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Tiivistelmä 

 

Juhani Pouta 

Haihdutusnopeuksien määritys glysiinin alipainekiteytyksessä, 35 sivua 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Kemiantekniikan koulutusohjelma 

Kandidaatin työ 

 

Alipainekiteytyksessä tasalaatuisen lopputuotteen valmistamiseksi kiteytysolosuhteiden 

vaikutus liuottimen haihtumisvuohon ja kiteiden ominaisuuksiin on huomioitava. 

Kandidaatin työn tavoitteena oli selvittää, miten glysiinin alipainekiteytyksessä 

vesiliuoksesta kiteytysolosuhteet (lämpötila ja paine) vaikuttavat liuottimen 

haihtumisvuohon ja syntyvien kiteiden polymorfiaan. Haihdutuskokeet suoritettiin puhtaalle 

vedelle ja alipainekiteytyskokeet glysiinin 95 % kylläiselle vesiliuokselle lämpötiloissa 40 

°C, 50 °C ja 60 °C ja paineissa 40 mbar, 60 mbar ja 80 mbar. Kiteyttimenä käytettiin 

suljettua, virtaushaitoilla, sekoittimella ja ohjausputkella varustettua reaktoria johon oli 

kytketty alipainepumppu ja termostaatti paineen ja lämpötilan ohjaamiseksi. Nesteen määrä 

haihdutuskokeissa oli 2 kg ja alipainekiteytyskokeissa 1,2 kg. Osa alipainekiteytyskokeista 

saaduista kiteistä analysoitiin jauheröntgendiffraktioanalysaattorin (PXRD, engl. powder x-

ray diffraction) avulla. Kaikki PXRD-laitteella analysoidut alipainekiteytyskokeissa saadut 

kiteet osoittautuivat glysiinin γ-polymorfiksi. Kiteytysolosuhteilla oli selkeä vaikutus 

haihtumisvuohon, mutta vaikutusta glysiinikiteiden polymorfiaan ei havaittu koealueella. 
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Abstract 

 

Juhani Pouta 

Determination of evaporation rate in vacuum crystallization of glycine, 35 pages 

Lappeenranta University of Technology 

Chemical engineering 

Bachelor’s thesis 

 

In vacuum crystallization, producing an end product of uniform quality depends partly on 

understanding the effect of crystallization conditions on the mass flow of solvent vapor and 

properties of the crystalline product. The aim in this bachelor’s thesis was to determine, how 

crystallization conditions (temperature and pressure) affect the mass flow of solvent vapor 

and polymorphism of the product crystals.  Evaporation using purified water and vacuum 

crystallization experiments in 95 % saturated aqueous solution of glycine were performed in 

temperatures of 40 °C, 50 °C and 60 °C and absolute pressures of 40 mbar, 60 mbar ja 80 

mbar. A closed vessel containing a draft tube, baffles and a mixer was used as a crystallizer, 

together with a vacuum pump for adjusting the pressure and thermostat for adjusting the 

temperature. Some of the crystals produced were analyzed with powder x-ray diffraction 

analysis. All of the crystals analyzed with PXRD were determined to contain mainly γ-

polymorph of glycine. Crystallization conditions had a clear effect on the mass flow of 

solvent vapor, but the conditions had no perceived effect on the polymorphic composition 

of product crystals in the range of performed experiments. 
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Lyhenneluettelo 

PXRD Jauheröntgendiffraktio 

DTB  Sekoittimella, ohjausputkella ja virtaushaitoilla varustettu (engl. draft tube 

baffle) 

 

Symboliluettelo 

T  lämpötila,   °C 

p  paine,   mbar 

𝑁𝐴  haihtumisvuo,   kg/(s*m2)  

𝑑𝑚  massan muutos,   g 

𝑡  aika,   s 

𝐴  kiteyttimen poikkipinta-ala,  m2 

𝑃  teho,    W 

𝑁𝐴̅̅̅̅   haihtumisvuon keskiarvo,   kg/(s*m2)  

𝛥𝐻vap  höyrystymisentalpia,   J/kg 
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1 Johdanto 

Kiteytys on merkittävä kemiantekninen yksikköoperaatio, jossa tuotettujen kiteiden 

kokojakauma, kiderakenne ja kidemuoto ovat oleellisessa roolissa halutun tuotteen käytön 

kannalta. Esimerkiksi lääketeollisuudessa halutun kokoisten ja muotoisten kiteiden 

tuottaminen on merkittävä prosessitekninen haaste. Kiteiden muodolla ja kiderakenteella 

(polymorfialla) on oleellinen vaikutus lopputuotteen fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin 

lääkkeitä valmistettaessa (Lee 2014). Kemiallisesti muuten identtisten, mutta erilaiseen 

kidehilaan järjestyneiden polymorfien aktiivisuus, liukoisuus ja muut fysikaaliset 

ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti (Rabesiaka et al., 2009). 

 

Farmasian tutkimuksessa on viimevuosina kiinnitetty enenevissä määrin huomiota eri 

lääkevalmisteiden polymorfiaan. Llinàsin ja Goodmanin (2008) kirjoittamassa katsauksessa 

polymorfian hallintaan lääketeollisuudessa todetaan polymorfian huomioimisen 

lääketeollisessa tuotannossa edistyneen merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. 

 

Louhi-Kultanen et al. (2006) tutkivat ultraäänen vaikutusta syntyvien glysiinikiteiden 

ominaisuuksiin glysiinin jäähdytyskiteytyksessä. Tutkimuksessa selvisi, että 

korkeaintensiteettisellä ultraäänellä voidaan vaikuttaa lopputuotteena saatavien 

glysiinikiteiden ominaisuuksiin. Ultraäänikäsittelyllä oli vaikutusta sekä tuotettujen 

glysiinikiteiden polymorfiaan erityisesti alhaisissa lämpötiloissa (alle 40 °C) että syntyvien 

kiteiden kokoon: mitä suurempi ultraäänen amplitudi oli, sitä pienempiä kiteitä 

lopputuotteeksi saatiin.  

 

Pulssitetun sähkökentän vaikutusta glysiinikiteiden polymorfiaan jäähdytyskiteytyksessä 

normaali-ilmanpaineessa on myös tutkittu. Tutkimuksessa altistettiin glysiinin vesiliuos 

pulssitetulle sähkökentälle ja saatiin selville sähkökentän vaikuttavan oleellisesti syntyvien 

glysiinikiteiden metastabiilin alueen laajuuteen. (Yinusa, 2015)  
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Vaikka tutkimustietoa glysiinin kiteytyksestä ja polymorfiasta on tarjolla, ei 

kiteytysolosuhteiden ja emäliuoksen konsentraation vaikutusta lopputuotteen 

ominaisuuksiin sekä haihtuvan liuottimen massavuohon nimenomaan glysiinin 

alipainekiteytyksessä ole tutkittu. Saatavilla olevat tutkimukset ovat pääosin keskittyneet 

joko tutkimaan erityisesti jotain glysiinin kolmesta normaali-ilmanpaineessa esiintyvästä 

polymorfista tai vaihtoehtoisesti selvittämään haihdutus- tai jäähdytyskiteytyksessä 

syntyvien kiteiden polymorfiaa ja ominaisuuksia. Tutkimustietoa polymorfiasta 

alipainekiteytyksessä ei kuitenkaan ole saatavilla.  

 

Tavoitteena tässä tutkimuksessa on selvittää kuinka vallitsevat kiteytysolosuhteet 

vaikuttavat haihtumisvuohon, syntyvien kiteiden kiderakenteeseen ja polymorfiaan. 

Tutkimuksen kirjallisuusosassa keskitytään glysiiniin, sen käyttökohteisiin ja 

polymorfeihin. Kirjallisuusosassa käsitellään myös alipainekiteytystä ilmiönä ja sen 

sovelluksia sekä esitellään sekoittimella, ohjausputkella ja virtaushaitoilla varustettu 

teollinen kiteytin (engl. draft tube baffle -kiteytin eli DTB-kiteytin). Kokeellisessa osassa 

selvitetään olosuhteiden vaikutus haihtumisvuohon kiteyttämällä glysiiniä DTB-

kiteyttimessä vesiliuoksesta. Määrittämällä haihdutusnopeudet glysiinin 

alipainekiteytyksessä voidaan selvittää vallitsevien kiteytysolosuhteiden vaikutukset 

haihtumisvuohon ja samalla selvittää olosuhteiden vaikutus tuotettujen kiteiden 

rakenteeseen ja polymorfiaan. 

 

2 Glysiini 

Glysiiniä käytetään yleisesti reagenssina kiteytystutkimuksessa sen monipuolisten 

kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Rakenteeltaan glysiini on yksinkertainen muihin 

aminohappoihin verrattuna ja sillä on taipumus polymorfiaan, eli kiteytyneenä se esiintyy 

useammassa kuin yhdessä kidemuodossa. Glysiinin rakennekaava on esitetty kuvassa 1. 



7 

 

  

Kuva 1  Glysiinin rakennekaava (Drauz et al., 2007). 

 

Glysiini on myös pienin mahdollinen aminohappo. Se sisältää sekä karboksyyli- että 

aminoryhmän, esiintyy kiinteänä neutraalilla pH-alueella kahtaisionimuodossa ja puhtaana 

se hajoaa 235 °C lämmössä (Drauz et al., 2007; Mullin, 2001). Glysiini esiintyy 

kahtaisionille tyypillisesti happamassa liuoksessa positiivisesti varautuneena ja emäksisessä 

liuoksessa negatiivisesti varautuneena. Neutraaleissa oloissa sen kokonaisvaraus on nolla, 

mutta happoryhmä on luovuttanut protonin emäsryhmälle. Glysiinissä 

aminohapporakenteen α-hiileen on kiinnittynyt substituentin sijasta toinen vetyatomi. Tästä 

johtuen glysiini on ainoa aminohappo, jolla ei ole epäsymmetristä hiiliatomia. 

Epäsymmetrisellä hiiliatomilla tarkoitetaan hiiltä, johon on kiinnittynyt neljä erilaista 

funktionaalista ryhmää. Näinollen sillä ei myöskään esiinny kiraalisuutta, eli 

peilikuvaisomeriaa. Tässä luvussa kerrotaan glysiinin käytöstä eri teollisuuden aloilla sekä 

esitellään polymorfiaa ja glysiinin yleisimpien polymorfien rakennetta ja eroja. Glysiinin 

liukoisuus veteen lämpötilan funktiona on nähtävissä kuvassa 2. 
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Kuva 2  Glysiinin liukoisuusdata (Mullin, 2001). 

 

2.1. Käyttö ja tuotanto 

Glysiiniä valmistetaan teollisuudessa Streckerin kehittämällä aminohapposynteesi-

menetelmällä vuosittain noin 16 miljoonaa kiloa. Glysiinin valmistus synteettisesti on 

yksinkertaisempaa muihin aminohappoihin verrattuna, koska kiraalisuutta ei tarvitse 

huomioida (Drauz et al., 2007). Maultaan glysiini on raikas ja makea. Sitä käytetään 

lääketeollisuudessa yhdessä kalsiumkarbonaatin kanssa parantamaan närästyslääkkeen 

puskurivaikutusta, ravintoarvoja sekä makua (Abramson, H. A., 1944; Drauz et al., 2007).  

 

Toinen lääketeollisuuden kannalta merkittävä sovellus on glysiinin käyttö suonensisäisissä 

ravintoliuoksissa aminohappona (Drauz et al., 2007). Tämän lisäksi glysiiniä käytetään 

lukuisien sairauksien hoidossa, esimerkkeinä mainittakoon aivoverenkierron häiriöt, 

ahdistus ja unettomuus. Glysiinin käytöstä skitsofrenian oireiden hoidossa on saatu lupaavia 

tutkimustuloksia. (Markel et al., 2011) 



9 

 

 

Glysiinillä on käyttökohteita lääketeollisuuden lisäksi myös elintarviketeollisudessa. 

Monimutkaisessa Maillard-reaktiossa aminohapot reagoivat sokerin kanssa tuottaen muun 

muassa ruoka-aineiden makuun ja väriin vaikuttavia yhdisteitä. Teollisessa prosessoidun 

ruuan tuotannossa Maillard-reaktion ohjaaminen on tärkeää ei-toivottujen makujen ja värien 

välttämiseksi sekä haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Maillard-reaktiolla on 

oleellinen merkitys erityisesti perinteisissä ruuanvalmistusprosesseissa, kuten esimerkiksi 

leivän ja leivonnaisten paistamisessa (Martins et al., 2000). Glysiiniä voidaankin käyttää 

yhdessä sokereiden kanssa väri- ja makuaineena teollisessa ruuantuotannossa (Yuki Gosei 

Kogyo Co., Ltd 2006).   

 

Glysiiniä käytetään myös pehmentämään makeutusaine sakariinin jälkimakua (Drauz et al., 

2007). Muita elintarviketeollisia sovelluksia ovat glysiinin käyttö lemmikkieläinten ruuassa 

lisäämään ruuan maukkautta ja peittämään ei-toivottuja makuja (Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd 

2006) sekä sen käyttö säilöntäaineena (Drauz et al., 2007).  

2.2. Glysiinin polymorfia 

Polymorfia tarkoittaa kiinteän kiteisen aineen taipumusta kiteytyä useampaan kemiallisesti 

identtiseen, mutta avaruusrakenteeltaan toisistaan eroavaan muotoon. Mikäli alkuaineella 

esiintyy polymorfiaa, kutsutaan sitä allotropiaksi polymorfian sijaan. (Brog el al., 2013) 

 

Glysiiniä ja sen polymorfiaa on tutkittu laajalti ja kiinnostus glysiiniä kohtaan 

kiteytystutkimuksen malliaineena on jatkuvaa. Glysiini esiintyy normaali-ilmanpaineessa 

kolmena eri polymorfina: γ-, α- ja β-glysiininä (Devi et al., 2014). Kaikissa kolmessa 

normaalilämpötilassa ja -paineessa esiintyvissä glysiinin polymorfissa glysiinimolekyylit 

ovat kahtaisioneina (Perlovich et al. 2001). 
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Polymorfia perustuu eroihin kiteiden kidehiloissa ja niihin sijoittuneiden molekyylien 

sidosten kulmissa (Brog et al., 2013). Glysiinin tapauksessa eroja on sekä kidehilojen 

rakenteessa (γ- ja α-muoto) että sidosten välisissä kulmissa (α- ja β-muoto) (Srinivasan et 

al., 2008).  

 

Kiteisten aineiden rakenne noudattaa jotain seitsemästä eri kidejärjestelmästä (engl. lattice 

system).  Nämä kidejärjestelmät ovat kuutiollinen, tetragoninen, rombinen, monokliininen, 

trikliininen, trigoninen ja heksagoninen. Lähemmin tarkasteltaessa seitsemän 

kidejärjestelmää pitävät sisällään yhteensä neljätoista mahdollista Bravais’n hilaa. Bravais’n 

hila määritellään pisteiden muodostamana konfiguraationa, jonka mistä tahansa pisteestä 

katsottaessa pisteen ympäristö on identtinen. (Mullin, 2001) 

 

Glysiinin α-muodon kidejärjestelmä on monokliininen ja sen Bravais’n hila on 

yksinkertainen ja monokliininen. Myös β-glysiinin Bravais’n hila on yksinkertainen ja 

monokliininen. γ-glysiinin kidejärjestelmä ja Bravais’n hila puolestaan ovat heksagoniset 

(Srinivasan et al., 2008). Kuvassa 3 on esitetty kyseessä olevien Bravais’n hilojen rakenteet. 
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Kuva 3 Bravais’n hilat, joihin α-, γ- ja β-glysiinin molekyylit ovat 

järjestyneet (Generalic, Eni. ”Chemistry images gallery”). 

 

Glysiinin α- ja γ-muodot ovat normaaliolosuhteissa stabiileja ja niitä voidaan tuottamisen 

jälkeen varastoida ilman polymorfian muuttumista. Kaupallinen glysiini on yleensä seos α- 

ja γ-muotoa (Boldyreva et al., 2003). Glysiinin normaalilämpötilassa ja paineessa 

esiintyvistä polymorfeista β-glysiini on epästabiilein (Srinivasan et al., 2008). β-

glysiinikiteet muuttuvat kosteuden läsnäollessa nopeasti α-muotoon, mikä vaikeuttaa niiden 

tutkimista (Devi et al. 2014). Glysiinin normaaliolosuhteissa stabiilien α- ja γ-muotojen 

kiteiden avaruusrakenne on esillä kuvassa 4. 
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Kuva 4 Glysiinimolekyylien konfiguraatio α- ja γ-kiteissä (Arcady et al., 

2011). 

 

Mikäli glysiiniä kiteytettäessä laboratorio-olosuhteissa α- tai γ-muodoista halutaan tuottaa 

spesifisesti jompaakumpaa, mahdollisia menetelmiä on monia. Srinivasan (2008) valmisti 

artikkelissaan glysiinin α- ja γ-muotojen kiteiden kasvusta ja polymorfisista 

faasimuunnoksista α-glysiiniä sen puhtaasta vesiliuoksesta. Vastaavasti γ-muotoa saatiin 

tuotettua vesiliuoksessa, joka sisälsi kriittisen konsentraation natriumkloridia.  

 

Kirjallisuudessa esiintyvät menetelmät β-glysiinin tuottamiseksi eivät ole täysin 

yksiselitteisiä. Boldyreva et al. (2003) tutkimuksessa glysiinin polymorfien stabiiliudesta ei 

onnistuttu tuottamaan β-glysiiniä etanolin avulla, vaan kehitettiin vaihtoehtoinen menetelmä 

β-glysiinin tuottamiseksi. Tähän kuului kaupallisen glysiininäytteen liuottaminen veden ja 

jääetikan 1:2 seokseen ja liuoksen seisottaminen vähintään kolme päivää, jonka jälkeen 

toistettavasti saatiin kiteytettyä runsaasti glysiinin β-muotoa. 

 

Dawson et al. (2005) selvittivät, miten altistus suurille paineille vaikuttaa glysiinin 

polymorfeihin. Tutkimuksessa β-glysiinikiteet saatiin stabiloitua asettamalle ne heti 

valmistuksen jälkeen astiaan, jossa väliaineena käytetiin 4:1 seosta metanolia ja etanolia. β-
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glysiinikiteet muuttuivat paineen kasvaessa 0,8 GPa:iin neljänneksi polymorfiksi, δ-

glysiiniksi. Tutkimuksessa havaittiin myös glysiinin ϵ-muoto, jota muodostui γ-glysiinistä 

paineen kasvaessa 1,8 GPa:sta. Tässä faasimuutoksessa glysiinikide tuhoutui muutoksen 

edettyä loppuun. δ-glysiiniä ei ole tutkittu juurikaan, koska muoto vaatii korkean paineen 

pysyäkseen stabiilina. 

 

3 Kiteytys 

Kiteytyksellä tarkoitetaan kiteiden muodostumista liuoksessa, sulassa tai kaasufaasissa.  

Kiteyttämällä valmistettavista tuotteista esimerkiksi sokerin ja ruokasuolan 

maailmanlaajuinen tuotanto on yli 108 tonnia vuodessa (Mullin, 2003). Kiteyttäminen onkin 

merkittävä osa monia kemianteollisia prosesseja joko erotustekniikkana tai lopputuotteen 

valmistuksessa. Teollisissa sovelluksissa kyseessä on useimmiten kiteytyminen 

vesiliuoksessa. Vesi on ilmeinen valinta liuottimeksi kiteytysprosessiin sen saatavuuden, 

monipuolisten liuotusominaisuuksien ja vaarattomuuden vuoksi. Tässä luvussa käsitellään 

teollisen kiteytyksen sovelluksista alipainekiteytystä sekä sekoittimella, ohjausputkella ja 

virtaushaitoilla varustettua teollista kiteytintä eli DTB-kiteytintä. 

 

Jotta kiteytyminen voisi käynnistyä, on ensin saatava aikaan liuokseen ylikylläinen tila. Se 

saadaan aikaan joko liuoksen lämpötilaa laskemalla, jolloin liukoisuus vähenee ja 

ylikylläisyysaste kasvaa, tai konsentraatiota kasvattamalla, jolloin myös liuoksen 

ylikylläisyysaste kasvaa. Kiteytymisen käynnistämiseksi tulee ylikylläisyyden olla 

riittävällä tasolla, toisin sanoen liuoksen konsentraation tulee olla korkeampi kuin 

liukoisuusdatasta saatava tasapainopitoisuus. Mikäli kiteytyminen halutaan käynnistää 

alhaisemmalla ylikylläisyystasolla, voidaan käyttää siemenkiteitä. (Mullin, 2001; Myerson, 

1993) 
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Kuvassa 5 on havainnollistava kaavio metastabiilin alueen sijoittumisesta 

ylikylläisyyskuvaajan ja liukoisuuskuvaajan yhteyteen. Metastabiili alue kuvaa 

ylikylläisyyskynnystä, joka tarvitaan kiteytymisen käynnistämiseksi. Metastabiili alue on 

liukoisuus- ja ylikylläisyyskuvaajien, toisin sanoen epästabiilin alueen (ylikylläisen) ja 

stabiilin (kylläisen) alueen välinen alue. Metastabiililla alueella kiteytyminen käynnistyy 

todennäköisesti nopeasti vain, jos liuokseen asetetaan siemenkide, jonka pinnalla 

kiteytyminen voi käynnistyä. Mikäli liuoksen annetaan vain seistä, kiteytymisen 

käynnistyminen voi viedä useita päiviä. (Mullin, 2001; Myerson, 1993)  

 

  

Kuva 5 Liukoisuus-ylikylläisyys kaaviokuva, johon on katkoviivalla 

merkitty ylikylläisyyskäyrä ja yhtenäisellä viivalla merkitty 

liukoisuuskäyrä (mukaillen: Mullin, 2001). 

 

3.1. Alipainekiteytys 

Teollisista kiteyttimistä puhuttaessa alipainekiteyttimiksi voidaan kutsua joko mitä hyvänsä 

alennetussa paineessa toimivaa haihdutuskiteytintä (engl. reduced pressure evaporating 

crystallizer) tai varsinaista alipainekiteytintä (engl. vacuum crystallizer), jonka toiminnassa 

hyödynnetään vakuumijäähdytystä (engl. flash cooling) (Mullin, 2001). 

Vakuumijäähdytyksessä kuuma neste syötetään alipaineistettuun eristettyyn säiliöön, jossa 

neste höyrystyy. Höyrystymisen vaikutuksesta konsentroituvan nesteen lämpötila laskee ja 

näinollen kiintoaineen liukoisuus nesteeseen vähenee. Nesteen höyrystyminen loppuu, kun 
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terminen tasapaino on saavutettu. (EPCON Evaporation Technology AS, 2013; Mullin, 

2001)  

Tässä luvussa alipainekiteytin-sanalla viitataan varsinaiseen alipainekiteyttimeen 

alennetussa paineessa toimivan haihdutuskiteyttimen sijaan. Varsinaisissa 

alipainekiteyttimissä ylikylläiseen tilaan päästään hyödyntämällä liuottimen haihtumista ja 

yhtäaikaista syöttöliuoksen adiabaattista jäähtymistä (Mullin, 2003). 

 

Etuna kaikissa alipainekiteyttimissä perinteisiin haihdutuskiteyttimiin verrattuna on se, ettei 

lämmönsiirtoelementtejä välttämättä tarvita, vaan liuottimen haihtuminen aikaansaadaan 

alipaineen ja syöttöliuoksen adiabaattisen jäähtymisen avulla. Kiteytymisessä vapautuva 

lämpö haihduttaa edelleen liuotinta ja väkevöi liuosta (Mullin, 2003). 

 

Alipainekiteyttimiä voidaan käyttää joko panos- tai jatkuvatoimisesti. Panostoiminen 

alipainekiteytin täytetään ennen alipaineistamista kuumalla konsentroidulla liuoksella 

täyttörajaan asti. Lämpötila kiteyttimessä laskee ja liuos alkaa kiehua, kun painetta 

vähennetään. Liuoksen jäähtyessä ja konsentraation edelleen kasvaessa kiteytymisestä 

vapautuva lämpö haihduttaa liuosta edelleen ja sen seurauksena lisää kiteitä saostuu. Kun 

liuos on saavuttanut riittävään kiteytysasteeseen tarvittavan lämpötilan, siirretään panos 

suodatukseen.  Tämän tyyppisestä kiteyttimestä saatavat kiteet ovat kooltaan harvoin yli 250 

µm. (Mullin, 2001)  

 

Jatkuvatoimisessa alipainekiteyttimessä konsentroitu liuos tulee joko syöttää jatkuvasti 

aineensiirtopinnan (liuoksen ja kaasufaasin rajapinta) läheisyyteen tai järjestää sopiva 

sekoitus, joka varmistaa, ettei syöttöliuos jää kiteyttimen pohjalle kiehumispisteen 

kohoamisen merkityksen korostuessa kiteyttimessä vallitsevassa hyvin alhaisessa paineessa 

(alle 20 mbar). Kiehumispisteen kohoamista voidaan arvioida Dühringin säännön avulla: 

liuoksen kiehumispiste on puhtaan liuottimen kiehumispisteen lineaarinen funktio. 

Dühringin sääntöä voidaan hyödyntää piirtämällä kuvaaja, jonka x-akselilla puhtaan aineen 
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kiehumispiste ja y-akselilla on liuoksen kiehumispiste. Mikäli tunnetaan kiehumispisteen 

kohoama liuokselle, jonka konsentraatio on tunnettu, kahdessa eri lämpötilassa, voidaan 

kiehumispisteen kohoama myös kolmannessa lämpötilassa määrittää graafisesti kyseiselle 

konsentraatiolle näiden pisteiden kautta piirretyn suoran avulla. (Mullin, 2001) 

Liuottimen aineensiirto kiteyttimessä tapahtuu nestefaasista kaasufaasiin. Mitattaessa 

liuottimen haihtumista ajan funktiona alipainekiteytyksessä haihtumisvuo voidaan laskea 

alipainekiteytyksen tapauksessa yhtälön 1 mukaisesti jakamalla massan muutos ajassa t 

kiteyttimen poikkipinta-alalla. 

 𝑁𝐴 =
𝑑𝑚

𝐴∗𝑡
, (1) 

 

jossa  𝑁𝐴  haihtumisvuo, 

  𝑑𝑚  massan muutos,  

  𝑡  aika,  

  𝐴  kiteyttimen poikkipinta-ala. 

 

3.2. DTB-kiteyttimet 

Sekoittimella, ohjausputkella ja virtaushaitoilla varustettu teollinen kiteytin, eli DTB-

kiteytin, on yleisesti teollisuudessa käytetty kiteytintyyppi. Prosessimittakaavan DTB-

kiteyttimessä hitaasti pyörivä sekoitin kierrättää kasvavia kiteitä keskellä olevaa 

ohjausputkea pitkin kohti kiehumisen pintaa. Tämän jälkeen kiteet laskeutuvat ohjausputken 

ulkopuolella jälleen pohjalle, ja virtaushaittojen vaikutuksesta suurin osa kiteistä jää pohjalle 

lietteeksi. Samalla nestefaasi, joka sisältää vielä pieniä pitoisuuksia kiteytettävää ainetta, 

nousee virtaushaittojen suojassa ylöspäin kohti kierrätysputkea. Neste kiertää takaisin 

pohjalle, josta se palautetaan sekoittimelle ja edelleen ohjausputkeen. Pohjalle jäävästä 

lietteestä ohjataan tuotevirta seuraavaan prosessin vaiheeseen (Myerson, 1993). Esimerkki 

virtauksista tyypillisessä DTB-kiteyttimessä on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6 Virtaus tyypillisessä teollisessa DTB-kiteyttimessä, jossa 

liuottimena vesi (mukaillen: Myerson, 1993). 

 

4 Kokeiden suoritus 

4.1. Materiaalit 

Alipainekiteytyskokeissa kiteytettävänä aineena käytettiin glysiiniä (VWR Chemicals, 99,7 

%) ja liuottimena käytettiin ionivaihdettua vettä. Glysiinin liukoisuusdata on nähtävissä 

kuvassa 2. Tätä dataa käytettiin veteen liukenevan glysiinin määrän arviointiin eri 

lämpötiloissa. Glysiinin liukoisuudet olivat 40 °C:ssa 33g/100g H2O, 50 °C:ssa 39g/100g 

H2O ja 60 °C:ssa 45g/100g H2O.  

  



18 

 

4.2. Menetelmät 

Haihdutuskiteytyskokeet suoritettiin virtaushaitoilla, ohjausputkella ja sekoittimella 

varustetussa suljetussa kiteyttimessä, jonka vaippaan kytkettiin vesikierto kiteyttimen 

lämpötilan kontrolloimiseksi. Kiteyttimen sisällä olevien virtaushaittojen leveys oli 10 mm. 

Ohjausputken korkeus oli 50 mm ja sisähalkaisija 83 mm. Kiteyttimen sisähalkaisija oli 136 

mm ja korkeus 200 mm. Sekoitin oli tyypiltään 6-lapainen alaspäin pumppaava sekoitin. 

Sekoittimen halkaisija oli 50 mm ja korkeus 5 mm. Kiteyttimen pohjalla oli kartiomainen 

muoto virtauksen tehostamiseksi. Koelaitteistoon kuului myös Büchi v-500 alipainepumppu, 

jonka toimintaa säädettiin Büchi v-805 ohjausyksikön avulla, sekä pumpun lisäosana 

lauhdutin ja keräysastia haihtuneelle vedelle. Koelaitteisto on nähtävilllä kuvassa 7 ja 

kiteyttimen sisärakenne on nähtävillä kuvassa 8.  

 

 

Kuva 7 Koelaitteisto sekä vesihöyryn, lämmitysveden ja jäähdytysveden 

virtaukset laitteistossa.  
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Ennen varsinaisia kiteytyskokeita tehtiin kokeita puhtaalla ionivaihdetulla vedellä. Näin 

saatiin selville lämpötilat ja paineet joissa veden haihtumisvuo oli riittävä 

alipainekiteytyskokeiden suorittamiseksi. Vesikokeet tehtiin 2 kg vesimäärällä. Oikean 

lämpötilan varmistamiseksi termostaatin lämpömittarin lisäksi liuoksen lämpötila 

kiteyttimen sisällä mitattiin digitaalisella lämpömittarilla ennen kunkin kokeen aloitusta. 

Vesikokeiden tuloksena päädyttiin käyttämään kiteytyskokeissa lämmitysveden lämpötiloja 

40 °C, 50 °C ja 60 °C sekä paineita 40 mbar, 60 mbar ja 80 mbar. Varsinaisissa 

kiteytyskokeissa vettä punnittiin kiteyttimeen 1200g, jonka jälkeen punnittiin 95 % 

kyllästymiskonsentraatioon vaadittavasta glysiinistä ja liuotettiin se kiteyttimessä olevaan 

vesimäärään. Näin varmistettiin että kaikki glysiini liukeni riittävän nopeasti eikä 

kiteytyminen alkanut ennen alipainepumpun käynnistämistä. 

 

Alipainekiteytyskokeissa vettä haihdutettiin, kunnes kiteyttimen alla olevan vaa’an lukema 

oli laskenut 500 grammmaa. Haihtunut vesi valui lauhduttimelta keräysastiaan. Kunkin 

kokeen lopussa keräysasiaan kertynyt vesi punnittiin haihtuneen veden määrän 

varmistamiseksi. Jokaisessa kiteytyskokeessa kiteet muodostuivat samalla tavalla pääosin 

kiteyttimen pohjaan, seinämille, virtausputken yläreunaan, virtaushaittojen pinnalle ja 

sekoittajan pinnalle.  Kiteet kuivattiin 100 °C:ssa. Kuivat kiteet otettiin talteen analyyseja 

varten. Kuvassa 8 on tarkemmin nähtävillä kiteiden muodostumisalueet alipainekiteyttimen 

sisällä ja alipainekiteyttimen sisärakenne. 
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Kuva 8 Kuvia alipainekiteyttimen sisältä. Kuvassa a kiteytin kiteytyksen 

jälkeen. Kuvassa b on kiteyttimen pohja nesteen pois kaatamisen 

jälkeen. Kuvassa c on sekoittimen pintaan muodostuneita kiteitä. 

Kuvassa d on puhdas kiteytin. Olosuhteet kuvan 

kiteytyskokeessa olivat 40 °C ja 40 mbar. 
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5 Tulokset 

5.1. Haihtumisvuo 

Kuvissa 9 – 11 on nähtävillä kokeellisesti määritetyt haihtumisvuot kussakin paineessa ja 

vakiolämpötilassa sekä puhtaan veden haihdutuskokeissa että alipainekiteytyksissä. Kuvissa 

12 – 14 on esitetty vastaavasti haihtumisvuot kussakin lämpötilassa ja vakiopaineessa. 

Kuvaajien haihtumisvuot on laskettu keskiarvoina kahden eri kokeen tuloksista kyseisissä 

olosuhteissa hajonnan minimoimiseksi. Vaakaohjelma kirjasi lukemia ylös minuutin välein. 

Datasta laskettiin kullekin kokeelle kulmakertoimet massan muutokselle ajassa 0,25 h. 

Kulmakertoimista laskettiin haihtumisen massavuo jakamalla se kiteyttimen poikkipinta-

alalla yhtälön 1 esittämällä tavalla. Näin saatiin arvot haihtumisvuolle yksikössä kg/(m2h). 

 

 

Kuva 9 Veden haihtumisvuot ajan funktiona 40 °C lämpötilassa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa paineissa 40, 

60 ja 80 mbar. 
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Kuva 10 Veden haihtumisvuot ajan funktiona 50 °C lämpötilassa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa paineissa 40, 

60 ja 80 mbar. 

 

 

Kuva 11  Veden haihtumisvuot ajan funktiona 60 °C lämpötilassa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa paineissa 40, 

60 ja 80 mbar. 
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Kuva 12 Veden haihtumisvuot ajan funktiona 40 mbar paineessa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa lämpötiloissa 

40, 50 ja 60 °C. 

 

 

Kuva 13  Veden haihtumisvuot ajan funktiona 60 mbar paineessa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa lämpötiloissa 

40, 50 ja 60 °C. 
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Kuva 14 Veden haihtumisvuot ajan funktiona 80 mbar paineessa 

vesikokeissa ja glysiinin alipainekiteytyskokeissa lämpötiloissa 

40, 50 ja 60 °C. 

 

40 °C lämpötilassa suoritetuista kokeista on nähtävissä haihtumisvuon puhtaalle vedelle 

olevan jokaisessa paineessa korkeampi kuin haihtumisvuo glysiinin kiteytyskokeissa.  Sitä 

vastoin 50 °C lämpötilassa suoritetuissa kokeissa haihtumisvuot ovat lähes samat sekä 

vedellä että glysiinin kiteytyksessä. Sekä 40 °C että 50 °C kokeissa puolestaan on 

haihtumisvuossa nähtävissä lievä laskeva trendi haihdutus- ja kiteytyskokeissa. 

 

60 °C lämpötilassa kaikki haihtumisvuot ovat lähellä toisiaan. Jokainen laskettu 

haihtumisvuo asettuu välille 34–48 kg/(m2h). Sen lisäksi nähdään lämpötilan ollessa 60 °C, 

että 40 mbar paineessa kiteytyskokeissa haihtumisvuo on 60 mbar ja 80 mbar 

haihtumisvoihin verrattuna hieman suurempi.  

 

Vakiolämpötilassa ja vaihtelevissa paineissa (40, 60 ja 80 mbar) esitettyjen tulosten 

perusteella nähdään haihtumisvuon vaihteluvälin jokaisessa lämpötilassa olevan noin 20 

kg/(m2h). Tarkasteltaessa haihtumisvoita vakiopaineessa eri lämpötiloissa nähdään 

korkeamman kiteytyslämpötilan lisäävän haihtumisvuota selkeästi. 10 °C lämmön lisäys 

lisää haihtumisvuota keskimäärin noin 15 kg/(m2h). Vakiopaineessa eri lämpötiloja 
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vertaillessa voi havaita selkeämmän eron haihtumisvoissa eri lämpötiloissa tehtyjen 

kokeiden välillä kuin vakiolämpötilassa eri paineessa tehtyjä kokeita vertailtaessa.  

 

5.2. Kidemuoto ja polymorfia 

Kiteytyskokeissa saadut kiteet olivat pääosin suurikokoisia monien kiteiden 

agglomeraatteja. Kiteitä muodostui lähinnä kiteyttimen seinämille, pohjalle ja sekoittimen 

pintaan. Kuva kiteiden muodostumisesta pintoihin on nähtävissä kuvassa 8. 

 

Kiteytyskokeissa saatujen kiteiden kidemuotoa oli alun perin tarkoitus tutkia morfologi G3-

mikroskoopin avulla. Kiteet olivat niin suurikokoisia, ettei morfologia voitu käyttää eri 

kokeissa syntyneiden kiteiden kidemuodon vertailemiseen. Kuvassa 15 on esitetty 

valokuvattuja kideagglomeraatteja millimetripaperin päällä kiteiden suuren koon 

havainnollistamiseksi. Kokonaisia kiteitä ei agglomeraateista saatu erotettua helposti, vaan 

irti lohkeavat partikkelit olivat pieniä kiteiden kappaleita. 
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Kuva 15 Glysiinikiteitä ja kideagglomeraatteja kuvattuna 

millimetripaperia vasten. Kuvan kiteet ovat peräisin 

ensimmäisestä 50 °C 40 mbar koeajosta. Tarkempi kuva rajatusta 

alueesta agglomeraattien kiderakenteen tarkastelun 

helpottamiseksi oikeassa yläkulmassa. 

 

Kuvassa 15 nähdään useimpien kideagglomeraattien olevan halkaisijaltaan välillä 1–4 mm 

eli 1000–4000 µm. Morfologi G3:lla kuvattiin lähtöaineena olleita glysiinikiteitä ja 

yksittäisestä kokeesta saatuja pienimpiä kiteitä. Morfologi G3:lla otetut valokuvat on esitetty 

kuvassa 16.  
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Kuva 16 Morfologi G3:lla otetut valokuvat alkuperäisistä glysiinikiteistä 

(vasemmalla) ja 40 °C 40 mbar kiteytyskokeessa saaduista 

kiteistä. 

 

Morfologilla otetuista kuvista nähdään alkuperäisen näytteen glysiinikiteiden pyöreä muoto. 

Tämä johtunee niiden teollisesta käsittelystä, jolloin kiteiden terävät kulmat ovat 

pyöristyneet. 

 

Kiteiden ulkoisen tarkastelun lisäksi alkuperäinen glysiininäyte ja 40 mbar paineessa 

suoritetuista kitetyskokeista saadut glysiinikiteet analysoitiin jauheröntgendiffraktiolaitteen 

(engl. powder x-ray diffraction, PXRD) avulla. PXRD-analyysien tulokset on nähtävillä 

kuvassa 17. 
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Kuva 17  PXRD-spektrit (a) alkuperäiselle näytteelle, (b) 60 °C 40 mbar 

näytteelle, (c) 60 °C 40 mbar näytteelle  ja (d) 60 °C 40 mbar 

näytteelle. Näytteet mitattiin 2θ-asteikolla välillä 10-60°  

näytteen pyörimisnopeudella 10 1/min. 

 

Verrattaessa kuvan 17 spektrejä kirjallisuuden vastaaviin (Louhi-Kultanen et al., 2006; He 

et al., 2006) nähdään alkupäisen näytteen (a) olevan α-muotoa ja kiteytyskokeissa 

syntyneiden kiteiden (b, c ja d) olevan lähes puhdasta γ-muotoa. Hieman jäämiä α-muodosta 

on nähtävissä PXRD-spektreissä b), c) ja d) 20° kohdalla. 

 

5.3. Haihtumisen teho 

Alipainekiteytyksen etuna perinteiseen haihdutuskiteytykseen verrattuna on mahdollisuus 

tehokkaampaan haihtumiseen ilman merkittävää lämmönsiirtoa liuokseen. Tämä johtaa 

potentiaalisiin energiasäästöihin. Tässä työssä kuitenkin hyödynnettiin sekä alipainetta että 

liuoksen lämmittämistä haihtumisen tehostamiseksi. Alipainekiteytyskokeissa saaduista 

tuloksista haihtumisvuolle laskettiin keskiarvot kunkin kokeen haihtumisvuolle. Tästä 

voitiin edelleen laskea suuntaa antava arvio veden haihtumisteholle käyttämällä veden 

höyrystymisentalpian arvoja 40, 60 ja 80 mbar paineessa kussakin koepisteessä (Keskinen, 

2002).  
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Tehon laskennassa käytettiin yhtälöä 2. Se perustuu termodynamiikan ensimmäiseen 

pääsääntöön: systeemin sisäenergian muutos on yhtä suuri kuin systeemiin tuotu lämpö, kun 

systeemiin tehty työ jätetään huomiotta. Systeemin teho on siis tässä tapauksessa systeemiin 

tuotu lämpöenergia aikayksikössä (Partanen, 2010). Kun oletetaan kaiken systeemiin tuodun 

lämmön kuluvan veden haihdutukseen systeemin paineen pysyessä vakiona, saadaan teho 

laskettua kertomalla veden höyrystymisentalpia vakiopaineessa haihtumisvuon keskiarvolla 

ja kiteyttimen poikkipinta-alalla yhtälön 2 mukaisesti. Tuloksia tehon laskennasta eri 

koepisteissä on nähtävissä taulukossa 1.  

 

 𝑃 = 𝑁𝐴̅̅̅̅ ∗ 𝐴 ∗ 𝛥𝐻vap, (2) 

 

jossa  𝑃  teho, 

𝑁𝐴̅̅̅̅   haihtumisvuon keskiarvo, 

  𝛥𝐻vap  höyrystymisentalpia, 

  𝐴  kiteyttimen poikkipinta-ala. 

 

Taulukko 1 Haihtumistehot alipainekiteytyksessä eri koepisteissä. 

Laskettuna keskimääräisen haihtumisvuon perusteella. 

 
Paine, 

mbar 

Lämpötila, 
°C 

Höyrystymis-

entalpia, J/kg 

Haihtumisen 

teho, W 

40 40 2434 120,4 

 50 2434 285,0 

 60 2434 408,4 

60 40 2417 52,7 

 50 2417 212,4 

 60 2417 348,6 

80 40 2404 10,2 

 50 2404 145,1 

 60 2404 348,1 

 

Haihtumisvuota käyttäen lasketuista lukemista kiteyttimen haihdutusteholle voidaan sanoa 

haihtumisen olevan tehokkainta 40 mbar paineessa ja 60 °C lämpötilassa. Tehoissa on 
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huomattavia eroja pienimmän tehon jäädessä 10 W tasolle kun suurin teholukema on 408 

W. 

 

6 Johtopäätökset 

Työssä tutkittiin veden haihtumisvuota glysiinin alipainekiteytyksessä ja 

kiteytysolosuhteiden vaikutusta syntyvien kiteiden polymorfiaan. Haihdutuskokeet tehtiin 

ensin puhtaalle vedelle paineissa 40 mbar, 60 mbar ja 80 mbar sekä lämpötiloissa 40 °C, 50 

°C ja 60 °C. Glysiinin alipainekiteytyskokeet suoritettiin samoissa lämpötiloissa ja 

paineissa. Veden haihtuminen mitattiin ajan funktiona ja tuloksista laskettiin veden 

haihtumisvuon arvot 15 minuutin ajanjaksoilla. Tuloksista piirrettiin kuvaajat ja 

kiteytyskokeissa saatuja kiteitä tutkittiin Morfologi G3-mikroskoopilla sekä 

jauheröntgendiffraktometrillä verraten niitä alkuperäiseen glysiininäytteeseen. 

 

Kiteytyksessä vallitsevista olosuhteista lämpötilan muutoksella oli paineen muutosta 

selkeästi suurempi vaikutus haihtumisvuohon. Kiteyttimessä kiertävän lämmitysveden 

lämpötilan ollessa 60 °C ei 40 mbar painevaihtelu vaikuttanut yhtä merkittävästi 

haihtumisvuohon kuin matalammissa lämpötiloissa. Paineen muutoksen merkitys 

haihtumisvuohon korostuukin lämpötilan laskiessa. 40 °C lämpötilassa paineen vaikutus 

haihtumisvuohon on selkeimmin nähtävillä. Voidaan sanoa glysiinikiteytyksen tapauksessa 

(koealueella 40–60 °C ja 40–80 mbar), että vesiliuoksen 10 lämpöasteen muutos paineen 

pysyessä samana vaikuttaa haihtumisvuohon enemmän kuin 20 mbar paineen muutos 

lämpötilan pysyessä samana. Kuten oli odotettavissa, haihtumisvuot matalissa paineissa ovat 

suuremmat kuin korkeissa paineissa kussakin lämpötilassa. Paineen laskiessa myös veden 

osapaine ilmassa laskee ja vakiolämpötilassa olevan nesteen kaasufaasiin aiheuttama veden 

höyrynpaine pysyy vakiona. Tällöin veden aineensiirto tehostuu ja haihtumisnopeus kasvaa. 

 

Mikäli astia olisi täysin suljettu, veden määrä kaasufaasissa lisääntyisi kunnes tiivistyminen 

olisi yhtä nopeaa kuin haihtuminen. Tällöin ilmassa oleva vesihöyry olisi kylläistä ja veden 

osapaine kaasufaasissa olisi saavuttanut kylläisen vesihöyryn paineen. Vettä kuitenkin 
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poistuu kaasufaasista höyrynä letkua pitkin. Höyrystynyt vesi tiivistyy lauhduttimella. 

Näinollen veden osapaine kaasufaasissa ei saavuta kylläisen vesihöyryn painetta, vaan veden 

haihtuminen jatkuu.  

 

Kiteet olivat poikkeuksetta tiukasti kiinni toisissaan agglomeraatteina ja kiteyttimen 

pinnoilla. Tämän takia niiden tarkempi analysointi oli haastavaa. Kuitenkin voidaan 

kohtuullisella varmuudella olettaa kaikissa koepisteissä syntyneiden kiteiden ulkonäön 

perusteella niiden polymorfian olevan hyvin pitkälti sama. Myös kuvassa 17 esitetyistä 

PXRD-spektreistä voidaan todeta kiteytyskokeissa syntyneiden glysiinikiteiden olevan lähes 

puhdasta γ-muotoa, toisin kuin alkuperäinen raaka-aineena käytetty glysiini, joka oli α-

muotoa. Tässä tutkimuksessa ei havaittu koealueella 40–80 mbar ja 40–60 °C 

kiteytysolosuhteiden vaihtelulla olevan merkitystä muodostuneiden glysiinikiteiden 

polymorfian kannalta. 

 

Koska kiteytyskokeet suoritettiin alipaineessa, merkittävä virhettä aiheuttava tekijä lienee 

pumpun tärinän aiheuttama vaihtelu kiteyttimen alla olleen vaa’an lukemiin. 

Alipainepumppu käynnistyi ja pysähtyi jatkuvasti mittausten aikana paineen säilyttämiseksi 

vakiona. Pumppu oli kytketty letkuilla kiinni reaktoriin ja käynnistymisen ja pysähtymisen 

aiheuttama tärinä näkyi useiden kokeiden aikana hyvinkin selkeästi vaa’an lukemien 

hienoisena vaihteluna, eikä haihdutuksen jälkeen punnittu vesimäärä lauhduttimelta 

vastannut täysin vaa’an ilmoittaa haihtumisen määrää. Eroa lukemien välillä oli nollasta 

viiteen prosenttia haihtuneesta massasta. Kuitenkin useimmissa koepisteissä vaaka tuotti 

luotettavaa dataa ja lopulta haihtuneen veden määrä vastasi vaa’an ilmoittamaa 

grammamäärää. Mikäli jossain koepisteessä vaa’an lukemassa oli selkeää heittelyä, jätettiin 

kyseinen piste huomiotta. Jatkossa tehtäessä alipainekiteytyskokeita vastaavalla laitteistolla 

luotettavampien mittaustulosten varmistamiseksi tulisi koe järjestää niin, että 

alipainepumppu olisi mahdollisimman etäällä koelaitteistosta eikä sen tärinä pääsisi 

vaikuttamaan vaa’an lukemiin. 
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Alipainekiteytyksen haihtumisvuomittausten ollessa kyseessä olisi tärkeää tietää, missä 

vaiheessa kiteiden muodostuminen alkaa kiteyttimessä. Näissä kokeissa kiteyttimen kansi 

oli kiinni, eikä kiteyttimen sisälle nähnyt ennen kannen avaamista kokeen lopussa. 

Näinollen, on vaikeaa tehdä päätelmiä siitä, missä vaiheessa kiteytyminen käynnistyy ja 

mikä on metastabiilin alueen laajuus kokeissa. Esimerkiksi alun selvempi lasku 

haihtumisvuossa osassa kiteytyskokeissa voi johtua kiteytymisen alkamisesta, mutta sitä on 

vaikea sanoa tarkasti. Lisäksi alipainekiteytyskokeita voisi tehdä malliaineella joka ei 

kiteytyisi vastaavalla tavalla kiteyttimen seinille ja pohjaan, vaan kiteet jäisivät liuokseen. 

Tämä helpottaisi kiteiden tutkimista ja mahdollistaisi olosuhteiden vaikutuksen kiteiden 

morfologiaan perinpohjaisen selvittämisen. 
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