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Symboliluettelo 

A kationi, varaus m 

E1 permuurahaishapon ekvivalenttipaino, - 

M moolimassa, g/mol 

m1 näytteen paino, mg 

mo molaalisuus, mol/g 

n1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen normaalisuus, - 

PFA% permuurahaishappopitoisuus, % 

t1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen tiitteri, - 

V1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen kulutus, ml 

WHSV weight hourly space velocity, 1/s 

x tetrahedron määrä per kideyksikkö, - 

y tetrahedrin määrä per kideyksikkö, - 

x/y pii/alumiini suhde, - 
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1 Johdanto 

Työn tarkoituksena on valmistaa permuurahaishappoa panostoimisessa 

sekoitussäiliössä ja jatkuvatoimisessa mikroputkireaktorissa. Katalyyttinä käytetään 

kiinteitä ioninvaihtohartseja. Useimmat teollisuuden alat käytävät edelleen 

rikkihappoa katalyyttinä. Rikkihappo aiheuttaa kuitenkin korroosiota ja katalyytin 

erottaminen lopputuotteesta vaatii paljon energiaa kuluttavan tislauksen. 

Kiintokatalyyttiä käyttämällä vältytään katalyytin erotukselta ja saadaan vähemmän 

korroosioita aiheuttava seos, jota voidaan helpommin käyttää sellaisenaan. 

2 Happomaiset kiintokatalyytit 

Happomaiset kiintokatalyytit ovat nykypäivänä taloudellisia ja 

ympäristöystävällisimpiä katalyyttejä. Kiinteillä happokatalyyteillä on monia etuja 

verrattuna perinteisiin nestemäisiin Brønsted- ja Lewis-happo katalyytteihin. Ne ovat 

ympäristöystävällisiä, eivätkä aiheuta korroosiota. Kiinteä katalyytti on helpompi 

erottaa nestemäisestä tuotteesta. Homogeenisen katalyytin korvaaminen 

heterogeenisella katalyytillä on kasvattanut tärkeyttä kemianteollisuudessa. 

(Mitsutani, 2002; Tanabe ja Hölderich, 1999) 

Yli 100:ssa teollisuusprosessissa käytetään happomaisia kiintokatalyyttejä. Prosesseja 

ovat muun muassa alkylointi, isomerisointi, dehydraus, hydraus ja kondensointi. 

Katalyytit voidaan jaotella zeoliitteihin, oksideihin ja kompleksi-oksideihin, 

ioninivaihohartseihin, fosfaatteihin, kiinteisiin happoihin, saveen, entsyymeihin, 

sulfaatteihin/karbonaatteihin ja sulfonoituihin polysiloksaaneihin. Näistä erilaiset 

zeoliitit ovat eniten käytettyjä. Zeoliitit kattavat yli 40 % kiinteiden happokatalyyttien 

käytöstä. (Mitsutani, 2002; Tanabe ja Hölderich, 1999) 

2.1 Zeoliitit 

Zeoliitit ovat huokoisia aluminosilikaatti kiteitä, jotka koostuvat SiO4- ja AlO4-

tetrahedreista. Zeoliittien poikkeava kolmiulotteinen rakenne muodostuu, kun 

vierekkäiset tethedrat ovat kiinnittyneet kulmista toisiinsa happiatomeilla. Zeoliittien 

kemiallinen kaava voidaan esittää: 

      (1) 
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jossa 

A kationi, jonka varaus on m 

x, y tetrahedrin määrä per kideyksikkö 

x/y pii/alumiini suhde 

Luonnon zeoliitit sisältävät alumiinia tai piitä. Synteettisissä zeoliiteissa alumiini tai 

pii on korvattu boorilla, galliumilla, germaniumilla, raudalla, titaanilla tai fosforilla. 

Gallium ja rauta zeoliitit ovat vähemmän happomaisia kuin alumiini zeoliitit. Boori 

zeoliitit ovat todella heikkoja happomaisia. (Weitkamp, 2000) 

Zeoliittipohjaisilla katalyyteillä on monia etuja verrattuna perinteisiin happomaisiin 

katalyytteihin, mm. zeoliittikiteiden rakenne on tarkasti määritelty ja niillä on pieni 

sisähalkaisija vs. suuri pinta-ala. Muutamalla hiukkaskokoa voidaan zeoliitin 

aktiivisuutta ja selektiivisyytä muuttaa. (Ernst, 2009; Mitsutani, 2002) 

Zeoliiteja käytetään muun muassa pesuaineissa vedenpehmennykseen. Zeoliitit 

vaihtavat kalsiumin ja magnesiumin natrium-ioneihin, jolloin pesuvesi pehmenee. 

Zeoliitteja käytetään katalyyttinä myös esimerkiksi dehydrauksessa, hydrauksessa, 

alkyloinnissa, isomerisoinnissa, esteröinnissä ja aromatisoinnissa. (Tanabe ja 

Hölderich, 1999) 

2.2 Ioninvaihtohartsit 

Ioninvaihto tarkoittaa kemiallista reaktiota kiintoaineen (ioninvaihtaja) ja fluidin 

(yleensä vesi) välillä. Ioninvaihdossa ionit siirtyvät aineesta toiseen. 

Ioninvaihtohartsit voidaan jaotella luonteeltaan epäorgaanisiin ja synteettisiin 

orgaanisiin hartseihin.  

Ioninvaihtohartseja on olemassa neljää erilaista tyyppiä: 

1. Vahvat kationinvaihtajahartsit, jotka sisältävät sulfonihapporyhmän tai 

vastaavan suolan. 
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2. Heikot kationinvaihtajahartsit, jotka sisältävät karboksyylihapporyhmän tai 

vastaavan suolan. 

3. Vahvat anioninvaihtajahartsit, jotka sisältävät ammonium-ryhmän. Näistä on 

olemassa kahdenlaisia: 1) hartsit, jotka sisältävät trialkyyli ammoniumkloridin 

tai hydroksidin ja 2) hartsit, jotka sisältävät dialkyyli2-hydroksietyyli 

ammoniumkloridin tai hydroksidin. 

4. Heikot anioninvaihtajahartsit, jotka sisältävät ammoniumkloridia tai 

hydroksidia. 

Lisäksi on olemassa ioninvaihtohartseja, ”sekahartseja”, jotka ovat sekoitus kationin- 

ja anioninvaihtohartseista. On myös olemassa hartseja, ”amfolyyttisiä”, jotka 

sisältävät sekä kationin- ja anioninvaihto ominaisuudet. Jotkut hartsit ovat valmistettu 

sellaisiksi, jotka sisältävät kelaatti ominaisuuksia, jotta ne olisivat erittäin selektiivisiä 

tietyille ioneille. 

Sopivan ioninvaihtohartsin valinnassa tärkeä tekijä on hartsin rakenne (mikro- vai 

makrohuokoisia). Makrohuokoisilla hartseilla on suuri ominaispinta-ala, joka on 

eduksi ioninvaihto prosessissa.  Mikrohuokoisilla hartseilla reaktionopeudet ovat 

rajoitetumpia, mutta niillä on myös monia etuja. Mikrokokoiset hartsit eivät hajoa 

niin helposti, ne reagoivat nopeammin ja omaavat korkeamman 

kuormituskapasiteetin. (Dechow, 1989; Lewis, 2007; Sigmaaldrich.com) 

Ioninvaihto voidaan esittää stoikiometrisellä yhtälöllä. Liukoinen ioni M korvaa 

kiintoaineen ioni N:n: 

  (2) 

tai 

        (3) 

jossa “ˉ”- symboli kuvaa komponenttia kiintoaineessa. 
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Ioninvaihtoa käytetään esimerkiksi veden ja maidon pehmennyksessä, raudan 

poistamisessa viinistä, muurahaishapon poistamisessa formaldehydi-liuoksista ja 

katalyyttinä butyylialkoholin ja rasvahappojen välillä. (Couper et al., 2010; 

Richardson et al., 2002) 

3 Kiintokatalyytit peroksidihappojen valmistuksessa 

Saha et al. ovat tutkineet peretikkahapon valmistusta käyttämällä katalyytteinä 

kiinteitä Nafion-H, Nafion SAC-13, Dowex DR-2030 ja Amberlystiä. Kokeet 

suoritettiin sekä panostoimisella että jatkuvatoimisella laitteistolla. Tutkimukset 

osoittivat, että katalyytti Nafion-H oli tehokkain peretikkahapon valmistuksessa. 

Katalyytti on helppo erottaa tuotteesta ja sen voi käyttää uudelleen, koska sen 

aktiivisuus ei juuri laske. (Saha et al., 2003) 

Myös Palani ja Pandurangan ovat tutkineet peretikkahapon valmistusta käyttämällä 

erilaisia kiinteitä happokatalyyttejä. Yleensä peretikkahappoa valmistetaan 

käyttämällä rikkihappoa katalyyttinä. Käytetyt happokatalyytit olivat Hß, HZSM-5, 

Al-MCM-41 (Si/Al025 ja 75) ja SiMCM-41 tuettu PWA:lla. Tulokset osoittivat, että 

Si-MCM-41 tuettuna PWA:lla antoi parhaan konversion. Konversiot vaihtelivat noin 

70-95 % välillä riippuen PWA-pitoisuudesta. Al-MCM-41:llä saavutettiin pieni 

konversio, vain noin 40 %. (Palani ja Pandurangan, 2006) 

Leveneur et al. on tutkinut perpropionihapon valmistusta kiintoainekatalyyttien 

avulla. He käyttivät tutkimuksissaan erilaisia kationinvaihtohartseja, Ambarlite IR-

120, Amberlyst 15, Dowex 50Wx2-100, Dowex 50Wx8-400, Dowex 50Wx8-100, 

Dowex 50Wx8-50 ja Smopex-101.  Kaikki mittaukset suoritettiin samoissa 

olosuhteissa ja tuloksia verrattiin mittauksiin, joissa oli käytetty rikkihappoa 

katalyyttinä. Useimmat teollisuudenalat käyttävät edelleen rikkihappoa katalyyttinä. 

Rikkihappo aiheuttaa kuitenkin laitteiden korroosiota, se on uhka ympäristölle ja 

katalyytin erottaminen tuotteesta vaatii paljon energiaa kuluttavan tislauksen. 

Tulokset osoittivat, että rikkihapon tehokkuus oli parempi kuin kationinvaihtohartsien 

samalla Brønsted-happo pitoisuudella. Kuitenkin katalyytin Dowex 50Wx2-100 

aktiivisuus on samanlainen kuin rikkihapon. Perustuen Brønsted-pitoisuuksiin, 
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katalyyttien aktiivisuus laski seuraavassa järjestyksessä: Dowex 50Wx2> Smopex-

101 >Dowex 50Wx8 ≈ Amberlite IR-120 >Amberlyst 15. (Leveneur et al.,2009) 

4 Peroksikarboksyylihapot 

Orgaanisia perkarboksyylihappoja käytetään esimerkiksi desinfiointiaineena 

lääketeollisuudessa, meijeriteollisuudessa ja ruuan tuotannossa. 

Perkarboksyylihappoja käytetään myös veden puhdistuksessa ja hapettimena 

kemianteollisuudessa. Perkarboksyylihappoja valmistetaan maailmanlaajuisesti 

vuodessa noin 10 000 tonnia. (Klaas et al., 2002) 

Orgaanisilla perkarboksyylihapoilla on yhdistävä rakennekaava, R(CO3H)n, jossa R 

on alkyyli-, sykloalkyyli-, aryyli- tai heterosyklinen ryhmä ja n on 1 tai 2. 

Perkarboksyylihapot sisältävät joko yhden (mono) tai kaksi (di) peroksidiryhmää, (-

CO3H). Kolmenarvoisia tai sitä korkeampia peroksidihappoja ei tunneta. Peroksidit 

nimetään ”peroksi” tai ”per” etuliitteellä. (Klaas et al., 2002; Leveneur et al., 2009; 

Swern, 1970) 

Kelaattirakenteensa vuoksi peroksikarboksyylihapot ovat heikompia happoja kuin 

vastaavat karboksyylihapot. (Swern, 1970) 

4.1 Valmistus 

Lyhytketjuisten (C4:ään asti) peroksikarboksyylihapojen valmistuksessa käytetään 

yleensä karboksyylihappoa, 30–98 %:sta vetyperoksidia ja happokatalyyttiä: 

      (4) 

Swern(1970) on esittänyt myös useita muita menetelmiä perkarboksyylihappojen 

valmistukseen, joista muutamia on kerätty kuvaan, kuva 1. 
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Kuva 1  Perkarboksyylihappojen synteesireaktioita. 

Perkarboksyylihapot ovat epävakaita, mutta stabiilius kasvaa kun ketjun pituus 

kasvaa. Esimerkiksi peretikka- , perpropioni- ja perbutyrihappo ovat stabiilimpia kuin 

permuurahaishappo, joka on lyhytketjuisin perkarboksyylihapoista. Puhdasta 

permuurahaishappoa ei ole koskaan valmistettu, mutta esimerkiksi konsentroituja 

permuuraishappoliuoksia (pitoisuus 48 %) on valmistettu. (Swern, 1970) 

4.1.1 Reaktiokomponentit 

Tässä työssä permuurahaishappoa valmistettiin muurahaishaposta ja vetyperoksidista.  

4.1.1.1 Vetyperoksidi 

Vetyperoksidi on melkein väritön, pistävän hajuinen ja karvaalta maistuva neste, 

jonka molekyylikaava on H2O2. Vetyperoksidi on yksi vahvimmista hapettimista. 

Kaupalliset vetyperoksidiliuokset sisältävät yleensä 3 %, 35 %, 50 %, 70 % tai 90 % 

vetyperoksidia ja loput vettä. Vetyperoksidia käytetään esimerkiksi tekstiilien ja 

sellun valkaisuun, desinfiointiaineena elintarvike- ja lääketeollisuudessa, kemikaalien 

valmistukseen, sekä hiusten valkaisuun ja värjäykseen. Vetyperoksidi on haitallista 

hengitettynä ja nieltynä, voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Sen on 

todettu olevan myrkyllistä vesieliöille, mutta sen ei ole todettu kerääntyvän 

ravintoverkkoon. (Crittenden et al., 2005; Pohanish, 2008 ) 
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Vetyperoksidi ei itsessään pala, mutta voimakkaana hapettimena se voi kiihdyttää ja 

ylläpitää palamista. Sekoittuminen orgaanisten aineiden, kuten alkoholien, asetonin ja 

polttoaineiden kanssa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vetyperoksidi hajoaa lämmön ja 

auringonvalon vaikutuksesta vapauttaen happea ja vettä. Monet metallit ja 

epäpuhtaudet kiihdyttävät hajoamista. Hajoamisen estämiseksi liuokseen lisätään 

stabilointiainetta, esimerkiksi fosfori-, rikki-, boori- tai sitruunahappoa. 

(Vetyperoksidin käyttöturvallisuustiedote ja OVA-ohje) 

4.1.1.2 Muurahaishappo 

Muurahaishappo on väritön pistävänhajuinen, syövyttävä ja savuava neste, jonka 

molekyylikaava on CH2O2. Muurahaishappo on melko vahva happo. Kaupallisesti 

sitä myydään yleensä 85 % tai 99 % väkevyisenä. Muurahaishappoa käytetään muun 

muassa säilörehuliuoksen valmistuksessa, paperien ja tekstiilien värjäyksessä, nahan 

käsittelyssä ja lääkeainesynteeseissä. Muurahaishappo on voimakkaasti ihoa 

syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Se on haitallista vesieliöille, mutta ei ole todettu 

kerääntyvän ravintoketjuun. (Työterveyslaitos) 

Muurahaishappo on palavaa ja se reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja emästen 

kanssa vapauttaen lämpöä. Se reagoi myös useiden metallien kanssa vapauttaen 

vetykaasua. Aine syövyttää useita metalleja, kuten alumiinia, valurautaa ja terästä, 

lisäksi myös monia muoveja. Säilytettäessä korkeissa lämpötiloissa tai pitkään yli 25 

°C:ssa muurahaishappo muodostaa häkäkaasua. Huoneen lämpötilassa ei kuitenkaan 

muodostu syttyviä höyryjä. (Työterveyslaitos) 

4.1.1.3 Permuurahaishappo 

Permuurahaishappo kuuluu alifaattisiin peroksidihappoihin. Sen kemiallinen kaava 

on HCOOH. Permuurahaishapolla on vahva ominaishaju. Sen höyry on erittäin 

ärsyttävää ja se aiheuttaa kivuliaita polttoalueita iholle. Permuurahaishappo liukenee 

veteen, muurahaishappoon, etanoliin, dietyylieetteriin, kloroformiin, bentseeniin ja 

muihin orgaanisiin liuottimiin. (Swern, 1970) 

Permuurahaishappo on heikompi ja hajoaa nopeammin kuin muurahaishappo. 

Permuurahaishappo hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi tai muurahaishapoksi ja 

hapeksi. (Swern, 1970) 
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Konsentroidut permuurahaishapposeokset (yli 60 % liuokset, muurahaishapossa) 

räjähtävät epäpuhtauksien, kuten sinkkipölyn, lyijydioksidin, mönjän tai 

natriumatsidin, vaikutuksesta. (Swern, 1970) 

5 Mittaukset ja tulosten käsittely 

Kokeet suoritettiin kahdella eri kiintokatalyytillä, Dowex 50Wx2 ja Dowex 

50Wx8:lla. Kokeet suoritettiin sekä panostoimisessa sekoitussäiliössä, että 

jatkuvatoimisella mikroputkireaktorilla eri lämpötiloissa ja eri katalyytin 

pitoisuuksilla. Näytteen permuurahaishappopitoisuus määritettiin titraamalla. 

5.1 Katalyytti 

Katalyytteinä käytettiin kahta eri kationinvaihtohartsia, Dowex 50Wx2 ja Dowex 

50Wx8:aa. Katalyytin esikäsittelyssä katalyytti pestiin ensiksi 4-5 kertaa 

ionivaihdetulla vedellä ja kuivattiin 70 °C:ssa uunissa 48 tuntia. Taulukossa I on 

esitetty katalyyttien ominaisuudet. 

Taulukko I Kationinvaihtohartsien ominaisuudet. 

 Dowex 50Wx2 Dowex 50Wx8 

Toimittaja Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich 

Cross linking, % 2 8 

Matriisi Geeli Geeli 

Partikkelikoko, µm 150-300 150-300 

75-150 

Kosteuspitoisuus, m-% 78 54 

Kapasiteetti, meq/g 4.8 4.8 

 

5.2 Kokeet panostoimisessa sekoitussäiliössä 

Panostoimisten kokeiden koejärjestely on esitetty kuvassa 2. Panostoimiset kokeet 

suoritettiin 250 ml:n lasireaktorissa, jossa oli sekoitin. Lasireaktori laitettiin 

vesiastiaan, jonka avulla pystyttiin säätämään reaktorin lämpötilaa. Reaktoriin 

punnittiin tietty määrä kuivaa katalyyttiä, jonka jälkeen reaktoriin lisättiin myös 

muurahaishappoa (90 p- %). Katalyytin ja hapon lisäämisen jälkeen odotettiin, jotta 

seoksen lämpötila tasaantui haluttuun lämpötilaan. Tämän jälkeen seokseen lisättiin 
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vetyperoksidi (50 p- %), jonka jälkeen reaktio käynnistyi. Muurahaishappoa ja 

vetyperoksidia lisättiin moolisuhteessa 1:1.  Kokeet suoritettiin kolmessa eri 

lämpötilassa, 20 °C, 30 °C ja 40 °C:ssa. Näytteet otettiin muoviruiskulla reaktorista, 

jonka jälkeen määritettiin näytteen vetyperoksidi- ja permuurahaishappopitoisuudet. 

Vetyperoksidi Muurahaishappo

Tuote

Reaktori

Vesihaude

 
Kuva 2  Yksinkertaistettu panostoiminen mikroreaktorisysteemi. 

 

5.3 Kokeet jatkuvatoimisesti mikroputkireaktorissa  

Mittaukset suoritettiin jatkuvatoimisella mikroreaktorilla. Koejärjestelyjen 

virtauskaavio on esitetty kuvassa 3. Laitteisto koostui mikrosekoittimesta ja 

putkireaktorista. Putkireaktorin sisähalkaisija oli 1,0 mm ja pituus oli 0,75 m. 

Mittaukset suoritettiin kolmessa eri lämpötilassa ja kolmella eri katalyyttikerroksen 

pituudella; 10 cm, 20cm ja 30 cm. Muurahaishappo ja vetyperoksidi syötettiin 

erillisinä syöttövirtoina pumppujen avulla reaktoriin. 
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Muurahaishappo

Vetyperoksidi

TI PI

TI PI

Lämpöhaude

Tuote

Kuva 3  Jatkuvatoiminen mikroreaktorisysteemi. 

5.4 Vetyperoksidipitoisuuden määrittäminen 

Vetyperoksidipitoisuuden määrittämiseksi näytettä punnittiin tarkasti 100–200 mg 

titrausastiaan, jossa oli 10 ml 5 % H2SO4:a. Liuokseen lisättiin jääpala pitämään sen 

lämpötila alle + 10 °C:ssa. Liuokseen lisättiin tämän jälkeen 40 ml 5 % H2SO4:a ja 3 

tippaa ferroiiniliuosta. Seos titrattiin 0,1 N ammoniumceriumsulfaattiliuoksella 

värinmuutokseen oranssista vaaleansiniseksi.  

5.5 Permuurahaishappopitoisuuden määrittäminen 

Vetyperoksidipitoisuuden määrittämisen jälkeen samasta liuoksesta määritettiin 

permuurahaishappopitoisuus. Liuokseen lisättiin 5 ml 10 % KI:a, 3 tippaa 

ammoniumheptamolybdaattiliuosta ja 1 ml tärkkelysliuosta. Vapautunut jodi titrattiin 

0,1 N natriumtiosulfaattiliuoksella (Na2S2O3) värinmuutokseen tummanruskeasta 

oranssiksi. 

Permuurahaishapon pitoisuus voidaan laskea yhtälöllä 

    (5) 

jossa 

V1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen kulutus, ml 
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n1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen normaalisuus 

t1 0.1 N Na2S2O3-liuoksen tiitteri 

m1 näytteen paino, mg 

E1 permuurahaishapon ekvivalenttipaino, 31.01 

 

Permuurahaishapon molaalisuus voidaan laske yhtälöstä 

         (6) 

jossa 

PFA% liuoksen permuurahaishappopitoisuus, % 

M permuurahaishapon moolimassa, g/mol  

6 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Tulokset on esitetty erikseen sekä panostoimisille kokeille, että jatkuvatoimisille 

kokeille. 

6.1 Panostoimiset kokeet 

Sopivan sekoitusnopeuden löytämiseksi panostoimisiin kokeisiin kokeet suoritettiin 

kolmella eri sekoitusnopeudella 60, 180 ja 250 rpm, katalyytillä Dowex 50Wx8 

lämpötilassa 40 °C. Permuurahaishapon pitoisuus laskettiin yhtälöiden 5 ja 6 avulla. 

Tulokset ovat esitetty kuvassa 4. Kuvasta nähdään, että paras sekoitusnopeus on 180 

rpm, joten tämä valittiin sekoitusnopeudeksi panoskokeisiin. 
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Kuva 4 Sekoitusnopeuden vaikutus permuurahaishapon muodostumiseen. Katalyyttinä 

Dowex 50 Wx8, katalyytin määrä 0.5 mol/l, sekoitusnopeus 180 rpm ja lämpötila 40 

°C. 

 

Kahden käytetyn katalyytin vertailu on esitetty kuvassa 5. Mittaukset suoritettiin 

samassa lämpötilassa, samoilla sekoitusnopeuksilla ja katalyytin pitoisuuksilla. 

Kuvasta nähdään, että katalyytin Dowex 50Wx8 aktiivisuus oli parempi kuin 

katalyytin Dowex 50Wx2. Kuvasta nähdään myös, että permuurahaishappoa 

muodostuu myös ilman katalyyttiä. Kyseessä on siis melko reaktiivinen yhdiste. 

 
Kuva 5 Katalyyttien vertailu. Kaksi eri katalyyttiä, Dowex 50Wx2 ja Dowex 50Wx8. 

Katalyytin määrä 0.5 mol/l, sekoitusnopeus 180 rpm ja lämpötila 20 °C. 
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Käyttämättömän ja käytetyn katalyyttien aktiivisuutta vertailtiin ja tulokset on esitetty 

kuvassa 6 katalyytille Dowex 50Wx2 ja kuvassa 7 katalyytille Dowex 50Wx8. 

Kuvasta 6 nähdään, että käyttökertojen määrä ei juuri vaikuta katalyyttiin Dowex 

50Wx2 aktiivisuuteen. Kolmen kokeen jälkeen katalyytti Dowex 50Wx2 kuitenkin 

käytännössä hajosi geelimäiseksi, joten sitä ei voinut enää käyttää. Kuvasta 7 

nähdään, että katalyytin Dowex 50Wx8 aktiivisuus laskee hieman käyttökertojen 

lisääntyessä, mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta. Katalyytti Dowex 50Wx8 ei 

myöskään hajonnut viidennen käyttökerran jälkeen, joten sitä voidaan käyttää 

useammin kuin katalyyttiä Dowex 50Wx2. 

 
Kuva 6 Katalyytin aktiivisuuden vertailu. Katalyyttinä Dowex 50Wx2, katalyytin määrä 0.5 

mol/l, sekoitusnopeus 180 rpm ja lämpötila 40 °C. 
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Kuva 7 Katalyytin aktiivisuuden vertailu. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, katalyytin määrä 0.5 

mol/l, sekoitusnopeus 180 rpm ja lämpötila 40 °C. 

 

Kokeissa tutkittiin myös lämpötilan vaikutusta permuurahaishapon 

muodostumisnopeuteen. Tulokset ovat esitetty katalyytille Dowex 50Wx2 kuvassa 8 

ja katalyytille Dowex 50Wx8 kuvassa 9. Kuten kuvista nähdään, reaktionopeus 

kasvaa lämpötilan noustessa. Korkeammissa lämpötiloissa reaktio on aluksi nopea, 

mutta muodostuneen permuurahaishapon määrä laskee ajan kuluessa. Tämä johtuu 

siitä, että permuurahaishappo hajoaa helposti korkeissa lämpötiloissa. Kuvista 

nähdään myös, että katalyytin Dowex 50Wx8 läsnä ollessa permuuraishappoa 

muodostuu enemmän. 
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Kuva 8 Permuurahaishapon muodostuminen kolmella eri lämpötilalla. Katalyyttinä DOWEX 

50 WX2, katalyytin määrä 0.5 mol/l ja sekoitusnopeus 180 rpm. 

 

 

 

Kuva 9 Permuurahaishapon muodostuminen kolmella eri lämpötilalla. Katalyyttinä DOWEX 

50WX8, katalyytin määrä 0.5 mol/l, sekoitusnopeus 180 rpm. 
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6.2 Jatkuvatoimiset kokeet 

Panostoimisten kokeiden perusteella Dowex 50Wx8 valittiin katalyytiksi 

jatkuvatoimisiin kokeisiin. Dowex 50Wx8-katalyytin aktiivisuus kasvaa paremmin, 

se on stabiilimpi ja sillä on pidempi deaktivointi aika. 

 

Kokeissa tutkittiin eri lämpötilojen ja eri katalyyttipitoisuuksien vaikutusta 

muurahaishapon muodostumiseen. Reaktorien pituudet olivat 10, 20, ja 30 cm. 

Permuurahaishapon pitoisuus laskettiin yhtälöiden 5 ja 6 avulla. Tulokset ovat 

esitetty kuvissa 10, 11 ja 12. Kuvaajat on esitetty WHSV versus permuurahaishapon 

muodostuminen. WHSV tulee englannin kielen sanoista weight hourly space velocity 

ja se voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä  

       (7) 

 

Kuten kuvista nähdään, permuurahaishappoa muodostuu enemmän lämpötilan 

kasvaessa. 

 

 
Kuva 10 Permuurahaishapon muodostuminen eri lämpötiloissa. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, 

reaktorin pituus 10 cm ja katalyytin määrä 88.19 mg. 
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Kuva 11 Permuurahaishapon muodostuminen eri lämpötiloissa. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, 

reaktorin pituus 20 cm ja katalyytin määrä 148.03 mg. 

 

 

 
Kuva 12  Permuurahaishapon muodostuminen eri lämpötiloissa. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, 

reaktorin pituus 30 cm ja katalyytin määrä 250.44 mg. 

 

Ebrahimi on mitannut myös viipymäaikoja permuurahaishapon valmistuksessa. 

Kokeet suoritettiin 30 cm putkireaktorilla ja katalyytin koolla 150-300µm. 

Keskimääräiset viipymäajat määritettiin mittaamalla viipymäaikajakaumia, jotka on 

esitetty kuvassa 13. Kuvasta nähdään, että jakauma on symmetrinen. Taulukossa II on 
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esitetty lasketut viipymäajat 30 cm reaktorille eri virtauksilla ja katalyyteillä 75–150 

µm ja 150–300µm. (Ebrahimi et al., 2012) 

 
Kuva 13 Viipymäaikajakauma 30 cm reaktorille. Indikaattorina vetyperoksidi, lämpötila 20 

°C, katalyytin koko 150-300 µm ja panostus 400 mg/cm
3
. (Ebrahimi, 2012) 

 

Taulukko II Lasketut viipymäajat kahdelle eri katalyytin koolle eri virtausnopeuksilla 30 cm:n 

reaktorilla. (Ebrahimi, 2012)  

 (0.1 ml/min) (0.2 ml/min) (0.3 ml/min) 

Katalyytin koko, µm aika, s aika, s aika, s 

150-300 271.6 123.8 87.9 

75-150 201.2 93.8 65.6 

 

Kokeissa tutkittiin myös eri katalyyttipitoisuuksien vaikutusta reaktioon. Kokeet 

suoritettiin 20 °C:ssa 10, 20 ja 30 cm:n pituisilla reaktoreilla. Katalyyttiä oli 1, ½ ja ¼ 

reaktorin tilavuudesta. Tulokset ovat esitetty kuvissa 14, 15 ja 16. Kuvista havaitaan, 

että permuurahaishappoa muodostuu nopeiten, kun reaktori on täytetty ½ katalyytillä. 
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Kuva 14 Katalyyttipitoisuuden vaikutus. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, reaktorin pituus 10 cm 

ja lämpötila 20 °C. 

 

 
Kuva 15 Katalyyttipitoisuuden vaikutus. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, reaktorin pituus 20 cm 

ja lämpötila 20 °C. 
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Kuva 16 Katalyyttipitoisuuden vaikutus. Katalyyttinä Dowex 50Wx8, reaktorin pituus 30 cm 

ja lämpötila 20 °C. 

  

7 Johtopäätökset  

Kokeissa onnistuttiin valmistamaan permuurahaishappoa sekä panostoimisesti 

sekoitussäiliössä, että jatkuvatoimisella putkireaktorilla. Työssä käytettiin kahta eri 

kationinvaihtohartsia katalyyttinä, Dowex 50Wx2 ja Dowex 50Wx8:aa. Kokeissa 

havaittiin, että katalyytti Dowex 50Wx8 soveltui paremmin permuurahaishapon 

valmistukseen. 

Jatkuvatoiminen perkarboksyylihappojen valmistaminen kiintokatalyyttejä 

käyttämällä on erittäin uusi valmistusmenetelmä. Menetelmän etuna on se, että 

hankalaa ja energiaa kuluttavaa katalyytin erottamista lopputuotteesta ei tarvita ja 

tuote on sellaisenaan valmista käytettäväksi. Tämä voi tuoda epästabiileille 

perkarboksyylihapoille uusia sovellutuskohteita, jos niitä pystytään valmistamaan 

nopeasti jatkuvatoimisesti. 

Jatkuvatoimisten mikroreaktoreiden apuna on se, että epästabiileja kemikaaleja 

voidaan valmistaa pienissä tilavuuksissa. Mikroreaktorit voidaan skaalata helposti 

laboratoriomittakaavasta teolliseen mittakaavaan lisäämällä reaktoreiden tai 

pikkuputkien lukumäärää. 
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