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Fenolihartseja valmistetaan fenolista ja formaldehydistä. Molemmat näistä yhdisteistä ovat hai-

tallisia ympäristölle sekä terveydelle. Hartsia voidaan valmistaa korvaamalla osa fenolista lig-

niinillä. Näin saatu hartsi on parempaa ympäristölle ja edullisempaa valmistaa, mutta se heiken-

tää hartsin reaktiivisuutta. Tämä vaikuttaa erityisesti hartsista valmistettavien impregnaattien ja 

laminaattien valmistukseen. 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ligniini-fenolihartsin ja siitä valmistettavien tuotteiden 

reaktiivisuutta ja kovettumiskäyttäytymistä.  Näytteet analysoitiin isotermisellä ja dynaamisella 

DSC-menetelmällä. Hartsin havaittiin reagoivan 150—190 °C välillä. Impregnoiduissa pape-

reissa sekä HPL-laminaateissa havaittiin samalla välillä tapahtuva reaktio. Impregnaattien rea-

goiminen oli odotettua vaimeampaa. HPL-laminaateissa havaittiin odotusten vastaisesti reaktio, 

joka tarkoittaa sitä, että kaikki laminaattien valmistamiseen käytetty hartsi ei ole reagoinut lop-

puun asti.      
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Phenolic resins are made from phenol and formaldehyde. Both chemicals are hazardous for hu-

man health and nature. Phenolic resins can be made partially from lignin. Resins made this way 

are better for environment and cheaper to produce but the reactivity of such a resin is diminished. 

This affects especially the production of impregnated papers and HPL-laminates made from 

given resin. 

Purpose of this bachelor’s thesis was to enlighten the reactivity and curing behavior of lignin-

phenolic resins and products made from it. Samples were analyzed with isothermic and dynamic 

DSC-methods. Study shows that lignin-phenolic resin cures between 150—190 °C. This was 

the case with impregnated papers and HPL-laminates as well. Reactions in impregnated papers 

where softer than expected. Reactions where observed in the HPL-laminates as well. This was 

unexpected and it shows that all the resin that was used to make HPL-laminate has not fully 

cured.    
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SR-DSC Itsevertaileva DSC (eng. Self-referencing differential scanning calorimetry) 
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try) 
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Kirjallinen osa 

1 Johdanto 

Resolihartsi on polymeeri, joka muodostuu fenolin ja formaldehydin polykondensaatioreak-

tiosta [1]. Resolihartseja käytetään liima-aineina pääasiassa vanerien ja puun liimaamisessa ja 

hartseista voidaan valmistaa myös laminaatteja. Vuonna 2014 fenolihartseja (PF) valmistettiin 

ja käytettiin 3,5-4 miljoonaa tonnia kuivaa hartsia [2]. Erilaisten käyttökohteiden takia, liiman 

täytyy kestää säätä ja kulutusta. Fenoli (P) sekä formaldehydi (F) ovat terveydelle ja ympäris-

tölle haitalisia aineita [3], [4]. On siis tarkoituksenmukaista tutkia, miten näitä myrkyllisiä ai-

neita voitaisiin korvata esimerkiksi ligniinillä. Ligniini  on metsäteollisuuden sivutuote, jonka 

hyödyntämistä on tutkittu jo pitkään [5], [6] ja sen vaikutukset ympäristöön ja terveyteen ovat 

paljon pienemmät kuin resolihartsien nykyiset raaka-aineet. Sen saatavuus ja määrä maailmassa 

on todella suuri ja jos sitä voitaisiin käyttää fenolin korvaamiseen, resolihartsien ympäristöhaitat 

vähentyisivät huomattavasti [5]. 

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria eli DSC-laitteella on tutkittu resolihartsien reaktiivi-

suutta jonkin verran ja uusia menetelmiä hartsien tutkimiseen kehitetään jatkuvasti. Kuitenkin 

impregnoitua paperia ja laminaatteja on tutkittu vähän. Fenolin korvaamista ligniinillä tutkitaan 

tällä hetkellä paljon, mutta, tutkimuksia on tehty lähinnä fenolin korvaamisesta ligniinillä ylei-

sesti [5]. Tarkasti juuri vanerin ja koristelaminaatin (HPL) valmistuksessa käytettäviä ligniini-

resolihatseja ei ole juuri tutkittu, eikä tutkimusta korvaamisen vaikutuksista lopputuotteen omi-

naisuuksiin ole saatavissa. Siksi onkin tärkeää tutkia, miten erilaiset ligniinifenolihartsit käyt-

täytyvät eri prosessivaiheissa ja mitä DSC-menetelmiä niiden tutkimiseen voidaan käyttää. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ligniini-fenolihartsin (LPF) ja siitä valmistettavien tuottei-

den kovettumiskäyttäytymistä ja reaktiivisuutta. Tämän työn kirjallisuusosassa tutkitaan resoli-

hartsien reaktiivisuutta sekä erilaisten DSC-menetelmien soveltuvuutta ligniini-resolihartsien 

reaktiivisuuden sekä lopputuotteiden tutkimiseen. Tutkimuksessa käsitellään myös lyhyesti im-

pregnoidun paperin ja valmiin laminaatin valmistusta sekä sitä, minkälaisia haasteita ja rajoi-

tuksia ne DSC-laitteella tutkimiseen asettavat. 
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2 Impregnoitu paperi ja valmis vanerilaminaatti  

2.1 Impregnoitu paperi 

Impregnoitua paperia käytetään vanerien ja muiden rakennusmateriaalien pinnoitukseen sekä 

tuomaan lujuutta esimerkiksi lastulevystä valmistettuihin huonekaluihin. Pizzin ja Ibeth’in mu-

kaan tukeva pinta saadaan aikaiseksi pinoamalla useita impregnoituja papereita päällekkäin en-

nen kuumapuristusta. Impregnoitua paperia valmistetaan imeyttämällä resolihartsia paperiin. 

Tämä tapahtuu usein kahdessa vaiheessa: ensiksi imeytetään pienimoolimassaista resolia 

(M=300g/mol) ja tämän jälkeen hieman suurempimoolimassaista resolihartsia. Näin hartsi 

imeytyy paremmin paperin pieniin huokosiin ja saavutetaan parempi lopputulos. Kun amorfinen 

hartsi täyttää paperin huokoset ja paperi kuumapuristetaan, saadaan valmistettua kova, kemial-

lisesti hyvin inertti pinta. [2] Kuumapuristuksessa paperiin imeytynyt hartsi kovettuu ja sitoutuu 

sen ympärillä oleviin materiaaleihin, esimerkiksi toiseen paperiin tai pinnoitettavaan huoneka-

luun. 

Impregnoidut paperit ovat suuria kartonkimaisia arkkeja. Jotta niitä voitaisiin tutkia DSC-lait-

teistolla, ne täytyy silputa näyteastiaan sopiviksi. Haasteeksi muodostuu myös impregnoidun 

paperin koostumus. Impregnoidussa paperissa on suuria määriä paperikuituja, jotka heikentävät 

kovettumisen aiheuttaman piikin näkyvyyttä DSC-laitteistolla. Piikin heikko näkyminen johtuu 

siitä, että hartsin massa impregnoidussa paperissa jää selluloosakuitujen takia pieneksi ja näyt-

teen massa ei vastaa läheskään näytteen sisältämän hartsin määrää. 

2.2 HPL-laminaatti 

Martins et. al. kertovat artikkelissaan, että HPL-laminaatti valmistetaan impregnoidusta pape-

rista pinoamalla kolmesta viiteen arkkia impregnaatteja ja kuumapuristamalla ne 100—200 °C:n 

lämpötilassa. Näin impregnoituun paperiin imeytetty resolihartsi polymeroituu sekä kovettuu ja 

muodostaa papereista kovan, muovimaisen pinnan. Muodostuneen laminaatin tiheys kasvaa, ja 

sen pinnasta tulee homogeeninen kuumapuristuksessa. [7] Näin saadaan valmistettua kestävä, 

vettähylkivä pinta esimerkiksi vanerin pinnalle [8]. 
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Ominaisuuksiensa takia HPL-laminaatteja käytetään yhä enemmän sisustuksessa ja rakentami-

sessa [7]. Ne tarjoavat kestävyyttä, lianhylkivyyttä sekä vedenpitävyyttä ja niitä voidaan muo-

kata käyttökohteen ja käyttäjän tarpeiden mukaan. Vaihtamalla HPL-laminaatin valmistukseen 

käytettäviä papereita, saadaan laaja kirjo erivärisiä ja ominaisuuksiltaan vaihtelevia pintamate-

riaaleja. HPL-laminaatteja käytetään paljon erilaisissa käyttökohteissa ja niiden suosio on kas-

vanut viime aikoina paljon. Laminaattien ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sään- tai UV-sätei-

lynkestävyyttä tai ulkonäköä, voidaan muokata käyttökohteen mukaan [7]. Laminaatista on 

myös mahdollista tehdä todella hyvin sähköä eristävää, ja tästä syystä hartsilaminaattia käyte-

täänkin paljon virtapiirien tekemiseen.   

HPL- laminaatin tutkiminen DSC-laitteistolla vaatii laminaatin rouhimista puruksi, jotta se 

mahtuisi näytekuppeihin. Purun seassa on myös paljon puuainesta, koska laminaatilla pinnoite-

taan yleensä vanereita. Teoriassa valmiissa laminaatissa pitäisi olla hyvin vähän tai jopa ei ol-

lenkaan reagoimatonta hartsia, mutta käytännössä tämä voi olla mahdollista. Joka tapauksessa 

määrät ovat hyvin pieniä ja niiden havaitseminen voi olla hankalaa DSC-laitteistolla vaneripu-

run vuoksi. Siksi onkin hyvä käyttää DSC-ajoissa tavallista hieman suurempia näytekokoja. 

3 Resolihartsit ja niiden reaktiivisuus 

3.1 Resolihartsien reaktiivisuus 

Resolihartsien valmistus tapahtuu emäksisissä olosuhteissa siten, että fenoli/formaldehydisuhde 

on yhden ja kolmen välillä. Prosessiolosuhteilla ja erityisesti pH:lla on suuri merkitys hartsin 

valmistamisessa, sillä ne vaikuttavat suuresti tuotetun hartsin lopullisiin ominaisuuksiin [9].  

Tuotanto tapahtuu tyypillisesti useassa osassa, panosreaktorissa ja emäksisissä olosuhteissa [2], 

[9]. Reaktion ei anneta reagoida loppuun asti vaan se keskeytetään, kun hartsi on vielä liukene-

vaa ja geelimäistä [2]. Resolihartsit kovettuvat itsenäisesti ja täten niiden säilyvyys on rajallinen 

[1], [2].  

Resolihartsien reaktiivisuudessa kiinnostavia asioita ovat hartsien ristisilloittumislämpö sekä 

ristisilloitusreaktion aktivoitumisenergia. Myös hartsin kovettumiskäyttäytyminen on suuri vai-

kuttava tekijä hartsien käytön ja soveltuvuuden kannalta, sillä hartsien polymeroitumisessa 
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muodostuvien sidosten vahvuus vaikuttaa paljon lopputuotteen säänkestävyyteen. Vääränlainen 

kovettuminen voi vaikuttaa hartsin imeytymiseen liimattaviin materiaaleihin. Tämän lisäksi lii-

mauksen vahvuus voi jäädä heikoksi, jos hartsi on tässä prosessivaiheessa liian löysää tai kovaa. 

Hartsin kovettumiseen vaikuttavia tekijöitä on monia kuten katalyytti, F/P -suhde, pH ja lämpö-

tila [10]. Kovettunut fenolihartsi on kemiallisesti hyvin inerttiä. Hartsi ei sula vaan se alkaa 

hajota 120-250 °C:n lämpötilassa [1]. Tästä syystä fenolihartsi on hyvä rakennusmateriaali, 

jonka etuihin kuuluu mm. vedenhylkivyys, huono syttyvyys sekä hyvät termodynaamiset omi-

naisuudet [11]. 

Resolihartsien liimauskyky perustuu polymeroitumisreaktiossa syntyville formaldehydin, feno-

lin sekä eri polymeeriketjujen välisille sidoksille kuten kuvassa 1 esitetään. Näistä sidoksista 

vahvimmat ja termodynaamisesti stabiileimmat sidokset monomeerien välillä ovat metyleeni-

sillat ja täysin kovettuneissa hartseissa näitä sidoksia on paljon [9]. Sidosten 3D muodostuminen 

erottaa resorit muista fenolihartseista, sillä kun ristisilloittumista tapahtuu runsaasti polymeeri-

ketjujen välillä, tarraa hartsi tiukemmin kiinni liimattavaan pintaan. Jos formaldehydiä on vä-

hemmän kuin fenolia, heikkenee ristisilloittuminen huomattavasti. 
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Kuva 1  Resolihartsin muodostuminen fenolista ja formaldehydistä sekä hartsin polyme-

roituminen. [6] 

Kuten kuvasta 1 huomataan, on resolihartsin kovettumisen reaktiomekanismi suhteellisen mo-

nimutkainen. Sen lisäksi, että kovettumisessa tapahtuu samaan aikaan monta reaktiota, myös 

hartsin viskositeetti muuttuu. Geelimäiseksi muuttuvan hartsin lämpöominaisuudet muuttuvat. 

Tämä vaikuttaa myös reaktion kinetiikkaan. [12] Monimutkainen reaktiomekanismi vaikeuttaa 

huomattavasti tarkan reaktiokinetiikan tutkimista. 

3.2 Fenolin osittaisen korvaamisen vaikutukset 

Ligniini on ympäristöystävällisempi ja hinnaltaan edullisempi vaihtoehto fenolille. Saatavuus 

on ligniinillä hyvä, sillä sitä saadaan puu- ja paperiteollisuuden sivuvirroista sekä erottamalla 

sitä maatalousjätteestä. [13] Ligniiniä voidaan käyttää fenolin korvaajana ligniinin ja fenolin 

kemiallisen samankaltaisuuden takia [2], [6] ja ligniini onkin käytännössä luonnon oma fenoli-

hartsi [13]. Yksi ligniinimolekyylin mahdollisesta rakenteesta on esitetty kuvassa 2, samoin kuin 

monomeerit, joista ligniini muodostuu.  
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Kuva 2  Ligniinin ja sen monomeerien rakennekaavat [14] 

Resolihartaseissa osan, enintään fenolin korvaaminen ligniinillä aiheuttaa kuitenkin hartsin ko-

vettumisen heikentymisen, johtuen ligniinin rakenteesta, sillä verrattuna fenoliin, ligniinin bent-

seenirenkaassa on vähemmän vapaita, ristisilloittuvia hiiliä bentseenirenkaassa [5]. Pienempi 

määrä sidoksia monomeerien sekä polymeeriketjujen välillä vaikuttaa lopputuotteen käytettä-

vyyteen ja siten myös käytettäviin prosessiolosuhteisiin, sillä saman sidosvahvuuden saavutta-

minen vaatii suurempaa puristusaikaa, -painetta ja -lämpötilaa [5]. Näiden prosessiparametrien 

suurentaminen kasvattaa prosessin kustannuksia, joten hyöty mikä ligniinin edullisuudesta ver-

rattuna fenoliin saadaan, pienenee [6]. Kuitenkin jos ligniiniä saadaan oman tehtaan sivuvir-

roista, on sen hyödyntäminen kannattavaa verrattuna siihen, että fenoli ostettaisiin jostain muu-

alta. Tämän lisäksi fenolin hinta sitoutuu öljyn hintaan, johtuen sen tämänhetkisistä valmistus-
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tavoista, ja öljyn hinta vain jatkaa nousemistaan tulevina vuosina [13]. Ligniinin käyttö hart-

seissa kuitenkin vaikeuttaa niiden tutkimista DSC:llä, koska alentunut reaktiivisuus heikentää 

kovettumisen havaittavuutta. On siis syytä tutkia, mikä DSC-menetelmä soveltuu ligniini-feno-

lihartsien tutkimiseen parhaiten. 

4 Erilaisten DCS-menetelmien soveltuvuus ligniini-resolihartsien tutkimiseen 

DSC-analyysi on termoanalyyttinen tekniikka, joka perustuu kahden eri näyteastian lämmittä-

miseen kuluvan energian mittaamiseen ja näiden vertaamiseen. Molemmat astiat ovat täysin 

samanlaiset ja ne pidetään toistensa kanssa samassa lämpötilassa. Vertaamalla näitä kahta astiaa 

voidaan eliminoida näyteastian vaikutus mittaustuloksiin. Kuvassa 3 on esitetty yksinkertais-

tettu kuva DSC-laitteen toiminnasta. DSC-laitteella voidaan tutkia näytteessä tapahtuvia, kemi-

allisia sekä fysikaalisia muutoksia. Esimerkiksi jos näytteessä tapahtuu kemiallinen, eksotermi-

nen reaktio, näkyy se mittaustuloksissa lämpöenergian tarpeen vähenemisessä. Samalla tavalla 

voidaan myös havaita fysikaalisia muutoksia, joissa vapautuu tai sitoutuu energiaa. DSC-lait-

teen tuloksista voidaan myös laskea reaktioiden aktivoitumisenergioita, Ea tai ominaislämpöka-

pasiteetteja, c. Lämpökapasiteetin muutoksia voidaan havaita suoraan DSC-laitteen tulosta-

masta käyrästä siten, että piikki, joka syntyi reaktiosta, ei palaa samalle tasolle, vaan jää pohja-

viivan ylä- tai alapuolelle. Tämä on yleistä polymeroitumisreaktioiden yhteydessä. DSC on mo-

nipuolinen analyysimenetelmä ja sen laajaa soveltuvuusalaa selittä varmasti se, että lähes kaikki 

faasimuutokset ja reaktiot vapauttavat tai sitovat lämpöenergiaa [15]. 



13 

 

Kuva 3  DSC-laitteiston toimintaperjaate [16] 

DSC-analyysin olosuhteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi uunin atmosfäärin tai näytekuppien 

materiaalin muuttamisella. Näytekupit vaikuttavat siihen, kuinka korkealle lämpötilaa voidaan 

nostaa ja kuinka takkoja tuloksia voidaan laitteella saada. Suojakaasu puolestaan vaikuttaa mah-

dollisiin reaktioihin näytteessä, esimerkiksi palamisreaktioon vaikuttaa, onko atmosfäärinä ilma 

vai inertti kaasu kuten typpi. 

4.1 Erilaisia DSC-analyysitapoja 

Kaksi perinteistä DSC-analyysimenetelmää ovat lämpövuo ja tehokompensoitu. Lämpövuo 

DSC pitää näytteeseen ja vertailukuppiin kulkevan lämpövuon vakiona. Tämä yksinkertaistaa 

laitteistoa, mutta kuppien olosuhteiden pitäminen täsmälleen samana, on haastavaa [16]. Teho-

kompensoidussa DSC-analyysissä puolestaan muuttaa tehonsyöttöä kuppeihin niin että niiden 

lämpötilat pysyvät samoina ja mitattava suure on tehonkulutus [16]. Jos siis näytteessä tapahtuu 
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endoterminen reaktio, nousee näytekupin tehonkulutus ja näin voidaan havaita kyseinen tapah-

tuma. Molempien menetelmien antama data on saman tyyppistä, mutta tehokompensoitu DSC 

antaa paremman resoluution käyrille. 

Isoterminen DSC-menetelmä toimii niin, että lämpötilaa pidetään vakiona koko kokeen ajan. 

Näin saadaan käsitys reaktion kinetiikasta ja voidaan määrittää materiaalien ominaislämpöka-

pasiteetteja. Dynaamisessa DSC-menetelmällä puolestaan voidaan seurata reaktion parametreja 

ajan suhteen.  Tässä menetelmässä nopeusvakio on lämpötilan funktio ja tästä johtuen se muut-

tuu lämmityksen ja mittauksen edetessä [17]. Muilla menetelmillä saadut tulokset eivät välttä-

mättä kuvaa tarpeeksi tarkasti dynaamista kovettumisprosessia. Vaikkakin tulokset, joita saa-

daan näillä menetelmillä voivat vaihdella paljonkin, niin molempien tuloksiin pitäisi sopia sama 

kineettinen malli [17]. Mittaus voidaan myös suorittaa siten, että käytetään vuorotellen dynaa-

mista sekä isotermistä tapaa. 

Lämpötilamoduloidun DSC-menetelmän (MTDSC) perusajatuksena on mitata lämpökapasi-

teettia (Cp) samaan aikaan tavanomaisella DSC-menetelmällä sekä niin, että lämpötilaa noste-

taan vaiheittain samalla nopeudella. Molemmilla tavoilla mitattu Cp pysyy samana, jos tutkit-

tava aine on inertti ja siinä ei ole suuria lämpötilagradientteja. Kuitenkin, jos mittauksen aikana 

aineessa tapahtuu muutoksia saadaan näillä kahdella eri tavalla erilaisia tuloksia [18]. Menetel-

mää voidaan hyödyntää reaktion kinetiikan selvittämisessä. Lasisiirtymän alueella reaktion ki-

netiikka ei ole lineaarista suhteessa lämpötilaan, mutta kun lämpötilaa muutetaan vähän voidaan 

olettaa kinetiikan, tämän pienen lämpötilamuutoksen alueella, pysyvän samana [18]. MTDSC 

soveltuu hyvin kemiallisten reaktioiden, lasisiirtymän sekä sulamisen tutkimiseen [18]. Oskil-

loitu DSC-menetelmä (ODSC) on samantyylinen kuin MTDSC, siinä yleensä lineaarinen läm-

mitysprofiili korvataan oskilloivalla funktiolla [19]. ODSC-analyysistä saaduista tuloksista voi-

daan Fourierin matematiikan avulla saada tietoa reversiibeleistä ja irreversiibeleistä tapahtu-

mista näytteessä [19]. Esimerkiksi kemiallisten reaktioiden tutkiminen tällä menetelmällä antaa 

hyödyllistä tietoa reaktion kinetiikasta, mutta tämän työn tarkoitukseen se ei ole toimiva rat-

kaisu. 
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Itsevertaileva DSC (SR-DSC) eroaa muista DSC-laitteistoista siten, että laitteen uunissa on vain 

yksi pyöreä levy, jolle tutkittava materiaali laitetaan ja, jonka lämpövirtaa mitataan. Menetel-

män vertailuarvot, jotka muissa menetelmissä saadaan erillisestä vertailukupista, saadaan SR-

DSC-laitteen levyn eri kohdista ja näin saadaan poistettua levyn aiheuttama häiriö. Tätä mene-

telmää voidaan käyttää yhdessä sekä dynaamisen, että isotermisen menetelmän kanssa. ja sen 

tarkkuus on verrattavissa tehokompensoituun DSC-laitteistoon.  [16]  

Korkean herkkyyden DSC eli HSDSC eroaa tavallisesta DSC- laitteesta sen paremman resoluu-

tion sekä herkemmän lämpövirtasensorin takia [20]. Tavallisen DSC-laitteen voi muuttaa 

HSDSC-laitteeksi vaihtamalla tavallisen lämpövirtasensorin korkean herkkyyden omaavaan 

malliin. HSDSC eroaa myös tavallisesta DSC- laitteistosta lämmitysprofiililtaan, sillä siinä läm-

pötilan nousu on yleensä 1 °C/min, kun taas tavallisessa DSC-laitteistossa lämpötilaa nostetaan 

yleensä 10 °C/min [20], [21]. Käyttämällä HSDSC-menetelmää, saadaan näkyviin muutoksia, 

joita ei välttämättä havaittaisi tavallisella DSC-laitteella. HSDSC-menetelmää käytetään laajalti 

lääketieteessä erilaisten lääkkeiden ja proteiinien hajoamiskäyttäytymisen tutkimiseen. 

4.2 Muita lupaavia tekniikoita HLP-laminaatin ja impregnoidun paperin tutkimi-

seen 

Yhdistetty röntgendiffraktio ja differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC-XRD) on laite, 

jossa yhdistetään differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria röntgendiffraktion kanssa. Menetel-

män tarkoituksena on säilyttää DSC-laitteiston nopea koeaika, ja samalla selvittää tutkittavassa 

aineessa tapahtuvia sidosmuutoksia lämpötilan funktiona[15]. XRD-laitteen analyysiajat ovat 

hitaita, joten tavallista XRD-laitetta ei voida käyttää vaan röntgensäteilylähteeksi täytyy valita 

synkrotron säteilylähde (SX) [15]. XRD seuraa jatkuvasti tutkittavan aineen rakennetta ja ato-

mien sijoittumista tutkittavassa materiaalissa, kun samalla saadaan dataa DSC-laitteistosta. Ma-

teriaalin molekyylirakenteen tutkimisesta muutosvaiheiden aikana antaa tarkempaa kuvaa, ta-

pahtuvasta muutoksesta. Näkisinkin, että menetelmästä voisi olla hyötyä hartsien kovettumisen 

tutkimiselle, sillä ligniinin ja fenolin erot tulevat juuri erilaisesta molekyylirakenteesta.  
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J. Martins et al. ovat kehittäneet menetelmän, jonka nimi on automated bonding evaluation sys-

tem. ABES menetelmä on monipuolinen ja tehokas menetelmä, jolla voidaan tutkia im-

pregnoidun paperin sidosten mekaanista vahvuutta. [7] Mittauksia voidaan suorittaa 260 °C:een 

saakka ja niissä voidaan tutkia monia hartsien kovettumiseen ja impregnoidun paperin ominai-

suuksiin liittyviä tutkimuksia. ABES laitteisto on käytännössä pienikokoinen kuumapuristin, 

jonka prosessiparametreja voidaan seurata ja halutessa muuttaa. Välittömästi valitun kuumapu-

ristusajan jälkeen prässi avautuu ja näytteelle tehdään automaattisesti ylirepäisytesti (eng. lap-

shear), jossa testataan sidoksen vetolujuutta. [7] Laitteistosta saadaan dataa impregnoidun pa-

perin kovettumisesta ajan, hartsin määrän, substraatin ja kovetuslämmön funktiona. [7] Tämän 

menetelmän etuna on sen automaattisuus sekä se, että sillä voidaan testata paperin tai HPL-

laminaatin mekaanista kestävyyttä. Menetelmän huonoja puolia on kuitenkin se, että korkeissa 

lämpötiloissa impregnoidut paperit saattavat tarrata kiinni prässin puristuspintaan. [7] Menetel-

mällä ei myöskään voida tutkia pelkän hartsin kovettumiskäyttäytymistä.  

Kokeellinen osa 

5 Työn tausta 

Tämän kandidaatintyön kokeellisen osan tarkoituksena oli tutkia ligniini-fenolihartsien ja niistä 

tehtyjen impregnaattien ja laminaattirouheen reaktiivisuutta sekä sitä millä menetelmillä tutki-

minen onnistuisi parhaiten. Hartseja on jo analysoitu UPM:n Lahden toimipisteessä ja tarkoi-

tuksena oli toistaa saadut tulokset Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa. 

6 Materiaalit ja menetelmät 

Näyteastioina käytettiin kultakuppeja ja suojakaasuna typpeä sekä ilmaa. Kokeissa analysoitiin 

ligniiniä, ligniini-resolihartsia, kolmea eri impregnoitua paperia sekä kolmea eri HPL-laminaat-

tipurua. Impregnoidut paperit sekä niitä vastaavat HPL-laminaattien sarjanumerot olivat 2.1.1, 

2.1.10 ja 3.2.6. UPM tarjosi analysoitavat koemateriaalit. Tutkimuksessa käytetty ligniini-reso-

lihartsi oli hartsin vesiliuos. Se on valmistettu syksyllä 2016 ja sitä on säilytetty pakkasessa 
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tutkimusten alkuun asti. Tästä eteenpäin sitä säilytettiin jääkaapissa. Impregnoidut paperit sul-

jettavissa muovipusseissa jääkaapissa ennen tutkimusta ja sen aikana. Tutkitut HPL-laminaatit 

ja ligniini säilytettiin purkeissa huoneenlämmössä. Näytteitä punnittiin analyysivaa’alla näy-

teastioihin 6-15 mg. Impregnoituja papereita leikattiin pieniksi, 0,5—1 mg kokoisiksi palasiksi, 

jotta ne mahtuisivat näytekuppiin. 

6.1 DSC -laitteisto  

DSC-mittaukset suoritettiin Mettler Toledo DSC 1 -laitteella. Laitteisto on esitetty kuvassa 4. 

Tulosten käsittelyyn käytetty ohjelmisto oli Stare. Mittaukset perustuvat mittauskupin ja vertai-

lukupin lämpötilojen muutoksien erojen mittaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pohjaviiva kul-

kee x-akselin suuntaisesti. Käytetyn DSC-laitteiston maksimiteho on 200W. 
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Kuva 4  DSC-mittauslaitteisto 

Laitteen ohjelmisto muokkaa käyrän niin, että kupin termodynaamiset vaikutukset saadaan mi-

tätöityä vertailukupin avulla. Tällöin saadaan näytteen lämmittämisen tehonkulutus ajan ja läm-

pötilan funktiona. DSC-laitteistoa käytetään yleensä proteiinien, lääkeaineiden sekä muiden po-

lymeerien lasisiirtymän (Tg) sekä polymeroitumisen tutkimiseen. 

Tässä työssä käytetyssä DSC-laitteistossa jäähdyttimen malli oli Julabo FT100. Jäähdytin mah-

dollistaa lämpötilan laskemisen nopeasti, mutta myös toimiakseen kunnolla DSC-laitteistossa 

on oltava jäähdytys päällä, koska laite yrittää koko ajan nostaa lämpötilaa ja jäähdytin pitää sen 
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halutulla tasolla.  Julabo FT100 on tarkka ja nopea jäähdytin, mutta se tarvitsee typpikaasua 

(N2) toimiakseen kunnolla.  

Ennen varsinaisten analyysien tekemistä, laitteella ajettiin tyhjä kultakuppi ja näin saadaan ku-

pin pohjaviiva. Ajo tehtiin niin, että kuppi lämmitettiin -65—450 °C:een 20 °C/min lämmitys-

nopeudella.  

6.2 Analyysit 

Tehdyt analyysit olivat dynaamisia, isotermisiä tai molempia ja kaikki analyysit suoritettiin kai-

kille kahdeksalle näytteelle (ligniini, hartsi, kolme impregnaatti- ja kolme HPL-laminaattinäy-

tettä). Ajot suoritettiin yön aikana, joten viimeiset näytteet odottivat analyysiin pääsyä neljästä 

kahdeksaan tuntia. Hartsinäyte oli kuitenkin toinen kahdeksasta näytteestä eli se odotti maksi-

missaan tunnin ennen analysointia. Dynaamisissa ajoissa käytettiin atmosfäärinä typpikaasua 

(N2). 

Näytteet analysoitiin DSC-laitteistolla siten, että kaikissa muissa dynaamisissa ajoissa lämpöti-

laa muutettiin nopeudella 10 °C/min paitsi tarkkuusajossa, jossa lämpötilan muutosnopeus oli 

ensimmäisessä osassa 1 °C/min. Dynaaminen ajo koostui kolmesta osasta: 

1. varsinaisesta ajosta 

2. jäähdytyksestä  

3. jälkiajosta 

Ensimmäisessä osassa näytteissä tapahtui hartsin kovettumisreaktio. Jälkiajoissa tarkasteltiin jo 

kovettuneen näytteen ominaisuuksia kovettumatta jääneiden hartsijäämien havaitsemiseksi. Tä-

män lisäksi jälkiajolla voidaan havaita mahdollinen näytteen jälkikiteytyminen tai irreversiibeli 

reaktio, kuten palaminen. Lämpötilaväli, jolla dynaamiset ajot tehtiin, oli 25—200 °C.  

Isotermisissä ajoissa lämpötila ensin nostettiin dynaamisesti halutulle tasolle ja sen jälkeen läm-

pötilaa pidettiin tässä lämpötilassa tunnin ajan. Tutkittavat lämpötilat olivat 105 °C ja 160°C. 
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Isotermisistä ajoista tehonkäyrän lisäksi muodostetaan konversiokäyrät kaikista näytteistä. 

Tämä onnistuu suoraan Stare-ohjelmistolla.  

Kokeellisessa osassa ei voitu testata erikoisempien DSC-menetelmien soveltuvuutta näytteiden 

tutkimiseen, koska käytetystä DSC-laitteistosta ei löytynyt näihin soveltuvia ohjelmia. Myös-

kään korkean herkkyyden menetelmää ei voitu käyttää, koska DSC-laitteiston lämpövirtasensori 

ei ollut korkeaherkkyistä sarjaa. Laiterajoitukset estivät myös itsevertailevan DSC-analyysin 

suorittamisen.  

7 Tulokset 

Ligniini-fenolihartsin kovettumisen pitäisi tapahtua 105—160 °C:n välillä [22]. Tämän lisäksi 

yli 200 °C:n lämpötilassa hartsi alkaa hajota, joten dynaamiset ajot suoritettiin niin, että tätä 

lämpötilaa ei ylitetty. Kovettumisreaktio on eksoterminen, joten reaktiosta aiheutuvan piikin 

pitäisi osoittaa ylöspäin pohjaviivasta.  Isotermisten ajojen käyrissä tulisi reaktion näkyä piik-

kinä heti lämpötilan noustessa haluttuun lämpötilaan ja piikin tulisi hitaasti palata normaaliin 

tehonkulutukseen. Ensimmäiseksi suoritettiin dynaaminen ajo, jolla selvitettiin kiinnostavat 

lämpötilat isotermisiä ajoja varten.  

Kuvissa 5, 6 ja 7 on esitetty tulokset dynaamisesta DSC-ajosta, jonka lämpötilaprofiili oli 25-

200-25-200 °C. Tulokset on käsitelty STARe ohjelmistolla, siten, että käyrät tulokset on suhteu-

tettu näytteen painoon. Myös reaktioista syntyneet piikit on integroitu. Näin saatiin kovettumis-

reaktioiden reaktioentalpiat määritettyä. Kuvassa 5 käsitellään ligniiniä ja hartsia, kuvassa 6 im-

pregnoituja papereita ja kuvassa 7 HPL-laminaatteja. 
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Kuva 5  Ligniinin ja ligniini-fenolihartsin DSC-käyrät dynaamisella ajo-ohjelmalla 25-

200-25-200 10 °C/min, kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Kuvasta 5 huomataan, että LPF-hartsi kovettuu 140—185 °C:n välillä. Kovettumisreaktio on 

monimutkainen, joka havaitaan useista päällekkäisistä piikeistä. Tämä johtuu hartsin muuttumi-

sesta juoksevasta ensin geelimäiseksi ja sen jälkeen kiinteäksi. Niin LPF-hartsin kuin ligniinin-

kin kovettumisreaktioiden aiheuttamat piikit olivat odotusten vastaisesti alaspäin. Ligniinin vai-

kutus hartsiin voidaan havaita hartsin piikin alkupään levenemisenä. Piikki alkaa samasta läm-

pötilasta kuin, missä ligniinissä tapahtuu reaktio ja sen jälkeen piikki kasvaa nopeasti, jolloin 

tapahtuu fenolin, ligniinin ja formaldehydin kovettuminen.  
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Kuva 6  Impregnoitujen paperien DSC-käyrät dynaamisella ajo-ohjelmalla 25-200-25-

200 10 °C/min, kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Kuvasta 6 voidaan nähdä, että impregnoiduissa papereissa tapahtuu myös kovettumisreaktio. Se 

näkyy paljon heikommin käyrissä hartsin pienemmän ainemäärän takia, mutta on kuitenkin sel-

västi havaittavissa pohjaviivasta. Impregnoidut paperit tarvitsevat pidempää kuumennusta sekä 

kovempaa painetta reagoidakseen kunnolla. HPL-laminaattien valmistuksessa paineet ovat suu-

ria. Kaikissa impregnoiduissa papereissa kovettumisreaktio tapahtuu samalla lämpötilavälillä 

150—190 °C ja kovettumisreaktion lämpötila myötäilee hartsista saatuja tuloksia.  

Mielenkiintoista on kuitenkin impregnaatin 3.2.6 piikin suunta. Muiden näytteiden kovettumis-

reaktioiden piikit osoittavat alaspäin, mutta impregnaatin 3.2.6 piikki on ylöspäin. Impregnaatti 

3.2.6 reagoi siis eri tavalla kuin muut näytteet.  Tämä voi johtua hartsin koostumuksesta, jolla 

impregnaatti on valmistettu, sillä juuri 3.2.6 impregnaatin tekoon on käytetty hartsia, jonka lig-

niinipitoisuus on suurempi kuin kahdella muulla impregnaatilla. On kuitenkin hyvin mielenkiin-

toista havaita, että hartsin koostumus voi vaihtaa reaktion endo- tai eksotermisyyttä.  
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Kuva 7  HPL-laminaattien DSC-käyrät dynaamisella ajo-ohjelmalla 25-200-25-200, 10 

°C/min, kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Kuvassa 7 on esitetty HPL-laminaattien DSC-käyrät. Niistä voidaan havaita laminaattien sisäl-

täneen hyvin pienen, mutta kuitenkin havaittavan määrän reagoimatonta hartsia. Laminaatin 

3.2.6 kohdalla ei nähdä nyt samaa ylöspäin suuntautuvaa piikkiä, joka näkyi impregnoiduille 

papereille tehdyssä analyysissä. Analyysissä havaitut piikit ovat todella loivia ja ne voivat olla 

pohjaviivan kohinaa. On kuitenkin todella epätodennäköistä, että kaikissa kolmessa näytteessä 

olisi kohinaa juuri hartsin kovettumisalueella. HPL-laminaattien pitäisi olla hyvin lämmön ja 

sähkön kestävää, joten tulokset heikosta reaktiivisuudesta eivät yllätä.  

Ensimmäisen dynaamisen ajon jälkiajoista ei löytynyt viitteitä siitä, että hartsia olisi jäänyt rea-

goimatta. Mikään näyte ei osoittanut merkkejä takaisin reagoinnista, eli reaktioiden voidaan 

olettaa olevan irreversiibeleitä. Tämä poistaa mahdollisen veden höyrystymisen vaikutukset tu-

loksista. 

Ensimmäinen isoterminen analyysi näytteille tehtiin 105 °C:n lämpötilassa 60 minuutin ajan. 

Atmosfäärinä käytettiin typpikaasua ilman sijasta, koska jäähdyttimen ja laitteen toiminta tätä 
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edellyttivät. Kuvissa 8, 9 ja 10 on esitetty kaikkien näytteiden DSC-käyrät sekä ligniinille ja 

LPF-hartsille konversiokäyrät kovettumisen edetessä. Odotusten mukaisesti olisi ainakin hartsin 

pitänyt tehdä piikki ennen kuin se olisi tasautunut vakioenergiaan, mutta näin ei käynyt 105 °C:n 

lämpötilassa.  

 

Kuva 8  Ligniinin ja hartsin DSC-, ja konversiokäyrät isotermisellä ajo-ohjelmalla 105 

°C:n lämpötilassa tunnin ajan kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Kuten kuvasta 8 nähdään ligniinin ja LPF-hartsin isotermisessä ajossa sama toistui kuin dynaa-

misessa ajossa. Isotermisessä DSC-käyrässä olisi odotusten mukaan pitänyt näkyä piikki heti 

kun analyysilämpötila olisi saavutettu, mutta piikin sijaan käyrän alussa on lovi.   

Konversiokäyristä nähdään, että hartsi ja ligniini ovat reagoineet loppuun asti 25 minuutin koh-

dalla. Ensimmäisen minuutin aikana ligniinistä on reagoinut jo lähes puolet, kun taas hartsista 

vasta murto-osa.   
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Kuva 9 Impregnoitujen papereiden DSC-käyrät isotermisellä ajo-ohjelmalla 105 °C:n 

lämpötilassa tunnin ajan kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

105 °C:n lämpötilassa tehty isotermisestä ajosta erottuu jälleen impregnaatti 3.2.6. Sen DSC-

käyrässä on pieni kohoama, aivan kuten dynaamisessakin ajossa. Impregnaatin 2.1.1 käyrässä 

näkyy paljon häiriötä pohjaviivassa. Tämä johtunee DSC-laitteen sensorin tarkkuudesta tai mah-

dollisesta epäpuhtaudesta näytekupissa. Muissa impregnaattinäytteissä ei näy mitään reaktioon 

viittaavaa.  

Muiden kuin impregnaatin 3.2.6 tapaan, HPL-laminaattienkaan käyrissä ei ollut minkäänlaista 

merkkiä reaktiosta. Tosin pienien muutosten havaitseminen isotermisen ajon käyrässä on haas-

tavaa käyrän muodon takia. 

Kuvissa 10 ja 11 nostetaan esille 160 °C:n lämpötilassa tehdyistä isotermisistä ajoista esille 

kiinnostavimmat tulokset. Hartsin käyttäytyminen poikkeaa aiemmasta kun taas impregnaatti 

käyttäytyy hyvin saman tyyppisesti kuin edellisissäkin ajoissa. 
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Kuva 10  Hartsin DSC-, ja konversiokäyrät isotermisellä ajo-ohjelmalla 160 °C:n lämpö-

tilassa tunnin ajan kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Kun isotermisen ajo-ohjelman lämpötilaan nostettiin 160 °C:n, saatiin näkyviin haluttu ylöspäin 

suuntautuva piikki. 160 °C on keskellä dynaamisessa ajossa havaittua piikkiä, toisin kuin 105 

°C, joten on järkevää, että piikki nyt havaitaan.  Piikin muoto on kuitenkin epätavallinen. Ener-

giankulutus nousee ensin tasaisesti, mutta ensimmäisen minuutin kohdalla tapahtuu jotain mikä 

tekee piikkiin loven. Lovi voi olla sama mikä havaittiin isotermisessä ajossa, joka tehtiin 105 

°C:n lämpötilassa. 

Kuitenkin on huomattava, että kyseisen reaktion konversio kohoaa yli sadan prosentin ja palaa 

sitten takaisin sataan. Tämä ei voi olla mahdollista, joten tietojenkäsittelyssä on täytynyt tapah-

tua virhe. Todennäköisesti konversion reaktioaluetta määritettäessä on vasemmanpuoleinen raja 

jäänyt liian pieneksi vääristäen tulosta. 
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Kuva 11  Impregnaatin 3.2.6 DSC-ja konversiokäyrät isotermisellä ajo-ohjelmalla 160 

°C:n lämpötilassa tunnin ajan kultakupeilla ja typpiatmosfäärillä 

Impregnaatissa 3.2.6 havaitaan samanlainen pieni piikki kuin ajossa 105 °C:n lämpötilassa ja 

ensimmäisessä dynaamisessa ajossa.  Reaktio tapahtuu nopeasti ja saavuttaa loppupisteensä lä-

hellä seitsemää minuuttia. Tulokset ovat hyvinkin johdonmukaisia muiden kokeiden kanssa ja 

piikin integraali on samaa luokkaa kuin muissakin kokeissa.  
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Kuva 12  Vertailu hartsin isotermisten DSC-käyrien välillä 105 ja 160 °C:n lämpötiloissa 

Hartsin käyttäytyminen eri isotermisten ajojen välillä. on kiinnostavaa. Kuten kuvasta 12 huo-

mataan, lämpötilan nostamisella oli suuria vaikutuksia hartsin reaktiivisuuteen ja havaittaviin 

piikkeihin DSC-käyrällä. Molemmista piikeistä voidaan havaita, että kovettumisreaktio tapah-

tuu, mutta sen reaktioentalpia on eri merkkinen. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen reaktio on en-

doterminen ja toinen eksoterminen.  

Myös reaktion kesto on kuvista pääteltynä aivan erilainen. 105 °C:ssa tehdyn ajon käyrä osoit-

taisi reaktion kestoksi 37 minuuttia kun taas 160 °C:n lämpötilassa tehdyn kokeen käyrä näyt-

täisi noin 8 minuuttia. Ajot tehtiin peräkkäisinä päivinä ja muut koeolosuhteet, lämpötilaa lu-

kuun ottamatta, pysyivät samoina.  

Taulukossa 1 on esitetty näytteiden reaktioiden reaktioentalpioiden muutokset ensimmäisestä 

dynaamisesta ajosta.  
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Taulukko 1  Dynaamisen ajon 25-200-25-200 °C näytteiden reaktioentalpiat 

Näyte ΔH0, mJ 

ligniini -941,15 

LPF -6490,08 

impregnaatti 2.1.1 -175 

impregnaatti 2.1.10 -181,58 

impregnaatti 3.2.6 272,49 

HPL2.1.1 -128,96 

HPL2.1.10 -210,88 

HPL3.2.6 -106,78 

Ensimmäisen dynaamisen ajon näytteiden reaktioentalpioista voidaan havaita, että kaikki muut 

paitsi impregnaatin 3.2.6 reaktiot ovat olleet eksotermisiä. Tämä tukee ennakko odotuksia hart-

sin ja sen jatkojalosteiden reaktiivisuudesta. Impregnaatin 3.2.6 reaktion endotermisyys on kui-

tenkin hyvin mielenkiintoista ja se vaatii jatkotutkimusta.  

8 Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia ligniini-fenolihartsien ja siitä tehtävien im-

pregnoitujen papereiden ja HPL-laminaattien reaktiivisuutta, erityisesti tarkastellen hartsin jat-

kojalosteiden kovettumista. Tarkoituksena oli myös saada yleinen käsitys laminaattien ja im-

pregnaattien kovettumisominaisuuksista yleisesti jatkotutkimusta varten. Reaktiivisuutta tutkit-

tiin DSC-laitteistolla tutkien samoja näytteitä isotermisellä ja dynaamisella menetelmällä.  

LPF-hartsille ja ligniinille tehdyistä kokeista saatiin selville, että lämpötilat, joissa kovettumis-

reaktio tapahtuu, on 150-190 °C:n välillä.  Odotusten vastaisesti alaspäin suuntautuvat piikit 

olivat merkki eksotermisestä reaktiosta. Muiden näytteiden kovettumisreaktioiden piikit olivat 

alaspäin suuntautuvia ja reaktioentalpian mukaan eksotermisiä paitsi impregnaatin 3.2.6 koh-
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dalla. DSC-analyysi osoittaa, että kyseisen impregnaatin reaktio on endoterminen ja samat ha-

vainnot voidaan tehdä muistakin kyseiselle impregnaatille tehdyistä kokeista. On siis hyvin epä-

todennäköistä, että kyseessä olisi sattumanvarainen virhe. Impregnaatin reaktion endo- ja ekso-

termisyyden vaihtelulla on suuri vaikutus prosessiolosuhteisiin.  Impregnaateilta odotettiin pal-

jon voimakkaampaa reagointia, sillä niissä oleva hartsi on vasta kypsennettyä ja siis vielä ko-

vettumatonta. heikkoa reaktiivisuutta voi selittää se, että imregnaatteja puristetaan kauan ko-

vissa lämpötiloissa ja korkeissa paineissa ennen kuin niistä saadaan HPL-laminaattia. 

HPL-laminaattien analyyseistä voidaan todeta, että niissä on vielä hyvin pieniä määriä reagoi-

matonta hartsia jäljellä. Tämä voi johtua ligniini-fenolihartsin heikommasta reaktiivisuudesta 

verrattuna tavallisiin fenolihartseihin. DSC-analyysi on kuitenkin hyvin herkkä, joten juuri ja 

juuri havaittavat pitoisuudet eivät vaikuta laminaatin käytettävyyteen. Olisi kuitenkin hyvä etsiä 

mahdollisia tapoja saada hartsi reagoimaan kokonaan vieläkin paremman pinnoitustuloksen saa-

vuttamiseksi.  

Hartsin isotermisistä ajoista kävi ilmi, että ajon lämpötila vaikuttaa hartsin kovettumisen reak-

tioentalpiaan suuresti. Tuloksia voisi selittää se, että hartsi on ruvennut hajoamaan ja havaittu 

piikki onkin eri reaktiosta. Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, koska kyseisten hartsien 

ei pitäisi hajota vielä 160 °C:n lämpötilassa. Toinen mahdollinen selitys on se, että hartsi alkaa 

kovettua hitaasti alhaisessa lämpötilassa, mutta kun lämpötila nostetaan nopeasti hartsin kovet-

tumisalueelle, tapahtuu kovettuminen erilaisen reaktiomekanismin kautta. Hidasta kovettumista 

tukee DSC-käyrän muoto. 105 °C:n ajossa käyrä jatkaa loivaa nousuaan pitkälle kokeen loppu-

puolelle.  

Mittausvirheen tai muun tuloksia vääristävän tekijän läsnäoloa ei voida unohtaa. Kaikki ilma-

atmosfäärillä tehdyt ajot joudutaan hylkäämään, sillä ilma-ajot toteutettiin väärällä tavalla ja 

laite antaa todennäköisesti vääriä tuloksia ainakin dynaamisissa ajoissa. Myös ajon, joka tehtiin 

1 °C/min tulokset voivat olla hieman epätarkkoja, koska laitetta ei oltu kalibroitu tälle lämmi-

tysnopeudelle. 
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Aihe vaatii lisää tutkimusta varsinkin hartsilla kyllästettyjen impregnaattien osalta. Jos lignii-

nipitoisuus hartsissa voi vaikuttaa siihen onko reaktio ekso- vai endoterminen on asiaa syytä 

tutkia tarkemmin. Myös muita menetelmiä impregnaattien kovettumisen tutkimiseen on syytä 

harkita, sillä vaikka DSC-analyysi antaakin hyvän kuvan reaktiivisuudesta, ei se huomioi esi-

merkiksi sidoksen mekaanista kestävyyttä, eikä se simuloi impregnaattien kuumapuristuksen 

olosuhteita kovin hyvin. Tämän alustavan selvityksen pohjalta kannattaisi lähteä tutkimaan läm-

pötilaväliä 150—190 °C tarkemmin ja hartsin jatkojalosteiden ominaisuuksia monilla eri lignii-

nipitoisuuksia omaavilla hartseilla ja mahdollisesti myös vertailla näitä pelkällä fenolihartsilla 

tehtyihin tuotteisiin.  
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