,82 15,7 0,9 

Ruuvi2_ennen_SDS0_low 6,8 44,3 94,7 11,8 60,8 0,65 

Ruuvi2_ennen_SDS0_low 6,84 44,7 95,7 11,8 61,4 0,74 

Ruuvi2_ennen_SDS0_low 6,69 43,8 94,3 11,6 60,7 0,82 

Ruuvi2_ennen_SDS0_low 6,68 43,8 93,7 11,6 60,8 0,87 

Ruuvi2_ennen_SDS0_low 6,71 44 94,6 11,7 61,1 0,87 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0_low 6,63 41,5 89 11,4 59 1,19 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0_low 6,85 42,5 94,4 11,7 59,8 0,87 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0_low 6,72 42 91,1 11,5 59,4 1,01 



LIITE II, 3(4) 

 

Näytteen nimi d10 [µm] d50 [µm] d90 [µm] 
D32 

[µm] 

Moodi 

[µm] 

Residuaali 

[%] 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0_low 6,65 41,6 90,7 11,4 59,2 1,09 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0_low 6,62 41,5 90 11,4 59,2 1,12 

Ruuvi2_ennen_SDS0,6_low 19,4 46,1 77 18,7 50,8 1,97 

Ruuvi2_ennen_SDS0,6_low 16,3 45,5 77,3 16,9 50,7 2 

Ruuvi2_ennen_SDS0,6_low 16,9 46,1 78,7 17,1 51,3 1,81 

Ruuvi2_ennen_SDS0,6_low 16,9 46,1 78,5 17,1 51,2 1,84 

Ruuvi2_ennen_SDS0,6_low 16,8 46 78,4 17,1 51,2 1,88 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0,6_low 13,1 45,1 80,8 15,9 51 0,77 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0,6_low 12,7 44,6 79,9 15,7 50,8 0,8 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0,6_low 14,1 46,1 83,8 16,4 51,8 0,56 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0,6_low 13,7 45,7 82,9 16,2 51,4 0,66 

Ruuvi2_jalkeen_SDS0,6_low 13,4 45,5 81,7 16,1 51,4 0,71 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 9,64 53,4 104 14,2 67,4 1,09 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 9,49 52,8 101 14 66,8 1,31 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 9,5 52,8 100 14 67 1,43 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 9,35 52,3 98,9 13,9 66,4 1,51 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 9,23 51,9 98 13,7 65,8 1,53 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 24,2 163 2160 31,5 1690 0,34 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 15,4 79,6 1990 21,9 73,2 0,34 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 13,4 70,9 1760 19,4 72,6 0,32 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 12,4 66,8 1520 17,7 72,4 0,28 

Ruuvi1_ennen_SDS1,2_high 12 65,2 1400 17,3 72,3 0,29 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 8 46,3 103 12,3 67,1 0,96 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,8 45,3 100 12,1 65,9 1,01 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,74 45 99,5 12,1 66,1 1,05 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,65 44,5 98,8 11,9 65,3 1,08 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,58 44,2 97,6 11,9 65,1 1,14 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,22 42,6 94 11,5 63,5 1,24 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,3 43,1 96,8 11,6 64,2 1,15 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,23 42,8 95,5 11,5 63,8 1,21 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,27 42,9 96,5 11,6 63,9 1,15 

Ruuvi1_jalkeen_SDS1,2_high 7,31 43,2 96,9 11,6 64,2 1,18 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 5,03 26,1 53,9 9,11 33 0,78 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,99 26 53 9,07 33 0,97 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,95 25,8 52,6 9,02 32,8 1,06 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,93 25,8 52,4 8,99 32,8 1,1 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,94 25,8 52,8 9 32,9 1,15 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,13 22,4 51,4 7,93 28,7 0,49 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,11 22,4 51,6 7,93 28,7 0,53 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,1 22,4 50,9 7,9 28,8 0,58 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,08 22,3 50,8 7,89 28,8 0,6 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 4,07 22,3 50,7 7,87 28,8 0,61 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 3,87 21 48,4 7,52 27,2 0,52 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 3,83 20,8 47,7 7,47 27,1 0,6 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 3,82 20,8 47,6 7,46 27,2 0,66 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 3,79 20,7 46,9 7,42 27,2 0,71 



LIITE II, 4(4) 

 

Näytteen nimi d10 [µm] d50 [µm] d90 [µm] 
D32 

[µm] 

Moodi 

[µm] 

Residuaali 

[%] 

Ruuvi2_ennen_SDS1,2_high 3,78 20,6 46,8 7,41 27,1 0,49 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4,37 23,3 50,7 8,3 30,2 0,51 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 5,49 27,5 55,6 9,55 34,1 0,86 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 5,47 27,4 55,2 9,55 34 0,9 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 5,48 27,4 55 9,57 34,1 0,97 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 5,48 27,4 55,8 9,57 33,8 0,5 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 5,48 27,4 56,1 9,57 33,8 0,5 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4 22,2 49,6 7,63 28,8 0,46 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4 22,3 50 7,65 28,8 0,48 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 3,97 22,1 49,5 7,61 28,8 0,52 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 3,95 22,1 48,9 7,59 28,9 0,55 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 3,94 22 48,7 7,57 28,8 0,59 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4,46 23,5 51,3 8,38 30 0,42 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4,44 23,5 50,9 8,35 30,3 0,44 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4,4 23,3 50,6 8,31 30,1 0,48 

Ruuvi2_jalkeen_SDS1,2_high 4,41 23,4 50,9 8,33 30,1 0,52 



LIITE III, 1(1) 

 

Esimerkkisijoitukset 

 

Esimerkkisijoitus Stokesin yhtälöön (yhtälö 2), kun ρp = 900 kg m-3, ρf = 1000 kg m-3, 

d = 500 · 10-6 m ja µ = 0,001 kg m-1s-1: 

 

 𝑣 =
(900 − 1000)

𝑘𝑔
𝑚3 ∙ (500 ∙ 10−6 𝑚)2 ∙ 9,81

𝑚
𝑠2  

18 ∙ 0,001 
𝑘𝑔
𝑚𝑠

=  −0,013625
𝑚

𝑠
  

 

Negatiivinen laskeutumisnopeus tarkoittaa, että pisarat kohoavat.  

 

Muunnos yksikköön mm min-1: 

 

 −0,013625
𝑚

𝑠
∙ 1000

𝑚𝑚

𝑚
∙ 60 

𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 817,5 

𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
  

 

Vastaavalla tavalla laskettiin laskeutumisnopeudet myös muun kokoisille pisaroille. 

Näin laskettuja arvoja on käytetty kuvan 2 piirtämisessä. 


