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1 Johdanto 

Kemianteollisuuden prosesseissa toimitaan monesti turvallisuuden kannalta 

haastavien aineiden parissa, mahdollisesti myös normaaliolosuhteita 

korkeammissa paineissa ja lämpötiloissa. Yleisimpiä vahinkojen aiheuttajia tällä 

teollisuuden alalla ovatkin perinteisesti palot, räjähdykset ja kemikaalivuodot. 

Palo voi aiheuttaa räjähdyksen ja räjähdys palon, sekä molemmista näistä voi 

seurata kemikaalivuoto. Tässä työssä keskitytään ensisijaisesti palojen ja 

räjähdysten syntyedellytysten ymmärtämiseen ja niiden ehkäisyyn, sekä otetaan 

yleisellä tasolla kantaa mahdollisten onnettomuuksien seurausten minimoimiseksi 

suunnittelun keinoin.  

Soveltavassa osassa perehdytään tarkemmin koelaitteistoon, jota on kehitetty 

vetyperoksidin valmistukseen suorahapetusmenetelmällä. Prosessissa happikaasu 

liuotetaan liuottimena toimivaan metanoliin erillisessä kyllästyssäiliössä,  minkä 

jälkeen liuos johdetaan edelleen mikroreaktoriin. Reaktoriin johdetaan myös 

vetykaasua, joka reagoi katalyytin läsnä ollessa liuoksen hapen kanssa 

muodostaen vetyperoksidia. Prosessi on perusperiaatteeltaan melko 

yksinkertainen ja suoraviivainen, mutta siihen liittyy erityisesti vedyn ja hapen 

räjähdysherkän seoksen vuoksi vielä monia turvallisuuden kannalta erityistä 

huomiota vaativia seikkoja. Prosessin intensifioinnilla, tässä tapauksessa 

mikroreaktorin ja pienten tilavuusvirtojen käytöllä voidaan kuitenkin osaltaan 

vastata näihin turvallisuushaasteisiin. Työssä keskitytään tarkastelemaan edellä 

kuvatun prosessin ainevirtoihin liittyviä turvallisuusriskejä normaali- ja 

poikkeamatilanteissa, sekä käsitellään lyhyesti mikroreaktorin käytöllä 

perinteiseen reaktoriin verrattuna saavutettavia etuja.  

 

2 Syttyminen, palot ja räjähdykset 

Palo on kemiallinen reaktio jossa aine reagoi hapettimen kanssa vapauttaen 

energiaa. Jotta palo olisi mahdollinen, tulee läsnä olla ainakin kolme tekijää; 

palava aine, hapetin ja syttymislähde. Mikäli yksikin näistä elementeistä puuttuu, 

paloa ei käytännössä synny. Toisaalta edellä mainittujen osatekijöiden pitoisuudet 

ovat syttymisen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Mikäli syttymislähde ei sisällä 
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riittävän suurta energiamäärää tai aineen ja hapettimen pitoisuudet eivät ole 

sopivia, ei paloa synny vaikka kaikki elementit olisivatkin läsnä. [1] 

Taulukkoon I on koottu kirjassa Chemical Process Safety : Fundamentals with 

Applications [1] mainitut yleisimmin kemianteollisuudessa esiintyvät erityistä 

huomiota vaativat hapettimet ja palavat aineet, jotka voivat käytännössä olla 

kiintoaineita, kaasuja ja nesteitä, tai edellä mainittujen sekoituksia. 

Syttymislähteistä yleisimpiä ovat staattinen sähkö, kipinät, liekit ja kuumuus. [1] 

 

Taulukko I. Kemianteollisuuden palo- ja räjähdysturvallisuuden riskitekijöitä [1] 

  nesteet kaasut kiintoaineet 

Palava aine bensiini asetyleeni muovi 

 

asetoni propaani puupöly 

 

eetteri hiilimonoksidi kuidut 

 

pentaani vety metallipartikkelit 

Hapetin vetyperoksidi happi metalliperoksidit 

 

typpihappo fluori ammoniumnitraatti 

  perkloorihappo kloori   

 

Palo voi aiheuttaa räjähdyksen, räjähdys palon ja aina ei ole täysin selvää edes 

kummasta on kyse. Kemiallinen paloprosessi etenee suhteellisen hitaasti ja 

jatkuvasti, aiheuttaen vahinkoa ensisijaisesti lämpösäteilynsä ja tukahduttavan, 

sekä rakenteita tuhoavan luonteensa vuoksi. Räjähdys sen sijaan aiheuttaa nopean 

ja yhtäkkisen energianpurkauksen, joka etenee paineaaltona suurella nopeudella 

vahingoittaen suoraan tai välillisesti ihmisiä ja rakenteita. Räjähdyksen luonteesta 

johtuen sen voi aina kuulla, toisin kuin palon. Räjähdyksiin, toisin kuin paloihin, 

liittyy äkillisestä energian vapautumisesta johtuva paineen nousu ja kaasujen 

vapautuminen, mikä perustuu kemiallisissa räjähdyksissä palavan aineen ja 

hapettimen suureen kontaktipinta-alaan. Paloissa palavan aineen ja hapettimen 

rajapinta on yleensä selkeä, kun taas räjähdystä edeltää palavan aineen ja 

hapettimen tehokas sekoittuminen. Mitä tehokkaammin edellä mainitut 

sekoittuvat, sitä äkillisempi ja vahingoittavampi räjähdys yleensä on. [2] 
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Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin eri olomuodoissa esiintyvien 

aineiden syttymis- ja räjähdysedellytyksiä, sekä kriittisten tekijöiden, kuten 

lämpötilan, paineen ja seoksen pitoisuuden vaikutusta niihin. 

 

3 Nesteen leimahdus 

Prosessiteollisuuden paloturvallisuutta tarkasteltaessa on huomioitava aineet eri 

olomuodoissaan. Nesteen ominaisuuksista tärkeimpänä voidaan tässä yhteydessä 

pitää kullekin nesteelle ominaista leimahduspistettä FP (flash point). Nesteen 

leimahduspiste on alin mahdollinen lämpötila, jossa nesteen pinnasta normaali-

ilmanpaineessa erottuu niin paljon höyryä, että se muodostaa pinnan lähellä 

olevan ilman kanssa syttyvän höyry-ilmaseoksen. Nesteiden leimahduspisteitä on 

määritelty eri standardimenetelmillä ja tuloksia löytyy kirjallisuudesta 

taulukoituina. Määrityksessä käytetään yleisesti niin kutsuttua suljetun upokkaan 

menetelmää (esim. standardi ASTM D-56), mutta kirjallisuudesta löytyy myös 

avoimen upokkaan menetelmällä määritettyjä arvoja. Leimahduspiste eroaa 

tyypillisesti riippuen käytetystä menetelmästä, suljetun upokkaan menetelmän 

antaessa alhaisemmat leimahduspisteen arvot. Eroista johtuen tarkastelussa on 

selvitettävä aina myös mittausmenetelmä, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia. [3, 

4] 

Yksittäisen nesteen leimahduspisteen arvoja on määritetty melko kattavasti, mutta 

nesteseosten leimahduspiste voi olla alhaisempi kuin seoksen yksittäisellä 

komponentilla, mikä on huomioitava prosessin suunnittelussa ja 

turvallisuustarkasteluja tehtäessä. Mikäli nesteseos muodostuu useammasta kuin 

yhdestä leimahtavasta komponentista, on suositeltavaa määrittää seoksen 

todellinen leimahduspiste kokeellisesti. Mikäli taas seos muodostuu useammasta 

komponentista, mutta näistä vain yksi on syttyvä, voidaan seoksen leimahduspiste 

estimoida kun syttyvän komponentin leimahduspiste tunnetaan.[1, 4] 

Raoult’n lain mukaan leimahtavan komponentin höyrynpaine 
satp  seoksessa 

voidaan määrittää leimahdukseen vaadittavan leimahtavan aineen höyryn 

osapaineen p  avulla. Raoult’n laki on esitetty yhtälössä (1): 

satpxp       (1) 
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missä 
satp  leimahtavan aineen höyrynpaine seoksessa, [kPa] 

p  leimahtavan aineen höyryn osapaine leimahdus-

pisteessään, [kPa] 

 x  leimahtavan aineen mooliosuus seoksessa, [-]. [1] 

Yhtälö (1) saadaan leimahduspisteen määrityksessä haluttuun muotoon yhtälön 

(2) mukaisesti: 

x

p
p sat      (2) 

Kun leimahtavan aineen höyrynpaine 
satp  seoksessa tiedetään, voidaan seoksen 

leimahduspiste määrittää kuvaajasta jossa 
satp  on esitetty lämpötilan funktiona. 

[1] 

 

4 Kaasun syttyminen  

Leimahduspisteen ollessa olennaisin arvo nesteiden paloturvallisuutta 

arvioitaessa, muodostavat itsesyttymislämpötila, syttymisrajat ja 

minimisyttymisenergia kriittiset tarkastelukohteet kaasulle. Leimahduspisteen, 

syttymisrajojen ja itsesyttymislämpötilan keskinäinen riippuvuus on esitetty 

kuvassa 1. 
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Kuva 1. Syttymiseen vaikuttavien tekijöiden keskinäinen riippuvuus. [5] 

 

Kuvassa 1 esitettyjä suureita käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa, mutta 

tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että eri lähteet ilmoittavat usein hieman 

eri arvot kuvassa esitetyille suureille. Turvallisuussyistä tarkasteluun on syytä 

valita tarjolla olevista arvoista alhaisin leimahduspiste ja itsesyttymislämpötila, 

sekä laajin syttyvien pitoisuuksien alue.  

 

4.1 Itsesyttymislämpötila 

Itsesyttymislämpötila AIT (autoignition temperature), eli alin mahdollinen 

lämpötila, jonka saavutettuaan aine syttyy ja jatkaa palamistaan ilman 

ulkopuolista lämmönlähdettä, voi käytännössä määritellä järkevimmän 

toimintalämpötilan prosessille. Itsesyttymislämpötila riippuu kaasun 

konsentraatiosta, määrästä, systeemin paineesta, virtausolosuhteista ja 

mahdollisista läsnä olevista katalysoivista materiaaleista. Korkeilla ja vastaavasti 

hyvin matalilla pitoisuuksilla kaasujen itsesyttymislämpötila kasvaa, kun taas 

suuret tilavuudet, paineen nousu ja happikonsentraation nousu alentavat sitä. [1, 

4]  
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4.2 Syttymisrajat 

Lämpötilan ohella kaasu-ilma-seoksessa esiintyvä kaasun pitoisuus määrittelee 

syttymis- ja räjähdyspitoisuudet. Seos on palavaa alemman syttymisrajan LFL 

(lower flammable limit) ja ylemmän syttymisrajan UFL (upper flammable limit) 

väliin jäävillä pitoisuuksilla. Tämän alueen ulkopuolisilla pitoisuuksilla seos ei 

enää syty. Alemman syttymisrajan alapuolella seos on liian laihaa palaakseen ja 

ylemmän syttymisrajan yläpuolella liian rikasta. Syttymisrajat ilmoitetaan usein 

palavan aineen määränä ilmassa (tai toisinaan hapessa) tilavuusprosentteina, 

normaalipaineessa ja 20 °C:n tai 25 °C:n lämpötilassa. On syytä muistaa, että 

syttymispitoisuudet voivat poiketa merkittävästi normaaliolosuhteissa 

määritetyistä, mikäli paine tai lämpötila muuttuu. Paineen ja lämpötilan vaikutusta 

syttymiseen tarkastellaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. [4] 

 

4.2.1  Lämpötilan vaikutus syttymisrajoihin 

Yleensä lämpötilan nousu laajentaa syttyvien pitoisuuksien aluetta pienentäen 

alempaa ja kasvattaen ylempää syttymisrajaa. Lämpötilan lasku vastaavasti 

tyypillisesti supistaa syttyvien pitoisuuksien aluetta. [4]  

Kaasujen syttymisrajojen lämpötilariippuvuuksille on määritetty kokeellisesti 

yhtälöt. Alemman syttymisrajan lämpötilariippuvuus on esitetty yhtälössä (3):  

 














c

T
H

T
LFLLFL

2575,0
125   (3) 

missä cH  palon nettoentalpia, [kcal/mol] 

 T  lämpötila, [°C] 

 25LFL  aineen alempi syttymisraja 25 °C lämpötilassa, [til -%] 

 TLFL  aineen alempi syttymisraja lämpötilassa T, [til -%]. [1] 

Vastaavasti ylemmälle syttymisrajalle pätee yhtälö (4): 

 
 















c

T
H

T
UFLUFL

2575,0
125   (4) 
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missä 25UFL  aineen ylempi syttymisraja 25 °C lämpötilassa, [til -%] 

 TUFL  aineen ylempi syttymisraja lämpötilassa T, [til -%]. [1] 

 

4.2.2  Paineen vaikutus syttymisrajoihin 

Paineen muutos vaikuttaa hyvin vähän alempaan syttymisrajaan, käytännössä näin 

on vain hyvin alhaisilla paineilla, kun liekit eivät enää etene. Ylempään 

syttymisrajaan paineen nousu sen sijaan vaikuttaa selvästi kasvattaen 

syttymisrajaa ja laajentaen syttymispitoisuuksien aluetta merkittävästi. Metaani-

ilma-seoksen syttymisrajojen paineriippuvuus on esitetty kuvan 2 

oikeanpuoleisessa kuvaajassa ja edellisessä luvussa mainittu lämpötilariippuvuus 

vasemmanpuoleisessa kuvaajassa. [1, 2] 

 

Kuva 2. Lämpötilan ja paineen vaikutus metaani-ilma-seoksen alemman (XL) 

ja ylemmän (XU) syttymisrajan metaanipitoisuuksiin. [2] 

 

Ylemmän syttymisrajan paineriippuvuus on esitetty yhtälössä (5): 

 1log6,20  pUFLUFLp
  (5) 
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missä p  absoluuttinen paine, [MPa] 

UFL  ylempi syttymisraja, palavan aineen pitoisuus ilmassa 

normaalipaineessa, [til-%] 

pUFL  ylempi syttymisraja, palavan aineen pitoisuus ilmassa 

paineessa p , [til-%]. [1] 

Arvioitaessa todellista paineen vaikutusta syttymisrajoihin, on kuitenkin 

huomioitava myös se, että paineen nousu alentaa höyryyntyvän aineen osapainetta 

seoksessa. Käytännössä siis vaikka seos syttyy paineen vaikutuksesta 

rikkaampana seoksena, ainetta höyrystyy korkeammassa paineessa vähemmän, 

jolloin sen suhteellinen tilavuusosuus voi peräti pienentyä. 

 

4.3 Minimisyttymisenergia 

Syttymistodennäköisyyttä tarkasteltaessa varsin käyttökelpoinen suure on myös 

minimisyttymisenergia MIE (minimum ignition energy), eli energiamäärä joka 

systeemiin vähintään täytyy lisätä aineen sytyttämiseksi. Minimisyttymisenergia 

riippuu aineesta tai seoksesta, sen konsentraatiosta, lämpötilasta ja paineesta. 

Kokeellisen datan perusteella on havaittu paineen kasvun alentavan vaadittavaa 

minimisyttymisenergiaa. Kuvasta 3 nähdään hapettimen (ilman ja hapen) ja 

seoksen metaanipitoisuuden vaikutus minimisyttymisenergiaan ja 

syttymisrajoihin. [1]  
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Kuva 3. Metaanipitoisuuden vaikutus minimisyttymisenergiaan metaani-ilma 

ja metaani-happi-seoksissa. Paine 1 bar ja lämpötila 25 °C. [2] 

 

Kuvan 3 mukaan vaadittava syttymisenergia kasvaa merkittävästi syttymisrajojen 

läheisyydessä, mutta vielä merkittävämpää on huomata hapettimen vaikutus 

syttymisrajoihin. Alemman syttymisrajan metaanipitoisuus (XL) on käytännössä 

sama käytettäessä hapettimena ilmaa tai happea, mutta ylemmän syttymisrajan 

pitoisuus (XU) kasvaa ja näin ollen myös syttyvien ja räjähtävien pitoisuuksien 

alue kasvaa käytettäessä hapettimena puhdasta happea. Käytännön sovellutuksissa 

syttymisalueen alarajalla on kuitenkin yleensä suurempi merkitys, yritettäessä 

pitää prosessiolosuhteet tämän rajan alapuolella. [2] 

Syttymisrajat perustuvat syttyvän kaasun pitoisuuteen ilmassa, mutta tässäkin 

tapauksessa syttymisherkkyyteen vaikuttava tekijä on käytännössä seoksen 

happipitoisuus. Tämän vuoksi voidaan määritellä minimihappikonsentraatio MOC 
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(minimum oxygen concentration), eli happipitoisuus jonka alapuolella seos ei 

syty. Tämä suure on erityisen käyttökelpoinen, mikäli halutaan parantaa 

prosessiturvallisuutta lisäämällä inerttikaasua, esimerkiksi hiilidioksidia tai 

typpeä. Inerttikaasua lisäämällä saadaan kasvatettua seoksen tilavuutta, jolloin 

hapen osuus koko seoksesta saadaan pienemmäksi kuin 

minimihappikonsentraatio. Tällöin syttyvää/räjähtävää seosta ei synny varsinaisen 

syttyvän aineen määrästä huolimatta. [1] 

 

5 Aerosolien syttyminen 

Neste voi muodostaa kaasun kanssa hienojakoisen seoksen, aerosolin. Aerosolista 

puhuttaessa tarkoitetaan seosta, jossa kaasufaasiin on sitoutunut nestepisaroita, tai 

joissain tapauksissa kiintoainepartikkeleita. Kaasu-neste -aerosolin tapauksessa 

puhutaan usein myös sumusta. Pöly sen sijaan on konkreettisin esimerkki ja 

yleiskäsite kiintoainepartikkeleita sisältävälle kaasufaasille. Tässä työssä 

keskitytään soveltavan osan vetyperoksidiprosessin luonteesta johtuen 

ensisijaisesti nestepisaroita sisältäviin seoksiin.  [6] 

Aerosolin nestepisarat ovat halkaisijaltaan yleisesti suuruusluokkaa 0,001-100 µm 

ja niiden pitoisuus ja nestepartikkelien keskinäiset etäisyydet vaihtelevat. 

Aerosolin syttymisrajat poikkeavat täten usein pelkälle seoksen kaasulle 

määritellyistä rajoista. Seoksen (sumun) partikkelikoon ollessa pienempi kuin 

0,01 mm, on alempi syttymisraja käytännössä sama kuin pelkällä kaasulla. 

Partikkelikoon ollessa 0,01 mm:n ja 0,20 mm:n välillä, alempi syttymisraja laskee 

merkittävästi. Välin ylärajaa lähentelevillä nestepartikkelikoon arvoilla alempi 

syttymisraja voi laskea peräti kymmenesosaan pelkän kaasun vastaavasta arvosta. 

Partikkelikoon arvoilla 0,6 mm-1,5 mm liekin eteneminen ei ole enää mahdollista, 

mutta pienempien pisaroiden läsnäolo tai pisaroiden pirstoutumisen 

mahdollistavat tekijät voivat silti aikaansaada syttyvät olosuhteet. [1, 6] 

 

6 Räjähdykset 

Räjähdysten käyttäytymistä ei tunneta edelleenkään kovin hyvin, huolimatta 

teoreettisesta, kokeellisesta ja empiirisestä tarkastelusta mitä asian 

ymmärtämiseksi on tehty. Tämän vuoksi räjähdysdataa ekstrapoloitaessa tulee 
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olla erittäin varovainen ja määrittää prosesseille riittävät turvallisuusmarginaalit. 

[1] 

 

6.1 Räjähdystyypit 

Räjähdysten jaotteluperiaatteita on monia, mutta yksi varsin potentiaalinen 

vaihtoehto on esitetty kuvassa 4. 

 

Räjähdys

Fysikaalinen 

räjähdys

Kemiallinen 

räjähdys

Homogeeninen 

räjähdys

Heterogeeninen 

räjähdys

Deflagraatio Detonaatio
Fotokemiallinen 

räjähdys

Terminen 

räjähdys

 

Kuva 4. Räjähdystyypit [2] 

 

Kuvan 4 mukaisesti räjähdykset jaetaan kahteen pääryhmään: fysikaalisiin ja 

kemiallisiin räjähdyksiin. Fysikaalisen räjähdyksen syntyyn vaikuttaa nimensä 

mukaisesti fysikaaliset tekijät; esimerkiksi korkeapainehöyrysäiliön repeytyminen 

kuuluu tähän luokkaan. Kemiallisen räjähdyksen perustana sen sijaan on 

eksoterminen, eli lämpöä tuottava reaktio. Kemiallinen räjähdys voi edelleen olla 

heterogeeninen tai homogeeninen. [2] 

Homogeenisessa räjähdyksessä ei ole rajapintaa räjähtävän ja ei-räjähtävän 

materiaalin välillä vaan koko seos räjähtää yhtälailla. Homogeeninen räjähdys voi 
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olla terminen, jolloin aine hajoaa eksotermisesti ja hajoamisesta vapautunut 

lämpöenergia edelleen nopeuttaa eksotermista hajoamista aiheuttaen lopulta 

räjähdyksen. Toisaalta homogeeninen räjähdys voi olla myös fotokemiallinen, 

millä tarkoitetaan valon (esim. ultraviolettivalon) säteilyenergian aikaansaamaa 

räjähdystä. [2] 

Heterogeenisessa räjähdyksessä voidaan erottaa eksotermisesti hajoava 

reaktiovyöhyke muusta reagoimattomasta materiaalista. Tällöin syttynyt, palava 

vyöhyke etenee tietyllä nopeudella edellään paineaalto, kuten kuvassa 5 on 

esitetty. 

 

Kuva 5. Putkessa etenevä reaktio- ja painerintama [1] 

 

Kuvan paineaallon etenemisnopeudesta riippuen heterogeenista räjähdystä 

voidaan kutsua deflagraatioksi tai detonaatioksi. Deflagraatiolla (humahdus, 

räjähtävä palo) tarkoitetaan räjähdystä, josta muodostuvan paineaallon 

etenemisnopeus on hitaampi kuin äänen etenemisnopeus vastaavissa olosuhteissa. 

Detonaatio (räjähdys) puolestaan etenee äänennopeutta suuremmalla nopeudella. 

Deflagraatio voi myös muuttua detonaatioksi erityisesti putkistoissa, mutta hyvin 

harvoin säiliöissä tai avoimissa tiloissa. [1, 2] 
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Kuvassa 4 esitettyjen räjähdystyyppien lisäksi on syytä mainita erityistapauksena 

ainakin BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), joka on 

käytännössä sekä kemiallisen että fysikaalisen räjähdyksen tulos. BLEVE voi 

syntyä kun palavaa nestettä säilytetään säiliössä normaali-ilmanpainetta 

korkeammassa paineessa. Mikäli neste pääsee lämpenemään huomattavasti, 

esimerkiksi palon seurauksena, höyrynpaine kasvaa ja jossakin vaiheessa 

valmiiksi lämmön haurastuttama säiliön seinämä repeää tai räjähtää. Repeämä 

aiheuttaa lähes poikkeuksetta valtavat vahingot kun kiehumispistettään 

korkeammassa lämpötilassa oleva neste jatkaa laajenemistaan myös säiliön 

seinämän ulkopuolella. Säiliön repeäminen ja siitä seuraava paineaalto ovat 

selvästi fysikaalisia tekijöitä. Toisaalta alkuperäisestä fysikaalisesta räjähdyksestä 

syntynyt valtava kaasupilvi voi räjähtää, mikä on puolestaan selvästi kemiallinen 

tapahtuma. Erittäin raju kemiallinen ilmiö on myös valtava tulipallo, joka voi 

syntyä kun suuri määrä palavaa ainetta purkautuu säiliöstä valtavalla nopeudella 

aiheuttaen jopa satojen metrien korkuiset liekit. [2] 

 

6.2 Paineen ja lämpötilan vaikutus räjähdysturvallisuuteen 

Räjähdysten käyttäytymiseen vaikuttavat merkittävästi vallitseva paine ja 

lämpötila, mutta myös räjähtävän aineen koostumus ja ominaisuudet, sekä 

syttymislähteen tyyppi, sijainti ja sen sisältämä energia. Räjähdyksen luonteeseen 

vaikuttaa myös se, tapahtuuko räjähdys avoimessa vai suljetussa tilassa, sekä 

palavan aineen määrä ja mahdollinen turbulenssi. [1] 

Räjähdysrajat LEL (lower explosion limit) ja UEL (upper explosion limit) ovat 

monissa tapauksissa hyvin lähellä samaa suuruusluokkaa aineen syttymisrajojen 

LFL ja UFL kanssa. Räjähdysrajat myös reagoivat eri suureiden muutoksiin 

vastaavasti kuin syttymisrajat, minkä vuoksi niitä käytetään vaihtoehtoisesti. 

Kuvassa 6 nähdään syttyvän aineen pitoisuuden vaikutus vaadittavaan 

syttymisenergiaan ja räjähdysrajoihin. [1] 
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Kuva 6. Räjähdysrajojen ja syttymisenergian keskinäinen riippuvuus [2] 

 

Kuvan 6 mukaisesti räjähdysrajojen välin keskivaiheille asettuvat seospitoisuudet 

vaativat räjähdykseen suhteessa merkittävästi alhaisemman syttymisenergian 

verrattuna räjähdysalueen raja-alueille asettuviin seospitoisuuksiin. [2] 

 

7 Turvallisuus ja turvallisuuden tasot 

Prosessiturvallisuutta pyritään parantamaan monin eri keinoin suojaten ihmisiä, 

ympäristöä ja omaisuutta mahdollisilta vahingoilta. Prosessilaitteiden 

turvallisuuden ja ohjauksen eteen on tehty ja voidaan edelleen tehdä paljon ja 

ihmisiä voidaan ohjeistaa turvallisempiin toimintatapoihin, mutta on huomioitava 

se tosiasia että ihminen on erehtyväinen ja laitteisto tai järjestelmä voi aina 

vioittua. Virheiden ja vioittumisen sekä niiden aiheuttamien vahinkojen taajuuden 

ja todennäköisyyden minimoimiseksi on kehitetty ns. turvallisuuden tasot, joiden 

avulla voidaan parantaa turvallisuustietoista suunnittelua ja toteutusta 
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käytännössä. Turvallisuus voidaan tämän periaatteen pohjalta jakaa neljään eri 

tasoon; luontaiseen, passiiviseen, aktiiviseen ja operatiiviseen turvallisuuteen.  [7] 

 

Mikäli vaarat on mahdollista eliminoida luontaisen turvallisuuden keinoin, on sitä 

suotavaa hyödyntää ennen passiivisia turvallisuustekijöitä. Toisaalta passiivisten 

turvallisuustekijöiden hyödyntäminen on kuitenkin kannattavampaa kuin 

aktiivisten ja aktiivisten vastaavasti taas kannattavampaa kuin operatiivisten. 

Kärjistetysti voidaan sanoa että luontaisella turvallisuudella voidaan ehkäistä 

vaaratilanne, passiivisella puolestaan minimoida esimerkiksi rakenteellisesti 

syntyneen vahingon laajuus. Aktiivinen turvallisuus pyrkii myös minimoimaan 

vaaratilanteet ja erityisesti niiden seuraukset, mutta kaikkiin aktiivisiin 

järjestelmiin liittyy aina jollain tasolla myös vikautumisen riski. Operatiivinen 

turvallisuus pohjaa pitkälti ihmisten toimintoihin, joten sen osalta on huomioitava 

lisäksi inhimilliset tekijät jotka vaikuttavat päätöksentekoon ja toimintaan 

vaaratilanteessa ja sen ehkäisyssä. Jako eri tasoihin vaikuttaa melko 

yksinkertaiselta, mutta aivan näin yksikäsitteistä se ei kaikissa tapauksissa 

kuitenkaan ole. [7, 8] 

 

7.1 Luontainen turvallisuus 

Luontainen turvallisuus perustuu toimenpiteisiin vaarallisten tai haitallisten 

aineiden ja olosuhteiden eliminoimiseksi ennalta tai niiden muuttamiseksi 

vähemmän haitalliseen muotoon. Luontainen turvallisuus on kenties eniten 

huomiota ansaitseva turvallisuuden taso, sillä yleisesti voitaneen todeta että 

vahinkojen ehkäiseminen ennalta on huomattavan kannattavaa jo sattuneen 

vahingon vaikutusten ehkäisyyn tai minimointiin verrattuna. Luontaisen 

turvallisuuden uranuurtaja Trevor Kletz on 1970-luvulla esittänyt luontaisen 

turvallisuuden periaatteet, joiden pohjalta The Center for Chemical Process Safety 

(CCPS) kuvaa luontaisen turvallisuuden periaatteita jaoteltuina seuraavasti: 

minimoi (minimize), korvaa (substitute), lievennä (moderate) ja yksinkertaista 

(simplify). [7] 
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7.1.1  Minimoi 

Minimoimalla käytettävien ja varastoitavien aineiden määrä tehtaalla, voidaan 

yksinkertaisimmin minimoida myös vahinkojen seuraukset. Trevor Kletzin 

esittämän periaatteen mukaisesti ”What you don’t have, can’t leak”. 

Ihanteellisessa tilanteessa varastoitavat tai prosessissa liikkuvat ainemäärät 

olisivat jopa niin pieniä, että merkittävää haittaa ei aiheutuisi vaikka esimerkiksi 

säiliön koko sisällys vuotaisi ulos. Minimointiperiaate kiteyttää täten 

erinomaisesti myös prosessien intensifioinnin tärkeyden, eli toiminnan 

tehostamisen käyttäen pienempiä ainevirtoja, sekä pienempiä, turvallisempia ja 

tehokkaampia laitteita. [7, 8] 

 

7.1.2  Korvaa 

Mikäli käytettävien vaarallisten tai haitallisten aineiden määrää ei voida vähentää, 

on toisen periaatteen mukaisesti syytä pyrkiä korvaamaan ne vähemmän 

haitallisilla aineilla. Pyritään siis korvaamaan haitalliset väliaineet, sekä 

vaaralliset tuotteet ja raaka-aineet vaarattomammilla vaihtoehdoilla. [8] 

 

7.1.3 Lievennä 

Mikäli ainetta ei voida korvata vähemmän vaarallisella tai haitallisella 

vaihtoehdolla, on sitä kolmannen periaatteen mukaisesti pyrittävä käyttämään 

mahdollisimman vaarattomassa olomuodossa tai olosuhteissa. Prosessissa 

käytettävät aineet tulee esimerkiksi säilöä normaali-ilmanpaineessa ylipaineen 

sijaan mikäli mahdollista ja helposti pölyräjähdyksen mahdollistavia aineita tulee 

käyttää mahdollisuuksien mukaan nestemäisessä muodossa. [7, 8] 

 

7.1.4 Yksinkertaista 

Neljännen periaatteen mukaisesti on kannattavaa pitää tehdas ja laitteistot niin 

yksinkertaisina kuin se järkevästi on mahdollista. Tällöin voidaan minimoida 

virheiden ja vikautumisen aiheuttamat haitat. Yksinkertaistamisperiaatetta 

voidaan soveltaa esimerkiksi hyödyntämällä mahdollisuuksien puitteissa 

painovoimaa vikaantumisriskin sisältävien pumppujen sijasta. [7, 8]  
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7.2 Passiivinen turvallisuus 

Passiivisella turvallisuudella tarkoitetaan vaaratilanteiden minimointia ja 

kontrollointia ennalta suunnittelun keinoin niin, että vahingon todennäköisyys tai 

siitä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. 

Passiivisen turvallisuuden voidaan siis sanoa olevan täysin riippumaton 

aktiivisista toiminnoista käynnin aikana. [7]  

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tehtaan layout -suunnittelua ja 

turvallisuutta lisääviä rakenteita jotka estävät kemikaalien pääsyn tai leviämisen 

ympäristöön ja suojaavat välittömiltä vahingoilta esimerkiksi säiliön vioittuessa. 

Passiivisen turvallisuuden keino on muun muassa myös käyttää säiliömateriaalia, 

joka kestää kyseisissä olosuhteissa teoriassa suurimman mahdollisen 

saavutettavan paineen.  Rakenteelliseen suojaukseen voidaan lisäksi laskea 

esimerkiksi ojitukset, räjähdyksissä periksi antavat seinät ja kaasuvuodoissa 

vuodon kokoavat rakenteet. [7] 

 

7.3 Aktiivinen turvallisuus 

Aktiivinen turvallisuus pitää sisällään aktiiviset järjestelmät, joihin ei kuitenkaan 

suoranaisesti liity ihmisen operatiivinen toiminta käynnin aikana. Aktiivisella 

turvallisuudella käsitetään muun muassa hätäsulut, turvalukitukset ja muut 

prosessin kontrollointiin liittyvät systeemit, jotka havaitsevat vaaratilanteet ajoissa 

ja suorittavat oikean toiminnon prosessin turvalliseen tilaan saattamiseksi. [7] 

 

7.4 Toiminnallinen/operatiivinen turvallisuus 

Operatiivisella turvallisuudella tarkoitetaan säännöllisiä tarkastuksia, turvarajojen 

hälytyksiä sekä operatiivisia toimintoja ja muita hallintamenetelmiä, joiden avulla 

voidaan havaita ongelmat ajoissa. Kun ongelmat havaitaan ajoissa, on niihin 

enemmän aikaa reagoida riittävällä volyymilla ja näin lieventää seurauksia tai 

parhaassa tapauksessa ehkäistä vahinko ennalta. Mikäli vahinko on päässyt 

tapahtumaan, voi aikainen havainnointi kaikesta huolimatta suoda riittävästi aikaa 

saattaa tehdas vaaratilanteessa turvalliseen tilaan. [7] 
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VETYPEROKSIDIN VALMISTUS MIKROREAKTORISSA 

SUORAHAPETUSMENETELMÄLLÄ 

 

8 Vetyperoksidi 

Vetyperoksidi (H2O2) on epästabiili kirkas ja väritön neste, joka liukenee 

täydellisesti veteen. Vesi voidaan halutessa erottaa täydellisesti tislaamalla, mutta 

100 % vetyperoksidi on hyvin harvoin aineen sovellutuksissa tarpeen. 

Vetyperoksidin voimakkaan hapetusominaisuuden vuoksi sitä käytetään erityisesti 

tekstiilien ja paperiteollisuuden massojen valkaisussa, jätevesien ja -kaasujen 

puhdistuksessa, sekä lääke- ja elintarviketeollisuudessa desinfiointiaineena. 

Vetyperoksidilla on merkittävä rooli myös monien kemikaalien valmistuksessa. 

[9, 10] 

 

8.1 Vetyperoksidin valmistus yleisesti 

Nykyisin vetyperoksidi valmistetaan teollisuuden tarpeisiin lähes aina ns. 

antrakinoniprosessin avulla. Menetelmä perustuu antrakinonin hydraukseen ja 

hapetukseen käyttäen prosessissa kiertävää orgaanista työliuosta. Nykyisellä 

menetelmällä on kuitenkin omat haittapuolensa, kuten monimutkainen ja 

haitallinen liuotinsysteemi, energiaa vaativa orgaanisten epäpuhtauksien poisto ja 

vaadituista toiminnoista seuraavat korkeahkot pääoma- ja käyttökustannukset. 

Muun muassa edellä mainittujen tekijöiden vuoksi on ollut halukkuutta kehittää 

suorahapetusmenetelmää, jossa vetyperoksidi valmistettaisiin suoraan hapesta 

(O2) ja vedystä (H2). Hapen ja vedyn seos on kuitenkin erittäin räjähdysherkkä 

laajalla pitoisuusalueella, minkä vuoksi suorahapetus ei ole ainakaan vielä 

teollisuusmittakaavassa käytössä. Mikäli turvallisuusongelmat saadaan hallintaan, 

on suorahapetus erittäin houkutteleva vaihtoehto korvaamaan nykyiset 

valmistusmenetelmät. [11, 12] 

 

8.2 Vetyperoksidin valmistus suorahapetuksella 

Suorahapetukseen perustuvan vetyperoksidiprosessin koelaitteiston karkea 

lohkokaavio on esitetty kuvassa 7 ja koelaitteiston alustava virtauskaavio liitteessä 

I (Kuva 12). 
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Mikroreaktori

Kyllästys

Jäähdytysvesi sisään

Jäähdytysvesi ulos

tuotevirta

Kaasu ulos

Kierrätysvirta

1 3

2

4

9

5

6
7 8

11

10

metanoli

 
Kuva 7. Vetyperoksidin suorahapetuslaitteiston karkea lohkokaavio. 

 

Kuvassa 7 esitetty suorahapetusprosessi koostuu kahdesta päävaiheesta; 

kyllästysosasta, jossa liuottimeen (tässä tapauksessa metanoliin) yritetään sitoa 

riittävän paljon happea ja varsinaisesta mikroreaktorista, jossa vety ja liuottimeen 

sitoutunut happi reagoivat keskenään palladium- tai platinakatalyytin läsnä ollessa 

muodostaen vetyperoksidia. Edellä mainitut tapahtumat ovat valmistuksen 

kannalta keskeisimmät, mutta prosessissa ilmenee myös muita reaktioita jotka 

vaikuttavat merkittävästi optimaaliseen viipymäaikaan, saantoon ja 

käyttöturvallisuuteen. 

Karkeassa lohkokaaviossa (kuva 7), kuten myös alustavassa virtauskaaviossa (liite 

I, kuva 12) virrat on numeroitu, sillä prosessi on edelleen kehitysasteella ja se 

voidaan toteuttaa useammilla eri ainevirtakombinaatioilla, joista tässä työssä 

käsitellään lyhyesti kaksi potentiaalista vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 

prosessiin syötettävät kaasuvirrat (virrat 2 ja 3) on esitetty taulukossa II. 
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Taulukko II Vetyperoksidiprosessin ainevirtakombinaatiot vaihtoehdoissa 1 ja 2. 

Virran numero 2 3 

Prosessivaihtoehto 1 O2 H2 + CO2 

Prosessivaihtoehto 2 O2 + CO2 H2 + O2 

 

Syöttövirtojen 2 ja 3 koostumukset määrittelevät luonnollisesti myös muiden 

prosessivirtojen koostumukset. Kyllästysosassa virran 2 kaasut liukenevat 

metanoliin (virta 1) ja seos (virta 4) jatkaa matkaansa reaktoriin. Säiliöstä poistuu 

myös kaasua (virta 9), joka sisältää reagoimatonta happea ja hieman hiilidioksidia. 

Kyllästyssäiliötä jäähdytetään jatkuvasti vedellä (virrat 10 ja 11) jotta lämpötila 

saadaan pidettyä aineensiirron kannalta järkevällä tasolla. Kyllästysosaan aineet 

syötetään noin 20 °C:ssa ja reaktoriin noin 2 °C:n lämpötilassa. 

Reaktoriin saapuva nesteseos (virta 4) sekoittuu mikroreaktorin alkupäässä 

reaktoriin syötettävään kaasuvirtaan (virta 3). Reaktorissa voidaan olettaa kaiken 

virrassa 3 syötettävän vetykaasun siirtyvän nestefaasiin, mutta osa reaktoriin 

syötetystä happikaasusta (virroista 2 tai 3) erottuu takaisin kaasufaasiin 

muodostaen kaasukuplia nesteen sekaan. Kaikki reaktorissa oleva kaasu pyritään 

poistamaan virrassa 5, nesteen jatkaessa matkaansa virtaan 6. Suurin osa 

reaktorista saatavasta nestevirrasta (virta 6) kierrätetään takaisin väkevöintiosaan 

(virta 7) ja loput otetaan ulos tuotevirrassa (virta 8).  

 

8.2.1 Mikroreaktorin turvallisuusvaikutukset 

Mikroreaktorin käyttö verrattuna perinteiseen reaktoriin tuo monia etuja, 

vaikkakin se luo myös erityisesti prosessin ohjaukseen ja säätöön tiettyjä 

haasteita. Vetyperoksidin suorahapetuksessa erityinen kynnyskysymys on 

prosessiturvallisuus, sillä vedyn ja hapen seos on erittäin räjähdysherkkä laajalla 

pitoisuusalueella. Mikäli halutaan työskennellä räjähdysrajojen ulkopuolella, 

joudutaan riittävän vety- ja happipitoisuuden saavuttamiseksi turvautumaan 

korkeaan paineeseen (n. 30 bar), mikä suosii erityisesti mikroreaktorin käyttöä 

prosessilaitteena. Mikroreaktorilla saavutetaan tehokas aineen- ja lämmönsiirto, 

sillä kapeat putket suovat suuren pinta-alan suhteessa tilavuuteen. Prosessissa 

liikkuvat ainevirrat ovat myös sen verran pieniä, että mikäli räjähtävä seos jostain 

syystä pääsisi syntymään, pystyttäisiin henkilö- ja ympäristövahingoilta 
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suojautumaan tehokkaasti kohtuullisilla suojarakenteilla. Voitaneen siis sanoa että 

mikroreaktori kiteyttää prosessin intensifioinnin periaatteen erittäin hyvin ja se 

voidaan laskea luontaisesti turvalliseksi laitevaihtoehdoksi perinteisesti 

käytettävälle reaktorille. [13] 

 

8.2.2 Koelaitteiston turvallisuusnäkökohtia 

Mikäli liitteessä I kuvassa 12 esitetty koelaitteisto jostakin syystä vioittuisi, säädöt 

eivät toimisi kuten on suunniteltu tai käyttäjä tekisi jonkin inhimillisen virheen, 

voisi prosessissa syntyä turvallisuuden kannalta erityistä huomiota ja 

ennakkosuunnittelua vaativa tilanne. Tällöin laitteisto voisi räjähtää ja 

prosessiaineet voisivat päästä ulos laitteistosta eri olomuodoissaan. Kuten 

edellisessä kappaleessa mainittiin, on pieniä prosessivirtoja käytettäessä kuitenkin 

etuna kohtuullisen pieni räjähdysvoima, joten prosessin operoijan suojaavalla 

turvarakenteella, esimerkiksi paksulla pleksiseinämällä saavutettaneen riittävä 

suoja räjähdystä vastaan. 

Prosessin nestevirrat ovat niin pieniä, ettei niiden valuessa ulos synny merkittävää 

turvallisuusriskiä, joskin höyrystyneen metanolin hengittämistä on ehdottomasti 

vältettävä. Kaasuvuotoihin on syytä varautua etukäteen, sillä räjähtävä seos voi 

syntyä helposti myös laitteiston ulkopuolella, mikäli kaasu pääsee kerääntymään 

yhteen paikkaan. Tämän vuoksi tilaan jossa koelaitteisto on, tulee järjestää 

riittävän hyvä ilmanvaihto, jotta kaasu ei pääse kerääntymään sisätiloihin. Tämä 

voitaneen toteuttaa vuodon kokoavalla huuva -tyyppisellä ratkaisulla, minkä 

kautta kaasu imetään ulos. On kuitenkin huolehdittava myös siitä ettei kaasu 

keräänny ilmanvaihtokanavaan, vaan se saadaan riittävän tehokkaasti ohjattua 

ulos saakka ilman, että se saa matkalla jostakin räjähdykseen vaadittavan 

syttymisenergian. Kaasuvuodot on toisinaan hankala havaita aikaisessa vaiheessa, 

joten huoneeseen voi olla syytä asentaa myös huonetilan kaasupitoisuuksia 

(lähinnä vetypitoisuutta) jatkuvatoimisesti havainnoiva laitteisto. 

 

9 Ainevirtojen käyttöturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Prosessissa on useampia eri vaiheita, joissa voi syntyä räjähtävä seos. 

Laajemmassa tarkastelussa on huomioitava myös mahdollisesti aiheutuvat 

vaaratilanteet, mikäli laitteisto jostakin syystä vioittuisi. Taulukossa III on esitetty 
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prosessissa esiintyvät yksittäiset aineet ja näille ominaisia käyttöturvallisuuteen 

vaikuttavia arvoja.  

Taulukko III. Suorahapetusprosessissa esiintyvät yksittäiset aineet ja niiden 

turvallisuuden kannalta olennaisia ominaisuuksia. *Arvo määritetty 

avoimen upokkaan menetelmällä, ** arvoa ei ole määritelty 

kaasulle. [1, 14, 15] 

  molekyylimassa  

alempi 

syttymisraja 

ilmassa 

ylempi 

syttymisraja 

ilmassa leimahduspiste 

  M, [g/mol] LFL, [til- %] UFL, [til- %] FL [°C] 

vety  

(H2) 2,02 [14] 5 [15] 75 [15] ** 

metanoli  

(CH3OH) 32,04 [14] 6 [1] 36 [1] 12,2 *[1] 

happi  

(O2) 32,00 [14] - - ** 

typpi  

(N2) 28,02 [14] inerttikaasu inerttikaasu ** 

hiilidioksidi  

(CO2) 44,01 [14] inerttikaasu inerttikaasu ** 

 

Tässä yhteydessä on syytä huomioida että taulukossa III esitetyt syttymisrajat 

pätevät kaasujen pitoisuuksille ilmassa, kun taas vetyperoksidiprosessissa 

hapettimena käytetään puhdasta happea. Tähän seikkaan perehdytään tarkemmin 

myöhemmissä kappaleissa, mutta tässä vaiheessa voidaan todeta että räjähtävien 

pitoisuuksien alue on laajempi käytettäessä ilman sijaan puhdasta happea. 

   

9.1 Vetyperoksidin käyttöturvallisuus 

Vetyperoksidin suorahapetus perustuu kuvassa 8 esitettyihin reaktioihin. 

H2

O2

H2O2

H2

H2O
0.5 O2

H2O+0.5 O2

2 H2O

 

Kuva 8. Vetyperoksidin suorahapetuksen reaktiot [13] 

 



24 

Kuvan 8 mukaan osa läsnä olevasta vedystä reagoi hapen kanssa vedeksi ja vain 

osa muuttuu vetyperoksidiksi. Vetyperoksidi pyrkii edelleen hajoamaan vedeksi ja 

hapeksi, mikä on yksi merkittävimmistä ongelmista turvallisuuden kannalta, sekä 

pyrittäessä kasvattamaan vetyperoksidin saantoa. Epäpuhtaudet, sekä pH:n, 

paineen ja lämpötilan muutokset edistävät myös herkästi vetyperoksidin 

hajoamista. Lämpötilan nousu 10 °C:lla voi kasvattaa hajoamiskertoimen arvon 

jopa noin 2,3 -kertaiseksi, mikä on varsin merkittävä muutos 

turvallisuustarkasteluiden kannalta. Kuvassa 9 on esitetty syttyvän kaasun 

synnyttävien vetyperoksidiliuosten koostumuksia. [10] 

 

Kuva 9. Syttyvän höyryn synnyttävät vetyperoksidi-vesi -seokset. 

Vetyperoksidipitoisuudet massaprosentteina. Paine psia (pounds per 

square inch absolute); 1 psia= -94,4 kPa, 5 psia= -66,9 kPa, 15 psia= 

2,1 kPa (noin 1 atm) ja 100 psia= 588,2 kPa. Paineet kilopascaleina 

verrattuna normaali-ilmanpaineeseen (101,325 kPa). [10] 
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Kuvan 9 oikealle reunalle muodostuvien kolmioiden pinta-alat kuvaavat syttyvien 

pitoisuuksien alueita eri paineissa. Kuvaajasta nähdään, että korkeilla 

vetyperoksidipitoisuuksilla muodostuu syttyviä kaasupitoisuuksia käytännössä 

kaikilla kuvaajan paineiden ja lämpötilojen arvoilla, mutta alhaisemmilla 

pitoisuuksilla syttyvä kaasumäärä muodostuu vain kuvaajan korkeammissa 

paineissa ja lämpötiloissa.  

Vetyperoksidi on kuitenkin kaikissa pitoisuuksissa termodynaamisesti epävakaa 

aine ja pyrkii jossain määrin jatkuvasti hajoamaan vedeksi ja hapeksi. 

Hajoamisprosentti on yleensä kohtalaisen pieni, mutta suurissa teollisuuden 

varastosäiliöissä happea saattaa kuitenkin vapautua niin paljon, että se voi 

paineistaa suljetun laitteen tai aiheuttaa happikaasun rikastumisen säiliön 

yläosaan. [10] 

Liuenneiden epäpuhtauksien ja aktiivisten pintojen aiheuttama kontaminaatio voi 

myös edistää vetyperoksidin hajoamista. Alhainen ja toisaalta korkea pH edistävät 

ennestään epäpuhtauksien vaikutusta ja häiritsevät liuosten stabilisaattoreita. 

Tässä tapauksessa liuos voi lämmetä merkittävästi ja näin aiheuttaa yhä 

nopeamman termisen hajoamisen, vapauttaen suuren määrän happea ja höyryä. 

[10]  

 

9.2 Vedyn ja hapen seos 

Vety-ilma-seos on räjähtävä laajalla pitoisuusalueella, mutta räjähtävien 

pitoisuuksien alue laajenee entisestään, mikäli hapettimena toimii ilman sijaan 

happikaasu, kuten vetyperoksidin suorahapetusprosessissa. Kuvasta 3 nähtiin, että 

kaasun ylemmän syttymisrajan pitoisuus (XU) hapessa on tyypillisesti korkeampi 

kuin ilmassa. Vety-ilma -seos on räjähtävä pitoisuusalueella 5–75 til-% [16] vetyä 

ilmassa, mutta vety-happi-seos peräti alueella 5–94 til-% [16] vetyä hapessa. 

Räjähtävien pitoisuuksien alue on niin laaja, että haluttaessa työskennellä 

räjähdysrajojen ulkopuolella, on prosessissa järkevää käyttää apuna inerttikaasua, 

esimerkiksi hiilidioksidia tai typpikaasua laskemaan vedyn suhteellista osuutta 

kaasuseoksessa.   [2, 13] 
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9.3 Vedyn, hapen ja inerttikaasun seos   

Edellisessä kappaleessa todettiin, että vetykaasun suhteellisen tilavuusosuuden 

laskemiseksi on suotavaa käyttää prosessissa inerttikaasua, esimerkiksi 

hiilidioksidia (CO2) tai typpikaasua (N2). Vedyn, hapen ja hiilidioksidin seoksesta 

on vaikea löytää tarkempaa kirjallisuutta, mutta kuvassa 10 on esitetty vety-typpi-

ilma -systeemin räjähdysdiagrammi, jonka avulla voidaan arvioida myös kyseisen 

seoksen räjähdysominaisuuksia.  

 

Kuva 10. Vety-typpi-ilma -systeemin räjähdysdiagrammi. Lämpötila 20 °C ja 

paine 101 kPa. [16] 

 

Kuvasta 10 voidaan määrittää ilman happipitoisuuden perusteella vety-typpi-

happi -seoksen räjähtävien pitoisuuksien alue. Seoksen estimoidut räjähdysrajat 

mooliprosentteina (tai vastaavasti tilavuusprosentteina) on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Vety-typpi-happi-seoksen kuvasta 10 [16] aproksimoitu 

räjähdysdiagrammi. Lämpötila 20 °C ja paine 101 kPa. [17] 

 

Kuvasta 11 nähdään inerttikaasun vaikutus räjähdysrajoihin. Kuvaa 11 voidaan 

näin ollen verrata kappaleessa 9.2 esitettyyn pelkän vety-happi-seoksen 

räjähdysalueen raja-arvoihin (5–94 til -% vetyä hapessa). Kuvan 11 perusteella 

nähdään, että mikäli halutaan käyttää esimerkiksi 10 til -% vetyä sisältävää seosta, 

tulee typpikaasupitoisuuden olla noin 86 til-% ja loput, noin 4 til -% voi olla 

puhdasta happea. 

Tarkemman tiedon puutteessa voidaan olettaa hiilidioksidin käyttäytyvän 

seoksessa inerttikaasuna lähes vastaavasti kuin typpikaasu, joten tämän työn 

puitteissa käytetään kuvan 11 tietoja myös vety-happi-hiilidioksidi-seokselle. 

 

9.4 Metanoli 

Metanoli (CH3OH) on väritön ja helposti leimahtava alkoholi, jonka 

leimahduspiste on määritysmenetelmästä riippuen vain noin 11–12 °C. 

Höyrystyneen metanolin syttymisrajat ovat myös melko haastavat; ilmassa 
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pitoisuusalueella 5–36 til -%, mutta hapessa mitä todennäköisimmin vielä 

laajemmat. Metanolin käyttö luo omat turvallisuusvaatimuksensa prosessille, 

mutta sitä käytetään kuitenkin vetyperoksidin suorahapetusprosessissa liuottimena 

veden sijaan hapen ja vedyn paremman liukoisuuden vuoksi. Metanolin on 

tarkoitus pysyä nesteenä koko prosessin ajan, mutta mikäli laitteisto jostain syystä 

pääsisi vuotamaan, tulisi tämä seikka olla otettuna huomioon. Prosessin pienestä 

mittakaavasta johtuen prosessissa kiertävät liuotinmäärät ovat kuitenkin 

suhteellisen pienet, mikä helpottaa suojautumista ja vahinkojen ehkäisyä 

merkittävästi. [13, 18] 

 

10 Yhteenveto 

Kemianteollisuuden prosessivirrat ovat kaasuja, nesteitä, kiintoaineita, tai näiden 

yhdistelmiä eli aerosoleja ja näille kaikille on olemassa omanlaisensa 

turvallisuuden kannalta kriittiset ominaisuudet ja olosuhteet. Tässä työssä ei otettu 

kantaa kiintoaineiden käsittelyyn liittyviin turvallisuusriskeihin, mutta 

mainittakoon että erityisesti aerosolien turvallisuusongelmiin luettavat 

pölyräjähdykset ovat vakava ongelma monissa prosessiympäristöissä. Työssä 

käsitellyt nesteiden leimahdukset ja kaasun tai kaasuseosten syttymiset ja 

räjähdykset ovat myös varsin merkittäviä vahinkojen aiheuttajia kemian 

prosessiteollisuudessa.  

Palot ja räjähdykset voidaan pyrkiä estämään eliminoimalla joku kolmesta paloon 

vaadittavasta tekijästä; hapetin, palava aine tai syttymislähde. Palava aine pyritään 

korvaamaan palamattomalla vaihtoehdolla, mikäli se on järkevyyden rajoissa 

mahdollista. Syttymiseen tarvittava energianlähde pyritään myös eristämään, 

mutta tämän varaan ei voida käytännössä perustaa turvallista prosessia sillä 

monille herkästi reagoiville aineille vaadittava syttymisenergia on mitättömän 

pieni. Ainoaksi mahdollisuudeksi voi jäädä toimiminen turvallisten pitoisuuksien 

alueilla minimoimalla hapettimen määrä tai kokonaispitoisuus prosessissa, sekä 

valitsemalla optimaaliset toimintaolosuhteet paineen ja lämpötilan suhteen. 

Prosessi ei ole koskaan täysin turvallinen vaikka vaarat pyritään minimoimaan 

ennalta, joten mahdollisiin vahinkoihin ja niiden minimointiin on aina syytä 

varautua.  
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Vetyperoksidin suorahapetusmenetelmää soveltavassa prosessissa edellä 

mainittuihin turvallisuushaasteisiin pyritään vastaamaan hyödyntämällä prosessin 

intensifioinnin suomia etuja. Mikroreaktorin käytöllä perinteisen reaktorin sijaan 

saadaan minimoitua prosessissa liikkuvat ainevirrat ja mahdolliset vahingot, 

mikäli räjähtävä seos jostakin syystä pääsisi syntymään. Pienen mittakaavan 

etuihin voidaan lukea myös turvallisuuden kannalta olennainen, helpommin 

saavutettava korkea aineen- ja lämmönsiirtotehokkuus prosessin tilavuusvirtoihin 

verrattuna. Hyvällä ennakkosuunnittelulla vetyperoksidin suorahapetusprosessia 

mikroreaktorissa voidaan täten haastavista aineista ja olosuhteista huolimatta pitää 

luontaisesti turvallisena vaihtoehtona. 
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Kuva 11. Vetyperoksidin valmistuksessa käytettävän koelaitteiston alustava  virtauskaavio. 


