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Muoviteollisuus on maailman suurimpia teollisuuden aloja ja muovien kysynnän kasvaessa 

tarve kehittää tehokkaampia tuotantoprosesseja kasvaa. Kompaundoinnilla tarkoitetaan 

muoviraaka-aineen valmistusta, jossa sidosmuovista ja erilaisista väri- ja lisäaineista luodaan 

uusi polymeeriseos. Kompaundoinnilla onkin mahdollista vaikuttaa polymeerin fysikaalisiin ja 

kemiallisiin ominaisuuksiin kuten johtokykyyn ja vetolujuuteen. Termoplastinen polyuretaani 

(TPU) on yksi sidosmuovivaihtoehdoista kompaundoinnissa. Polaaristen ominaisuuksien takia 

sidosmuovina käytettävillä polymeereillä havaitaan hygroskooppisia ominaisuuksia. 

Absorboidulla kosteudella voi olla kompaundoinnin lopputuotteeseen sekä kosmeettisia että 

rakenteellisia vaikutuksia. 

Tämän työn tavoitteena on suorittaa vertailu kompaundoinnissa käytettävien 

prosessilaitteistojen hyvistä ja huonoista puolista, ja selvittää millaisia vaikutuksia TPU:n 

absorboimalla sisäisellä kosteudella on kompaundoinnin lopputuotteeseen. Jos vaikutus on 

merkittävä, työn tavoitteena on esittää TPU:lle sopiva kuivaintyyppi käytettäväksi ennen 

kompaundointia.  
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Plastic manufacturing is one of the major industries in the world. As the demand of plastics 

keeps rising, it is necessary to keep developing new even more efficient production processes. 

Compounding is a plastic manufacturing process where base polymer is mixed and/or blended 

with additives to create a new polymer blend. With compounding it is possible to affect the 

physical and chemical properties of polymers like conductivity and tensile strength.  

Thermoplastic polyurethane (TPU) is one of the possible base polymers in compounding. Due 

to polarity, some base polymers used in compounding possess hygroscopic attributes. Moisture 

absorbed by these base polymers may have either cosmetic or structural consequences on the 

products produced in compounding. 

The aim of this bachelor’s thesis is to execute a comparison between the strengths and 

weaknesses of processes applied in compounding and to clarify the effects of moisture absorbed 

by TPUs to the products of compounding. If the effects are considered significant, the purpose 

is to suggest a suitable way of drying TPUs before compounding.  
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1 Johdanto 

Kompaundointi on prosessi, jossa muodostetaan sidosmuovin ja lisäaineiden välinen 

homogeeninen seos [1]. Muoviteollisuus on suurimpia teollisuuden aloja maailmassa. 

Kompaundointiprosessilla valmistetut lopputuotteet ovat vain pieni osa tätä kokonaisuutta. 

Vuonna 2014 Yhdysvalloissa muoviteollisuuden liikevaihto oli 105 miljardia dollaria [2], josta 

muovien kompaundoinnin osuus oli vain 6,7 miljardia dollaria. Kompaundoinnissa 

valmistettavien polymeeriseoksien kysyntä on kuitenkin kasvussa, sillä teknologian kehittyessä 

polymeeriseosten loppukäyttäjien vaatimat ominaisuudet ovat tiukentuneet ja kysyntä eri 

ominaisuuksille on kasvanut. Esimerkiksi autoteollisuus vaatii käyttämiltään polymeereiltä 

aiempaa pienempää massaa iskunkestävyyden pysyessä ennallaan. [3]. 

Kompaundoinnissa syöttösuppilon kautta sidosmuovi lasketaan ekstruuderiin halutulla 

massavirralla [1]. Ekstruuderissa sula muovimassa ja lisäaineet muodostavat homogeenisen 

seoksen, joka ohjataan leikkurille. Leikkuri leikkaa sille syötetystä polymeerinauhasta 

samankokoisia ja -muotoisia partikkeleita. Kompaundoinnissa yhtenä monista 

sidosmuovivaihtoehdoista voidaan käyttää termoplastista polyuretaania [4]. Polymeereillä on 

tyypillisesti hieman polaarisuutta, jonka takia ne voivat absorboida ilmakehän kosteutta. 

Sidosmuovin kosteuden vaikutukset kompaundoinnin lopputuotteeseen voivat olla kosmeettisia 

tai rakenteellisia. [5] 

Tämän työn tarkoituksena on suorittaa vertailu tärkeimpien kompaudointiprosessissa 

käytettävien laitteiden hyvistä ja huonoista puolista sekä selvittää termoplastisen polyuretaanin 

kosteuden vaikutus kompaundoinnissa saatavan lopputuotteen ominaisuuksiin. Jos kosteuden 

vaikutus on merkittävä, työn tavoitteena on esittää mahdollinen prosessivaihtoehto 

termoplastisen polyuretaanin kuivaukseen ennen kompaundointia. Laitteistojen vertailuun 

valitaan kompaundoinnin kaksi tärkeintä prosessia, jotka ovat ekstruusio ja granulointi. 

 

 



4 
 

2 Kompaundointi 

Tässä kappaleessa käsitellään kompaundointiprosessin periaate, tärkeimmät prosessilaitteet ja 

niiden rakenne. Kompaundointiin on mahdollista yhdistää useita eri laitetyyppejä, mutta niiden 

toimintaperiaate ja rooli pysyvät samoina. Seuraavissa alakappaleissa on käyty erikseen läpi 

prosessin toiminnan kannalta olennaisimmat laitteistot. Niissä esitellään lisäksi valmistajien 

myymiä laitteistoja kyseisiin prosesseihin ja vertaillaan niiden hyviä ja huonoja puolia. 

Kompaundoinnilla tarkoitetaan polymeeriseoksen valmistusprosessia, jossa sidosmuoveja ja 

väri- ja lisäaineita yhdistelemällä, on mahdollista vaikuttaa seoksen ominaisuuksiin muun 

muassa värin, iskunkestävyyden, lämpötilavaihteluiden kestävyyden, joustavuuden, UV 

säteilyltä suojaavuuden, johtokyvyn ja vetolujuuden osalta. [1] Sidosmuoveina on periaatteessa 

mahdollista käyttää kaikkia riittävän suuren viskositeetin omaavia termoplasteja, joiden sulan 

rakenne säilyy jähmettymiseen saakka [6]. Mahdollisia väri- ja lisäaineita on monta eri tyyppistä 

materiaalia ja tulevaisuudessa uudet innovaatiot tulevat luultavasti tapahtumaan uusien 

lisäaineiden avulla. [1] Kompaundointilaitteiston koko ja mahdolliset syöttövirrat vaihtelevat 

suuresti käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaan. Tällä hetkellä markkinoilta saatavien 

laitteistojen syöttövirrat vaihtelevat ainakin välillä 1-100000 kg/h. [7] Taulukossa I on esitelty 

tyypillisiä kompaundoinnissa käytettäviä sidosmuoveja ja väri- ja lisäaineita.  

Taulukko I. Esimerkkejä kompaundoinnissa käytettävistä sidosmuoveista ja lisäaineista [4] 

Sidosmuovit Väri-

/lisäaineet 

PE Hiilimustat 

PP Pigmentit 

PS Masterbatchit 

TPU Voiteluaineet 

ABS Lasikuidut 

TPE Palon 

hillitsimet 

PVC Elastomeerit 

 

Sidosmuovi, joka on yleensä granulaatteina, ja lisä- ja väriaineet syötetään vaakojen kautta 

ekstruuderiin oikeilla suhteilla ja syöttönopeuksilla. Saatujen tuotteiden ominaisuuksien 

kannalta on hyvin tärkeää, että ekstruuderi jauhaa ja sulattaa raaka-aineita riittävän kauan 
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homogeenisen seoksen saamiseksi, jolloin ominaisuuksiin ei tule laatuvirheitä. [1] 

Ekstruuderilta seos syötetään granulaattorille, joka leikkaa polymeeriseoksen oikean kokoisiksi 

partikkeleiksi ja jäähdyttää sen. Granulointi on kompaundointiprosessin keskeisimpiä osia, sillä 

siinä lopputuotteeksi jäävä polymeeriseos saatetaan sen viimeiseen muotoon eli granulaateiksi. 

Lopputuotetta käyttävät hankkijat vaativat granulaateilta samaa kokoluokkaa ja muotoa eli on 

kaupallisessa mielessä erittäin tärkeää, että granulointi onnistuu. Granulaattoreilta valmiit 

partikkelit voidaan varastoida. [8] Taulukossa II on esitelty kompaundoinnissa määritettävät 

parametrit. 

Taulukko II. Kompaundointiprosessissa määritettävät parametrit [6] 

Prosessiparametrit Asetettavat parametrit 

Vääntömomentti Syöttönopeus 

Paine Ruuvin nopeus 

Lämpötila Ekstruuderin kokoonpano 

Viipymäaika Suuttimen geometria 

Dispersio Sylinterin lämmitys 

Muokkautuvuus-

ominaisuudet 
Imukyky 

Syöttöominaisuudet Lähtöaineiden 

ominaisuudet Kaasunpoiston tehokkuus 

 

2.1 Ekstruusio 

Ekstruusio eli suulakepuristus on prosessi, jossa lähtöaineena käytettävä sidosmuovi ja 

mahdolliset lisä- ja väriaineet sulatetaan, sekoitetaan homogeeniseksi seokseksi ja puristetaan 

halutun profiilin mukaisen suulakkeen läpi. Ekstruuderi koostuu liikkumattomasta ontosta 

sylinteristä, jonka sisällä pyörii kierukkaruuvi. Ruuvin tehtävänä on siirtää lähtöaineet 

syöttösuppilolta sylinterille. Samalla ruuvi sulattaa lähtöaineet homogeeniseksi massaksi kitkan 

ja lämmityselementtien tuottaman lämmön avulla. Syöttösuppilon avulla sylinteriin syötetään 

raaka-aineet halutulla massavirralla. Ekstruusiolle saadaan halutun mukainen lämpötilaprofiili 

sylinteriä ympäröivien lämmityselementtien avulla. [8] Kuvassa 1. on hahmoteltu ekstruuderin 

rakenne. 



6 
 

 

Kuva 1. Ekstruuderin rakenne [6] 

Ekstruuderit voidaan jakaa toimintaperiaatteen mukaan kolmeen perustyyppiin, joissa 

laitteiston L/D-suhde, kierrosluvut ja halkaisija eroavat toisistaan. L/D-suhteella tarkoitetaan 

ekstruuderin ruuvin pituuden (L) suhdetta ruuvin halkaisijaan (D). [6] 

Pitkäruuviekstruuderi on perustyypeistä yleisin. Siinä L/D-suhde vaihtelee välillä 20:1-35:1. 

Näissä polymeeriseoksen sulattamiseen tarvitaan ulkopuolista lämmitystä, sillä vain noin 70 % 

lämmöstä syntyy kitkan vaikutuksesta. Laitteiden kierrosluvut vaihtelevat välillä 20-250 rpm 

riippuen materiaalin viskositeetista. Sylinterien halkaisijan koko vaihtelee välillä 25-250 mm, 

jolloin laiteiden kapasiteetiksi saadaan yhdellä ruuvilla 5-1000 kg/h. [8] 

Adiapaattisessa ekstruuderissa sulatus tapahtuu kitkalämmöllä eli ulkoisille lämmitysvastuksille 

ei ole tarvetta. Laitteissa ruuvi on suhteellisen lyhyt, jonka seurauksena L/D-suhde on vain 10:1-

15:1. Sulatus kitkalämmöllä on mahdollista korkeiden kierroslukujen ansiosta, jotka vaihtelevat 

välillä 100-1000 rpm. [8] 

Kolmas perustyyppi ekstruudereille on kartioekstruuderit, jotka ovat vasta kehitysvaiheessa. 

Laitteiden perusyksikön muodostavat kartiovaippaseinämien välissä pyörivät 

kartiovaipparuuvit. Prosessoitava polymeeriseos syötetään granulaatteina ruuvien molemmille 

pinnoille. Menetelmää on kehitetty monikerrosekstruusiona, jossa orientaatiokenttä olisi 

ristikkäinen. Kartiomallisella ekstruuderilla olisi lisäksi mahdollista pienentää prosessin tilan- 
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ja energiantarvetta. [8] Kuvassa 2. on esitelty kartiomallisen ekstruuderin ruuvin ja sylinterin 

rakennetta. 

 

Kuva 2. Kartioekstruuderin rakenne [8]  

Ekstruuderissa muovin sulatusprosessi tapahtuu vaiheittain. Kiinteä materiaali syötetään ruuvin 

alkupäästä pisimmän sulatusmatkan saamiseksi. Lisä- ja väriaineet syötetään keskemmältä, 

jolloin granulaatit ovat jo alkaneet sulaa ja sekoittuvuus on parempi. Sulafilmi alkaa muodostua 

sylinterin ja granulaattien välisen kitkan vaikutuksesta. Muovisulan tiheys on granulaatteja 

suurempi, minkä takia sulafilmi pyrkii kiertymään ruuvin harjaa vasten. Tällöin ruuvin ja 

sylinterin väliin syntyy takaisinvirtaus, joka parantaa osaltaan sulamista, koska muovisulan 

lämmönjohtokyky on parempi eli lämpö siirtyy paremmin granulaatteihin. Ruuvin loppupäässä 

muovisula homogenisoidaan. [9] Kuvassa 3. on esitelty ekstruusion vaiheet sylinterissä. 

Kuvasta poiketen vaiheet eivät vaihdu yhtä tarkasti, vaan tapahtuvat limittäin. 
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Kuva 3. Ekstruusion vaiheet [9] 

Tyypillisesti ekstruuderit ovat joko yksiruuvi- tai kaksiruuviekstruudereita eli sylinterin sisällä 

pyörii yksi tai kaksi ruuvia, mutta useampi ruuvisillekin laitteille on omat käyttökohteensa. 

Kaikille ekstruuderityypeille on tyypillistä, että niiden ruuvit koostuvat moduuleista, mikä 

mahdollistaa pelkkien ruuvin osien vaihtamisen haluttujen jauhatusominaisuuksien 

saavuttamiseksi. [7] 

2.1.1 Yksiruuviekstruuderit 

Yksiruuviekstruudereiden (single-screw extruder) käyttö on vähentynyt teknologian kehittyessä 

ja nykyään muoviteollisuudessa niitä käytetäänkin lähinnä sulatukseen ja paineen nostamiseen 

ekstruusiossa. Niitä käytetään edelleen yleisesti laboratoriokokeissa ja pilot-vaiheen 

tuotekehityksessä. [6] Tässä työssä ei keskitytä yksiruuviekstruudereihin, sillä niiden käyttö 

muoviteollisuudessa on sekoitusominaisuuksien takia rajoittunutta. 

2.1.2 Kaksiruuviekstruuderit 

Kaksiruuviekstruuderit (twin-screw extruder) ovat polymeeriteollisuudessa yleisesti käytettyjä 

laitteistoja. Yleisiä sovelluksia ovat sulatuksen ja sekoituksen lisäksi kompaundointi ja erilaiset 

kemialliset reaktiot. Kaksiruuviekstruuderit soveltuvat etenkin vaikeasti syötettäville ja 

termisesti herkille lähtöaineille kuten polyvinyylikloridi (PVC), jotka voivat vaatia lyhyet ja 

pieni hajontaiset viipymäajat. Laitteille mahdollisia sovelluksia ovat ekstruuderit, joissa ruuvit 
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ovat toisistaan erillään tai lomittain. Sen lisäksi mahdollisia sovelluksia lomittain pyörivistä 

malleista ovat samansuuntaisesti (Co-rotating) tai päinvastaisesti pyörivät (counter-rotating) 

ruuvit. Kaksiruuviekstruudereiden olennainen etu yksiruuvisiin nähden on se, että ne on 

suunniteltu itsestään puhdistuviksi kinematiikan avulla. Toisiaan lähellä olevat ruuvit 

puhdistavat viereistä ruuvia. Tämän periaatteen pohjalta voidaan kaksiruuviekstruuderin ajatella 

koostuvan pääruuvista ja pääruuvia puhdistavasta ruuvista. [4] Kaksiruuviekstruudereissa 

ruuvien kierteet ovat yleensä lomittain kuvan 4. esittämällä tavalla muodostaen pituussuunnassa 

kahdeksikon. 

 

Kuva 4. Lomittaiset syöttöruuvit kaksiruuviekstruuderissa ja niiden leikkauskuva [6] 

Vastakkain pyöriviä kaksiruuviekstruudereita käytetään yleisesti tietyn profiilin saamiseksi 

ekstruusiossa. Samaan suuntaan pyörivää kaksiruuviekstruuderia taas käytetään yleisimmin 

kompaundointiin, koska sen on todettu saavuttavan tehokkaamman sekoituksen. Tämä johtuu 

luultavasti siitä, että ekstruuderin sylintereissä pyörivä polymeeri vaihtaa kierroksen jälkeen 

kulkuaan toisen ruuvin sylinteriin. [10] Kuvasta 5. nähdään samaan suuntaan ja vastakkain 

pyörivän kaksiruuviekstruuderin painejakaumat. Kuvassa 5. ei ole merkitty ekstruusiossa 

syntyviä absoluuttisia paineita, sillä ne ovat riippuvaisia käytetyistä lähtöaineista, vaan niiden 

suhteelliset vaihtelut. Kuvasta nähdään lisäksi, kuinka vastakkain pyörivät ruuvit kasaavat 

käsiteltävää polymeeriä ruuvien päälle sylinterin keskiosaan. Tämä vahvistaa käsitystä samaan 

suuntaan pyörivän kaksiruuviekstruuderin paremmasta sekoittuvuudesta.  
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Kuva 5. Samaan suuntaan ja vastakkain pyörivien kaksiruuviekstruudereiden suhteelliset 

painejakaumat [10] 

2.1.3 Extruuderien valmistajien laitteistojen vertailu 

Polymeeriseoksen paremman sekoittuvuuden takia on perusteltua suorittaa kaupallinen vertailu 

samaan suuntaan pyörivien kaksiruuviekstruudereiden välillä. Laitteistojen valmistajia 

muoviteollisuuden käyttöön on useita esimerkiksi Coperion, Toshiba Machine, Leistritz, 

Theysohn ja Amut group. Jokaiselta valmistajalta pyritään valitsemaan saman kokoluokan 

laitteisto, jotta laiteparametrien vertailu olisi kannattavaa. Theysohn ja Amut group eivät tarjoa 

kokoluokaltaan vertailuun sopivaa laitteistoa. Vertailuun valittiin valmistajien malleista STS 50 

Mc¹¹ (Coperion), TEM-48SS (Toshiba Machine) ja ZSE 50 MAXX (Leistritz). Vertailun 

ongelmana on, etteivät valmistajat pidä kaikkia laitteistojen teknisiä tietoja yleisesti saatavilla.  

STS 50 Mc¹¹ on Coperionin valmistama kaksivaiheinen kaksiruuviekstruuderi. Kaksivaiheinen 

laitteisto koostuu normaalista kaksiruuvisylinteristä ja erillisestä erotusruuvista. Kaksivaiheinen 

laitteisto on luotu leikkaus- ja lämpötilaherkille polymeereille korkean laadun ja kaupallisen 

hyödyn takaamiseksi. STS Mc¹¹ laitteistot on tarkoitettu etenkin PVC:n ja kaapeleiden 

tuotantoon. Niillä on mahdollista syöttää vaikeasyöttöiset jauheet ja kuumennetut lisäaineet. 

Laitteistolle luvataan lisäksi lyhyt polymeerien prosessointiaika. [11] 

TEM-48SS on Toshiba Machinen valmistama kaksiruuviekstruuderi. Yhtiö lupaa laitteistolleen 

korkean vääntömomentin ja mahdollisuuden suurille kierrosnopeuksille. Laitteistolla on lisäksi 
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mahdollista suorittaa reaktioekstruusiota, jossa kemiallinen reaktio tapahtuu ekstruusion aikana. 

[12] 

ZSE 50 MAXX on Leistritzin valmistama kaksiruuviekstruuderi. Yhtiö lupaa laitteistolle 

korkean vääntömomentin, jota on helppo säätää, ja suuren kapasiteetin. Laitteisto on välimuoto 

kapasiteetti- ja vääntöpainotteisten laitteistojen välillä. [13] 

Teknisten tietojen vertailu edellä mainittujen laitteiden välillä on mahdollista, sillä kaikki ovat 

samaa kokoluokkaa. Vertailussa otetaan huomioon prosessille olennaiset parametrit. 

Taulukossa III on listattu saatavilla olevat parametrit laitteistoille.  

Taulukko III. STS 50 Mc¹¹, TEM-48SS ja ZSE 50 MAXX kaksiruuviekstruuderien tekniset 

tiedot [11, 12, 13] 

  
STS 50 

Mc¹¹ 

TEM-

48SS  

ZSE 50 

MAXX  

Ruuvin halkaisija (mm) 51 48 51 

Vääntömomentti (Nm/cm³) 11,3   15 

Ruuvin max. vääntömomentti 

(Nm) 835 1630 1500 

Ruuvin max. Nopeus (rpm) 900 600 1200 

Moottorin teho (kW) 165 103   

Kapasiteetti (kg/h) 800 800 1200 

 

Taulukosta III nähdään, että lähes saman ruuvin halkaisijan laitteistoilla on suuriakin eroja 

teknisissä ominaisuuksissa. Selkeästi erottuu STS 50 Mc¹¹:n heikompi ruuvin vääntömomentin 

maksimi, joka on vain 835 Nm. Tämä voi selittyä sillä, että laitteisto on tarkoitettu 

leikkausherkille polymeereille. Ruuvin suurimmissa nopeuksissa erottuu TEM-48SS:n alhainen 

vain 600 rpm:n ja ZSE 50 MAXX:n korkea jopa 1200 rpm:n kierrosnopeus. Moottorin tehoissa 

huomattavaa on STS 50 Mc¹¹:n 165 kW:n teho. Korkea teho voisi mahdollisesti tarkoittaa 

korkeaa energiankulutusta, mutta valmistaja lupaa polymeereille lyhyen prosessointiajan, mikä 

voi osaltaan vähentää energiankulutusta. Kapasiteeteissa huomioitavaa on ZSE 50 MAXX:n 

1200 kg/h kapasiteetti, joka on suurille prosesseille etu. 

Teknisten tietojen perusteella on vaikea todeta paremmuutta laitteistojen välillä. Hankkijalla on 

yleensä tiedossa omat vaatimuksensa laitteiston ominaisuuksille, jonka pohjalta valinta voidaan 
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tehdä.  Valinnassa tulee haluttujen ominaisuuksien lisäksi ottaa huomioon laitteiston 

kokonaiskustannus, joka koostuu logistiikka-, käyttö-, työtekijöiden- ja 

kulutusosienkustannuksista. [14] 

Kokonaiskustannukset uudelle laitteistolle tarkoittavat kaikkia laitteiston hankkimisen, käytön 

ja hävittämisen aiheuttamia kuluja. Energiakustannuksilla tarkoitetaan laitteen toimimiseen 

vaadittavan energiakulutuksen hintaa. Energiakustannuksia voidaan karkeasti arvioida yhdelle 

käyttövuodelle kertomalla laitteen vaatima teho sen käyttötunneilla vuodessa. 

Logistiikkakustannuksilla tarkoitetaan laitteen ja sen kulutusosien aiheuttamia logistisia kuluja. 

Karkeasti voidaan ajatella logististen kulujen kasvavan hankittaessa tavaraa kauempaa, sillä 

rahtikustannukset kasvavat. Käyttö- ja työntekijäkustannukset kasvavat luonnollisesti, jos laite 

vaatii paljon manuaalisen työn tekoa, sillä maksettavia työtunteja on enemmän. 

Kulutusosienkustannuksilla tarkoitetaan laitteeseen vaihdettavien kulutusosien hintaa, jotka 

ollessaan kalliita lisäävät kokonaiskustannusta huomattavasti. [14] 

2.2 Granulointi 

Granulointi toiselta nimeltään pelletointi tarkoittaa polymeerituotannossa ekstruuderista 

syötettävän polymeerinauhan leikkaamista samankokoisiksi ja -muotoisiksi partikkeleiksi. 

Granulointiprosesseja on olemassa monenlaisia, joista käytetyimmät ovat ja vedenalainen 

granulointi (underwater pelletizing) ja nauhagranulointi (strand pelletizing). [6] Granuloinnin 

onnistumisella on suuri vaikutus kompaundoinnin lopputuotteeseen, sillä siinä polymeeriseos 

saatetaan sen lopulliseen muotoon eli granulaateiksi. Granulaateissa tärkeää on se, että ne ovat 

toisiinsa nähden täysin samankokoisia ja –muotoisia. [8]  

2.2.1 Vedenalainen granulointi 

Vedenalaista granulointia käytetään erityisesti silloin, kun haluttu granulaatti on muodoltaan 

enemmän pyöreä eikä sylinterimäinen. Näiden laitteistojen syöttökapasiteetti vaihtelee 10 kg/h 

aina useampaan tuhanteen kg/h eli ne ovat käyttökelpoisia lähes kaikkien termoplastisten 

polymeerien granulointiin. [15] 
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Vedenalaisessa granulaattorissa granulaattien leikkaus tapahtuu vedellä täytetyssä sylinterissä. 

Kuvassa 6. on esitetty polymeerin syöttö leikkurisylinteriin. [15] 

 

Kuva 6. Polymeerimassan syöttö leikkurisylinteriin vedenalaisessa granulaattorissa [15] 

Sylinteristä leikatut granulaatit ohjataan veden seassa erottimeen, josta vesi palaa takaisin 

leikkurille kierrossa. Vesi kiertää säiliöön, josta se syötetään syöttöpumpun ja 

lämmönvaihtimen kautta polymeerille ominaisessa lämpötilassa ja halutulla syöttönopeudella 

takaisin leikkurille. Erotetut granulaatit ohjataan sentrifugikuivaimeen. Pyörimisliikkeen 

ansiosta tiheämmät partikkelit eli granulaatit siirtyvät kuivaimen ulkoreunalle. Näin granulaatit 

saadaan erotettua vedestä ja voidaan varastoida. [15] Kuvassa 7. on esitetty vedenalaisen 

granulaattorin rakenne.  
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Kuva 7. Vedenalaisen granulointilaitteiston rakenne [16] 

2.2.2 Nauhagranulointi 

Nauhagranuloinnissa ekstruuderin suuttimesta syötettävä sula polymeerimassa kulkee 

suuttimen läpi ja muodostaa leikattavan nauhan. Nauhagranulaattoreja on kahdenlaisia, 

manuaalisesti syötettävät ja automatisoidut mallit. Manuaalisyötöllä varustetut leikkurit on 

tarkoitettu pienempiä syöttövirtoja varten. Ne vaativat automatisoituja malleja enemmän 

työpanosta työntekijältä, sillä laitetta operoiva työntekijä joutuu syöttämään kesken tuotannon 

katkenneen polymeerinauhan manuaalisesti uudestaan leikkurille. Automatisoidut 

nauhagranulaattorit saavuttavat manuaalisiin verrattuna huomattavasti suuremman 

syöttökapasiteetin ja vaativat laitteistoa operoivalta työntekijältä pienemmän työpanoksen. [15] 

Molemmat laitemallit huomioiden nauhagranulaattorien kapasiteetti on mahdollista suunnitella 

tuotekehityksessä vaadittavista muutamista kg/h aina tuotannon vaatimiin tuhansiin kg/h eli 

niitä voidaan käyttää lähes kaikissa polymeerien granuloinneissa. [17] 
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Nauhagranulaattorin leikkurijärjestelmä leikkaa ekstruuderin suuttimesta syötetystä nauhasta 

samankokoisia partikkeleita, jotka jäähdytetään ennen varastointia. Kuvassa 8. on esitelty 

nauhagranulaattorin rakenne ja toiminta, kun ekstruuderin suuttimesta tuleva polymeerinauha 

syötetään leikkurille. Syöttörullien tehtävänä on pitää syötetty nauha vakaana ja syöttö 

tasaisena. Pyörivä roottori ohjaa syötetyn nauhan vastinterään, joka leikkaa nauhan 

samankokoisiksi ja -muotoisiksi partikkeleiksi. Roottori ohjaa leikatut partikkelit ulos 

nauhagranulaattorista, jolloin ne voidaan varastoida. [18] 

 

Kuva 8. Nauhagranulaattorin rakenne [18] 

2.2.3 Granulaattorien valmistajien laitteistojen vertailu 

Vedenalaisten granulaattorien ja nauhagranulaattorien ollessa yleisesti käytetyimmät 

leikkurijärjestelmät polymeeriteollisuudessa on perusteltua suorittaa granulaattorien 

kaupallinen vertailu näiden välillä. Koska molemmilla laitetyypeillä on lisäksi vain vähän 

rajoitteita käytetyissä polymeereissä ja kapasiteeteissa, vertailun lähtökohta on hyvä. 

Granulaattorien valmistajia muoviteollisuuden käyttöön on useita. Esimerkiksi Gala Industries 

ja Bay Plastic Machinery ovat vedenalaisten granulaattoreiden ja nauhagranulaattoreiden 

valmistajia.  Molemmilta valmistajalta pyritään valitsemaan saman kokoluokan laitteisto, jotta 

laiteparametrien vertailu olisi kannattavaa. Vertailuun valittiin valmistajien malleista 

vedenalainen granulaattori model EAC (Gala Industries) ja nauhagranulaattori DX series large 
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(Bay Plastic Machinery). Vertailun ongelmana on, etteivät valmistajat pidä kaikkia laitteistojen 

teknisiä tietoja yleisesti saatavilla. 

Model EAC on Gala Industriesin valmistama vedenalainen granulaattori. Granulaattorin 

kapasiteetti on vapaasti säädettävissä, mutta se on lähtökohtaisesti tarkoitettu suuremmille 

kapasiteeteille. Kapasiteetti on vapaasti säädettävissä muutamista kymmenistä kg/h aina jopa 

15000 kg/h asti riippuen polymeerin ominaisuuksista kuten viskositeetista. Granulaattoriin on 

liitetty automaattinen vastinterän asennon säätö ja kunnon tarkkailu, joka mahdollistaa 

vastinterän käyttöiän maksimoimisen. Vastinterän monitorointiin on lisäksi liitetty 

automaattinen ilmoitus laitteen operaattorille, kun vastinterä täytyy vaihtaa. EAC:n 

suunnittelussa onkin pyritty minimoimaan manuaalisen työn ja valvonnan tarve, jolloin 

vaadittava työpanos on minimissä. [19] Kuvassa 9. on esitetty Model EAC ulkoapäin.  

 

Kuva 9. Model EAC vedenalainen granulaattori [19] 

DX series large on Bay Plastic Machineryn valmistama nauhagranulaattori. Laitteisto on 

valmistajan suurin granulaattori ja se on saatavilla kokoluokissa 200 mm, 300 mm, 400 mm, 

600 mm, 800 mm ja 1000 mm. Laitteiston kapasiteetti on säädeltävissä, mutta sen suunnitellut 

rajat ovat 1500-7234 kg/h. Kapasiteettia on mahdollista säätää muuttamalla granulaattoriin 

syötettävien polymeerinauhojen määrää. Nauhojen määrä voi vaihdella 40:stä aina 250: een. 

nauhaan. DX series on käyttökelpoinen järjestelmä lähes kaikille termoplastisille polymeereille. 
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Se on lisäksi suunniteltu helpoksi puhdistaa ja huoltaa. [20] Kuvassa 10. on esitelty DX series 

ulkoapäin.  

 

Kuva 10. DX series large nauhagranulaattori [20] 

Granulaattorien valinnassa hankkijan tärkein kriteeri laitteistolle on sen sopivuus käytettävälle 

polymeerille. Molemmat vertailun laitteistot sopivat lähes kaikille termoplastisille 

polymeereille, mutta poikkeuksia on. Esimerkiksi polymeeri PET on korkeissa lämpötiloissa 

tahmeaa eli sen leikkauksessa lämpötila ei saa nousta. Lisäksi leikkauksen jälkeen polymeerien 

ulkolämpötila nousee lämmön siirtyessä polymeerin ulkopinnalle. Vedenalaisissa 

granulaattoreissa tämä voidaan ratkaista lisäämällä prosessiveteen vahamaisia lisäaineita, 

jolloin polymeeri ei paakkuunnu varastoitaessa. Näissä tilanteissa vedenalainen granulaattori on 

parempi valinta. [21] Model EAC:n etuna on lisäksi pitkälle viety automatisointi eli sen voidaan 

ajatella olevan soveltuvampi suuriin prosesseihin osaksi suuria tuotantolaitoksia. 

Granulaattorien valinnassa tulee lisäksi ottaa huomioon hankittavan laitteiston 

kokonaiskustannukset, joka koostuu samoista osista kuin ekstruudereiden valinnassa. Osat on 

eritelty kappaleessa 2.1.3. 
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3. Termoplastinen polyuretaani 

Tässä kappaleessa tarkastellaan termoplastista polyuretaania (TPU). TPU on polymeeri, jota on 

mahdollista käyttää sidosmuovina edellä esitellyssä kompaundointiprosessissa. Kappaleessa 

selvitetään, mitä käsite termoplastisuus tarkoittaa ja käydään läpi TPU:n rakennetta ja 

valmistusta. Tarkoituksena on lisäksi kirjallisuuden pohjalta selvittää, millaisia vaikutuksia 

TPU:iin absorboituneella kosteudella on kompaundoinnissa saatavaan lopputuotteeseen. 

TPU:lle on sen ainutlaatuisen rakenteen ansiosta useita erilaisia käyttökohteita teollisessa 

tuotannossa. Rakenteensa takia TPU:lla on yhteisiä ominaisuuksia sekä yleisten muovien että 

kumien kanssa. Tämä mahdollistaa TPU:n käytön sekä kovana kumina, että pehmeänä 

termoplastina. TPU on lisäksi ominaisuuksiensa ansiosta steriloitavissa, värjättävissä ja helposti 

prosessoitavissa. [22] Sen ominaisuuksiin kuuluu lisäksi hyvä muokkautuvuus, korkea 

vetolujuus ja elastisuus, ja kyky kestää öljyjä, rasvahappoja, liuottimia, kemikaaleja ja 

kulumista. [23] 

3.1 Termoplastisuus 

Termoplastisessa materiaalissa pitkät ketjumolekyylit ovat sidoksissa toisiinsa heikoilla Van der 

Waalsin voimilla tai poolisilla sidoksilla. Kuumennettaessa molekyylien väliset voimat 

heikkenevät ja materiaalista tulee pehmeää ja taipuisaa, ja lämpötilan noustessa tarpeeksi 

korkealle, siitä tulee sulaa massaa. Jäähdytettäessä materiaali palaa ennalleen kiinteäksi 

aineeksi. Kyky säilyttää ominaisuutensa ja molekyylirakenteensa kuumennettaessa ja 

jäähdytettäessä mahdollistaa termoplastisten materiaalien käytön useiden teollisuudessa 

käytettävien prosessien raaka-aineena, joista yksi on kompaundointi. [24] 

3.2 TPU:n rakenne 

TPU on kolmesta osasta rakentuva lineaarisesti järjestynyt laatikkomainen kopolymeeri. 

Rakenneosat ovat (1) polyoli (pitkäketjuinen dioli), (2) lyhytketjuinen dioli ja (3) isosyaniitti. 

[23] Kuvassa 11. on esitelty TPU:n lähtöaineiden rakennekaavat ja molekyylin muodostuminen. 
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Kuva 11. TPU molekyylin rakenne. [23] 

TPU molekyyli rakentuu vuorottelevista kovista ja pehmeistä segmenteistä. Pehmeät segmentit 

koostuvat polyolista eli yleensä joko polyesteristä tai –eetteristä ja ovat vain vähän polaarisia. 

Niiden koko vaihtelee välillä 1-2000 nm. Kovat segmentit koostuvat isosyaniitista ja 

lyhytketjuisesta diolista ja ovat joko aromaattisia tai alifaattisia. Ne ovat lisäksi hyvin polaarisia 

ja niiden pituus vaihtelee välillä 160-260 nm [22]. Segmentit ovat kiinnittyneet toisiinsa 

vetysidoksilla, joiden vaikutuksesta kopolymeeri saa laatikkomaisen muodon. Kovien 

segmenttien polaarisuus aiheuttaa TPU:ssa voimakkaan vuorovaikutuksen molekyylien välille, 

mikä aiheuttaa molekyylissä järjestyneisyyden ja vähäisen kristallisoitumisen. Nämä 

vuorovaikutukset häviävät TPU:ta lämmittäessä, mutta palaavat sen jäähtyessä. [23]  

TPU:n rakenteelle ominaista on mahdollisuus muokata sen jäykkyyttä valmistusvaiheessa. Sitä 

voidaan valmistaa pehmeänä kumimaisena termoplastina tai jäykkänä polymeerinä. TPU:n 

jäykkyyttä on mahdollista muokata muuttamalla valmistuksessa sen rakenteessa vuorottelevien 

kovien ja pehmeiden segmenttien määrällistä suhdetta. Kovien segmenttien suhteellisen 

lukumäärän kasvaessa tuotetun polymeerin jäykkyys kasvaa ja päinvastoin. [25] Kuvassa 12. 

on esitelty TPU:n muodostuminen segmentteinä ja segmenttien rakentuminen lähtöaineista. 
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Kuva 12. TPU:n polymeerimolekyylin rakenneosien yhdistyminen [23] 

Näin muodostuneet lineaariset polymeeriketjut yhdistyvät toisiin samanlaisiin ketjuihin 

vetysidoksilla kovien segmenttien kohdalta, jolloin polymeeri saa muotonsa. [26] Kuvassa 13. 

on kuvattu TPU:n lineaaristen polymeeriketjujen yhdistyminen vetysidoksin. 

 

Kuva 13. Lineaaristen TPU polymeeriketjujen yhdistyminen vetysidoksilla [26] 

TPU voidaan jakaa kemiallisen rakenteensa perusteella kolmeen luokkaan. Luokkajako 

perustuu TPU:n pehmeään segmenttiin. Luokat ovat polyesteri, polyeetteri ja polykaprolaktoni 

pohjaiset TPU:t. [23] 

Polyesteripohjaisia TPU:ja voidaan käyttää yhdessä PVC:n ja muiden polaaristen polymeerien 

kanssa. Niiden erityispiirteinä ovat korkealuokkaiset ominaisuudet ja kyky kestää öljyjä, 

kemikaaleja ja kulumista. Ne käyvät lisäksi erinomaisesti polymeeriseoksiin. 

Polyesteripohjaisten TPU:jen huono puoli on niissä tapahtuva voimakas hydrolyysi. [23] 

Polyeetteripohjaisten TPU:jen ominaispaino on vähän kahta muuta luokkaa pienempi. Ne 

tarjoavat hyvän joustavuuden jo matalilla lämpötiloilla samalla kestäen hyvin kulumista ja 

säilyttäen hyvän vetolujuuden. Niiden ominaisuuksiin kuuluu lisäksi suoja mikrobeja vastaan ja 

voimakas kyky vastustaa hydrolyysia eli ne ovat käyttökelpoisia kosteissa ympäristöissä. [23] 
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Polykaprolaktoni pohjaiset TPU:t ovat uudempia ja vielä kehitteillä olevia polymeerejä. Niillä 

on esteripohjaisten lailla luontaista kovuutta ja kestävyyttä ja lisäksi suorituskykyä matalissa 

lämpötiloissa ja verrattain korkea kyky vastustaa hydrolyysia. Ne ovat ideaalisia raaka-aineita 

hydraulisiin ja pneumaattisiin tiivisteisiin. [23] 

3.3 TPU:n valmistus 

TPU:n valmistuksessa isosyaniitti reagoi ensin lyhytketjuisen diolin kanssa muodostaen 

uretaani-ryhmän, joka on samalla TPU:n kova segmentti. Muodostunut molekyylirakenne 

reagoi edelleen pehmeänä segmenttinä toimivan polyolin kanssa, jolloin TPU saa lopullisen 

muotonsa. [26] Kuvassa 14. on esitetty TPU:n valmistuksessa tapahtuva kemiallinen reaktio. 

 

Kuva 14. TPU:n valmistuksessa tapahtuva kemiallinen reaktio [26] 

TPU:jen valmistuksessa valittava prosessivaihtoehto riippuu polymeerin jatkokäsittelyssä 

vaadituista ominaisuuksista. Valmistus voi olla joko jatkuva- tai panosprosessi. Prosessi voi olla 

lisäksi joko yksivaiheinen tai sisältää monta eri vaihetta. Teollisuudessa suositaan jatkuvia 

valmistusprosesseja, sillä panosprosessissa reaktioajat ovat jopa yhdestä kahteen tuntia. Kaksi 

teollisuudessa eniten käytettyä valmistusprosessia ovat nimeltään liukuhihna- ja 

ekstruusiomenetelmä. [27] 

Liukuhihnamenetelmässä valmistetaan ensin esipolymeeri polyolista ja isosyaniitista alle 100 

°C lämpötilassa. Saatu esiseos pumpataan sekoittimeen, jossa siihen lisätään lyhytketjuinen 

dioli. Syntynyt seos syötetään liukuhihnalle, jossa sen annetaan reagoida jopa 130 °C 

lämpötilassa 1-2 tuntia. Pitkä reaktioaika on tämän tavan ekonominen heikkous. [27] 

Ekstruusiomenetelmässä TPU:n raaka-aineet syötetään ekstruuderille joko erikseen tai 

valmiiksi sekoitettuna. Ekstruuderilta saatu TPU-nauha jäähdytetään ja leikataan. Tämän tavan 

heikkous on, ettei valmistettu TPU kelpaa laadultaan kaikkiin jatkokäsittelyihin. [27] 
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3.4 Kosteuden vaikutukset TPU:iin 

Polyalkeeneja lukuun ottamatta lähes kaikilla polymeereilla on jonkinasteisia poolisia 

ominaisuuksia. Poolisuus polymeereillä tarkoittaa, että ne voivat absorboida kosteutta 

ilmakehästä. Polymeerien hygroskooppisista ominaisuuksista riippuen sisäisen kosteuden 

vaikutukset voivat olla kosmeettisia tai rakenteellisia. Polymeerien absorboiman kosteuden 

osuus vaihtelee suuresti. Vähän pooliset polymeerit kuten PPE pystyvät absorboimaan vain 0,07 

% kosteuspitoisuuden. Voimakkaasti pooliset polymeerit kuten nylon voivat taas absorboida 

jopa 9 % kosteuspitoisuuden. [4] 

 Happea, typpeä tai rikkiä sisältävät polymeerit absorboivat helposti kosteutta polymeerin 

rakenteessa molekyylien välillä olevien vetysidoksien takia. Kondensaatioreaktiolla valmistetut 

polymeerit ovat erityisen alttiita hydrolyysireaktiolle korkeissa lämpötiloissa. 

Polykondensaatiossa lähtöaineista muodostetaan polymeerille ominainen toistuva yksikkö ja 

osassa reaktioista sivutuotteena muodostuu moolimassaltaan pieni molekyyli esimerkiksi vesi 

tai alkoholi. Koska kyseessä on tasapainoreaktio ja muodostuneen polymeerin ominaispaino on 

mahdollista sivutuotetta suurempi, reaktio saadaan jatkuvaksi poistamalla sivutuotetta 

reaktorista, ettei tasapainoa saavuteta. Polykondensaatioreaktiolla valmistetun polymeerin 

altistuessa voimakkaalle tai pitkäaikaiselle kuumuudelle ja kosteudelle sen molekyylirakenteen 

on mahdollista vaurioitua, mikä johtaa ominaispainon alenemiseen ja ominaisuuksien kuten 

lujuuden heikkenemiseen. [28] 

Taulukko IV. Sisäisen kosteuden vaikutukset eri polymeereille [4] 

Hydrofobiset Hygroskooppiset: Kosmeettiset Hygroskooppiset: Rakenteelliset 

PE ABS PET, PES 

PP SAN PC 

PS Akryyli Nailon 

Butadieeni PPE, HIPS PBT 

PMP PPS, POM, PVC PU, PLA, PI 
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Taulukosta IV havaitaan, että TPU:lle kosteuden hygroskooppiset vaikutukset ovat 

rakenteellisia eli kosteus vaikuttaa polymeerin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Sulatusprosessissa jo 0,07 % kosteus voi aiheuttaa kosmeettisia ongelmia. Suurin osa 

hygroskooppisista polymeereistä, joissa kosteuden aiheuttamat ongelmat ovat kosmeettisia, 

voidaan kuitenkin prosessoida kosteuspitoisuuden ollessa 0,05-0,10 %. Polymeerejä, joissa 

kosteuden aiheuttamat vaikutukset ovat rakenteellisia ja ominaisuuksiin vaikuttavia, ei tulisi 

käsitellä prosessissa kosteuspitoisuuden ollessa yli 0,02 %. Näille polymeereille sopiva 

kosteuspitoisuus riippuu aineen ominaisuuksien lisäksi prosessiparametreista. [4] 

TPU:lle sisäinen kosteus on tärkeä poistaa ennen prosessointia. Jos TPU prosessoidaan 

kosteana, se vahingoittuu peruuttamattomasti. TPU:ta ei ole mahdollista sen jälkeen kuivata 

jälkeenpäin tai uudelleen prosessoida. Korotetuissa prosessilämpötiloissa TPU:n lähtöaine 

isosyaniitti reagoi veden kanssa muodostaen hiilidioksidia, joka aiheuttaa valmistettuun 

lopputuotteeseen vaahtoutumista ja kuplimista. [29] 

TPU:n valmistajat ohjeistavat yleensä, ettei polymeeriä tulisi prosessoida valamisessa yli 0,05 

% kosteuspitoisuudessa ja ekstruusiossa kosteuspitoisuuden ei tulisi ylittää 0,02 % pitoisuutta. 

Kuitenkin näidenkin pitoisuusvaatimusten täyttyessä sisäisellä kosteudella on negatiivisia 

vaikutuksia TPU:n fysikaalisiin ominaisuuksiin, jolloin lopputuotteen ominaisuudet eivät ole 

parhaita mahdollisia. Sisäinen kosteus saattaa vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksista 

esimerkiksi iskunkestävyyteen, elastisuuteen ja vetolujuuteen. [29] Kuvassa 15. on esitetty 

TPU:n sisäisen kosteuden vaikutus painehäviöön lämpötilan noustessa prosessoitaessa sitä 

ekstruusion avulla. Painehäviö saattaa vaikuttaa lopputuotteen edellä mainittuihin 

ominaisuuksiin. [30] 



24 
 

 

Kuva 15. TPU:n kosteuspitoisuuden vaikutus ekstruusion painehäviöön lämpötilan noustessa 

[30] 

TPU: n sisäinen kosteus lyhentää lisäksi polymeerin hajoamisaikaa. Aromaattiset TPU:t alkavat 

hajota 150 °C lämpötilassa ja alifaattiset välillä 160-180 °C. Nämä lämpötilat ovat yleensä 

prosessilämpötilaa pienempiä eli kosteuden vaikutuksesta hajoamisaika lyhenee. [30] Kuvassa 

16. on esitelty kosteuden vaikutus aromaattisten TPU:den hajoamisaikaan lämpötilan noustessa. 

Nähdään, että vaikutus on merkittävä ja se tulisi huomioida TPU:ta prosessoitaessa. 
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Kuva 16. Kosteuden vaikutus aromaattisten TPU:jen hajoamisaikaan [30] 

4. Polymeerien kuivaus 

Tässä kappaleessa käsitellään polymeerien kuivauksen perusperiaatteet. Edellä on perustellen 

todettu, että TPU tarvitsee kuivatuksen ennen sen prosessointia kompaundoinnissa. Kappaleessa 

esitellään siis TPU:n kuivauksessa huomioitavia yksityiskohtia ja pyritään esittelemään sille 

sopiva kuivainvaihtoehto. Seuraavissa alakappaleissa on tarkoitus esittää valitun kuivaimen 

ominaispiirteitä ja muita mahdollisia kuivaimia. 

Muoviteollisuudessa kuivataan tyypillisesti kaikki polyesterit ja muut kondensaatioreaktion 

avulla valmistetut polymeerit. TPU valmistetaan askelpolymeroinnilla, jossa yhtenä raaka-

aineista voidaan käyttää estereitä, joten kuivaukselle on tarvetta. Hygroskooppisten 

ominaisuuksien takia nämä polymeerit absorboivat vesimolekyyleja rakenteeseensa. 

Vesimolekyylit muodostavat vetysidoksia polymeerien kanssa, jotka ovat 

polymeerimolekyylien välisiä vuorovaikutuksia huomattavasti voimakkaampia. Näin 

muodostuneet vetysidokset voivat toimia pehmittimien tavoin heikentämällä polymeeriketjujen 

välisiä vuorovaikutuksia ja siten heikentävät polymeerien fysikaalisia ja kemiallisia 

ominaisuuksia. Tämä havaitaan esimerkiksi vetolujuuden laskuna ja iskunkestävyyden 
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heikkenemisenä. [31] Polymeerien kuivaimille yhteinen toimintaperiaate on luoda 

polymeerigranulaattien ja niitä ympäröivän ilman välille suuri kosteuspitoisuusgradientti. [32] 

4.1 TPU:n kuivaus 

Kuivaus on olennainen osa TPU:n tehokkaassa prosessoinnissa. Varmin tapa prosessoida 

TPU:sta paras mahdollinen lopputuote on kuivata se alle 0,02 % kosteuspitoisuuteen. Jos 

kosteuspitoisuutta ei voida mitata, yleinen ohje kuivaukselle on esitelty taulukossa V. 

Kuivausajat ja –lämpötila ovat riippuvaisia TPU:n kovuudesta. [33] TPU:n kovuus on esitetty 

taulukossa V polymeereille tyypillisellä A/D Shore kovuusmitta-asteikolla, jossa A on 

pehmeille polymeereille ja D on koville polymeereille tarkoitettu asteikko. 

Taulukko V. TPU:n kuivausajat ja -lämpötilat [33] 

Kovuus Kuivausaika Kuivauslämpötila 

    Kiertoilmakuivain Kuivailmakuivain 

Shore A75-A90 3-4 h 100-110°C 80-90°C 

yli Shore A90 3-4 h 100-120°C 90-120°C 

 

TPU:en kuivauksessa tulee lisäksi huomioida se, että ilmalle altistuessa kuivattu TPU alkaa 

uudelleen absorboida ilman kosteutta. Kuvassa 17. on esitelty kuivattujen eetteri- ja 

esteripohjaisten Covestron TPU granulaattien kosteuspitoisuuden kasvu ilmalle altistuessa. [32] 
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Kuva 17. Covestron eetteri- ja esteripohjaisten TPU granulaattien absorboima kosteuspitoisuus 

ajan funktiona (23°C/50% r.h) [32] 

Kuvasta 17 nähdään, että TPU:n kosteuspitoisuus kasvaa pehmeän segmentin rakenteesta 

riippumatta yli prosessoinnille suositellun kosteuspitoisuuden (0,05 %) hyvin lyhyessä ajassa. 

TPU:ta ei siis tule päästää ilman kanssa kosketukseen kuivauksen jälkeen. Kuvasta 18. nähdään 

vaadittu säilytysaika ilmakosketuksessa, joka vaaditaan samoille Covestron TPU granulaateille 

suositellun kosteuspitoisuuden ylittämiseksi. Säilytysajat ovat eetteripohjaiselle TPU:lle alle 5 

minuuttia ja esteripohjaiselle TPU:lle noin 8 minuuttia. 
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Kuva 18. Covestron eetteri- ja esteripohjaisten TPU granulaattien säilytysaika, jossa 

prosessoinnille suositeltu kosteuspitoisuus ylitetään (23°C/50% r.h) [32] 

4.2 Absorptiokuivaimet 

Edellä on osoitettu, että TPU granulaatit tarvitsevat kuivausta ennen niiden prosessointia 

esimerkiksi ekstruusiossa. Granulaatteja ei tule lisäksi päästää ilman kanssa kosketuksiin enää 

kuivauksen jälkeen. Yksi nämä vaatimukset täyttävistä kuivaintyypeistä on absorptiokuivaimet 

(Desiccant dryers). [34] 

Absorptiokuivaimissa kuivaukseen käytetty kiertoilma ohjataan kuivausainepedin läpi, jolloin 

siihen absorboituu vesimolekyylejä ilmasta. Absorptiokuivaimissa on aina useampi kuin yksi 

kuivausainepeti. Kun käytössä olevan pedin kuivausaine on lähes kylläinen veden suhteen, 

kiertoilma ohjataan toiseen petiin, jolloin kylläisen pedin kuivausaine voidaan regeneroida. [35] 

Kuivattu ilma lämmitetään kuivattavalle polymeerille ominaiseen lämpötilaan ja puhalletaan 

kuivaushopperin pohjalta. Ilma kuumentaa hopperissa olevat granulaatit rikkoen niissä 

polymeeri- ja vesimolekyylien välillä olevat vetysidokset. Polymeerien ja ilman välillä olevan 

kosteuspitoisuuseron takia granulaatin pinnalla olevan kosteuden ja ilman välillä tapahtuu 

diffuusio, kosteuden siirtyessä ilmaan. [34] 
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Absorptiokuivaimissa kuivaajien toiminnalle tyypillinen ilman ja granulaattien välinen 

kosteusero saadaan aikaiseksi kuivausilmakierrolla molekylaarista kokoluokkaa olevan filtterin 

läpi, joka kuivaa ilmaa laskien sen kastepisteen teollisuudelle standardiin -40 °C lämpötilaan. 

[32] Kuvassa 19 on esitelty absorptiokuivaimen rakenne ja kuivausilman kiertokulku. 

Kiertoilma kulkee kuivaushopperin pohjalta filtterin kautta kuivauspedeille ja kuivattuna 

takaisin hopperin pohjalla. Kuvasta 19. nähdään lisäksi kuivausainepedeiltä lähtevä erillinen 

kierto, joka on tarkoitettu kuivausaineen regenerointiin. 

 

Kuva 19. Absorptiokuivaimen rakenne ja ilman kiertokulku kuivaimessa [31] 

Absorptiokuivaimet voidaan jakaa rakenteensa puolesta kahteen päätyyppiin. Kuivaimia on 

lämmitettyinä ja lämmittämättöminä. Lämmitetyissä kuivaimissa ulkoista lämpöä 

hyödynnetään veden erottamisessa kuivausaineesta. Lämmittämättömissä kuivaimissa veden 

erotus kuivausaineesta tapahtuu samassa kuivaimessa kuivatun kiertoilman avulla. 

Lämmittämättömien kuivaimien suurin vahvuus verrattuna lämmitettyihin onkin se, etteivät ne 

ole täysin riippuvaisia ulkoisista palveluista kuten höyrystä, sähköstä tai kaasuista. [35] 
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TPU granulaattien kuivauksessa absorptiokuivaimilla kuivausaika ja –lämpötila ovat 

riippuvaisia granulaattien tiheydestä. Pehmeille granulaateille kuivauslämpötila on välillä 71-

77 °C ja kovemmille välillä 91-97 °C kuivausajan ollessa 2-4 tuntia. TPU granulaattien sisäisen 

kosteuspitoisuuden tulisi olla näillä prosessiparametreilla suoritetun kuivauksen jälkeen alle 

0,003 %, mikä riittää hyvin granulaattien prosessointiin esimerkiksi ekstruusiossa. [36] Edellä 

mainittujen ominaisuuksien takia absorptiokuivaimet olisivat sopivin prosessivaihtoehto TPU 

granulaattien kuivaukseen. 

4.3 Muut kuivaimet 

Absorptiokuivaimen lisäksi TPU:n ja muiden polymeerien kuivaukseen on käytettävissä useita 

eri kuivaintyyppejä. Polymeerien kuivaukseen voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia muita 

ilmakuivaimia, kuumailmakuivaimia, roottorikuivaimia, vakuumikuivamia ja 

paineilmakuivaimia. [35, 37] 

Ilmakuivaimille (Dehumidifying Dryers) tyypillinen käyttökohde on polymeerien kuivaus 

ennen prosessointia. Ilma ohjataan sitä kuivaavan petiin, josta se voidaan ohjata polymeerin 

kuivaushopperiin. Ilma lämmitetään polymeerille ominaiseen lämpötilaan, joka ei vaurioita sen 

rakennetta, mutta on riittävä sen kuivaamiseen. Tämä kuuma ja kuivattu ilma rikkoo 

polymeerin- ja vesimolekyylien välisiä vetysidoksia, jolloin polymeeri kuivuu. Veden 

absorboinut ilma ohjataan kierrolla takaisin sitä kuivaavalle pedille, josta se voidaan uudestaan 

käyttää. Tämän kaltainen kierto on näille kuivaimille yhteinen piirre. [37] Erona näissä 

kuivaimissa on ilmaa kuivaavan pedin sisältö, joka voi sisältää erilaisia kemikaaleja esimerkiksi 

kalsium- ja litiumkloridia tai petiin voi olla yhdistetty membraanisuodattimia. Erona on lisäksi 

tapa, millä kyllästynyt peti kuivataan, kuten lämmittämällä tai kiertoilmalla. [35] 

Kuumailmakuivaimet (Hot Air Dryers) on suunniteltu kuivaamaan polymeerit lämmön avulla 

ennen prosessointia. Tämä kuivaintyyppi on erityisen hyödyllinen, kun polymeerit on varastoitu 

kylmässä esimerkiksi pihalla ja tuodaan sisälle kosteisiin olosuhteisiin prosessoitavaksi. 

Kuumailmakuivaimilla on mahdollista säätää polymeerin lämpötila tarkasti käytettävälle 

prosessille sopivaksi. Kuivain rakentuu hyvin eristetystä hopperista, johon on kiinnitetty 
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puhallin ja lämmitin. Kuuma ilma ohjataan polymeeri granulaattien läpi ja vedellä kyllästetty 

ilma haihtuu ilmakehään. [37] 

Edellä mainitut kuivaintyypit soveltuvat molemmat TPU:n kuivaukseen. Kuvassa 15 on esitetty 

kosteuspitoisuuden lasku ajan suhteen kuivattaessa Covestron TPU granulaatteja kiertoilma- ja 

kuumailmakuivaimilla. Kuvasta 20. havaitaan, että kuumailmakuivain laskee TPU:n sisäisen 

kosteuspitoisuuden prosessoinnille riittävään alle 0,05 % pitoisuuteen kiertoilmakuivainta 

nopeammin. Kuumailmakuivaimella aikaa kuluu noin 45 minuuttia ja kiertoilmakuivaimella 

noin 75 minuuttia. [32] 

 

 

Kuva 20. Covestron TPU granulaattien kuivaus kiertoilma ja kuumailmakuivaimilla ajan 

funktiona [32] 

Polymeerien kuivaukseen käytetään myös niin sanottuja roottorikuivaimia (Rotary Wheel 

Dryers). Roottorikuivaimet hyödyntävät sylinterin sisällä pyörivää ratasta, joka syöttää 

käytettävää kuivausainetta jatkuvalla syötöllä kuivaukseen. Roottori kuivaimien etuna on 

kuivausaineen jatkuva kuivaaminen käytön aikana, jolloin kuivausaineen käyttöikä pitenee. 

Roottorikuivaimille tyypillistä on myös mahdollisuus kastepisteen tarkalle valitsemiselle. 

Muissa kuivaimissa kastepiste on kuivauksen alussa pienempi, mutta kasvaa prosessin aikana. 
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Tämä roottorikuivaimien erityispiirre on erittäin hyödyllinen, sillä se estää polymeerien 

liiallisen kuivumisen. Roottorikuivaimet on suunniteltu vähentämään energian kulutusta 

kuivausprosessissa. [37] 

Vakuumikuivaimissa (Vacuum Dryers) polymeerien kuivausta tehostetaan luomalla 

kuivaimeen vakuumi, joka laskee veden kiehumispisteen 100 °C asteesta jopa 56 °C asteeseen. 

Vakuumikuivaimet voivat lyhentää polymeerien kuivausajan jopa kuudesosaan muiden 

kuivainten vaatimasta ajasta. Lyhennetty kuivausaika vähentää riskiä polymeerirakenteen 

hajoamisesta, sillä sitä ei altisteta suurille lämpötiloille niin pitkäksi aikaa. Vakuumikuivaimet 

eivät lisäksi hyödynnä kuivauksessa kuivausaineita. Tämä luo ekonomista hyötyä, koska 

kuivausaineita ei tarvitse hankkia, eikä kuivausaineen regenerointiin kulu aikaa eikä energiaa. 

Vakuumikuivaimissa vakuumin luomiseen kuluu silti huomattava määrä energiaa, mikä tulee 

ottaa huomioon prosessin kokonaiskustannuksia laskiessa. [37] 

Paineilmakuivaimet ovat kevyitä ja kompakteja laitteistoja, jotka on tarkoitettu yhdistettäviksi 

polymeerin prosessoinnin syöttöihin. Paineilmakuivaimet on tarkoitettu pienille 

prosessivirroille. Niissä on muiden kuivaimien tavoin kaksi vuorottelevaa ilman kuivauspetiä, 

mutta erona muihin kuivaimiin on se, että kuivaimessa kiertävä ilmavirta luodaan paineilman 

avulla. [37] 

5. Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suorittaa vertailu kompaundoinnissa käytettävien 

laitteistojen hyvistä ja huonoista puolista muoviteollisuudessa ja selvittää TPU:n sisäisen 

kosteuden vaikutukset kompaundoinnin lopputuotteeseen. Työssä keskityttiin vertailemaan 

kompaundoinnin olennaisimpia osia eli ekstruudereita ja granulaattoreita. Ekstruudereissa 

muoviteollisuuteen soveltuvin laitteistotyyppi on sekoitusominaisuuksien takia samaan 

suuntaan pyörivät kaksiruuviekstruuderit. Granulaattoreissa muoviteollisuuteen soveltuvin 

laitteistotyyppi on vedenalaiset granulaattorit, sillä ne soveltuvat suurimmalle määrälle 

termoplastisia polymeerejä. Kuitenkaan vahvasti hygroskooppisille polymeereille, kuten TPU, 

vedenalainen granulaattori ei välttämättä ole sopivin laitteistotyyppi, vaan näissä tapauksissa se 

on nauhagranulaattori. Kompaundointilaitteistoja hankittaessa ei voida kuitenkaan päätyä näin 
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yksinkertaiseen lopputulokseen, sillä laitteiston valintaan liittyviä muuttujia on niin paljon. 

Kompaundointilaitteistot suunnitellaan aina käyttäjän vaatimuksien mukaan. 

Työssä selvisi perustellusti, että TPU:n sisäisen kosteuden vaikutukset kompaundoinnin 

lopputuotteeseen ovat rakenteellisia eli kuivaukselle ennen prosessointia on tarvetta. TPU:lle 

sopivia kuivaimia on useita, mutta kapasiteetti ja tekniset ominaisuudet huomioituna sopivin 

kuivaintyyppi on absorptiokuivain. Silti esimerkiksi kiertoilma- ja kuivailmakuivaimet 

soveltuvat myös hyvin TPU:n kuivaukseen eli vaihtoehtoja on. 

Työn aihe vaatii lisää tutkimusta etenkin TPU:n kosteuspitoisuusrajojen osalta. Yleisenä 

kosteuden rajapitoisuutena onnistuneelle kompaundoinnille pidetään 0,05 %, mutta sen 

alapuolellakin absorboidulla kosteudella on vaikutusta kompaundoinnin lopputuotteeseen. 

Tulisi selvittää, minkälaisia nämä vaikutukset ovat ja millä kosteuspitoisuudella niitä ei enää 

esiinny. Lisäksi kompaundointilaitteistoihin liittyen selvitettäviä asioita olisi esimerkiksi 

ekstruudereiden ja granulaattoreiden yhteensopivuus. Työssä on arvioitu muoviteollisuuden 

kannalta tehokkaimmat ja monipuolisimmat laitteistot, mutta ei ole huomioitu ovatko ne samaan 

prosessiin yhteensopivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. Lähteet 

[1] Polyvision inc. 2018. “What is Thermoplastic Compounding?” [Verkossa]. [Viitattu 

4.2.2018]. Saatavissa: http://www.polyvisions.com/what-is-thermoplastic-compounding/ 

[2] Statista. 2018. “Revenue of plastic & resin manufacturing (NAICS 32521) in the United 

States from 2009 to 2014 (in billion U.S. dollars)” [Verkossa]. [Viitattu 4.2.2018]. Saatavissa: 

https://www.statista.com/statistics/291192/revenue-of-plastic-and-resin-manufacturing-in-the-

us/ 

[3] Grand view research, 2017. “Plastic Compounding Market Analysis By Product 

(Polyethylene, Polypropylene, TPV, TPO, PVC, Polystyrene, PET, PBT, Polyamide, 

Polycarbonate, ABS), By Application, And Segment Forecasts, 2014 – 2026” [Verkossa]. 

[Viitattu 4.2.2018]. Saatavissa: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/plastic-

compounding-market 

[4] Sepe, M., 2014. “Why (and What) You Need to Dry” [Verkossa]. [Viitattu 16.2.2018] 

Saatavissa: Plastics Technology https://www.ptonline.com/articles/why-and-what-you-need-

to-dry 

[5] Utracki, A., 2017. “Optimize Feeding to Get More Money in Twin-Screw Compounding” 

[Verkossa]. [Viitattu 14.2.2017]. Saatavissa: Plastics Technology 

https://www.ptonline.com/articles/optimize-feeding-to-make-more-money-in-twin-screw-

compounding 

[6] Seppälä, J., 2001. Polymeeriteknologian perusteet. Helsinki: Otatieto Oy. s. 242-245. 

ISBN 951-672-250-4 

[7] Coperion. Extruders & Compounding Machines. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 24.2.2018]. 

Saatavissa: https://www.coperion.com/en/products-services/extruders-compounding-

machines/ 

[8] Kurri, V. Malén, T. Sandell, R. & Virtanen M., 2002. Muovitekniikan perusteet. 4. painos. 

Helsinki: Edita Prima Oy, s. 100-108. ISBN 978-952-13-1584-8 

[9] Kohlgüber, K. Wiedmann, W., 2008. Co-Rotating Twin-Screw Extruders. Munich: Oswald 

Immel. s. 59. ISBN 978-3-446-41372-6 

[10] Shah, A. Gupta, M., 2004. ”COMPARISION OF THE FLOW IN CO-ROTATING AND 

COUNTER-ROTATING TWINSCREW EXTRUDERS” Michigan Technological University 

[Verkossa]. [Viitattu 3.3.2018]. Saatavissa: 

https://plasticflow.com/papers/ANTEC04_twinscrews.pdf 

[11] Coperion. STS Mc¹¹ Compounder. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 6.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.coperion.com/en/products-services/extruders-compounding-machines/sts-mc11-

compounder/ 



35 
 

[12] Toshiba Machine. Twin Screw Extruders Specification. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 

6.3.2018]. Saatavissa: http://www.toshiba-

machine.co.jp/en/product/oshidashi/lineup/nijiku/siyo.html 

[13] Leistritz. ZSE 50 MAXX - twin screw extruder. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 6.3.2018]. 

Saatavissa: https://extruders.leistritz.com/en/extruders-systems/zse-maxx-series/zse-50-

maxx.html 

[14] King, J., 2017. ” Purchasing Industrial Equipment: Calculating the Return on Investment 

(ROI)” [Verkossa]. [Viitattu 6.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.canadaone.com/topics/money/purchasing-industrial-equipment-calculating-the-

return-on-investment.html 

[15] Markarian, J., 2004. Plastics, Additives and Compounding:  

Pelletizing: choosing an appropriate method. 6(4), s.22-26. 

 

[16] Haisiextrusion. Shoe sole underwater pelletizer. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 10.3.2018]. 

Saatavissa: https://www.alibaba.com/product-detail/shoe-sole-underwater-

pelletizer_1912077834.html?spm=a2700.7724857.main07.21.466a47a3FQm7zZ  

[17] GEA Granulation Technologies. Multipurpose Process Solutions for Solid Dosage Forms. 

[Verkossa]. 2018. [Viitattu 10.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.gea.com/en/binaries/granulation-technology-brochure-2015-06-EN_tcm11-

16278.pdf  

[18] Bell, J., 2015. “From Extruder to Pelletizer: What Happens in Between Influences 

Quality” [Verkossa]. [Viitattu 10.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.ptonline.com/articles/from-extruder-to-pelletizer-what-happens-in-between-

influences-quality 

[19] Gala Industries. Pellet processing systems for the plastic industry. [Verkossa]. 2018. 

[Viitattu: 11.3.2018]. Saatavissa: https://www.gala-

industries.com/us/pdf/Pelletizer%20ENGLISH.pdf 

[20] Bay Plastic Machinery. Pelletizing technology. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 11.3.2018]. 

Saatavissa: http://bayplasticsmachinery.com/wp-content/uploads/2015/11/BPM-Training.pdf 

[21] Mueller, H., 2011. ” How to Select the Right Pelletizer” [Verkossa]. [Viitattu 9.3.2018]. 

Saatavissa: https://www.ptonline.com/articles/how-to-select-the-right-pelletizer 

[22] Elastollan. Thermoplastic Polyurethane Elastomers. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 

12.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.polyurethanes.basf.de/pu/solutions/en/function/conversions:/publish/content/group

/Arbeitsgebiete_und_Produkte/Thermoplastische_Spezialelastomere/Infomaterial/elastollan_m

aterial_uk.pdf  



36 
 

[23] Huntsman. A guide to thermoplastic polyurethanes. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 

12.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.huntsman.com/polyurethanes/Media%20Library/global/files/guide_tpu.pdf  

[24] Crawford, R.J., Plastic Engineering. 3. painos, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998. s. 

3-4 

[25] Lubrizol. What is Thermoplastic Polyurethane. [Verkossa]. 2018. [Viitattu 15.3.2018]. 

Saatavissa: https://www.lubrizol.com/Engineered-Polymers/Overview/What-is-TPU 

[26] Conference: XIV Brazilian MRS meeting. Modifying a thermoplastic polyurethane for 

improving the bonding performance in an adhesive technical process. At Rio de Janeiro, 

Brazil sep. 2016. 

  

[27] Saksa. US5567791A. 1994. Process for the continuous production of thermoplastic 

polyurethane elastomers. Bayer AG.  

[28] Giles, H. Wagner, J. & Mount E., 2004. The Definitive Processing Guide and Handbook 

Extrusion. 2.painos. William Andrew. s.399-408. 

[29] Edgar, C., 2009. “Optimizing the Processing of Thermoplastic Polyurethanes (TPUs) for 

Maximum Results” [Verkossa]. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.mdtmag.com/article/2009/03/optimizing-processing-thermoplastic-

polyurethanes-tpus-maximum-results 

[30] Lubrizol. Drying of Medical Grade Thermoplastic Polyurethanes. [Verkossa]. 2018. 

[Viitattu 14.3.2018]. Saatavissa: https://www.lubrizol.com/Life-Sciences/Forms/Drying-of-

Medical-Grade-TPUs  

[31] Plastics Technology. ”Drying polymers” [Verkossa]. 2018. [Viitattu 22.3.2018]. 

Saatavissa: https://www.ptonline.com/knowledgecenter/Clear-Engineering-

Polymers/Processing-polymers/Drying-polymers 

[32] Covestro. Processing of TPU by Extrusion and Special Processes. [Verkossa]. 2018. 

[Viitattu 15.3.2018]. Saatavissa: https://www.tpu.covestro.com/Library/Brochures.aspx 

[33] Foster Corporation.  Thermoplastic Polyurethane (TPU) Processing Guide. [Verkossa]. 

2018. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.fostercomp.com/sites/default/files/pdf/Foster%20TPU%20Processing%20Guidelin

es.pdf 

[34] Shaffer, R. Jamison, J., ”How Dryers Work” [Verkossa]. 2018. [Viitattu 22.3.2018]. 

Saatavissa: http://www.conairgroup.com/assets/Knowledge-

Center/Whitepapers/Drying/Conair-HowDryersWork.pdf 

[35] Fish, A., 2013. “Choosing the Right Compressed Air Dryer for Your Application” 

[Verkossa]. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa: http://blog.parker.com/choosing-the-right-

compressed-air-dryer-for-your-application 



37 
 

[36] Southland Polymers. 2009. TPU Injection Mold Processing Guide: The Short Version. 

[Verkossa]. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa:  

http://www.southlandpolymers.com/pdf/wanthane/TPU_Processing-Guide.pdf 

[37] British Plastics Federation. “Drying of Polymer (including Dehumidifying Dryers, Rotary 

Wheel Dryers, Low Pressure Dryers and Vacuum dryers)” [Verkossa]. 2018. [Viitattu 

22.3.2018]. Saatavissa: http://www.bpf.co.uk/plastipedia/processes/Drying_of_Polymer.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


