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Raakamäntyöljy on selluteollisuuden sivutuote. Suopa erotetaan mustalipeästä ja palstoite-

taan tuottaen siten raakamäntyöljyä. Raakamäntyöljy tislataan tavanomaisesti viiteen pää-

jakeeseen: rasvahapot, hartsihapot, mäntyöljytisle, esiöljy ja mäntyöljypiki. Näiden jakei-

den lisäksi raakamäntyöljyssä on erityisesti mustalipeästä siihen erottuneita epäpuhtauksia, 

jotka haittaavat raakamäntyöljyn prosessointia. Epäpuhtauksia ovat orgaaniset ja epäor-

gaaniset yhdisteet, kuten metallit, suolat ja ligniini. Nämä epäpuhtaudet aiheuttavat haital-

lisia reaktioita prosessissa huonontaen siten lopputuotejakeiden laatua. Tämän lisäksi epä-

puhtaudet aiheuttavat saostumia prosessilaitteissa alentaen siten prosessointitehokkuutta. 

 

Raakamäntyöljyn esikäsittelyllä tehostetaan tislauksen toimintaa. Työssä esitetään esikäsit-

telymenetelmistä mm. degumming-menetelmä, laimea happopesu, hiilidioksidikäsittely, 

valkaisu ja lämpökäsittely. Menetelmien pohjalta valitaan tätä työtä varten yksi menetelmä, 

jonka pohjalta suunnitellaan kokeellisessa osassa suoritettavat kokeet. Kokeellinen osuus 

koostuu esikokeista, varsinaisista kokeista ja lisäkokeista. Menetelmän tarkoituksena on 

saavuttaa epäpuhtauksille 90–95 % reduktioaste. Kokeiden onnistumista tutkitaan ana-

lysoimalla alkuperäinen raakamäntyöljy, sekä jokaisen kokeen jälkeen erotetut faasit. 

 

Työssä saavutettiin hyvä erotustehokkuus. Alkuperäisen tavoitteen mukaista reduktioastet-

ta ei pystytty määrittämään eri analyysimenetelmien ja niiden analyysituloksissa ilmennei-

den eroavaisuuksien vuoksi, mutta lisäkokeiden ansiosta pystyttiin vahvistamaan kyseisen 

koejärjestelmän optimaalinen poistoaste. Lisäksi työssä havaittiin että esikäsittelytulos on 

hyvin riippuvainen käsiteltävän raaka-aineen koostumuksesta.  
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Crude tall oil is a by-product at pulp mills. Crude tall oil soap is separated from black liq-

uor and treated with sulfuric acid to produce crude tall oil. The obtained crude tall oil is 

distilled conventionally to five fractions: heads, tall oil fatty acids, distilled tall oil, tall oil 

rosin and tall oil pitch. Crude tall oil has also a fraction of impurities, which mainly origi-

nate from black liquor. These impurities are inorganic and organic compounds, such as 

metals, metal salts and lignin. These hinder the production of crude tall oil, by causing un-

favorable reactions in the process thus decreasing the quality of end-product fractions. Fur-

thermore, impurities cause fouling in the process equipment, thus hindering the process 

efficiency. 

 

By removing impurities from crude tall oil before distillation, it is possible to enhance the 

distillation efficiency. This thesis presents different pretreatment methods available for the 

treatment of crude tall oil. These are degumming, washing of crude tall oil, carbon dioxide-

treatment, bleaching and heat treatment. The method which is to be used in the experi-

mental part is decided based on these treatment methods. The experimental part consists of 

three phases, in which the test conditions are defined, the experiments are executed and 

additional experiments are carried out. The object is to achieve reduction of 90-95 % for 

the impurities. 

 

The experiments achieved good separation efficiency. The object of reaching 90-95 % re-

duction was not possible to report, due to differences in analysis methods and the results. 

However, with the additional experiments it was possible to confirm an optimum for the 

separation rate for this specific experimental setup. Furthermore, it was observed that the 

separation rate was highly dependent on the consistency of the crude tall oil. 
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JOHDANTO 

 

Mäntyöljyä syntyy sellutehtaan sivutuotteena. Sellunkeitossa syntyvästä mustalipeästä ero-

tetaan puun uuteaineista koostuva mäntysuopa, joka palstoitetaan raakamäntyöljyksi. Tuo-

tettu raakamäntyöljy tislataan tyypillisesti viiteen lopputuotejakeeseen; hartsihapot, rasva-

hapot, mäntyöljytisle, mäntyöljypiki ja esiöljy. Tuotantoprosessissa kulkeutuu raakamän-

työljyn lisäksi epäpuhtauksia, jotka ovat pääosin mustalipeästä raakamäntyöljyyn erottu-

neita suoloja, metalleja ja orgaanisia yhdisteitä, kuten ligniiniä. (Drew ja Propst, 1981; 

Gullichsen ja Fogelholm, 1999.) Tuotannossa ongelmia aiheuttavat epäorgaaniset metalli-

suolat, jotka katalysoivat rasva- ja hartsihappojen hajoamisreaktioita, ja vähentävät siten 

lopputuotteiden saantoa ja laatua (Drew ja Propst, 1981). Lisäksi suolat saostuvat jossakin 

määrin korkealämpöisiin prosessilaitteisiin, erityisesti lämmönsiirtimiin ja tislauskolonnei-

hin. Laitteiden likaantuminen asettaa haasteita mäntyöljyn tuotannolle, minkä vuoksi pro-

sessilaitteet täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta tuotanto ja laatu eivät kärsisi. (Ib-

rahim, 2012.) 

 

Metalliyhdisteet vastaavat vain murto-osaa mäntyöljyn koostumuksesta (Tuomola, 2012), 

eivätkä vaikuta lopputuotteiden, eli rasva- ja hartsihappojen laatuun, koska metallit jäävät 

mäntyöljypikeen. Mutta poistamalla ne jo alkuvaiheessa prosessia, tuotannon huoltosykliä 

voidaan pidentää ja säästää kustannuksissa. Toinen merkittävä hyöty katalysoivien epäpuh-

tauksien poistamisesta on parannettu mäntyöljypien laatu, ja siten sen hyödyntämisen pa-

rantaminen (Neste Jacobs Oy, 2016). Tavoiteltavaa olisi epäpuhtauksien poistaminen en-

nen suovan palstoitusta, jolloin rasva- ja hartsihapot ovat vielä sitoutuneessa muodossa 

(Drew ja Propst, 1981; Norlin, 2000), eivätkä siten reagoisi voimakkaasti käsittelyyn. Tä-

mä on kuitenkin käytännössä vaikeaa, koska metalli-ionit, erityisesti natrium-ionit, ovat 

tässä vaiheessa vielä sitoutuneena rasva- ja hartsihappoihin. Sen vuoksi metallisuolojen 

poisto olisi oletettavasti tehokkainta tehdä happokäsittelyn jälkeen, jolloin ne ovat pääosin 

liukoisessa sulfaattisuolamuodossa (Knuuttila et al., 2012). Tässä työssä tavoitteena on 

tutkia raakamäntyöljyn metallisuolojen erotusta laimealla happopesulla. Tavoitereduktioksi 

on asetettu 90–95 %, jonka saavuttamisella olisi merkittävä vaikutus raakamäntyöljyn tis-

lauslaitoksen toimintaan. 
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Tämä diplomityö koostuu teoriaosasta ja kokeellisesta osasta. Teoriaosassa käsitellään raa-

kamäntyöljyn tuotantoprosessia ja raakamäntyöljyn epäpuhtauksia. Lisäksi käsitellään 

epäpuhtauksien vaikutusta raakamäntyöljyn laatuun ja tuotantoprosessiin. Prosessilaittei-

den likaantumista käsitellään yleisen teorian ja mekanismien pohjalta. Lopuksi esitellään 

esikäsittelylle erilaisia olemassa olevia menetelmiä ja käsitellään neste-nestesysteemeitä ja 

niissä ilmeneviä ilmiöitä. Esikäsittelymenetelmistä valitaan työn kriteerien mukaisesti yksi, 

jota sovelletaan työn kokeellisessa osassa. Tässä työssä ei käsitellä orgaanisia epäpuhtauk-

sia tai niiden merkitystä prosessilaitteiden likaantumisessa. 

 

Kokeellisessa osassa esitetään koelaitteisto, sen analyysimenetelmät ja tulokset. Kokeelli-

nen jakso on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkoitus on tehdä raakamäntyöl-

jylle mahdollisimman tarkka analyysi. Toisessa osassa suoritetaan esikokeita, joissa raja-

taan koeolosuhteita pesukokeita varten. Tämän jälkeen vertaillaan eri pesuliuosten tehok-

kuuksia käyttäen pesuliuoksena puhdasta vettä ja kolmea happoa. Kolmannessa osassa 

suoritetaan happopesukokeet käyttäen kemikaaliseulonnassa parhaiten toimineita happoja. 

Pesukokeiden muuttujina ovat lämpötila, sekoitusaika, sekä happo- ja vesipitoisuudet. Pe-

sutulos määritetään öljy- ja vesifaasien metallipitoisuuksista. 

 

Työssä on tarkoitus selvittää mitä erilaisia metallisuoloja ja missä olomuodossa ne raaka-

mäntyöljyssä ovat. Kokeiden tarkoituksena on määrittää kuinka paljon raakamäntyöljyssä 

on epäpuhtauksia, ja kuinka tehokkaasti niitä pystytään erottamaan käyttämällä yksinker-

taista pesumenetelmää. Pesumenetelmän toimivuutta tutkitaan käyttämällä pesunesteenä 

puhdasta vettä sekä kahta eri happoa. Työssä pyritään selvittämään lämpötilan, sekoitus-

ajan, happo- ja vesipitoisuuksien vaikutusta pesutulokseen. Kokeet on suoritettu Lappeen-

rannan teknillisen yliopiston Kemiantekniikan osaston laboratorioissa.  
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I KIRJALLISUUSOSA 

1 RAAKAMÄNTYÖLJYN TUOTANTO 

 

1.1 Raakamäntyöljy 

Raakamäntyöljy on sellutehtaalla syntyvää sivutuotetta. Se koostuu puun uuteaineista, jot-

ka voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; rasva- ja hartsihapot, sekä neutraalit yhdisteet 

(Taulukko I). Mäntyöljyn koostumus vaihtelee puulajeittain sekä alueittain. Koostumuk-

seen vaikuttaa lisäksi sen varastointi ja tuotanto. (Drew ja Propst, 1981; Gullichsen ja Fo-

gelholm, 1999.) Taulukon I tietoja käsitellään myöhemmissä luvuissa tarkemmin. 

 

Taulukko I Raakamäntyöljyn koostumus. (Norlin, 2000) 

 Skandinavia USA Ranska 

Rasvahapot [%] 45 45 40 

Hartsihapot [%] 30 42 50 

Neutraalit yhdisteet [%] 25 13 10 

Happoluku 145 165 165 

Kosteus [%]  < 2  

Tuhka [%]  < 0.2  

Mineraalihappo (H2SO4) [%]  < 0.02  

Rikki [%]  < 0.3  

 

Raakamäntyöljyn komponenteista rasvahapot ovat pitkäketjuisia monokarboksyylihappoja. 

Raakamäntyöljyssä yleisimpiä ovat oleiinihappo, linolihapot, steariinihappo ja palmitiini-

happo (Kuva 1). (New Zealand Institute of Chemistry, 2005–2008.) 
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Kuva 1 Mäntyöljyn yleisimmät rasvahapot: oleiinihappo, palmitiinihappo ja linolihappo. 

(New Zealand Institute of Chemistry, 2005–2008) 

Hartsihapot ovat trisyklisiä, orgaanisia happoja. Abietiini- ja pimaarihappo ovat yleisimpiä, 

mutta myös muita hartsihappoja löytyy pienempiä määriä. Kuten rasvahapoilla, myös hart-

sihapoilla on kaksi funktionaalista ryhmää; karboksyyliryhmä ja kaksoissidokset. Lisäksi 

lähes kaikki hartsihapot koostuvat samasta perusrengasrakenteesta Kuvan 2 mukaisesti. 

(Drew ja Propst, 1981.) 

 

 

Kuva 2 Mäntyöljyn yleisimmät hartsihapot: abietiinihappo ja pimaarihappo. (New Zealand 

Institute of Chemistry, 2005–2008) 

Neutraalit yhdisteet koostuvat mm. hiilivedyistä, alkoholeista ja steroleista (New Zealand 

Institute of Chemistry, 2005–2008). Sterolien perusrakenne on kuvattu Kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3 Sterolien perusrakenne. (New Zealand Institute of Chemistry, 2005–2008) 
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1.2 Sellutehtaan lipeäkierto 

Raakamäntyöljy on yksi sellutehtaan sivutuotteista. Sitä tuotetaan sellunkeitossa syntyväs-

tä mustalipeästä. (Drew ja Propst, 1981.) Kuvassa 4 on esitetty lohkokaavio sellutehtaan 

lipeäkierrosta. 

 

 

Kuva 4 Sellutehtaan yksinkertaistettu lohkokaavio lipeäkierrosta. (mukailtu lähdettä Drew ja 

Propst, 1981) 

Sellun keitossa hake keitetään valkolipeässä niin, että hake hajoaa selluksi. Keittolipeää 

kutsutaan keiton jälkeen mustalipeäksi, koska siihen liukenee keiton aikana puun orgaani-

sia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Sellumassa erotetaan mustalipeästä sellun pesussa, josta 

mustalipeä johdetaan heikkomustalipeänä (12–20 p- % kiintoainetta) varastointiin. Heik-

komustalipeä syötetään haihdutukseen, jotta sen kiintoainepitoisuus nousee ja on siten 

energiatehokkaampaa polttaa vahvamustalipeänä. Suopa, eli raakamäntyöljysaippua, erot-

tuu mustalipeästä, kun mustalipeän kiintoainepitoisuus nousee. (Gullichsen ja Fogelholm, 

1999.) Tässä työssä käsitellään raakamäntyöljyn tuotannosta tarkemmin suovan erotus ja 

happokäsittely. 

 

1.3 Suovan erotus 

Suopa on raakamäntyöljysaippuaa, mikä erotetaan mustalipeästä. Se koostuu puun uuteai-

neista, jotka ovat sellunkeitossa reagoineet natriumhydroksidin (NaOH) kanssa natrium-

suoloiksi. (Drew ja Propst, 1981.) Kuvassa 5 on kuvattu triglyseridirasvan reaktio natrium-

hydroksidin kanssa glyseroliksi ja rasvahapon natriumsuolaksi. 
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Kuva 5 Natriumsuolan muodostuminen rasvahapon ja NaOH:n reagoidessa. (Opetushallitus, 

2015) 

Mustalipeän ja suovan seos, jonka kiintoainepitoisuus on noin 65 %, johdetaan suopasäili-

öihin, joissa sen annetaan seistä niin, että suopa nousee pinnalle vaahtona (Kuva 6). Erot-

tunut suopa kaavitaan pois ja johdetaan happokäsittelyyn, eli palstoitukseen, ja siitä edel-

leen tislaukseen. Suovan erottuminen ei ikinä ole täydellistä, vaan sen seassa on aina jos-

sain määrin mustalipeää. (Drew ja Propst, 1981; Norlin, 2000.) 

 

 

Kuva 6 Suovan erotuksen yksinkertaistettu lohkokaavio. (mukailtu lähdettä Drew ja Propst, 

1981) 

Suovan erotukseen vaikuttavat kiintoaineiden määrä, lämpötila, mäntyöljyn koostumus, 

emäksisyys ja pH, retentioaika, sulfidisuus ja suopasäiliön rakenne (Drew ja Propst, 1981). 

Suovan liukoisuus on verrannollinen kiintoainepitoisuuteen ja suovan erottuminen puoles-

taan on tehokkainta, kun liukoisuus on alhainen. Suovan liukoisuus mustalipeään on alim-

millaan silloin, kun mustalipeän kiintoainepitoisuus on 26 p- %. (Gullichsen ja Fogelholm, 

1999.) Erotuksen optimoimiseksi lämpötilan tulisi olla noin 60–90 °C, jolloin komponentit 

ovat liuenneessa muodossa, mutta eivät reagoi lämpötilaan. Tämän lisäksi vähintään 4 h 
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retentioaika, sekä korkea pH varmistavat suovan tehokkaan erottumisen. Optimaalinen pH 

suovan erotuksessa on noin 12. (Gullichsen ja Fogelholm, 1999; Drew ja Propst, 1981.) 

 

Erotussäiliön rakenne vaikuttaa myös merkitsevästi suovan erotustehokkuuteen. Säiliössä 

tulisi olla sekoitusta ja turbulenssia niin, että mustalipeän koostumus on tasaisesti jakautu-

nutta, mutta kuitenkin niin että suopapartikkeleiden nousu mustalipeässä on muita virtauk-

sia voimakkaampaa. Lisäksi säiliön tulisi olla riittävän korkea, jotta suopa ehtii erottua. 

Suovan erotusta voidaan myös tehostaa erilaisilla menetelmillä, kuten lisäaineilla, liuotti-

milla, elektroflokkulaatiolla, flotaatiolla tai sentrifugilla. Lisäaineet tehostavat sellaisten 

kolloidi- tai misellisuopapartikkeleiden erottumista, jotka eivät normaaleissa prosessiolo-

suhteissa erotu. Lisäksi tietyt mustalipeään liukenemattomat aromaattiset tai terpeenipoh-

jaiset liuottimet aiheuttavat suopapartikkeleiden voimakasta aggregoitumista. Ultra-

hienojen partikkeleiden aggregoituminen voidaan toteuttaa sähköisellä varauksella. (Drew 

ja Propst, 1981.) 

 

Kjellberg (2006) esittää patenttihakemuksessaan (EP 1 442 107 B1), miten mustalipeästä 

erotetun suovan käsittely ennen palstoitusta voi vähentää palstoituksessa käytettävän rikki-

hapon määrää jopa 30–50 %. Erotetun suovan seassa on sulfaattisuolaliuosta (englanniksi 

brine), minkä korkea määrä lisää palstoituksessa tarvittavan rikkihapon määrää, ja tulisi 

sen vuoksi mahdollisimman tehokkaasti erottaa. Tämä toteutetaan käsittelemällä suopaa 

vedellä, johon on lisätty tuhkaa. Veden korkea tiheys nostaa suoraan suolaveden tiheyttä ja 

siten sen ja orgaanisen faasin välinen erottuminen on tehokkaampaa. Vedelle optimaalinen 

tiheys olisi alueella 1 000-1 500 kg/m
3
, mutta vielä tarkemmin välillä 1 100-1 200 kg/m

3
. 

Patentin mukaan suopa käsitellään hiilidioksidilla hapotetulla vesifaasilla, jonka jälkeen 

raskaampi vesi-suolafaasi erottuu pohjalle. Suovan neutralointi (n. pH 8) hiilidioksidilla 

vähentäisi tarvittavan rikkihapon (H2SO4) määrää palstoituksessa. Drew ja Propst (1981) 

mukaan hiilihappokäsittelyllä rikkihapon määrää voidaan vähentää jopa 60 %. Tämän on 

todettu toimivan kaksivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa suopa, vesi ja 

hiilidioksidi yhdistetään ja toisessa vaiheessa seokseen lisätään myös rikkihappo. Hiilidi-

oksidin käyttöä on käsitelty lisäksi luvussa 3.2.2. 
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1.4 Palstoitus 

Suopa reagoi raakamäntyöljyksi, kun se käsitellään rikkihapolla seuraavan yhtälön mukai-

sesti: 

 

2 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻,  (1) 

 

jossa R vastaa hartsi- tai rasvahapon alkyyliryhmää. Reaktiossa syntyy vapaita rasva- ja 

hartsihappoja sekä natriumsulfaattia (Na2SO4). Reaktiotuotteiden lisäksi raakamäntyöljyssä 

on mustalipeää, ligniiniä ja kuituja. (Drew ja Propst, 1981; Norlin, 2000.) 

 

Prosessivaihe voidaan toteuttaa joko jatkuva- tai panostoimisesti, n. 90–100 °C asteessa. 

Panostoimisessa prosessissa (Kuva 7) suopa syötetään haponkestävään säiliöön, jonne lisä-

tään myös rikkihappoa ja seosta sekoitetaan ensin voimakkaasti tunnin ajan, jonka jälkeen 

sekoitusta jatketaan kevyemmin 20 minuuttia. Tämän jälkeen seoksen annetaan erottua 2-4 

tuntia (Drew ja Propst, 1981; Gullichsen ja Fogelholm, 1999). Prosessissa voidaan käyttää 

joko väkevää rikkihappoa, jolloin reaktoriin lisätään myös vettä (Drew ja Propst, 1981), tai 

laimeaa rikkihappoa (n. 30 %) (Norlin, 2000). Komponentit jakautuvat kolmeen faasiin, 

jotka voidaan erottaa niiden tiheyserojen avulla. Ylin kerros koostuu öljyjakeesta, pohja-

kerros Na2SO4-H2SO4-liuoksesta ja näiden väliin jää emulsiomainen kiintoainekerros, jos-

sa on ligniiniä, kuituja ja muita kiintoaineita. Panostoimisessa prosessissa pinnan öljy- ja 

pohjan liuosfaasi erotetaan, ja kiintoainekerros jätetään reaktoriin seuraavaa ajoa varten. 

(Drew ja Propst, 1981; Norlin, 2000.) 
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Kuva 7 Yksinkertaistettu lohkokaavio palstoituksesta. (mukailtu lähdettä Drew ja Propst, 

1981) 

Erityisesti käyttäen vahvaa happoa, sekoitusvoimakkuudella on suuri merkitys. Epätasai-

sesti jakautunut happo voi aiheuttaa osittaista mäntyöljyn esteröitymistä ja hajoamista. 

Lisäksi ligniini saattaa paakkuuntua, mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti jos faasit erotetaan 

sentrifugilla. Toinen laatuun vaikuttava tekijä on pH:n hallinta. Liian korkea pH lisää tuh-

kapitoisuutta, eli epäorgaanisen aineksen määrää mäntyöljyssä, sekä reagoimaton suopa 

aiheuttaa ongelmia mäntyöljyn erotuksessa. Optimaalinen pH on välillä 2.5–3.5. (Drew ja 

Propst, 1981; Norlin, 2000.) 

 

Drew ja Propst (1981) mukaan tavanomainen jatkuvatoiminen palstoitus ei eroa toiminta-

tavaltaan huomattavasti panostoimisesta prosessista. Reaktoriin syötettäessä suopa laimen-

netaan ja siihen voidaan lisätä lisäainetta, minkä tarkoitus on keventää suovan koostumusta 

ja edesauttaa siten lisäaineen ja suovassa olevien ligniinipartikkeleiden välistä kontaktia. 

Lisäaine reagoi myös osittain emulgoituneen suovan kanssa. Tämän jälkeen reaktoriin lisä-

tään laimeaa rikkihappoa (n. 30 %) ja seosta sekoitetaan 20 minuuttia, josta seos syötetään 

seulalle, joka erottelee suurimmat kuitupartikkelit ennen sentrifugia. Sentrifugilla erotetaan 

kolme faasia: kevyt öljyfaasi, ja kaksi raskasta jäteliuosfaasia, joissa on myös kiintoaine. 

Prosessille optimaalinen pH on 3.5. 

 

Gullichsen ja Fogelholm (1999) mukaan jatkuvatoiminen palstoitus on etenkin Pohjois-

maissa panostoimista prosessia suositumpi. Panostoimisen prosessin ongelmia on todettu 

olevan alhainen saanto, korkea rikkihapon kulutus ja korkeat hetkelliset kaasupäästöt. Jat-

kuvatoimisessa prosessissa nämä ongelmat ovat pienempiä, mutta suovan ja hapon korro-

soiva vaikutus lisää prosessin kunnossapitokustannuksia ja siten tarve käsiteltävän suovan 
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pesulle on korkeampi. Jatkuvatoimisen prosessin voi sentrifugin sijaan toteuttaa myös de-

kanttereilla (Gullichsen ja Fogelholm, 1999; Drew ja Propst, 1981). 

 

Palstoituksesta raakamäntyöljy ohjataan kuivauksen kautta tislaukseen, jossa tuotetaan 

loppujakeet. Tislausta käsitellään tässä työssä ainoastaan raakamäntyöljyn epäpuhtauksien 

kannalta luvussa 1.6.5. 

 

1.5 Mäntyöljyn laatu 

Drew ja Propst (1981) mukaan mäntyöljyn laatuun vaikuttaa sen tuotantoprosessi ja varas-

tointi. Jo suovan erotuksessa voidaan vaikuttaa mäntyöljyn laatuun merkittävästi, koska 

jäljelle jäävän mustalipeän määrä raakamäntyöljyssä vaikuttaa seuraaviin prosessivaihei-

siin. Osa mustalipeän yhdisteistä liukenee palstoituksessa raakamäntyöljyyn ja laskee siten 

mäntyöljyn happolukua. Happolukua käytetään kuvaamaan mäntyöljyssä olevien vapaiden 

rasva- ja hartsihappojen määrää, eli toisin sanoen erotettavissa olevien rasva- ja hartsihap-

pojen määrää. Norlin (2000) mukaan mäntyöljyn happoluku on tavanomaisesti 145–165 

(Taulukko I). Sen suuruus riippuu prosessin lisäksi käytetystä raaka-aineesta. Happoluku 

määritetään titraamalla näytettä kaliumhydroksidilla (KOH), minkä neutralointiin vaadittu 

KOH-määrä on suoraan verrannollinen vapaisiin rasvoihin näytteessä (Drew ja Propst, 

1981). Mäntyöljyn fysikaalisia ominaisuuksia on esitetty Taulukossa II. 

 

Taulukko II Raakamäntyöljyn fysikaalisia aineominaisuuksia. (Norlin, 2000) 

Kiehumispiste, 1.33 kPa [°C] 180–270 

Höyrystymislämpö [kJ/kg] 290–330 

Ominaislämpö [J/g] 2.1–2.9 

Tiheys, 20 °C [kg/m
3
] 950–1 020 

Viskositeetti, 70 °C [mm
2
/s] 25–40  

 

Edelleen käytetyin happo palstoituksessa on rikkihappo (H2SO4), vaikka se aiheuttaa män-

työljyn rasvahappojen esteröitymistä ja hartsihappojen dekarboksylaatiota. (Drew ja 

Propst, 1981; Stigsson et al., 2014.) Kuvassa 8 on esitetty yhden hartsihapon dekarboksy-

laatio korkeassa lämpötilassa. 
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Kuva 8 Abietiinihapon dekarboksylaatio hartsiöljyksi. (Wideman ja Kuczkowski, 1985) 

Yhtälössä 2 on esitetty steariinihapon esteröityminen hapon katalysoimana (Drew ja 

Propst, 1981). 

 

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ⇌ 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂.  (2) 

 

Myös rasvojen polymerisaatiota tapahtuu rikkihapon vaikutuksesta. Rikkihappo aktivoi 

rasvahappojen kaksoissidoksia synnyttäen molekyylipainoltaan suurempia polymeerejä. 

Reaktio lisää öljyn viskositeettia, mikä puolestaan lisää öljyn määrää ligniinifaasissa ja 

vähentää siten saantoa. (Drew ja Propst, 1981; New Zealand Institute of Chemistry, 2005–

2008; Outterson ja Eldridge, 1957.) Rikkihapon sijaan palstoituksessa olisi mahdollista 

käyttää myös hiilidioksidia, 

 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3,  (3) 

 

jolloin syntyy vapaita rasvahappoja ja natriumbikarbonaattia (Leino, 1999). Gullichsen ja 

Fogelholm (1999) mukaan hiilidioksidi voi ilmanpaineessa muuttaa kolmasosan suovasta 

raakamäntyöljyksi. 

 

Myös mäntyöljyn varastoinnin aikana tapahtuu edellä kuvattuja rasva- ja hartsihappojen 

reaktioita. Katalyyteiksi riittää prosessoinnin ja varastoinnin välillä tapahtuva altistuminen 

hapelle, sekä raakamäntyöljyssä olevat jäännöskemikaalit, suolat ja metallit. Happoluvun 

lasku on riippuvainen lämpötilasta ja varastoinnin kestosta. Viikon aikana lämpöuunissa 

(68–82 °C) säilytettyjen raakamäntyöljynäytteiden happoluvun on todettu pienenevän kes-
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kimäärin 3-4 yksikköä, kun puolestaan vuorokauden aikana 93 °C lämpötilassa happoluku 

voi laskea jopa n. 7 yksikköä (Drew ja Propst, 1981). Iso osa rasvahappojen estereistä 

muodostuu juuri varastoinnin aikana ja laskee siten happolukua. (Neste Jacobs Oy, 2016.) 

Vaikka korkeammassa lämpötilassa hajoamisreaktiot ovat otollisempia, McCall (2013) 

kuvaa patentissaan (US 8 471 081 B2) kuinka myös huoneenlämpötilassa raakamäntyöljys-

tä tapahtuu herkästi polymerisaatioreaktioita. Tämä tapahtuu, kun raakamäntyöljystä erot-

tuvat rasva- ja hartsihappofaasit, jolloin polymerisaatioreaktiot sijoittuvat raskaampaan 

hartsihappofaasiin. Reaktio vähenee, jos öljy lämmitetään 60–80 °C lämpötilaan, jolloin 

öljystä tulee homogeeninen. Raakamäntyöljyn varastointilämpötila on yleisesti 50–80 °C 

(Norlin, 2000). 

 

1.6 Mäntyöljyn epäpuhtaudet 

Mäntyöljyssä on tärkeiden rasva- ja hartsihappojakeiden lisäksi epäpuhtauksia, jotka vai-

keuttavat osittain prosessia. Niitä ovat mm. jäännösmineraalihapot, alkalimetallien (Li, Na, 

K, Rb, Cs, Fr) suolat ja -saippuat, maa-alkalimetallien (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) suolat ja -

saippuat, siirtymämetallit, kuidut ja ligniiniyhdisteet. Epäpuhtaudet ovat pääosin peräisin 

mustalipeästä (Taulukot III & IV), mutta osa metallijäämistä johtuu myös prosessilaittei-

den korroosiosta. (Stigsson et al., 2014; Hazelton et al., 2015.) Tässä työssä keskitytään 

epäorgaanisiin epäpuhtauksiin ja niiden merkitykseen tuotannossa. 

 

Taulukko III Mustalipeän tavanomainen koostumus. (Alén, 2011) 

Yhdisteet Pitoisuus (% kuiva-aineesta) 

Ligniini 25–31 

Alifaattiset hapot 29–33 

Muut orgaaniset (uuteaineet, hiilihydraatit) 7-9 

Epäorgaaniset 33 
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Taulukko IV Mustalipeässä olevien epäorgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. (KnowPulp, 2007) 

Epäorgaaniset yhdisteet Pitoisuus (% kuiva-aineesta) 

NaOH 2.4 

NaHS 3.6 

Na2CO3 ja K2CO3 9.2 

Na2SO4 4.8 

Na2S2O ja Na2S 0.5 

NaCl 0.5 

Muut (Si, Ca, Mn, Mg, …) 0.2 

 

1.6.1 Tuhka 

Tuhka on epäorgaanista materiaalia, mihin lukeutuu alkuainemetallit, sekä mm. rikki, pii ja 

fosfori (Knuuttila et al., 2012). Tuhkan määrä raakamäntyöljyssä on noin 0.02-0.1 p- % 

(Ikonen, 2012; Monnier et al., 1998; Norlin, 2000). Raakamäntyöljyssä on Tuomola (2012) 

mukaan alkuaineista eniten natriumia (Na), kalsiumia (Ca), fosforia (P), kaliumia (K) ja 

piitä (Si) (Taulukko V). 

 

Taulukko V Raakamäntyöljyn alkuaineanalyysi, jossa esitelty kalium-, fosfori-, pii-, natrium- ja 

kalsiumpitoisuudet. Analysoidun näytteen tuhkapitoisuus on 15 %. (Tuomola, 2012) 

Alkuaine Pitoisuus [ppm] 

Natrium, Na 
*)

 35 500 

Kalsium, Ca 
*)

 10 100 

Fosfori, P 1 860 

Kalium, K 1 230 

Pii, Si 920 
*)

 Kyseinen metalli aiheuttaa ongelmia prosessissa. 

 

Lappi ja Alén (2011) mukaan mäntyöljy muistuttaa koostumukseltaan muita hydrolysoituja 

triglyseridirakenteisia kasviöljyjä. Näiden kasviöljyjen yhteydessä puolestaan O’Brien 

(2009) on todennut, että rauta (Fe), mangaani (Mn), nikkeli (Ni) ja kupari (Cu) lisäävät 

merkittävästi kasviperäisten rasvojen ja öljyjen hapettumista prosessissa, kun puolestaan 

kalsium, natrium ja magnesium (Mg) haittaavat öljyn prosessointitehokkuutta. Taulukossa 

VI on esitetty mm. näiden alkuaineiden pitoisuuksia raakamäntyöljyssä. 
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Taulukko VI Raakamäntyöljyn alkuaineanalyysi, jossa esitelty eri metallien pitoisuuksia. 

Analysoidun näytteen tuhkapitoisuus on 15 %.  (Tuomola, 2012) 

Alkuaine Pitoisuus [ppm] 

Rauta, Fe 
*)

 510 

Magnesium, Mg 
*)

 430 

Mangaani, Mn 
*)

 400 

Sinkki, Zn 320 

Alumiini, Al 140 

Nikkeli, Ni 
*)

 47 

Kupari, Cu 
*)

 24 

Titaani, Ti 12 

Kadmium, Cd 9.7 

Kromi, Cr 7.3 
*)

 Kyseinen metalli aiheuttaa ongelmia prosessissa. 

 

1.6.2 Metallisuolat 

Suuri osa raakamäntyöljyssä olevista metalleista on sulfaattisuolamuodossa (SO4
2-

) 

(Knuuttila et al., 2012). Esimerkkejä metallisuoloista ovat mm. kuparisulfaatti (CuSO4), 

kalsiumhydroksidi (Ca(OH)2), sinkkioksidi (ZnO) ja mangaanidioksidi (MnO2) (Chakra-

barty, 2003). Metallisuolat muodostuvat esimerkiksi seuraavan yhtälön mukaisesti 

 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞),  (4) 

 

jossa vahva happo ja emäs reagoivat synnyttäen vettä ja suolaa (McMurry ja Fay, 2008). 

Yleisesti metallit saostuvat liuoksesta kun anionit ja kationit vaihtuvat kahden ioniyhdis-

teen välillä, esimerkiksi seuraavan yhtälön mukaisesti  

 

𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2 𝐾𝐼(𝑎𝑞) → 2𝐾𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑃𝑏𝐼2(𝑠), (5) 

 

jossa lyijynitraattisuola reagoi kaliumjodidisuolan kanssa muodostaen kiinteää lyijyjodidia 

(McMurry ja Fay, 2008). Metallisuolojen voidaan olettaa liukenevan vesiliuokseen, jos ne 

sisältävät jonkin seuraavista ioneista: Li
+
, Na

+
, K

+
, Rb

+
, Cs

+
, NH4

+
, Cl

-
, Br

-
, I

-
 (paitsi ho-

pea-, elohopea- ja lyijy-yhdisteet), NO3
-
, ClO4

-
, CH3CO2

-
 tai SO4

2-
 (paitsi barium-, eloho-

pea- ja lyijy-yhdisteet). Vuorostaan jos yhdiste ei sisällä mitään edellä mainittua ionia, sen 
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voidaan olettaa saostuvan vesiliuoksessa. Liukoisuus riippuu kuitenkin myös ionien kon-

sentraatiosta, lämpötilasta ja pH:sta. (McMurry ja Fay, 2008.) 

 

Suolojen liukoisuus kasvaa yleensä lämpötilan noustessa (Ibrahim, 2012), kuten näiden 

sulfaattisuolojen: kaliumsulfaatti (K2SO4 22.8 g/100 g vettä, 90 °C), rautasulfaatti (FeSO4 

37.3 g/100 g vettä, 90 °C), magnesiumsulfaatti (MgSO4 69.0 g/100 g vettä, 90 °C) ja man-

gaanisulfaatti (MnSO4 42.5 g/100 g vettä, 90 °C). Kyseisiä sulfaattisuoloja voidaan olettaa 

esiintyvän myös raakamäntyöljyssä Taulukoissa V ja VI esitettyjen alkuainepitoisuuksien 

mukaisesti. Joillakin suoloilla on puolestaan liukoisuusmaksimit tietyissä lämpötiloissa, 

kuten esimerkiksi natriumsulfaatilla (Na2SO4 40.8 g/100 g vettä, 30 °C) (Perry et al., 

1984). Lisäksi Ibrahim (2012) mukaan jotkut suolat, kuten kalsiumsulfaatti (CaSO4, 0.1619 

g/100 g vettä, 100 °C), liukenevat huonosti myös lämpimässä. pH vaikuttaa vain tiettyihin 

suoloihin, kuten heikosti liukeneviin karbonaatti- (CO3
2-

), fosfaatti- (PO4
3-

) ja sulfiit-

tisuoloihin (S
2-

). Laskemalla pH:ta näiden metallisuolojen liukoisuus paranee noudattaen 

Le Châtelierin periaatetta. Suolat, joissa on puolestaan vahvan hapon anioni (Cl
-
, Br

-
, I

-
, 

NO3
-
 tai ClO4

-
) eivät reagoi pH:n vaihteluun, koska niiden protolysoituminen ei riipu 

H3O
+
-ionista. (McMurry ja Fay, 2008.) Liuenneet epäorgaaniset suolat voivat muodostaa 

polydispersioliuoksessa (polydisperse fluid) misellejä tai saostumia, jos seoksen stabiilius 

muuttuu. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi liuottimen lisäys. (Ibrahim, 2012.) 

 

Metallisuolojen lisäksi liuoksessa voi esiintyä metallikomplekseja, jotka koostuvat metalli-

ionista ja sen ympärille kiinnittyneistä ioneista tai molekyyleistä, joita kutsutaan ligandeik-

si. Kompleksit voivat olla neutraaleja molekyylejä, tai suoloja kuten [Ni(NH3)6]Cl2. Metal-

likompleksin syntyminen liuoksessa lisää ioniyhdisteiden liukenemista, sillä liuoksessa 

olevat metallikationeja sitovat ionit tai molekyylit kaappaavat metallikationeja. Sen vuoksi, 

mitä suurempi pitoisuus sitovia ioneja liuoksessa on, sitä suurempi on myös metallisuolo-

jen liukoisuus. (McMurry ja Fay, 2008.) 

 

Metallikomplekseja voidaan myös luoda lisäämällä liuokseen kompleksinmuodostajaa 

(complexing agent/chelating agent), joka sitoo vapaita metalli-ioneja itseensä (McMurry ja 

Fay, 2008). Tällaisia esimerkkejä ovat Kuvassa 9 esitetyt etyleenidiamiinitetraetikkahappo 

(EDTA
4-

) ja sitruunahappo (C6H8O7) (Stigsson et al., 2014). 
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Kuva 9 Sitruunahapon (Roberts, 2011) ja EDTA:n (Cunningham et al., 2011) kemialliset 

rakenteet. 

Sitruunahapon vastaava anioni on sitraatti-ioni, joka muodostaa metallikomplekseja metal-

likationien kanssa (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10 Sitraatti-ionin ja kalsiumionin kompleksin muodostus, kun a) sitraatti-ionin kaksi 

negatiivisesti varautunutta karboksyyliryhmää (-COOH) muodostaa koordinaat-

tisidokset positiivisesti varautuneen kalsiumionin kanssa, ja b) neutraalissa liuokses-

sa kolme negatiivisesti varautunutta karboksyyliryhmää muodostaa koordinaat-

tisidoksen kalsiumionin kanssa. (Featherstone ja Lussi, 2006) 

 

1.6.3 Metallisaippuat 

Metallisaippua on orgaanisen hapon alkali-, maa-alkali- tai raskasmetallisuola. Metal-

lisaippuatyyppejä on kaksi; vesiliukoinen ja veteen liukenematon.  Veteen liukenematto-

mia ovat maa-alkalimetallisaippuat, mutta ne liukenevat puolestaan poolittomiin liuotti-

miin. Yleisesti metallisaippuat liukenevat hyvin orgaanisiin liuottimiin. Saippuat muodos-
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tuvat korvaamalla orgaanisen hapon kationin, vetyatomin tai vastaavan metalli-ionilla, 

Kuvassa 11 esitetyn yhtälön mukaisesti. (Chakrabarty, 2003.) 

 

 

Kuva 11 Metallisaippuan muodostuminen. (Chakrabarty, 2003) 

 

Kuvan 11 yhtälössä R vastaa orgaanisen hapon runkoa ja M metalli-ionia. Metallin ja ha-

pen välinen heikko sidos luo metallisaippuoille katalyyttisen ominaisuuden. Metallisaippu-

oita voi olla mm. kupari-, kalsium-, magnesium-, sinkki-, mangaani-, rauta- ja nikkelisaip-

puat, joista jokaista metallia löytyy myös raakamäntyöljystä (Taulukot V-VII). Metal-

lisaippuat ovat joko liuenneessa tai saostuneessa muodossa, riippuen niiden liukoisuudesta 

veteen. (Chakrabarty, 2003.) 

 

1.6.4 Pihka 

Raakamäntyöljyssä oleva fosfori on fosfolipidimuodossa, joita on sekä rasva- että vesi-

liukoisia. Nämä fosfolipidit ovat pihkan (gum) pääkomponentteja. Rasvaliukoiset fosfoli-

pidit (hydratable phospholipids) muodostavat veden kanssa öljyfaasiin liukenemattomia 

misellejä, jotka sitovat vettä ja muodostavat metalli-ionien kanssa metalli-fosfaatti-

komplekseja. (Oyekunle et al., 2013; Knuuttila et al., 2012; Myllyoja et al., 2007.) Pihkan 

poistoon perustuva degumming-menetelmä on kuvattu luvussa 3.3.3. 

 

1.6.5 Epäpuhtauksien vaikutus tislauksessa 

Raakamäntyöljy tislataan tavanomaisesti viiteen pääjakeeseen; esiöljy, rasvahapot, män-

työljytisle, hartsihapot ja mäntyöljypiki, lueteltuna kevyimmästä raskaimpaan (Taulukko 

VII). Tärkeimmät jakeet ovat rasva- ja hartsihapot, ja niiden määrää pyritään optimoimaan. 

Saantoon vaikuttaa kuitenkin merkittävästi prosessissa tapahtuvat sivureaktiot, joita kataly-

soivat mm. epäpuhtaudet. (Drew ja Propst, 1981.) Epäpuhtaudet, kuten liuenneessa tai 
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emulsiossa olevat metallisulfaattisuolat, eivät höyrysty tislauksessa, vaan päätyvät suoraan 

höyrystymättömään jakeeseen tuhkana (Stage, 1982). 

 

Taulukko VII Raakamäntyöljyn tislauksen viisi pääjaetta ja niiden pääasiallinen 

koostumus. (Norlin, 2000) 

Jae Hartsihapot [%] Rasvahapot [%] Neutraalit yhdisteet [%] 

Esiöljy < 0.5 30–50 40–60 

Rasvahapot < 2 95–98 1-2 

Mäntyöljytisle 20–30 65–70 4-7 

Hartsihapot 85–96 1-5 1-7 

Mäntyöljypiki 5-13 5-10 40–60 

 

Yleisesti metallit ja suolat toimivat mäntyöljyn tuotannossa ja varastoinnissa katalyytteinä 

aktivoimalla rasvojen kaksoissidosten toiminnallisuutta. Edellä kuvattujen esteröitymis-, 

dekarboksylaatio- ja polymerisaatioreaktioiden vuoksi mäntyöljyn tislauksessa haluttujen 

happojakeiden määrä vähenee, kun muodostuneet komponentit päätyvät raskaampana mo-

lekyylinä mäntyöljypikeen tai kevyempänä molekyylinä esiöljyyn. Erityisesti lämpötilojen 

ollessa korkeat (>260 °C), happojakeet hajoavat herkemmin. Tämä koskee erityisesti hart-

sihappojaetta, koska sen kiehumispiste on muita jakeita korkeampi ja vaatii siten korke-

ammat lämpötilat erotukseen. (Drew ja Propst, 1981.) 

 

Öljyn ollessa kosketuksissa raudan tai kuparin kanssa, yhdistettynä valoon, korkeaan läm-

pötilaan ja hapellisiin olosuhteisiin, öljykomponenttien hajoaminen kasvaa huomattavasti 

(Oyekunle et al., 2013; Drew ja Propst, 1981; Norlin, 2000). Tästä syystä yleisesti raaka-

mäntyöljyn prosessoinnissa jatkokäsittely on toteutettu alipaineessa, jotta hajoaminen olisi 

mahdollisimman vähäistä. Mm. polttoaineiden valmistuksessa öljysyötteessä olevien epä-

puhtauksien pitoisuuksille on viitteelliset rajat, joiden alla pitoisuuksien tulisi olla; maa-

alkalimetallien pitoisuus <10 ppm, alkuainemetallien pitoisuus <10 ppm, alkuainefosforin 

pitoisuus <30 ppm. Näissä pitoisuuksissa epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat, kuten ka-

talyytin deaktivaatio ja haitalliset sivureaktiot, vähenevät. (Myllyoja et al., 2007.) 
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2 PROSESSILAITTEIDEN LIKAANTUMINEN 

2.1 Likaantuminen 

Bott (1995) mukaan likaantuminen (fouling) on ei-toivottujen aineiden saostumista ja ker-

tymistä prosessilaitteisiin ja putkistoihin. Lika johtuu usein prosessoitavasta materiaalista, 

joka reagoi prosessioloihin, kuten korkeaan lämpötilaan. Erityisesti lämmönsiirtimissä Ib-

rahim (2012) mukaan tämä aiheuttaa ongelmia, koska saostumat lämmönsiirtopinnoilla 

huonontavat lämmönsiirrontehokkuutta ja luo ns. kuumia kohtia (local hot spot), mitkä 

johtavat lopulta laitteiden mekaaniseen vikaan. Bott (1995) esittää yleisimmiksi epäor-

gaanista saostumaa aiheuttaviksi aineiksi hiekan, lietteen, kalsium- ja magnesiumsuolat, 

sekä rautaoksidin. Vastaavia orgaanisia ovat bakteerit, levät, vahat, polymeerit, terva ja 

hiiliyhdisteet. Ibrahim (2012) mukaan yleisesti epäorgaanisen lian on todettu vastaavan 

noin 22–26 % kokonaisliasta. Lika on analysoitu käsittelemällä näyte ensin jollakin liuot-

timella, jolloin näytteestä saadaan erotettua hiilivedyt ja polymeerit, minkä jälkeen näyte 

on tuhkattu. Tuhkauksessa näytteestä pyrolysoituu kaikki orgaaninen aines sekä haihtuvat 

epäorgaaniset aineet, kuten kloridi- ja rikkiyhdisteet. Jäljelle jääneessä näytteessä on jäljel-

lä epäorgaaninen aines, joka koostuu hapettuneista metallisuoloista tai korroosiotuotteista 

(corrosion products). 

 

Ibrahim (2012) on arvioinut että 15 % tehtaan huoltokustannuksista johtuu lämmönsiirti-

mien huollosta, josta puolestaan puolet johtuu likaantumisesta. Kustannuksiin on laskettu 

tuotantohävikki, johon lukeutuu huonontunut tuotannontehokkuus sekä huoltoseisakkien 

aikana menetetty tuotanto, lisäksi lian poistoon käytettävät kemikaalit ja apuaineet. 

 

Kuten jo edellä on todettu, epäpuhtaudet raakamäntyöljyssä johtuvat pääosin mustalipeästä 

ja sen epätäydellisestä erottamisesta palstoituksessa. Nämä lähinnä epäorgaaniset epäpuh-

taudet aiheuttavat ongelmia prosessissa niin katalyyttisesti, kuin myös likaamalla. Metalli-

suolat ja muu kiintoaines saostuu osittain prosessilaitteiden pinnoille huonontaen suoritus-

tehoa, materiaalin virtausta putkistoissa ja tihentää siten huoltosyklejä. (Stigsson et al., 

2014; Hazelton et al., 2015.) Tavanomaisimpia saostumia (scale) aiheuttavat kalsiumsul-

faatti, kalsiumkarbonaatti (CaCO3), magnesiumkarbonaatti (MgCO3) ja silika (SiO2) (Ibra-

him, 2012). 
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Hazelton et al. (2015) mukaan likaantumista aiheuttaa kemialliset reaktiot, korroosio ja 

partikkelit. Mekanismit kuvataan seuraavaksi yleisellä tasolla. 

 

2.1.1 Partikkelilikaantuminen 

Tämä likaantumismekanismi on kaikista yleisin. Saostumia aiheuttavat partikkelit ovat 

yleensä prosessilaitteiden ja putkiston korroosiosta johtuvia kappaleita ja ne voivat kulkeu-

tua muualta prosessista prosessivirran mukana. Partikkelilikaantumisen suuruus on suoraan 

verrannollinen partikkeleiden määrään prosessivirrassa. (Ibrahim, 2012.) Saostumien muo-

dostuminen seinämiin edellyttää partikkeleiden pääsemistä kosketuksiin seinämän kanssa, 

ja siihen kiinnittymistä. Partikkeleiden liikkeisiin vaikuttaa vahvasti mm. Brownin liike ja 

turbulenttinen diffuusio, joihin puolestaan vaikuttaa partikkelin koko. (Bott, 1995.) 

 

Taulukossa VIII on esitetty Ibrahim (2012) mukaan eri lämmönvaihtimista analysoidun 

lian alkuaineanalyysit. Tuhkaa saostumissa on keskimäärin ollut 16 p- %, ja puolestaan 

rikkiä 14 p- %. Tuhkista analysoidun raudan määrä on ollut alkuaineista suurin, n. 8 p- %, 

kun natrium- ja kalsiumpitoisuudet ovat olleet 500–1500 ppm luokkaa. Raudan määrä voi 

tarkoittaa, että prosessilaitteistossa on korroosiota. 

 

Taulukko VIII Lämmönvaihtimiin saostuneen lian alkuaineanalyysi, kun lämmitettävänä mate-

riaalina on teollisuusbensiini. (Ibrahim, 2012) Metallien pitoisuudet on määri-

tetty tuhkasta. 

Materiaali/Lämmönvaihdin A B1 B2 C D KA 

Tuhka [p- %] 20.00 4.71 9.81 5.52 42.01 16.41 

Rikki, S [p- %] 17.00 13.50 13.80 10.20 13.00 13.50 

Kloridi, Cl
-
 [p- %] 170 435 0 664 508 355 

Rauta, Fe [p- % tuhkasta] 19.30 2.83 1.70 2.80 15.58 8.44 

Natrium, Na [ppm] 1 473 1 047 825 3 301 914 1 512 

Kalsium, Ca [ppm] 459 179 78 377 1 431 505 

Magnesium, Mg [ppm] 90 41 19 102 1 341 319 

Kupari, Cu [ppm] 511 319 74 443 126 295 

Nikkeli, Ni [ppm] 378 129 63 90 52 142 
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Taulukon IX mukaisesti tuhkan määrä on keskimäärin 16 %, jolloin 84 % liasta on or-

gaanista. Tästä voidaan päätellä että lämmönvaihtimissa on tapahtunut sekä partikkeleista 

että polymerisaatiosta johtuvaa likaantumista. 

2.1.2 Kemiallisen reaktion aiheuttama likaantuminen 

Watkinson ja Wilson (1997) ovat esittäneet kemiallisella reaktiolla tapahtuvan likaantumi-

sen vaiheet: 

 

𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠𝑠𝑖 ⟹ 𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑡𝑒 (𝑙𝑖𝑢𝑘𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛) ⟹ 𝑙𝑖𝑘𝑎(𝑙𝑖𝑢𝑘𝑒𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑛). 

 

Periaatteena on, että prosessoitavassa materiaalissa on jo itsessään likaantumista aiheutta-

via reagensseja, jotka reagoivat prosessilaitteessa muodostaen saostumaa sen seinille. Ke-

mialliseen saostumiseen vaikuttaa reagenssien ja saostuman esiasteet, reaktiokinetiikka, 

sekä se, missä saostuma muodostuu; nesteessä, seinän rajakerroksessa vai seinässä. (Wat-

kinson ja Wilson, 1997.) 

 

Reaktiomekanismit on jaettu kolmeen ryhmään: hapettumiseen (autoxidation), polymeri-

saatioon ja lämpöhajoamiseen. Nämä on edelleen jaettu ryhmiin sen mukaan mikä saostu-

misen aiheuttaa, epäpuhtaudet vai raaka-aineen komponentit. Epäorgaaniset suolat ja kor-

roosiotuotteet ovat yksiä yleisimpiä kemiallista saostumaa aiheuttavia epäpuhtauksia. 

(Watkinson ja Wilson, 1997.) 

 

Watkinson ja Wilson (1997) mukaan lämpöhajoaminen on teoriassa todennäköisintä sil-

loin, kun on kyseessä lämmönvaihtimet ja korkeat lämpötilat. Toisin sanoen matalammissa 

lämpötiloissa tapahtuva kemiallinen saostuminen johtuu todennäköisemmin hapettumisesta 

tai polymerisaatiosta. Drew ja Propst (1981) mukaan raakamäntyöljyn prosessoinnissa ha-

pen määrä on kuitenkin minimoitu, jotta rasva- ja hartsihapot eivät hajoaisi. Siltikään pro-

sessiolosuhteet harvoin ovat täysin hapettomia. Watkinson ja Wilson (1997) toteavat ettei 

saostuminen harvemmin johdu vain yhdestä mekanismista, ja mekanismien ollessa hyvin 

riippuvaisia raaka-aineista ja prosessioloista, niiden tarkka määrittäminen on haastavaa. 

Seuraavassa on kuvattu yksi mahdollinen polymerisaatioreaktiopolku hiilivedystä saostu-

maksi, kun R kuvaa hiilivetyketjua. 
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Alku 

𝑅𝐻
𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑦𝑠𝑖
→      𝑅 ∙ 

𝑅𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑂 ∙ +𝐻𝑂 ∙ 

2 𝑅𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑂2 ∙ +𝑅𝑂 ∙ +𝐻2𝑂 

Eteneminen 

𝑅 ∙ +𝑂2 → 𝑅𝑂2 ∙ 

𝑅𝑂2 ∙ +𝑅𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅 ∙ (ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖) 

𝑅𝑂2 ∙ +𝑅𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝑅 ∙ (≡ 𝑅
′ ∙) (𝑝𝑜𝑙𝑦𝑝𝑒𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖) 

𝑅𝑂 ∙ +𝑅𝐻 → 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡, 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 

Lopetus 

𝑅 ∙ +𝑅 ∙ → 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 

𝑅 ∙ +𝑅𝑂2 ∙ → 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 

𝑅𝑂2 ∙ +𝑅𝑂2 ∙ → 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 

 

Watkinson ja Wilson (1997) mukaan alkuvaiheessa ensimmäiset radikaalit syntyvät joko 

korkean lämpötilan, kemikaalien, uv-valon tai vapaiden metalli-ionien katalysoimana. Re-

aktiot etenevät hapellisissa oloissa ja päättyvät tuottaen peroksideja, karbonyylejä tai muita 

hapetustuotteita (autoxidation products), jotka lopulta saostuvat prosessivirrassa. Metalli-

ionit, kuten rauta, kupari, nikkeli tai kalsium, katalysoivat Ibrahim (2012) mukaan pieninä-

kin pitoisuuksina polymerisaatiota matalissa lämpötiloissa, kun metallikompleksin tai -

suolan ligandi hajoaa. Tämä reaktiosarja tapahtuu yleensä varastoinnin aikana. 

 

2.1.3 Korroosiosta johtuva likaantuminen 

Ibrahim (2012) mukaan korroosiosta johtuvat partikkelit aiheuttavat myös prosessilaitteis-

ton likaantumista. Likaantumiseen vaikuttaa pinnan karheus ja sen materiaali, sekä putkis-

tossa virtaava aine. Jotkin yhdisteet edistävät laitteiston korroosiota, kuten rikkivety (H2S), 

ammoniakki (NH3) ja suolahappo (HCl). Suolahappoa voi syntyä prosessissa, kun esim. 

kloridisuola reagoi vedyn kanssa seuraavan yhtälön mukaisesti  

 

𝑅 − 𝐶𝑙 + 𝐻2 → 𝐻𝐶𝑙 + 𝑅.   (6) 
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Suolahappo edesauttaa korroosiota etenkin, jos se on kosketuksissa vapaan veden kanssa. 

Kloridi-ionit reagoivat rautaionien kanssa vedessä muodostaen rautakloridia (FeCl2). (Ib-

rahim, 2012.) Hazelton et al. (2015) mukaan korroosiosta johtuvan likaantumisen meka-

nismit erottuvat selkeästi sen mukaan, missä lämpötilassa ne tapahtuvat. Krakkauslämpöti-

laa (350 °C) matalammassa ja korkeammassa lämpötilassa tapahtuvat reaktiot eroavat toi-

sistaan merkittävästi. Raakaöljyn krakkauksen korkeissa lämpötiloissa (>350 °C) likaan-

tuminen johtuu epäorgaanisten ja orgaanisten materiaalien yhteisvaikutuksesta, kun metal-

lisulfidit lisäävät orgaanisen materiaalin kerääntymistä. Erityisesti rauta ja nikkeli muodos-

tavat metallisulfideja reagoidessaan rikkiyhdisteiden kanssa, seuraavan yhtälön mukaisesti 

 

𝐹𝑒𝑥 + 𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒𝑥𝑆 + 𝐻2(𝑔),  (7) 

 

jossa x≤1, riippuen rikkivedyn osapaineesta. Muodostuvat metallisulfidit toimivat katalyyt-

teinä dehydrausreaktioissa. Suuren metallisulfidikertymän epäillään kiihdyttävän orgaani-

sen lian määrää, kun Hazelton et al. (2015) tekemän tutkimuksen mukaan 290 °C lämpöti-

lassa epäorgaaninen lika kerääntyy suoraan 490 °C metallipinnalle, johon puolestaan or-

gaaninen lika kiinnittyy. Likaantumisen määrä on kuitenkin riippuvainen myös pintamate-

riaalista. 

 

2.2 Tuotannossa tapahtuva huolto 

Prosessilaitteiden pinnoille muodostuu vahva suolakerros, mikä täytyy poistaa melko tihein 

aikavälein. Erityisesti kalsiumsulfaattisaostumat ovat kovia ja kiinnittyvät voimakkaasti 

seinämään, joten sen poisto vaatii huomattavaa mekaanista tai kemiallista käsittelyä. (Ibra-

him, 2012.) Poiston on oltava huolellista ja siten se on myös aikaa vievää. Koska suolaker-

ros on jo aiheuttanut ongelmia tuotannossa, sen poistoon kuluva aika on lisäkuluerä. (Sta-

ge, 1984.) 

 

Mekaaninen käsittely on ympäristöystävällisempi tapa, mutta laitteiden pinnat eivät puh-

distu yhtä tasaisesti kuin kemikaalikäsittelyssä. Kemikaalien käytössä on myös se etu, että 

niillä voi käsitellä myös sellaisia alueita, joihin ei mekaanisesti pääse. Öljyteollisuudessa 

heikkojen happojen tai liuottimien käyttö on yleistä, mutta erityisesti kloorikäsittelyä on 

käytetty karbonaattisaostumien poistoon. (Ibrahim, 2012.) 
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3 RAAKAMÄNTYÖLJYN ESIKÄSITTELY 

 

3.1 Esikäsittelyvaiheen sijoitus prosessiin 

Esikäsittelyn tarkoitus on poistaa raakamäntyöljystä sen epäpuhtauksia, jotta prosessin 

ajettavuus ja lopputuotteen saanto olisivat mahdollisimman korkeat. Ideaalinen tilanne olisi 

poistaa epäpuhtaudet, aiheuttamatta mitään reaktioita rasva- tai hartsihapoissa. Tämä olisi 

todennäköisintä, jos esikäsittelyvaihe toteutettaisiin ennen palstoitusta, jolloin rasva- ja 

hartsihapot ovat sitoutuneessa muodossa yhtälön 1 alkutilanteen mukaisesti (Drew ja 

Propst, 1981). Tällaisessa sijoituksessa olisi hyötynä myös se, että puhtaamman suovan 

palstoituksessa tarvitaan vähemmän happoa, joka on lähes poikkeuksetta myrkyllinen rik-

kihappo (Leino, 1999). Yksi suovan käsittelymenetelmä on esitetty Leinon (1999) patentis-

sa (WO 98/29524), jossa epäpuhtaudet poistetaan kun mustalipeää ei ole vielä täysin ero-

tettu suovasta. Menetelmä on tarkemmin kuvattu luvussa 3.3.2. 

 

Epäpuhtaudet, jotka halutaan tässä työssä poistaa, ovat metallisuolat. Taulukon V mukai-

sesti raakamäntyöljyssä on eniten natrium-ioneja, joihin yhtälön 1 mukaisesti rasva- ja 

hartsihapot ovat sitoutuneena ennen palstoitusta. Tästä syystä voidaan olettaa, että erityi-

sesti natriumsuolojen poisto on teoriassa tehokkainta palstoituksen jälkeen, jolloin ne ovat 

liukenevassa sulfaattisuolamuodossa. Raakamäntyöljyn muiden metallisuolojen koostu-

mukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi, niiden erottamisesta ei voida vetää täysin vastaa-

via oletuksia. 

 

3.2 Esikäsittelymenetelmät 

3.2.1 Laimea happopesu 

Knuuttila et al. (2012) ovat esittäneet patenttihakemuksessaan (US 2012/0088943 A1) raa-

kamäntyöljyn esikäsittelymenetelmäksi laimean happopesun. Menetelmä voidaan toteuttaa 

sekä panos- että jatkuvatoimisesti Kuvan 12 mukaisesti. 
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Kuva 12 Yksinkertaistettu lohkokaavio Knuuttila et al. (2012) patenttihakemuksessa kuvas-

tusta esikäsittelymenetelmästä. Erotussäiliö on lisätty mahdollisena prosessivaihee-

na. 

Syötettävä raakamäntyöljy pestään pesuliuoksella, johon on mahdollisesti lisätty lisäainei-

ta. Pesuliuoksen ja öljyn muodostama seos voidaan erottaa joko pesusäiliössä tai erillisessä 

erotussäiliössä. Panostoimisessa menetelmässä faasien annetaan erottua tietty laskeutumis-

aika, kun taas jatkuvatoimisessa menetelmässä molemmista faaseista on jatkuva poistovir-

ta. Erotusta on mahdollista, ja myös suositeltavaa, tehostaa sentrifugilla. Esikäsittelyn jäl-

keen puhdistettu raakamäntyöljy syötetään jatkokäsittelyyn, esim. tislaukseen. (Knuuttila 

et al., 2012.) 

 

Knuuttila et al. (2012) mukaan pesuliuos voi olla joko puhdasta vettä, vesi-happoseos jossa 

on heikkoa orgaanista happoa, tai vettä jossa on kompleksinmuodostajaa tai adsorbentteja. 

Vesi on pesuliuoksena tehokas erottamaan öljyfaasista pääosin sulfaattipohjaiset metalli-

suolat ja jäännöshappoja (residual acid), mutta lisäaineita tarvitaan poistamaan metallit ja 

saippuat (Stigsson et al., 2014; Outterson ja Eldridge, 1957). Epäpuhtaudet joko liukenevat 

pesuliuokseen, dispergoituvat tai muodostavat saostumia. Faasien erottuessa epäpuhtaudet 

jäävät vesifaasiin ja öljyfaasi nousee kevyempänä jakeena pinnalle, josta se erotetaan. 

(Knuuttila et al., 2012.) 

 

Knuuttila et al. (2012) mukaan pesuliuoksessa käytettävän hapon tulisi olla orgaanista, 

koska epäorgaanisen hapon käyttäminen lisäisi tarpeettomasti poistettavien epäorgaanisten 

yhdisteiden määrää raakamäntyöljyssä. Siksi mm. rikkihapon ja fosforihapon käyttäminen 

ei ole suotavaa. Metallisuolojen lisäksi öljyfaasissa voi olla pieniä määriä fosfolipidien 

muodostamia misellejä (luku 1.6.4), joiden hajottamiseen soveltuu erityisesti etikka- ja 
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oksaalihappo. Lisäksi oksaalihapon tiedetään sitovan kalsiumioneja. Pesuliuoksen pH voi 

olla lievästi hapan, kuitenkin välillä 4-6. On huomioitavaa, että esikäsittely ei poista öljy-

faasista rikkiyhdisteitä. Käytettävistä lisäaineista kompleksinmuodostajana voidaan käyttää 

EDTA:a, ja adsorbenttina mm. aktivoitua alumiinia. 

 

Stigsson et al. (2014) ovat esittäneet patenttihakemuksessaan (2014/098692) esikäsittely-

menetelmän, jossa raakamäntyöljy pestään 90–95 °C lämpötilassa veden (<5 p- %) ja vä-

hintään yhden lisäaineen seoksella. Lisäaineina käytetään jotakin kompleksinmuodostajaa 

(sitruunahappo, EDTA), jotta raakamäntyöljyssä olevat metalli-ionit saadaan vesiliukoi-

seen kompleksimuotoon. Jotta veden ja raakamäntyöljyn välinen reaktio olisi mahdolli-

simman tehokas, seosta tulee sekoittaa melko voimakkaasti. On todettu, että pelkkä staatti-

nen sekoitin ei riitä, vaan tarvitaan dynaaminen sekoitin. Sekoituksen jälkeen faasit erote-

taan joko sentrifugilla tai suodatuksen ja dekantoinnin yhdistelmällä. Dekantoinnin kanssa 

on suositeltavaa käyttää suodatusta, koska muutoin ligniiniyhdisteet, kuidut ja muut kiinte-

ät epäpuhtaudet haittaavat vesifaasin erottumista. Sentrifugi on kuitenkin suositellumpi, 

koska siinä vesifaasi ja kiinteät epäpuhtaudet erottuvat tehokkaasti öljyfaasista samassa 

yksikössä. Kuvassa 13 on esitetty esikäsittelymenetelmän lohkokaavio, jossa ensimmäisen 

erotusvaiheen jälkeen vesifaasista poistetaan vielä jäljelle jäänyt öljy, jotta raakamäntyöl-

jylle saadaan mahdollisimman korkea saanto.   
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Kuva 13 Raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmä. (mukailtu lähdettä Stigsson et al., 2014) 

Stage (1984) on esitellyt patentissaan (US 4 426 322 A), esikäsittelymenetelmäksi raaka-

mäntyöljyn pesun vastavirtaprosessina, jossa käytetään täytekappalekolonnia. Edellä mai-

nituista patenteista poiketen pesuliuoksena käytetään puhdasta vettä, mutta se kuumenne-

taan yli 100 °C:een paineistetuissa olosuhteissa niin, että vesi säilyy nesteenä. Lämpötilan 

tulisi olla välillä 100–160 °C, kuitenkin mieluiten 120–140 °C. Menetelmässä on lisäksi 

käytettävä erillistä filmihaihdutinta, jotta suolanpoisto olisi mahdollisimman tehokasta. 

Haihduttimessa liuoksen lämpötilaa lasketaan hieman alle veden kiehumispisteen, jolloin 

saostuvat suolat poistetaan. Saostumista edesauttaa huomattavasti kiteytysydinten (crystal-

lization nuclei) käyttö. Edellä mainituissa lämpötiloissa raakamäntyöljyn rasva- ja hartsi-

hapot liukenevat huonosti vesifaasiin, mutta esim. Na2SO4 liukenee puolestaan hyvin jopa 

1-4 p- % vesimäärään. Optimaalinen vesimäärä olisi 2-3 p- %. On kuitenkin mahdollista 

saavuttaa yhä suurempi erotustehokkuus 8 p- % vesimäärällä. 

 

Petri ja Marker (2009) ovat esittäneet patentissaan (US 7 511 181 B2) yhtenä esikäsittely-

menetelmänä laimean happopesun. Happopesu suoritetaan huoneenlämmössä ja ilmanpai-

neessa vastavirtaperiaatteella, käyttäen veden ja rikki-, typpi- tai suolahapon seosta. Kaikki 

nämä epäorgaaniset hapot muodostavat liuoksessa anionin (SO4
2-

, NO3
-
, Cl

-
) ja siten metal-

likationin kanssa vesiliukoisen metallisuolan (McMurry ja Fay, 2008). Laimean happope-
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sun lisäksi Petri ja Marker (2009) esittävät vaihtoehdoksi ioninvaihtohartsin käytön. Saman 

menetelmän mainitsee myös McCall (2013) patentissaan. Hapanta ioninvaihtohartsia, 

esim. Amberlyst
TM

-15, on käytetty kolonnissa täytteenä, jonka läpi käsittelemätön raaka-

mäntyöljy syötetään. Petri ja Marker (2009) esittämä ioninvaihtohartsinkäyttö toteutetaan 

21–100 °C lämpötilassa ja 172–3447 kPa paineessa. 

 

Outterson ja Eldridge (1957) ovat myös patentoineet (2 791 577) raakamäntyöljyn esikäsit-

telymenetelmän. Heidän patentissaan esitetään vesipesu, jossa raakamäntyöljy ensin sekoi-

tetaan hiilivetyliuottimeen, kuten mineraalitärpättiin, minkä lisäksi öljy käsitellään väke-

vällä fosforihapolla (1-2 p- %) 25–150 °C lämpötilassa, sekoittaen puolen tunnin ajan. Lo-

puksi muodostunut liete erotetaan. Tämän jälkeen öljyfaasi neutraloidaan pesemällä se 1:2 

vesimäärällä, ja sekoittamalla seosta muutaman tunnin ajan 80–100 °C lämpötilassa. Pesun 

jälkeen seosta lämmitetään 135–160 °C lämpötilassa reilun tunnin ajan. Lämpökäsittelyssä 

kolloidiset epäpuhtaudet saostuvat ja voidaan siten erottaa. Tällä tavalla myös fosforihap-

pojäämät poistetaan ja siten voidaan minimoida jäännöshapon aiheuttamat hajoamisreak-

tiot jatkokäsittelyssä. 

 

3.2.2 Hiilidioksidikäsittely 

Edellä mainituista raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmistä poiketen Leino (1999) esittää 

patentissaan (WO 98/29524) suovan käsittelymenetelmän hiilidioksidikaasulla (CO2). Tä-

mä toteutetaan ennen suovan erotusta, jolloin suopa ja mustalipeä ovat vielä sekoittuneina 

(Kuva 14). Menetelmän tavoitteena on erottaa mustalipeä mahdollisimman tehokkaasti 

suovasta, sekä edistää suovan seassa olevien epäpuhtauksien liukenemista mustalipeään. 

Tällöin epäpuhtauksien määrä laskee merkittävästi alhaisemmaksi jo ennen raakamäntyöl-

jyn käsittelyä. Koska palstoituksessa käytettävän hapon määrä on suoraan verrannollinen 

mustalipeän määrään suovassa, täten myös tarvittavan hapon määrä laskee. 
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Kuva 14 Yksinkertaistettu lohkokaavio Leino (1999) patentissa esitetystä suovan esikäsitte-

lymenetelmästä. 

Hiilidioksidi syötetään prosessiin sitoutuneena johonkin nesteeseen, kuten suovan ja natri-

umbikarbonaatti (NaHCO3) – suolaveden seokseen, joka sitten vapauttaa ylimääräkaasun 

prosessissa. NaHCO3-suolavesi voidaan kierrättää uudelleen palstoituksen alitteesta. Ve-

den tai lisäaineiden, kuten lignosulfonaattien tai sulfiittijäteliemen, käyttö voi olla tarpeen. 

(Leino, 1999.) 

 

Prosessi toteutetaan ilmanpaineessa ja 25–100 °C lämpötilassa, kuitenkin mieluiten 40–80 

°C lämpötilassa. Esikäsittelyssä tarvitaan sekoitusta, mutta kuitenkin niin, ettei tapahdu 

mustalipeän ja suovan uudelleensekoittumista. Suovan ja suolaveden reagoidessa suovan 

epäpuhtaudet liukenevat suolaveteen. Suovassa oleva mustalipeä liukenee samalla tavoin 

suolaveteen ja raskaampi vesifaasi laskeutuu pohjalle. (Leino, 1999.) 

 

3.2.3 Degumming-menetelmä 

Degumming-menetelmässä poistetaan pihka (luku 1.6.4). Oyekunle et al. (2013) mukaan 

kasviöljyssä olevat fosfolipidimisellit voidaan poistaa pesemällä öljyfaasi vedellä, jolloin 

misellit siirtyvät vesifaasiin ja voidaan siten erottaa. Tällä tavoin pystytään poistamaan 

epäsuorasti öljyfaasista myös metallijäämiä, jotka ovat sitoutuneina lipideihin. Poth et al. 

(2012) mukaan esikäsittelyssä voidaan käyttää lisäksi happoa, kuten fosfori- tai sitruuna-

happoa n. 0.1 p- %:n verran, mikä sekoitetaan raakamäntyöljyyn 80–90 °C lämpötilassa. 

Oyekunle et al. (2011) mukaan muina lisäaineina voidaan käyttää mm. NaCl- ja Mg-Ca-

suolaliuoksia, jotka sekoitetaan käsiteltävään syöttöön noin 60–70 °C lämpötilassa. Rasva-

liukoiset fosfolipidit (hydratable phospholipids) hydrataan vesiliukoisiksi ja tapahtuu koa-
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guloitumista, minkä jälkeen pihkapartikkeleiden poistaminen onnistuu suodattamalla tai 

sentrifugilla (Poth, 2012; Oyekunle et al., 2013). Menetelmässä voidaan käyttää lisänä 

myös jotakin adsorbenttia, kuten kuohusavea (Fuller’s earth) (Poth, 2012), tai komplek-

sinmuodostajaa, kuten EDTA:a (Čmolík ja Pokorný, 2000). 

 

Myllyoja et al. (2007) esittävät patenttihakemuksessaan (EP 1 741 768 A1) degumming-

menetelmän. Siinä raakaöljy pestään 90–105 °C lämpötilassa ja 300–500 kPa:n paineessa, 

fosforihapon (H3PO4), NaOH:n ja veden seoksella. Muodostuneet pihkapartikkelit sekä 

metalliyhdisteet erottuvat öljystä ja poistetaan. Öljyn kuiva-ainepitoisuus lasketaan pitä-

mällä seosta 90–105 °C lämpötilassa ja 5-50 kPa:n paineessa. 

 

Čmolík ja Pokorný (2000) esittävät degumming-menetelmälle useita variaatioita; vesi-, 

happo-, kuiva-, entsyymi- ja membraani-degumming-menetelmät. Tavanomaisimmat näis-

tä ovat vesi- ja happokäsittely. Vesikäsittelyssä käytetään nimensä mukaisesti vain vettä, ja 

se soveltuu käytettäväksi silloin, kun öljyfaasista on tavoitteena poistaa vain rasvaliukoiset 

fosfolipidit. Kuitenkin, jos tavoitteena on poistaa myös hydratoitumattomat fosfolipidit 

(non-hydratable phospholipids), käsittelyssä tulee käyttää myös happoa. Hydratoitumatto-

mat fosfolipidit ovat pääosin fosfaattihappojen kalsium- ja magnesiumsuoloja. Edellä mai-

nittujen sitruuna- ja fosforihappojen lisäksi soijaöljyn käsittelyssä on todettu, että myös 

etikkahappoanhydridin ja natriumsitraatin käyttö on ollut tehokasta. Natriumsitraatti on 

toiminut erityisesti kalsiumin, magnesiumin ja raudan poistossa. 

 

Kuivamenetelmässä on yhdistetty happodegumming-menetelmä ja valkaisu. Siinä käyte-

tään fosfolipidihappojen metallisuolojen hajottamiseen väkevää fosforihappoa (75–80 %), 

joka dispergoidaan kuumaan öljyyn (80–100 °C). Happoa lisätään n. 0.05-1.2 %, jonka 

jälkeen lisätään hieman vettä ja valkaisusavea (1-3 p- %). Valkaisu tapahtuu 120–140 °C 

lämpötilassa ja alipaineessa. (Čmolík ja Pokorný, 2000.) 

 

Kasvi- ja eläinrasvojen käsittelyyn on kehitetty erilaisia yhdistelmämenetelmiä. Ns. super-

degumming-menetelmässä käytetään väkevää sitruunahappoa, joka lisätään öljyyn ja seok-

sen annetaan seistä 70 °C lämpötilassa ja tietyn ajan jälkeen jäähdytetään 40 °C:een ja lisä-

tään vettä. Kun seoksen on annettu jälleen seistä, fosfolipidit muodostavat seokseen kiteitä, 

jotka poistetaan. Vaihtoehtoisessa menetelmässä seoksen veteen liuottamisen sijaan sen voi 
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liuottaa emäkseen, kuten NaOH-liuokseen, ja neutralisoida osittain siten, ettei suopaa 

muodostu. Muodostuneet pihkapartikkelit poistetaan sentrifugilla, minkä jälkeen öljyfaasi 

pestään ja syötetään toiseen sentrifugiin. (Čmolík ja Pokorný, 2000.) 

 

Lisäksi membraanin, matalan lämpötilan ja hiilidioksidin käyttöä on testattu. Membraani-

degumming-käsittelyssä membraani estää muodostuneiden fosfolipidimisellien kulun 

membraanin läpi, minkä on todettu toimivan rapsi- ja soijaöljyllä. Kuitenkin kierrätys ja 

membraanin tukkeutuminen on tuottanut ongelmia, eikä menetelmää ole kehitetty tehdas-

mittakaavaan. Matalassa lämpötilassa (40–45 °C) tapahtuva degummaus, jossa hyödynne-

tään lisäksi sähkövirtaa, on todettu toimivaksi auringonkukkaöljylle. Sen lisäksi soijaöljyl-

le sovelletun ultraääni-degummauksen on todettu poistavan jopa 90–99 % fosfolipideistä, 

ja hiilidioksidikäsittelyssä (55 MPa, 70 °C) fosforipitoisuus on saatu laskemaan 620 

ppm:stä alle 5 ppm:ään, 99.2 % reduktiolla. Hiilidioksidin on todettu olevan selektiivinen 

liuotin erityisesti fosfolipidien ja jäännösmetallien poistossa. Toisaalta sen on myös todettu 

reagoivan vapaiden rasvahappojen kanssa. (Čmolík ja Pokorný, 2000.) 

 

3.2.4 Valkaisu 

Valkaisua käytetään Poth (2012) mukaan erityisesti elintarviketeollisuudessa, ja se on 

yleensä degumming-menetelmän jälkeen. Valkaisussa öljystä poistetaan värit, hapetustuot-

teet, saippuat, raskasmetallijäämät, jäljelle jääneet fosforipitoiset aineet ja hajua aiheuttavat 

aineet (odorants). Näiden poistoon käytetään usein hapolla aktivoituja adsorbentteja, kuten 

kuohusavea, aktiivihiiltä tai valkaisusavea, n. 1-5 p- %. Čmolík ja Pokorný (2000) mukai-

sesti adsorbenttien yhdistäminen on myös mahdollista, esim. 3 % valkaisusavea ja 0.3 % 

aktiivihiiltä. Valkaisu toteutetaan sekoitussäiliössä 80–90 °C lämpötilassa ja alipaineessa, 

ja lopuksi adsorbentti poistetaan öljystä suodattamalla (Poth, 2012; Myllyoja et al., 2007). 

 

Degummaus ja valkaisu on monesti yhdistetty samaan käsittelyyn, kuten edellä mainitussa 

kuivadegumming-menetelmässä. Čmolík ja Pokorný (2000) toteavat, että menetelmien 

ollessa erillisinä, tehokkaan valkaisun edellytyksenä on öljysyötön alhainen fosforipitoi-

suus (<30 ppm). Näin tiukat rajat on kuitenkin tarkoitettu elintarviketeollisuuteen ja syötä-

vien rasvojen käsittelyyn. 

 



39 

 

 

 

Borglin (1941) esittää patentissaan (2 316 499) raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmän, 

erityisesti rautasuolojen poistamiseksi. Raakamäntyöljy sekoitetaan natrium-, kalium- tai 

ammoniakkisilikofluoridi-vesiliuokseen [(H3O)2)SiF6] (0.1-25 p- %), minkä jälkeen seosta 

sekoitetaan voimakkaasti 40–200 °C lämpötilassa, mielellään 60–100 °C. Mahdolliset sa-

ostumat suodatetaan, ja seoksen annetaan seistä niin, että kaksi faasia erottuu. Erotettu öl-

jyfaasi voidaan tarvittaessa pestä vedellä, ja siten erottaa mahdolliset liuotinjäämät. Tämän 

jälkeen seokseen yhdistetään adsorbenttia, esim. aktiivihiiltä, aktivoitua alumiinioksidia, 

synteettistä alumiinia, magnesiumsilikaattia, kuohusavea, valkaisusavea tai aktivoitua pii-

happoa. Adsorbentin aktivoimiseen voidaan käyttää happoa, kuten rikkihappoa. Adsorben-

tin lisäämisen jälkeen seosta sekoitetaan 10–35 °C lämpötilassa ja adsorbentti erotetaan 

lopuksi suodattamalla. 

 

3.2.5 Lämpökäsittely 

Yao et al. (2011) esittävät patenttihakemuksessaan (US 2011/0237851 A1), miten lämpö-

käsittelyllä (thermal cracking) saadaan erotettua triglyseridipohjaisesta öljystä tai öljyseok-

sesta epäpuhtaudet. Yksi hakemuksen esimerkkiraaka-aineista on mäntyöljy. Menetelmäs-

sä öljy syötetään krakkausvaiheeseen, jossa sitä käsitellään hapettomissa oloissa ja korke-

assa lämpötilassa (100–540 °C). Näissä olosuhteissa termisesti epävakaat yhdisteet, tässä 

tapauksessa epäpuhtaudet, erityisesti fosfolipidit, pihka ja metalliyhdisteet, hajoavat muo-

dostaen sakkaa. Käsiteltävä syöte voidaan halutessa käsitellä ensin degumming-

menetelmällä. Lisäksi krakkausvaiheessa öljysyötteeseen voidaan syöttää myös kaasua 

(co-feed gas), kuten vetyä, typpeä, heliumia, hiilimonoksidia tai hiilidioksidia. Taulukossa 

IX on esitetty krakatun kasvi- (10 p- %) ja dieselöljyseoksen metallipitoisuuksia. Mene-

telmän reduktio on n. 80 %. 
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Taulukko IX Kasvi- ja dieselöljyseoksen metallipitoisuuksia lämpökrakkauksen jälkeen, kun öl-

jystä 10 % on kasviöljyä, ja seosta on käsitelty typpi- tai vetykaasulla, 348 °C läm-

pötilassa 20 sekunnin ajan. (Yao et al., 2011) 

Alkuaine 
Alkupitoisuus 

[ppm] 

Loppupitoisuus 1 

[ppm] 

Loppupitoisuus 2 

[ppm] 

Kaasu  H2 N2 

Kalium, K 18.9 1.6 1.6 

Kalsium, Ca 7.6 1.0 1.0 

Magnesium, Mg 7.4 0.9 1.1 

Fosfori, P 47.6 10.5 13.6 

 

3.2.6 Menetelmien yhteenveto 

Degumming-menetelmä ja valkaisu ovat erityisesti kasviöljyjen prosessoinnissa käytettyjä 

menetelmiä, kun puolestaan puhtaasti raakamäntyöljyn tuotannossa laimea happopesu on 

laajalti tunnettu esikäsittelymenetelmä. Kaikki ovat ilmiöiltään ja toiminnaltaan laajalti 

tutkittuja, eikä menetelmien välillä ole suuria eroja. Olosuhteet, kuten lämpötila ja paine, 

ovat samaa suuruusluokkaa (Liite I) ja käytetyt lisäaineet ovat tunnettuja ja niiden valinta 

perustuu samoihin ilmiöihin. Esitelty hiilidioksidikäsittely sijoittuisi muista menetelmistä 

poiketen sellutehtaalle, eikä sovi yksittäiseksi raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmäksi. 

Lisäksi lämpökäsittelymenetelmässä esikäsiteltävän öljyn käyttötarkoitus on usein tislatta-

vien rasva- ja hartsihappojen sijaan dieselin valmistus, minkä vuoksi puhtaus- tai saanto-

kriteerit eivät ole samat. Tämän vuoksi menetelmä ei vastaa lopputuotteiden asettamia vaa-

timuksia. Menetelmistä sopivimmat tislauksen esikäsittelyksi ovatkin degumming-

menetelmä, valkaisu ja laimea happopesu. 

 

Raakamäntyöljyn koostumuksen ja laatuvaatimusten vuoksi esikäsittelymenetelmä tulisi 

suorittaa alle 100 °C lämpötilassa ja käyttäen pesuliuoksena veden ja orgaanisen hapon tai 

kompleksinmuodostajan seosta. Prosessivaiheiden minimoimisen vuoksi valkaisu ei ole 

optimaalinen. Nopean prosessikulun vuoksi esikäsittelyssä faasien erotusta tulisi myös 

tehostaa käyttäen sentrifugia. Tässä työssä käytettävän koemenetelmän valinta on perustel-

tu tarkemmin luvuissa 5.1–5.2. 
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4 NESTE-NESTESYSTEEMIT 

 

Neste-nestesysteemeissä tapahtuu ilmiöitä, joita huomioidaan suunniteltaessa prosesseja. 

Näitä ovat mm. dispersio, pisaroiden yhdistyminen (coalescence), suspensio, lämmönsiir-

to, aineensiirto sekä kemialliset reaktiot. Sekoittamalla kaksi tai useampi toisiinsa sekoit-

tumaton neste, toinen faasi pisaroituu toiseen ns. matriisifaasiin ja muodostuu dispersio. 

Tuntemalla dispersioon liittyvät fysikaaliset ilmiöt, voidaan hallita prosessia käytännössä. 

Tätä vaikeuttaa kuitenkin ilmiöiden monimutkaisuus, sekä mahdollisesti odottamattomat 

epäpuhtaudet ja faasirajapintaan muodostuva kuona (scum). (Paul et al., 2004.) Tässä lu-

vussa käsitellään panostyyppisen sekoitusreaktorin kannalta sekoitusta ja laskeutusta, sekä 

uuttoa ja työhön sovellettavia laskukaavoja. 

 

4.1 Sekoitus 

Paul et al. (2004) mukaan sekoituksella on merkittävä vaikutus neste-nestesysteemien hal-

lintaan. Sen avulla voidaan hallita dispersion muodostumista ja pisarakokoa. Riittämätön 

sekoitus voi johtaa pisaroiden yhdistymiseen, kun puolestaan liian voimakas sekoitus 

emulsion (pisarakoko <0.1 µm) muodostumiseen. On todettu, että nesteen käyttäytyminen 

sekoitettaessa vaihtelee. Lähellä sekoituselintä nesteen turbulenttisuus on voimakkaimmil-

laan ja se vähenee seiniä, nesteen pohjaa ja pintaa kohti siirryttäessä. Tähän voidaan vai-

kuttaa sekoituselimen mitoilla, lukumäärällä ja sen sijoittamisella faasirajapintaan nähden. 

 

Sekoituselinten lukumäärä ja niiden sijoitus nesteessä vaikuttaa muodostettavaan dispersi-

oon ja siihen kumpi faasi dispergoituu kumpaan. Jos on vain yksi sekoituselin ja tarkoituk-

sena sekoittaa faasit täysin, sekoituselin tulisi asettaa faasienrajapinnalle. Tällöin faasien 

keskinäiset määrät ja faasien välillä tapahtuvien pisaroiden yhdistymisen suhde määrittää 

lopullisen dispersion luonteen. Jos puolestaan halutaan dispergoida raskaampi faasi kevy-

empään, tulisi asettaa kaksi erilaista sekoituselintä niin, että ylempi sekoitin asetetaan ke-

vyempään faasiin, jossa se puskee nestettä horisontaalisesti ja alempi sekoitin asetetaan 

raskaampaan faasiin, jossa se pumppaa nestettä ylöspäin. Sekoituselimet valitaan päinvas-

taisesti, jos tavoitteena on dispergoida kevyempi faasi raskaampaan. Dispersiokinetiikkaan 

panostyyppisessä sekoitusreaktorissa vaikuttaa rajapintajännitys, pisarakoko ja virtausolo-
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suhteet. Pisarakoon tasapaino saavutetaan nopeammin pienemmässä reaktorissa kuin suu-

ressa, mikä voi aiheuttaa ongelmia prosessin skaalauksessa. (Paul et al., 2004.) 

 

Sekoituksen vaikutus kemiallisiin reaktioihin riippuu syntyvien lopputuotteiden määrästä. 

Jos lopputuotteita voi syntyä vain yksi, sekoituksen voimakkuus ja aineensiirto vaikuttavat 

reaktionopeuteen. Jos puolestaan lopputuotteita voi olla enemmän kuin yksi, sekoitus voi 

vaikuttaa myös tuotteen jakautumiseen. Kemialliseen reaktioon merkittävimmin vaikuttava 

tekijä määräytyy reaktionopeuden ja sekoitusajan välillä. Reaktionopeuden ollessa sekoi-

tusaikaa lyhyempi, kemialliseen reaktioon vaikuttaa pääasiallisesti sekoitus. Puolestaan 

kun sekoitusaika alittaa reaktionopeuden, sekoituksella ei ole merkittävää vaikutusta kemi-

allisen reaktion toteutumiseen. Yleisesti täysin panostoimisissa prosesseissa sekoituksen ei 

nähdä olevan päätekijänä kemiallisen reaktion toteutumiselle, koska reaktionopeus ja läm-

pötila vaikuttavat yleensä panostoimisissa prosesseissa hitaammin kuin sekoitus. Poikke-

uksia tähän ovat heterogeeniset reaktiot, kuten 1) kiinteiden reagenssien liuottaminen ja 2) 

kahden nestefaasin reaktio, kun reaktionopeuteen vaikuttaa liukenemisnopeus ja faasiraja-

pinta. (Paul et al., 2004.) 

 

4.2 Laskeutus 

Laskeutukseen vaikuttaa merkittävästi dispersion konsentraatio ϕ, joka määritetään disper-

goituneen faasin ja matriisifaasin tilavuussuhteena. Niin sanotuissa laimeissa dispersioissa 

konsentraatio on ϕ<0.01, keskivahvoissa ϕ<0.2 ja vahvoissa ϕ>0.2. Mitä korkeampi disper-

sion konsentraatio, sitä todennäköisemmin tapahtuu pisaroiden yhdistymistä. Pisarat yhdis-

tyvät kun toisiinsa tarttuneiden pisaroiden välinen kalvo ohenee riittävästi. Tähän vaikuttaa 

pisaroissa tapahtuva aineensiirto, joka synnyttää pisaran pinnalle konsentraatiogradientteja 

ja siten ohentaa kalvoa. Faasien puhtaudella on kuitenkin suuri merkitys, sillä hieno kiinto-

aines häiritsee faasien rajapinnalla tapahtuvaa aineensiirtoa. Lisäksi pisaroiden väliset tör-

mäykset ja kontaktiaika vaikuttavat pisaroiden yhdistymisen todennäköisyyteen. Laskeu-

tuksen lisäksi uutto, sentrifugointi ja dekantointi ovat riippuvaisia tämän ilmiön toimivuu-

desta. (Paul et al., 2004.) 

 

Emulsiossa yksittäisten pisaroiden koon pienentyessä pisaroiden ominaispinta-ala (interfa-

cial area) kasvaa merkittävästi, lisäten siten pisaroiden sisäpinnalla tapahtuvan virtauksen 
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vastusta. Tämän vuoksi pisaroissa tapahtuva sisäinen virtaus vähenee eikä kalvoihin koh-

distu samanlaista rasitusta kuten edellä on kuvattu. Lisäksi pisaroiden välillä vallitsevat 

elektrostaattiset ja steeriset hylkimisvoimat sekä van der Waalsin voimat tekevät pisaroista 

huomattavasti stabiilimpia. Tämän vuoksi emulsion muodostaneet faasit on vaikea erottaa 

painovoimaisesti. (Paul et al., 2004.) 

 

4.3 Uutto 

Luvussa 3 on esitetty erilaisia esikäsittelymenetelmiä, jotka toimivat uuton periaatteilla. 

Perry et al. (1984) mukaan neste-nesteuuton pääperiaate on poistaa komponentti hyödyntä-

en sen jakautumista kahden nestefaasin välillä. Yleensä uuttoa käytetään tislauksen sijaan, 

kun poistettava komponentti on esimerkiksi lämpöherkkä, kuten antibiootit, tai haihtuma-

ton, kuten mineraalisuolat. Kuten aiemmin on mainittu, komponentin poistamista voidaan 

tehostaa lisäaineilla. Neste-nesteuutto koostuu itse uutosta, liuottimen erottamisesta ja käsi-

tellyn nestefaasin (raffinaatti) jatkokäsittelystä. Uuton jälkeen molemmat nestefaasit voi-

daan käsitellä esimerkiksi tislaamalla niin, että liuottimesta erotetaan uutettu komponentti 

ja raffinaatista erotetaan ja kierrätetään liuotinjäämät takaisin uuttoon. 

 

Liuotinhäviötä syntyy, Perry et al. (1984) mukaan, eri prosessivaiheiden välillä riippuen 

niiden erotustehokkuuksista. Lisäksi uutossa merkittävä määrä liuotinhäviöstä voi johtua 

raffinaattifaasiin jäävistä pienistä liuotinpisaroista. Siten häviöön voidaan vaikuttaa proses-

silaitevalinnoilla, mutta myös liuottimen valinnalla. Muita liuotinvalinnassa huomioonotet-

tavia tekijöitä ovat: selektiivisyys, hyödynnettävyys, jakautumiskerroin, kapasiteetti, tihe-

ys, rajapintajännitys ja myrkyllisyys. Näitä tekijöitä ei ole erikseen huomioitu kokeellista 

osuutta varten tehdyssä liuotinvalinnassa. 

 

Uutossa saavutettava erotus riippuu nestefaasien välisten komponenttien termodynaamisis-

ta tasapainojakaumista. Näiden jakaumien perusteella voidaan selvittää optimaalinen pro-

sessiin syötettävän liuottimen suhde syöttöön, sekä arvioida uutossa tapahtuvaa aineensiir-

tonopeutta. Kun pyritään selvittämään kahden toisiinsa liukenemattoman nesteen termody-

naaminen tasapainotila, täytyy hyödyntää epäideaalisten liuosten arviointia. Yksinkertai-

simmassa prosessissa nestefaasista poistetaan yksi tietty komponentti liuotinfaasiin. (Perry 

et al., 1984.) 
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Panostoimisen uuton sijaan monivaiheinen uutto voidaan suorittaa Kuvan 15 mukaan joko 

risti- tai vastavirtaperiaatteella.  

 

Kuva 15 1) Ristivirtauutto (crosscurrent), kun syöttö (F) virtaa kolmen vaiheen läpi, joihin 

kaikkiin syötetään puhdas liuotin (S1-3). 2) Vastavirtauutto (countercurrent), kun 

syöttö (F) syötetään vaiheeseen 1 ja puhdas liuotin (S) vaiheeseen 3. (mukailtu läh-

dettä Perry et al., 1984.) 

Ristivirtauutossa syöttövirta pestään eri vaiheissa aina puhtaalla liuottimella niin, että faasit 

erotetaan ennen seuraavaa vaihetta ja jo käsitelty syöttövirta on seuraavan vaiheen syöttö. 

Menetelmän etuna on kunkin faasin analysointimahdollisuus kussakin vaiheessa. Tämän 

ansiosta voidaan selvittää uuton tasapainotila ja käytetyn liuottimen poistotehokkuus. Me-

netelmä ei ole kuitenkaan taloudellisesti suositeltava, koska käytetyt liuotinmäärät (S) ovat 

suuria ja uutetun komponentin pitoisuus lopullisessa liuotinfaasissa (E) on pieni. (Perry et 

al., 1984.) 

 

Vastavirtamenetelmässä puhtaat syöttö- ja liuotinvirrat syötetään prosessiin sen vastakkai-

sista päistä. Tavoitteena vastavirtauutolla on yleensä poistaa yksi tai useampi komponentti, 

ja se voidaan toteuttaa joko sekoitus-laskeutustoimisilla vaiheilla, tai dispergoimalla faasit 

ensimmäisessä vaiheessa ja erottamalla ne vasta viimeisessä vaiheessa. Menetelmän suun-

nittelussa hyödynnetään taloudellista arviota, koska siinä on useita optimoitavia tekijöitä. 
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Yleisesti menetelmä suunnitellaan tekemällä kompromissi laitekoon tai laiteyksikkömää-

rän, sekä riittävän aineensiirron saavuttavan liuotin-syöttösuhteen välillä. (Perry et al., 

1984.) 

 

4.4 Kokeellisen osan alustus 

Raakamäntyöljyssä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat erilaisia hajoamisreaktioita rasva- ja 

hartsihappojakeissa, ja siten tislauksen lopputuotejakeiden laatu kärsii. Näihin reaktioihin 

vaikuttaa olennaisesti raakamäntyöljyn koostumus, prosessiolosuhteet ja varastointi. Ko-

keellisessa osassa pyritään analysoimaan käsiteltävä raakamäntyöljy mahdollisimman hy-

vin, jotta voidaan optimoida sen esikäsittely. Työssä keskitytään erityisesti natriumin pois-

toon, koska sitä on merkittävin osuus raakamäntyöljyssä olevista metalleista. Kokeiden 

toimivuuden vuoksi raakamäntyöljy tullaan varastoimaan kirjallisuuden ohjeistuksen mu-

kaisesti, mutta työssä ei tulla tutkimaan raakamäntyöljyssä tapahtuvien rasva- ja hartsihap-

pojen reaktioita. Esikäsittelylaitteisto ja koeolosuhteet suunnitellaan luvussa 3 esitettyjen 

menetelmien ja luvussa 4 esitettyjen ilmiöiden pohjalta niin, että orgaanisen ja pesuliuos-

faasin välinen kontakti on riittävä tehokkaaseen natriumin poistoon. Kokeissa tutkitaan 

neljän eri muuttujan vaikutusta pesutulokseen, minkä lisäksi suunnitellaan lisäkokeita näi-

den tulosten mukaisesti. 

  



46 

 

 

 

II KOKEELLINEN OSA 

5 KOEJÄRJESTELY 

 

Työn kokeellisessa osassa tutkitaan laboratoriomittakaavassa panostoimisella menetelmällä 

erityisesti natriumin erotustehokkuutta. Laboratoriotutkimukset suoritettiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Kemiantekniikan laboratorioissa. Raakamäntyöljylle tehtiin sarja 

kokeita, joissa testattiin eri muuttujien vaikutusta epäpuhtauksien erottumiseen. Tässä lu-

vussa käydään läpi esikäsittelymenetelmän valinta, kokeissa käytetyt raaka-aineet, käytetty 

koejärjestelmä, koesuunnitelma, kokeiden suoritus ja mitä analyysejä työssä on käytetty. 

 

5.1 Koemenetelmän valintakriteerit 

Kokeiden suuren määrän vuoksi toistettavuuden tulee olla helppoa ja suhteellisen nopeaa. 

Usean koevaiheen välttäminen on suotavaa. Tämän vuoksi kokeet tulee suorittaa käyttäen 

mahdollisimman yksinkertaista koejärjestelmää ja mahdollisimman vähän kemikaaleja. 

Laboratoriokokeiden perusteella menetelmän tulee olla mitoitettavissa todelliseksi proses-

siksi. Käytettävien kemikaalien tulee olla todelliseen prosessiin sopivia niin, etteivät ne 

aiheuta prosessin materiaalivalintoihin ongelmia, lisää tarpeettomasti raakamäntyöljyn 

epäpuhtauksia tai lisää tarpeettomia prosessivaiheita. Kokeiden analysoinnin tulee olla 

kattava, mutta ajallisesti realistisesti toteutettavissa. Näiden vaatimusten mukaan valitaan 

luvussa 3.2 esitetyistä menetelmistä yksi, jota sovelletaan työn kokeellisessa osassa. 

 

5.2 Koemenetelmän valinta 

Liitteeseen I on koottu esikäsittelymenetelmistä Taulukko I, jossa on eritelty menetelmien 

koeolosuhteista lämpötilavälit ja paine, sekä mahdolliset lisäaineet. Koska koejärjestelyn 

tulee olla yksinkertainen ja kokeiden toistettavuuden helppo, on paineistamattoman mene-

telmän käyttö suositeltavaa ja siten myös lämpötilamaksimi on 100 °C astetta. Lisäksi käy-

tettävien lisäaineiden tulee olla ilman erillisiä prosessivaiheita prosessiin helposti lisättäviä 

että siitä poistettavia, joten nestemäisten kemikaalien käyttö on myös suotavaa. Käytettävi-

en kemikaalien ei tule lisätä raakamäntyöljyn epäpuhtauksia, joten epäorgaanisten happo-

jen käyttö ei ole suotavaa, eikä myöskään natriumia itsessään sisältävien kemikaalien käyt-
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tö. Koemenetelmäksi valitaan näiden ehtojen perusteella panostoiminen laimea happopesu 

ilmanpaineessa ja <100 °C asteessa. Pesuliuoksena testataan esitettyjen esikäsittelymene-

telmien perusteella valittuja happoja, ja pesun jälkeen faasit erotetaan painovoimaisella 

laskeutuksella (Kuva 16). 

 

 

Kuva 16 Kokeelliseen osaan suunniteltu koejärjestelmä, jossa sekoitus ja laskeutus tapahtuu 

panostoimisesti samassa reaktorissa. 

Pesuliuoksessa testattaviksi hapoiksi valittiin etikka-, sitruuna- ja rikkihappo. Vaikka epä-

orgaanisen hapon valinta pesuliuokseksi ei ole todellisuudessa todennäköistä, yhtenä mie-

lenkiintona työssä on kuitenkin tutkia erilaisten happojen käyttäytymistä. Rikkihappoa on 

tutkittu, koska sen tiedetään olevan tehokas. 

 

5.3 Raaka-aineet 

Raaka-aineena käytettiin kahta raakamäntyöljyerää (CTO 1 & 2). Raakamäntyöljy toimi-

tettiin viiden litran muovikanistereissa, joista näytteet jaettiin kahden litran Schott-

lasipulloihin. Näytepullot varastoitiin lämpöuunissa, jonka lämpötila säädettiin 60–80 °C 

asteeseen. Pullojen pohjalle laskeutui sakkaa, minkä vuoksi niitä sekoitettiin aina ennen 

näytteenottoa. 

 

Laboratoriossa käytettiin ionivaihdettua vettä (>15 MΩ.cm) tavallisen kraanaveden sijaan. 

Puhtaan veden käytöllä haluttiin minimoida kokeissa tapahtuva kontaminaatio. Ionivaih-

dettua vettä käytettiin myös vesikokeiden pesuliuoksena. 
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Happokokeita varten valmistettiin eri vahvuisia happoliuoksia. Happoina käytettiin rikki-

happoa (neste, 95–97 % H2SO4, Emsure), etikkahappoa (neste, 100 % CH3COOH, VWR 

Chemicals) ja sitruunahappoa (kiinteä, 100 % C6H8O7, Baker Analyzed). Kaikki happoliu-

okset valmistettiin laimentamalla väkevät emäliuokset ionivaihdetulla vedellä. 

 

5.4 Koejärjestelmän kuvaus 

Raakamäntyöljyn esikäsittely suoritettiin pesukokeina. Laitteistona käytettiin kannellista 

vaipallista lasireaktoria (tilavuus 1 L), johon kytkettiin lämmitysvesi Kuvan 17 mukaisesti. 

Kokeet tapahtuivat ilmanpaineessa ja näytteen lämpötilaa säädettiin säätämällä termostaa-

tilla vaipassa kiertävän lämmitysveden lämpötilaa. 

 

 

Kuva 17 Raakamäntyöljyn esikäsittelylaitteisto. 

Laitteistossa käytettiin PTFE-materiaalista valmistettua sekoitinelintä (Kuva 18), joka oli 

kytketty erilliseen moottoriin, josta säädettiin sekoitusnopeutta. 
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Kuva 18 Sekoituselin, jonka korkeus on 2.1 cm ja leveys 7.8 cm. 

 

5.5 Koesuunnitelma 

5.5.1 Esikokeet 

Esikokeina suoritettiin empiirinen tutkimus sekoitusnopeuden, – ajan ja laskeutusajan mää-

rittämiseksi. Sekoituksen optimoimiseksi näytefaasien tuli sekoittua täysin, mutta ilman 

emulsion muodostumista (luku 4.2). Esikäsittelykokeiden koematriisi on esitetty Taulukos-

sa X ja koetasot Taulukossa XI. Kokeissa laskeutusaika määritettiin visuaalisesti faasien 

erottumisen perusteella. Lisäksi ennen varsinaisia pesukokeita pesuliuoksena tutkittiin 

puhdasta vettä ja kolmea eri happoa. 

 

Taulukko X Esikäsittelykokeiden koematriisi. Kokeet on suoritettu kolmella tasolla (-/0/+), kun 

lämpötila (80 °C) ja vesipitoisuus (25 %) ovat vakioita. 

Koe/Muuttuja Sekoitusaika [min] Sekoitusnopeus [rpm] 

1 0 + 

2 0 - 

3 0 0 

1 0 0 

2 - 0 

3 + 0 

 

Taulukko XI Esikäsittelykokeille määritetyt tasot (-/0/+). 

Muuttuja/Taso - 0 + 

Sekoitusaika [min] 20 10 40 

Sekoitusnopeus [rpm] 50 75 100 
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Happokokeiden sekoitusajaksi valittiin 20 minuuttia, joista ensimmäisen minuutin ajan 

näytettä sekoitettiin 100 rpm sekoitusnopeudella, ja 19 minuuttia 70 rpm. Laskeutusajaksi 

valikoitui 20 tuntia. 

 

5.5.2 Happokokeet 

Koesuunnitelma laadittiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Muuttujiksi valittiin sekoitusai-

ka (SE), lämpötila (LÄ), vesi- (VE) ja happopitoisuus (HA). Kontrolliolosuhteille valittiin 

tietyt arvot (0-taso), joiden lisäksi jokaista muuttujaa tutkittiin kahdella tasolla (-/+). Kai-

kista kokeista suoritettiin toistokoe niin, että kokonaiskoemäärä oli 18 koetta. Taulukossa 

XII on esitetty koesuunnitelma. 

 

Taulukko XII Raakamäntyöljyn esikäsittelyn koesuunnitelma. Kokeet on suoritettu kontrolli-

olosuhteiden (0) lisäksi kahdella tasolla (-/+). 

Koe/Muuttuja 
Sekoitusaika 

[min] 

Lämpötila 

[°C] 

Vesipitoisuus 

[%] 

Happopitoisuus 

[p- %] 

Kontrolli 0 0 0 0 

SE1 - 0 0 0 

SE2 + 0 0 0 

LÄ1 0 - 0 0 

LÄ2 0 + 0 0 

VE1 0 0 - 0 

VE2 0 0 + 0 

HA1 0 0 0 - 

HA2 0 0 0 + 

 

Taulukossa XIII on eritelty koesuunnitelmassa esiintyvät tasot. 

 

Taulukko XIII Koesuunnitelmassa muuttujille määritetyt tasot (-/0/+). Happokokeissa käyte-

tyille hapoille määrättiin pitoisuudet: sitruunahappo 5.0 ja 2.5 p- %, rikkihappo 

2.0 ja 1.0 p- %. 

Muuttuja/Taso - 0 + 

Sekoitusaika [min] 40 20 60 

Lämpötila [°C] 70 90 80 

Vesipitoisuus [%] 30 15 50 

Happopitoisuus [p- %] 0.0 5.0/2.0 2.5/1.0 
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5.6 Kokeiden suoritus 

Yksittäiseen kokeeseen punnittiin raakamäntyöljyä ja pesuliuosta niin, että kokonaispaino 

oli 165 grammaa (Liite III). Kokeet suoritettiin panostoimisesti siten, että pesuliuos ja raa-

kamäntyöljy syötettiin reaktoriin yläkautta. Reaktorin vaippaan kytkettiin lämmitysvesilet-

kut, reaktorin kansi suljettiin ja reaktoriin asetettiin lämpömittari. Lämpötilan noustessa 

tavoitelämpötilaan sekoitus kytkettiin päälle. Sekoitusajan päätyttyä sekoitus pysäytettiin 

ja öljyseos kaadettiin erilliseen laskeutusastiaan. Laskeutusajan kuluttua erottuneista faa-

seista otettiin näytteet. 

 

5.7 Analyysimenetelmät 

Ennen pesukokeita, raakamäntyöljystä haluttiin analysoida kiintoaine, tehdä öljynäytteelle 

alkuaineanalyysi sekä analysoida vapaiden ionien määrä raakamäntyöljyn vesifaasissa. 

Pesukokeiden jälkeen erottuneesta vesifaasista analysoitiin natriumpitoisuus. 

 

5.7.1 Kiintoaine 

Raakamäntyöljyn partikkelikokojakauman määrityksessä käytettiin Lappeenrannan teknil-

lisen yliopiston Malvern Morphologi G3-ID-mikroskooppia. Analyysi tehtiin laimentamat-

tomalle raakamäntyöljylle ja sentrifugoidulla näytteellä laimennetulle raakamäntyöljylle. 

Näytettä pipetoitiin pieni määrä mikroskoopin näytelasille, johon se levitettiin käyttämällä 

pipetin päätä sekä asettamalla näytteen päälle muovilevy. Mikroskoopin suurennus tarken-

nettiin partikkeleiden kokoon sopivaksi, minkä jälkeen näytteestä otettiin kuvia. Kuvien 

perusteella öljystä määritettiin kiintoainepartikkeleiden määrä, koko ja muoto. Analyysi 

ilmoitti partikkeleiden koot CE-halkaisijana (Kuva 19). Partikkelikokojakauma ilmoitettiin 

CE-halkaisijoiden mukaan. 
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Kuva 19 CE-halkaisijan määrittäminen kolmiulotteisesta kappaleesta. (Malvern Intstruments, 

Image Analysis Application Note) 

Partikkelikokojakauman lisäksi raakamäntyöljyssä olevan tuhkan määrä haluttiin selvittää 

ja analysoida. Lopulta kuitenkin standardin SCAN-T4:66 noudattaminen osoittautui hanka-

laksi tarvittujen laboratoriotarvikkeiden puuttumisen vuoksi. Analysoitavan tuhkan valmis-

tamista varten olisi täytynyt käyttää suuria platinamaljoja, joita ei kuitenkaan ollut saatavil-

la. Tuhka-analyysi päätettiin tämän vuoksi jättää suorittamatta. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan kiintoaineen koostumus oli myös tarkoitus selvittää. Lopulta kuitenkin todettiin, 

ettei käytettävissä ollut röntgendiffraktio (XRD) sopinut työhön, koska näytteen saattami-

nen kidemuotoon olisi tuottanut liikaa haasteita. 

 

5.7.2 Alkuaineanalyysi 

ICP-MS menetelmänä käytettiin Agilent Technologies 7900 ICP-MS-laitetta, jolla määri-

tettiin raakamäntyöljyn alkuaineanalyysi. ICP-MS ionisoi näytteen induktiivisesti kytketyl-

lä plasmalla, ja analysoi sitten vapaat ionit massaspektrometrillä. Koska menetelmällä ei 

ollut mahdollista analysoida raakamäntyöljyä sellaisenaan, näytteet täytyi käsitellä ennen 

analyysiä. Analyysiä varten näytteet valmistettiin kahdella tavalla: märkäpoltolla, käyttäen 

Milestone UltraWave-laitetta, sekä liuottamalla öljy kerosiiniin. Märkäpolttoa varten lasi-

siin näyteputkiin punnittiin 0.1 g raakamäntyöljyä/näyte (CTO 1), johon lisättiin typpi- ja 

suolahappoa (4:1 ml). Raakamäntyöljynäytteiden lisäksi valmisteltiin myös kolme puhdas-

ta happonäytettä (blank-näyte). Näyteputket suljettiin silikonisilla korkeilla, ja asetettiin 

laitteeseen. Laitteesta määritettiin näytteille sopiva polttomenetelmä, mikä tässä tapaukses-

sa oli ”Organic Samples Oil”. Polton jälkeen täysin liukoisessa muodossa ollut näyte lai-

mennettiin ionivaihdetulla vedellä 1/100 liuokseksi ja näyte analysoitiin. 
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Molempien raakamäntyöljyerien (CTO 1 & 2) analysoimista varten liuotettiin 0.1 millilit-

ran punnittu raakamäntyöljynäyte 9.9 millilitraan kerosiinia. Laimennussuhde laskettiin 

punnittujen näytteiden mukaan. Öljy liukeni kerosiiniin täydellisesti, mutta näytteisiin jäi 

pieni määrä sakkaa. Ennen analyysiä näytteet suodatettiin käyttämällä Whatman-

mittaruiskusuodattimia (partikkeliretentio 0.45 µm). 

 

Raakamäntyöljyn pesukokeiden jälkeisten vesifaasien natriumpitoisuudet määritettiin käyt-

tämällä Thermo Scientific iCE 3000 Series AA Spectrometer (AAS)-analysaattoria. Ana-

lyysissä näyte kuumennettiin ilma-asetyleeniliekillä atomeiksi, joiden UV-valon absorp-

tiokyky mitattiin. Analyyseissä käytettiin natrium-kalium-lamppua ja aallonpituutta 330.3 

nm, joka on tarkoitettu pitoisuuksille 50–300 mg/L. Pesukokeista erotetut vesifaasinäytteet 

suodatettiin näytteenoton jälkeen mittaruiskusuodattimilla (Whatman, partikkeliretentio 

0.45 µm), minkä jälkeen näytteet laimennettiin ionivaihdetulla vedellä analysoitavaan nat-

riumpitoisuuteen. Analysaattori mittasi jokaisesta näytteestä absorbanssille kolme arvoa, 

joista se ilmoitti keskiarvon ja pisteiden hajonnan.  Mitatun absorbanssin mukaan analyysi 

ilmoitti näytteen pitoisuuden (Na mg/L näyteliuos) ja mahdollisen laimennussuhteen mu-

kaan lasketun todellisen pitoisuuden (Liite IV & V). Analyysit suoritettiin standardin SFS 

3017 mukaisesti. 

 

5.7.3 Vapaat ionit 

Raakamäntyöljystä haluttiin määrittää vapaiden ionien määrä. Koska alkuperäisessä raa-

kamäntyöljynäytteessä ei ollut erotettavissa olevaa vesifaasia, ionikromatografin (IC) si-

jaan analyysimenetelmäksi valittiin Coulter Beckmann kapillaarielektroforeesi CE DAD 

detektorilla. Kapillaarielektroforeesissa varautuneet hiukkaset kulkevat sähkökentässä koh-

ti vastakkaista varausta ja ionien kulkunopeuden mukaan tunnistetaan eri ionit ja niiden 

määrät. Analyysinäytteet valmistettiin liuottamalla öljynäyte natriumhydroksidiin kahdella 

laimennussuhteella (1:10 ja 1:5), minkä jälkeen näytteet suodatettiin ruiskusuodattimella 

(Whatman, partikkeliretentio 0.45 µm).  
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään raakamäntyöljynäytteen analyysitulokset, sekä kuvataan pesuko-

keita edeltävät esikokeet, kahdella hapolla suoritettavat pesukokeet, lisäkokeet ja näiden 

analyysitulokset. Pesukokeiden tulokset pohjautuvat pääosin AAS-menetelmällä saatuihin 

analyysituloksiin (Liitteet IV-V). 

 

6.1 Raakamäntyöljyn analysointi 

Raakamäntyöljyn erästä 1 analysoitiin partikkelikokojakauma ja alkuaineanalyysi. Kuvassa 

20 on esitetty CE-halkaisijan mukainen partikkelikokojakauma laimentamattomalle sekä 

laimennetulle raakamäntyöljynäytteelle. Kuvaajassa x-akselilla on esitetty partikkelikoko 

ja y-akselilla kuvataan yksittäisiin partikkelikokoluokkiin kuuluvien partikkelien määrää. 

 

 

Kuva 20 Malvern Morphologi G3-ID mikroskoopilla mitattujen CE-halkaisijoiden mukaan 

määritetyt partikkelikokojakaumat. Punainen viiva kuvaa laimentamatonta näytettä 

ja vihreä sentrifugoidulla öljyllä laimennettua näytettä. 

Taulukossa XIV on eritelty analyysien tuloksia. 
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Taulukko XIV Partikkelianalyysin erittely laimentamattomalle ja laimennetulle raakamäntyöl-

jynäytteelle, sekä laimennetun näytteen analyysistä määritetyn partikkeleiden 

kuperuuden (conv 0.97) mukaan tehty analyysi.  

 
CTO 1, 

laimentamaton 

CTO 1, 

laimennettu 

Kuperuus 

(conv 0.97) 

Laimennussuhde 1:1 1:36 1:36 

Partikkelimäärä [kpl] 2 674 11 904 10 811 

CE-halkaisija max. [µm] 39.10 48.45 27.96 

CE-halkaisija min. [µm] 1.08 2.17 2.17 

CE-halkaisijan RSD [%] 93.62 53.20 45.14 

 

Laimentamattomasta öljystä on tehty vain suuntaa antava analyysi, jota varten otettiin 

muutama kuva. Tämän vuoksi analyysin kokonaispartikkelimäärä on huomattavasti alhai-

sempi kuin laimennetun öljyn. Taulukossa XIV on esitetty myös kuperuusanalyysi (kupe-

ruusarvo 0.97) laimennetulle öljylle. Kuperuus (convexity) kuvaa partikkelin yhdenmuotoi-

suutta ympyrän muotoisen kappaleen kanssa. Mitä lähempänä kuperuusarvo on yhtä, sitä 

yhdenmuotoisempi partikkeli on ympyrää. Kuvassa 21 on esitetty laimennetun öljyn kupe-

ruusarvon mukaan määritetty partikkelikokojakauma. 

 

 

Kuva 21 Malvern Morphologi G3-ID mikroskoopilla laimennetusta näytteestä mitattujen 

kuperuusarvoltaan 0.97 mukaisten partikkeleiden partikkelikokojakauma. 

 

Kuvassa 20 laimennetun öljyn jakaumassa on havaittavissa kolme huippua, jotka muodos-

tuvat todennäköisesti samankokoisista pienistä ensimmäisen huipun partikkeleista, jotka 
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muodostavat yhteen liittyneinä kaksi jälkimmäistä huippua. Tätä tukee myös kuperuusana-

lyysi. Partikkelimäärä on laimennetulle näytteelle lähes yhtä suuri kuin partikkeleille joi-

den kuperuusarvo on 0.97. Tämän lisäksi Kuvan 21 partikkelikokojakaumasta on erotetta-

vissa selkeästi yksi huippu, joka vastaa Kuvan 20 ensimmäistä huippua. Kuvan 21 partik-

kelikokojakaumasta voidaan siis päätellä, että suurin osa raakamäntyöljyssä olevista par-

tikkeleista ovat kooltaan 5-8 mikrometriä. Raakamäntyöljyn todellisen partikkelikoon mää-

rittämiseen vaaditaan siis öljyn laimentamista. Muutoin sakeassa öljyssä partikkelit kasau-

tuvat ja muodostavat siten suurempia yksittäisiä partikkeleita, kuten Kuvan 20 punaisesta 

viivasta voidaan nähdä. 

 

ICP-MS menetelmällä määritetyt raakamäntyöljyerien alkuaineanalyysit on eritelty Taulu-

kossa XV. 

 

Taulukko XV ICP-MS analyysillä määritetty alkuaineanalyysi märkäpoltetulle (CTO 1) sekä 

liuotetuille raakamäntyöljynäytteille (CTO 1 & 2). 

Menetelmä Märkäpoltto Liuotus 

Metalli [mg/kg CTO 1] [mg/kg CTO 1] [mg/kg CTO 2] 

Natrium, Na 735.8 248.4 234.6 

Kalsium, Ca 27.3 96.5 113.2 

Alumiini, Al - 84.7 96.6 

Molybdeeni, Mo - 28.0 53.2 

Hopea, Ag - 24.3 7.2 

Lyijy, Pb - 14.8 16.7 

Rauta, Fe 8.5 - - 

Magnesium, Mg 6.0 - - 

Sinkki, Zn 2.2 - - 

Mangaani, Mn 2.0 - - 

Barium, Ba - 1.1 10.3 

Kupari, Cu 0.3 - - 

Kromi, Cr 0.1 - - 

Vanadiini, V 0.1 - - 

 

Alkuaineanalyysin mukaan natriumpitoisuus on kaikilla analyysituloksilla odotetusti muita 

metalleja korkeampi. Analysointimenetelmän vuoksi kaikista analyyseistä puuttuu fosfo-

rin, piin ja kaliumin pitoisuudet, joita on teoriaosassa todettu olevan raakamäntyöljyssä 

natriumin ohessa eniten. Erityisesti märkäpolton metallipitoisuudet noudattavat aiemmin 

esitettyjen tietojen mukaan odotettua järjestystä. Liuotusmenetelmällä ei ole saatu eriteltyä 
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kaikkia samoja metallipitoisuuksia kuin märkäpoltossa, eikä tuloksia voida siksi täysin 

verrata.  

 

Märkäpolton alkuaineanalyysissä on otettu huomioon analyysimenetelmässä tapahtunut 

kontaminaatio. Märkäpolttoon syötettyjen puhtaiden happonäytteiden (blank-näytteet) mu-

kaan lasisista näytepulloista on liuennut polton aikana metalleja, joista merkittävimpänä 

natrium (19.7 mg Na/g happoseosta). Nämä metallimäärät on vähennetty analyysistä saa-

duista tuloksista, ja tulokset on esitetty pitoisuutena mg/kg CTO. 

 

Liuotettujen raakamäntyöljynäytteiden analyysitulokset ovat etenkin natriumin osalta 

huomattavasti märkäpoltettua näytettä alhaisemmat, mikä todennäköisesti johtuu näyttei-

den valmistelusta. Kuten aiemmin on mainittu, öljynäytteet liukenivat kerosiiniin, mutta 

liuoksiin jäi hieman sakkaa. Tämä sakka suodatettiin pois ennen analyysiä, joten todennä-

köisesti tämä CTO 1-erien analyysituloksissa nähtävä ero johtuu sakan poistamisesta.  

 

Alkuaineanalyysin lisäksi näytteestä haluttiin määrittää vapaiden ionien määrä. Kapillaa-

rielektroforeesilla pystytään analysoimaan näytteestä vain anionit (SO4
2-

, Cl
-
), joiden mää-

rä raakamäntyöljynäytteessä ei kuitenkaan ollut riittävä tarkkojen lukemien saamiseksi. 

 

6.2 Säilytysastian vaikutus Na-pitoisuuteen 

AAS-menetelmällä analysoitiin pesukokeiden jälkeen erotetun vesifaasin natriumpitoisuus. 

Vesifaasi erotettiin laskeutusajasta riippuen joko lasireaktorin pohjaventtiilin kautta, tai 

pipetoitiin laskeutusastiasta. Jokainen näyte suodatettiin heti näytteenoton jälkeen, jotta 

kaikki analysaattoria mahdollisesti häiritsevä kiintoaine saatiin erotettua. 

 

AAS-analyysillä selvitettiin myös käytettyjen pesuliuosten alkuperäinen natriumpitoisuus, 

sekä laskeutusastian aiheuttama mahdollinen natriumkontaminaatio. Puhtaat happoliuos-

näytteet asetettiin vertailun vuoksi sekä muoviastioihin, että säilytettiin 20 h lasiastioissa 

varastointilämpötilassa. Tämän jälkeen näytteet analysoitiin herkemmällä AAS-

menetelmällä (589.0 nm), joka on tarkoitettu pitoisuuksille 0.1-0.5 mg/L. Analyysitulokset 

on esitetty Taulukossa XVI. 
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Taulukko XVI Happoliuoksille tehty puhtausanalyysi. SI = sitruunahappo 5 p- %, RI = rikki-

happo 2 p- %. 

Näyte Laimennussuhde Rsd [%] 
Laimennettu näyte 

[Na mg/L] 

Todellinen näyte 

[Na mg/L] 

SI, muovi 1 0.4 0.1458 0.1458 

SI, lasi 1/2 0.4 0.1321 0.7029 

RI, muovi 1 0.5 0.1216 0.1216 

RI, lasi 1/2 1.1 0.1422 0.2844 

 

Tuloksista nähdään, että natriumpitoisuus kasvaa näissä pitoisuuksissa merkittävästi, mikä 

tarkoittaa sitä että natriumia liukenee lasista happoon. Natriumpitoisuus nousee täten 20 h 

aikana sitruunahappoliuoksessa 0.5571 mg/L ja pesukokeissa käytetyssä 24.8 gramman 

pesuliuosfaasissa keskimäärin 0.017 mg/koe. 

 

6.3 Laskukaavat 

6.3.1 Uuttoaste 

Pesun uuttoaste voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaisesti 

 

 

𝐸 =
𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔,0− 𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔

𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔,0
100%,   (8) 

 

jossa E uuttoaste, % 

 A uutettava aine 

 mA,org,0 uutettavan aineen alkuperäinen massa orgaanisessa faasissa, mg 

mA,org uutettavan aineen massa orgaanisessa faasissa uuton jälkeen, 

mg. 

 

Uutettavan aineen massa orgaanisessa faasissa uuton jälkeen (mA,org) voidaan määrittää 

massataseesta, kun tiedetään uutettavan aineen massa orgaanisessa faasissa ennen uuttoa 

(mA,org,0), vesifaasissa ennen uuttoa (mA,aq,0≈0 mg/L) ja uuton jälkeen (mA,aq). 

 

𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔,0 +𝑚𝐴,𝑎𝑞,0 = 𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔 +𝑚𝐴,𝑎𝑞   (9) 

𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔 = 𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝐴,𝑎𝑞   (10) 

 

Uutettavan aineen massa orgaanisessa faasissa saadaan yhtälöstä 
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𝑚𝐴,𝑜𝑟𝑔,0 = 𝑐𝐴,𝑜𝑟𝑔,0 ∙ 𝑚𝑜𝑟𝑔,   (11) 

 

jossa cA,org,0 uutettavan aineen pitoisuus orgaanisessa faasissa ennen uuttoa, 

  mg/kg (=ppm) 

 morg orgaanisen faasin massa uutossa, kg. 

 

 

Uutettavan aineen massa vesifaasissa saadaan analyysituloksista seuraavan yhtälön mukai-

sesti 

 

𝑚𝐴,𝑎𝑞 = 𝑐𝐴,𝑎𝑞 ∙ 𝑉𝑎𝑞,   (12) 

 

jossa cA,aq uutettavan aineen pitoisuus vesifaasissa uuton jälkeen, mg/L 

 Vaq vesifaasin määrä uutossa, L. 

 

6.3.2 Pesussa poistetun metallin määrä 

Pesutuloksena esitetään myös alkuperäisen orgaanisen faasin pitoisuuteen riippumaton 

poistetun metallin määrä. Määrä lasketaan vertaamalla vesifaasin analyysituloksia orgaani-

sen faasin kokonaismäärään seuraavan yhtälön mukaisesti 

 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 [
𝐴 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑜𝑟𝑔
] =

𝑚𝐴,𝑎𝑞

𝑚𝑜𝑟𝑔
,  (13) 

 

Pesutuloksen luotettavuus perustuu oletukseen, että alkuperäisen pesuliuoksen pitoisuus on 

0 mg/L. 

 

6.4 Koeolosuhteiden rajaus 

Ennen pesukokeita suoritettiin esikokeita, joiden perusteella optimoitiin happokokeiden 

koeolosuhteet (Taulukko XI ja XII). Ensimmäiseksi rajattiin sekoitusnopeus, -aika ja las-

keutusaika suorittamalla yksinkertaisia testikokeita ilman analyysejä. Tämän jälkeen teh-

tiin koesarjat käyttämällä pesuliuoksena ionivaihdettua vettä. Näiden kokeiden pohjalta 

vakiintuneissa koeolosuhteissa testattiin kolmea eri happoa ja niiden toimivuutta eri pitoi-

suuksilla. Kaikki esikokeet suoritettiin 80 °C lämpötilassa 90 °C sijaan, koska laitteiston 

oletettiin toimivan virheettömämmin alhaisemmassa lämpötilassa ja antavan siten tasai-

sempia koetuloksia. Kokeissa käytetty raakamäntyöljy on CTO 1-erästä. 
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6.4.1 Sekoitusnopeus, -aika ja laskeutus 

Sekoitus- ja laskeutusaika sekä sekoitusnopeus rajattiin empiirisesti suorittamalla yksinker-

taisia kokeita sekoittamalla raakamäntyöljyä ja ionivaihdettua vettä. Kokeista ei tehty eril-

lisiä analyysejä, koska tarkoituksena oli ainoastaan rajata koeolosuhteita. Tavoitteena oli 

löytää riittävä sekoitusnopeus, jolla saa 10 minuutin aikana faasit sekaisin niin, ettei muo-

dostu emulsiota ja faasit erottuvat toisistaan puolessa tunnissa. Esikoeparametrit on esitetty 

Taulukossa XVII. 

 

Taulukko XVII Sekoitus- ja laskeutusajan rajaamiseen tehdyt esikokeet raakamäntyöljyllä ja 

ionivaihdetulla vedellä. Kaikki kokeet suoritettiin 80 °C lämpötilassa. 

Muuttuja/Koe Sekoitusnopeus [rpm] Sekoitusaika [min] 
Laskeutusaika, 

mitattu [min] 

Sekoitusnopeus    

Koe 1 100 10 40 

Koe 2 50 10 10 

Koe 3 75 10 25 

Sekoitusaika    

Koe 1 75 10 15 

Koe 2 75 20 20 

Koe 3 75 40 40 

Lisäkokeet    

Koe 4 50 15 10 

Koe 5 100+50 0.5+9.5 30 

 

Laskeutusaikaa mitattiin kokeissa kuvaamalla faasien erottumista ja riittävä laskeutusaika 

todettiin visuaalisesti. Kuvassa 22 on sekoitusnopeuden kokeesta 3 otetut kuvat 0 ja 25 

minuuttia sekoituksen jälkeen. 
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Kuva 22 Laskeutusajan rajaamista, kun raakamäntyöljy- ja vesiseosta on sekoitettu 10 mi-

nuuttia 75 rpm nopeudella. Kuva A) 0 min sekoituksen jälkeen, kuva B) 25 minuut-

tia sekoituksen jälkeen. 

Sekoitusnopeuden määrittämiseen tehdyistä kokeista 1-3 huomattiin, että 100 rpm on se-

koitusnopeudeksi liian voimakas, koska sekoituksessa muodostui emulsiomainen seos. 

Faasien erottuminen tapahtui jo 10 minuutin jälkeen, mutta molemmissa faaseissa oli vielä 

30 minuutin jälkeen suuria pisaroita. 50 rpm sekoitusnopeus ei näyttänyt visuaalisesti siltä, 

että se olisi luonut riittävän tehokasta faasien välistä kontaktia. 75 rpm oli näistä kolmesta 

nopeudesta optimaalisin (Kuva 22). 

 

Sekoitusajan ja laskeutusajan välillä huomattiin verrannollisuutta, koska faasirajapintojen 

erottuminen vaati lähes saman ajan kuin sekoitukseen käytetty aika. Kokeiden tavoitetu-

lokseen pääsemiseen oletettiin riittävän 10 minuutin sekoitus riittävällä sekoitusteholla, 

jolloin saataisiin vähennettyä myös laskeutusaikaa. Lisäksi tehtiin vielä lisäkokeet 4 ja 5, 

joiden perusteella päädyttiin siihen, että faasien voimakkaampi sekoitus alussa riittää saat-

tamaan faasit kontaktiin toistensa kanssa ja matalampi sekoitusnopeus tämän jälkeen riittää 

pitämään faasit sekoittuneena. Tällöin myös faasien erottuminen tapahtui toivotussa ajassa. 
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Kaikissa kokeissa faasit erottuivat jo 5-10 minuutin kohdalla, eikä 20 ja 40 minuutin välillä 

ollut havaittavissa merkittävää parannusta. Esikoetulosten perusteella päädyttiin seuraaviin 

koeolosuhteisiin: 

Sekoitusnopeus [rpm] 100+50 

Sekoitusaika [min] 1+9 

Laskeutusaika [min] 15 

 

6.4.2 Puhdasvesi pesuliuoksena 

Vesikokeiden tarkoituksena oli vakiinnuttaa koemenetelmä, ja tutkia kuinka hyvin puhdas 

vesi toimisi pesuliuoksena. Vesikokeet suoritettiin kahdella vesimäärällä (β) niin, että ve-

den määrä orgaanisessa faasissa oli 0.15 ja 0.30 (Liite III). Vesikokeiden parametrit on 

esitetty Taulukossa XVIII. Toistokokeita suoritettiin yhteensä seitsemän niin, että kokeiden 

toistettavuus oli hyväksyttävää. Joitakin kokeita täytyi hylätä epätäydellisen sekoittumisen 

tai epäonnistuneen lämpötilansäädön vuoksi. Jokaisesta koe-erästä otettiin vesinäyte, joka 

analysoitiin AAS-menetelmällä (Liite IV). 

 

Taulukko XVIII Hyväksyttyjen vesikokeiden parametrit. Kaikki kokeet suoritettiin 80 °C lämpö-

tilassa ja laskeutusaika oli 15 minuuttia. 

Vesimäärä/Koe 
Sekoitusnopeus 

[rpm] 

Sekoitusaika 

[min] 

0.30   

Koe 1 100+50 1+9 

Koe 2 100+70 1+9 

0.15   

Koe 1 100+50 1.5+8.5 

Koe 2 100+70 1+9 

Koe 3 100+70 1+9 

Koe 4 100+70 1+9 

 

Molemmilla vesimäärillä todettiin visuaalisesti ensimmäisen kokeen jälkeen, että 50 rpm 

sekoitusnopeus on todennäköisesti liian tehoton riittävän faasikontaktin luomiseen. Faasit 

erottuivat hyvin nopeasti, minkä lisäksi AAS-tulokset olivat suhteellisen alhaiset. Tämän 

vuoksi molemmilla vesimäärillä tehtiin loput kokeet sekoitusnopeudella 100+70 rpm. Ku-

vassa 23 on esitetty hyväksyttyjen vesikokeiden tulokset, jotka on määritetty luvun 6.3 

mukaan. 
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Kuva 23 Vesikokeista analysoidut näytteet ja niistä määritetty poistetun natriumin määrä per 

kilogramma raakamäntyöljyä. Tuloksiin on merkitty rinnakkaisnäytteiden välinen 

absoluuttinen virhe. Vesimäärä on esitetty veden määränä orgaanisessa faasissa. 

Koetulosten välillä on hieman hajontaa, mikä on todennäköisesti johtunut koejärjestelyistä 

aiheutuneesta hajonnasta. Koetuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että sekoitusnopeuden 

nostamisella on merkitystä liuenneen natriumin määrään. Koetuloksien perusteella vakio-

koeolosuhteiksi valittiin: 

Sekoitusnopeus [rpm] 100+70 

Sekoitusaika [min] 1+9 

Laskeutusaika [min] 15 

Vesi/öljy 0.15 

 

Koska todellisessa prosessissa on tarkoitus olla vettä suhteellisen pieni määrä, tahdottiin 

jatkokokeet tehdä pääsääntöisesti pienellä vesimäärällä. Vesipitoisuus on muuttujana var-

sinaisissa happokokeissa, missä otetaan huomioon myös suuremmat vesipitoisuudet. 

 

6.4.3 Kemikaaliseulonta 

Kemikaaliseulonnan tarkoituksena oli testata eri happoja ja niiden vaikutusta erotustehok-

kuuteen. Koesarjat toteutettiin sitruuna-, rikki- ja etikkahapoilla. Sitruuna- ja etikkahappo-

kokeissa muutettiin happopitoisuutta, mutta muuten koeolosuhteet pidettiin vakioina. Rik-

kihappokokeita tehdessä jouduttiin tekemään joitakin muutoksia sekoitusnopeudessa ja 

laskeutusajassa, koska sekoituksen aikana öljy-vesiseoksesta muodostui emulsiomainen 

seos, joka ei erottunut aiemmin määritetyssä 15 minuutissa. Taulukossa XIX on esitetty 

happokokeiden parametrit. 
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Taulukko XIX Happokokeiden parametrit. Kaikki kokeet suoritettiin 80 °C lämpötilassa. 

Happo/Koe 
Sekoitus-

nopeus [rpm] 

Sekoitus-aika 

[min] 

Laskeutus-

aika [min] 

Happo- 

pitoisuus 

[t- %] 

Sitruunahappo     

Koe 1-3 100+70 1+9 15 5.0 

Koe 3-6 100+70 1+9 15 2.0 

Etikkahappo     

Koe 1-3 100+70 1+9 15 5.0 

Koe 3-6 100+70 1+9 15 1.0 

Rikkihappo     

Koe 1 100+70 1+9 25 2.0 

Koe 2 100+50 0.3+9.7 25 2.0 

Koe 3 75 10 25 2.0 

Koe 4 100+50 0.3+9.7 25 1.0 

Koe 5 100+50 0.3+9.7 25 1.0 

Koe 6 100+50 0.3+9.7 25 1.0 

 

Kuvassa 24 on esitetty kemikaaliseulonnan keskimääräiset tulokset kahdella eri happopi-

toisuudella. 

 

 

Kuva 24 Kemikaaliseulonnan keskimääräiset pesutulokset happopitoisuudella 1: sitruunahap-

po 2.0-, etikkahappo 1.0-, rikkihappo 1.0 t- %, ja happopitoisuudella 2: sitruunahap-

po 5.0-, etikkahappo 5.0-, rikkihappo 2.0 t- %. Tuloksiin on merkitty rinnakkaisko-

keiden välinen absoluuttinen virhe. 

Kokeiden aikana huomattiin, että 15 minuutin laskeutus ei ollut täysin riittävä myöskään 

sitruuna- ja etikkahappokokeille. Kokeista saatiin analysoitavat vesifaasinäytteet, mutta oli 
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havaittavissa etteivät faasit olleet erottuneet täysin. Tämä on voinut vaikuttaa pesutulok-

siin, vaikka hajonta on itsessään suhteellisen pientä. Faasien heikompaan erottumiseen on 

todennäköisesti vaikuttanut happoliuosten ja aiemmin käytetyn puhtaan veden eri pintajän-

nitysarvot, ja siten voimakkaamman dispersion muodostuminen. Rikkihapolla on saatu 

parhaat pesutulokset, vaikka kokeiden hajonta onkin suurinta. Tämä on todennäköisesti 

johtunut siitä, ettei faasien erottuminen ole saavuttanut riittävää tasapainoa liian lyhyessä 

laskeutusajassa. 

 

Koetulosten perusteella happokokeita varten valittiin sitruuna- ja rikkihappo. Koetulosten 

hajonnan vuoksi päätettiin suorittaa lisäkokeita, joissa selvitettiin voiko pidemmällä las-

keutusajalla vakiinnuttaa koeolosuhteet ja saada siten rinnakkaiskokeille pienempi hajonta. 

Lisäksi testattiin pitkän sekoitusajan merkitystä pesutulokseen. 

 

6.4.4 Faasikontakti ja erottuminen 

Lisäkokeina testattiin laskeutuksen vaikutusta koetuloksiin. Kaksi koetta suoritettiin eri 

vesimäärillä (β1=0.15 ja β2=0.30), 80 °C lämpötilassa, 100+70 rpm sekoitusnopeudella ja 

1+9 min sekoituksella. Pesuliuoksena käytettiin ionivaihdettua vettä. Aiemman 15 minuu-

tin laskeutuksen sijaan näytteiden annettiin laskeutua yhteensä viikon ajan, jonka aikana 

otettiin kolme näytettä (16–20 h, 96 h, 1 viikko) (Kuva 25). 
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Kuva 25 Laskeutuskokeista määritetyt keskimääräiset poistetun natriumin määrät per kilo-

gramma raakamäntyöljyä. Vertailukohteena on esitetty molemmilla vesimäärillä 

(β1=0.15 ja β2=0.30) tehdyt kokeet, joissa on käytetty 15 minuutin laskeutusta. Ko-

keet suoritettiin 80 °C lämpötilassa, 100+70 rpm sekoitusnopeudella ja 1+9 minuu-

tin sekoituksella. Pesuliuoksena on käytetty ionivaihdettua vettä. Vesimäärä on esi-

tetty veden määränä orgaanisessa faasissa. Tuloksiin on merkitty rinnakkaisnäyttei-

den välinen absoluuttinen virhe. 

Raakamäntyöljystä poistetun natriumin määrä tasaantuu huomattavasti laskeutusajan kas-

vaessa. 16 tunnin ja viikon välillä poistetun natriumin määrä on noussut β2-arvolla vain 15 

%, kun pelkästään 15 minuutin ja 16 tunnin laskeutuksen välillä määrä on noussut 80 %. 

Tästä voidaan päätellä, että faasien erottuminen on huomattavasti lähempänä tasapainotilaa 

vuorokauden seisottamisen jälkeen. Koska merkittävää eroa ei kuitenkaan synny vuoro-

kauden ja viikon seisottamisen välillä, vuorokauden tulisi riittää riittävän tasapainon saa-

vuttamiseen. Lisäksi on huomioitava, että 16–20 tunnin laskeutuksen jälkeen kahden eri 

vesimäärän välillä on vielä merkittävä pitoisuusero, joten koemenetelmissä käytettyjen 

muuttujien välisiä eroja tulisi olla mahdollista arvioida. 

 

Eri vesimääräisten kokeiden välillä ilmenevä natriumpitoisuuden tasaantuminen, 16 h las-

keutuksen jälkeen, voi johtua faasirajapinnalla tapahtuvasta aineensiirrosta. Tähän ei vai-

kuttaisi silloin varsinaiset kokeissa käytetyt vesimäärät, koska faasirajapinta on laskeutuk-

sessa vakio. Kuitenkin pitää ottaa huomioon myös kontaminaation mahdollisuus. Kuten 

aiemmin on todettu, happoliuoksen natriumpitoisuus nousee lasiastiassa säilytyksessä, jo-

ten natriumpitoisuus on todennäköisesti noussut myös laskeutuskokeissa. Lasista liukene-

van natriumin määrä on kuitenkin vain <0.1 % laskeutuskokeiden vesifaasista mitatusta 
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natriummäärästä. Tämän vuoksi lasista liukenevan natriumin aiheuttava kontaminaatio ei 

vaikuta tuloksiin merkittävästi. 

 

Laskeutuksen lisäksi tutkittiin sekoitusajan merkitystä. Pitkä pesukoe suoritettiin 80 °C 

lämpötilassa, vesimäärällä β=0.15, 70 rpm sekoitusnopeudella, 3.5 h sekoituksella ja 20 h 

laskeutusajalla. Pesuliuoksena käytettiin ionivaihdettua vettä. Kuvassa 26 on esitetty kaik-

kien esikokeiden keskimääräiset tulokset. 

 

 

Kuva 26 Vesi-, kemikaaliseulonnan- ja lisäkokeiden keskimääräiset tulokset esitetty poistetun 

natriumin määränä. Laskeutuskokeiden ja pitkän pesukokeen laskeutusaika on 16–

20 h. 

Koetuloksien mukaan laskeutuksella ja sekoitusajalla on huomattava merkitys pesutulok-

seen. Pitkä sekoitusaika takaa faasien hyvän kontaktin ja natriumin liukeneminen on siten 

odotetusti lähempänä tasapainotilaa. Tähän yhdistetty pitkä laskeutusaika takaa faasien 

erottumisen ja siten tehokkaamman natriumin poiston. Kuvassa 26 edelleen ilmenevä ha-

jonta on kahden rinnakkaisnäytteen analyysissä tapahtuva hajonta. Tämä hajonta johtuu 

koemenetelmän sijaan näytteiden valmistelusta. 

 

Happokokeiden koeolosuhteiksi valittiin: 

Lämpötila [°C] 90 

Sekoitusnopeus [rpm] 100+70 

Sekoitusaika [min] 1+19 

Laskeutusaika [h] 20 

 

169.94 
220.23 
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Lämpötila nostettiin 80 °C asteesta 90 °C:een, koska uskottiin korkeamman lämpötilan 

antavan paremman pesutuloksen. Tämän lisäksi koelaitteiston todettiin toimivan hyvin 

myös yli 80 °C lämpötilassa. 

 

6.5 Hapon tyypin vaikutus natriumin poistoon 

Happokokeet toteutettiin neljällä eri muuttujalla (Taulukko XI). Jokaisessa kokeessa muu-

tettiin yhden muuttujan arvoa niin, että koeolosuhteet pidettiin muutoin vakioina kontrolli-

kokeiden mukaisesti. Jokaiselle kokeelle suoritettiin toistokoe, ja jokaisesta koenäytteestä 

on analysoitu kaksi osanäytettä. Kaikille näille tuloksille on laskettu absoluuttinen virhe. 

Koetulokset esitetään luvun 6.3 mukaisesti poistetun natriumin määränä per kilogramma 

raakamäntyöljyä, sekä uuttoasteena. Esimerkkisijoitukset on esitetty Liitteessä VI. 

 

6.5.1 Sitruunahappo 

Ensimmäinen happokoesarja suoritettiin sitruunahapolla. Koesarjat toteutettiin Liitteessä II 

esitetyn Taulukon II mukaisesti. Kuvassa 27 on esitetty koetulokset poistetun natriumin 

määränä per kilogramma raakamäntyöljyä. Liitteessä V on esitetty varsinaiset AAS-

tulokset. Kokeissa käytetty raakamäntyöljy on CTO 1-erästä. 
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Kuva 27 Sitruunahappokokeiden keskiarvoiset tulokset esitettynä poistetun natriumin määrä-

nä per kilogramma raakamäntyöljyä. Tuloksiin on merkitty rinnakkaiskokeiden vä-

linen absoluuttinen virhe. Jokaiselle muuttujalle on esitetty taulukon oikeassa kul-

massa jokaisessa kolmessa koepisteessä vallitsevat parametrit. 

Koetulokset on esitetty kahden toistokokeen keskiarvona, jotka on laskettu kahden osa-

näytteen keskiarvosta (Liite VI). Koetuloksissa esitetty absoluuttinen virhe on laskettu 

kahden toistokokeen väliltä. Koetuloksissa on hieman hajontaa, mikä voi johtua koemene-

telmässä sattuneesta virheestä tai kontaminaatiosta. Koetulosten mukaan kuitenkin par-

haimmat yksittäiset tulokset tuotti vesipitoisuuden kasvattaminen (vesipitoisuus 30 %: 

628.20 Na mg/kg CTO ja vesipitoisuus 50 %: 645.29 Na mg/kg CTO), mutta suhteellisesti 

suurin yksittäinen vaikutus on happopitoisuudella. Poistetun natriumin määrä kasvaa 44 

prosentilla happopitoisuuksien 0.0 ja 2.5 % välillä. Sama asia näkyy myös Excelillä määri-

tetystä regressioanalyysistä, jossa huomioitiin kaikki kokeiden muuttujat ja osanäytteistä 

määritetyt analyysitulosten keskiarvot (Liite VII). Lineaarinen regressioanalyysi luo annet-

tujen muuttujien ja koetulosten mukaan lineaarisen mallin, joka kuvaa parhaalla mahdolli-

sella tavalla annettua dataa. Yhtälön perusmuoto on muotoa 

 

𝑦 = 𝑚1𝑥1 +𝑚2𝑥2 +⋯+𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑏,   (14) 

 

jossa y koetulos 

 m kerroin 

x koemuuttuja 

n muuttujien lukumäärä 

b y-akselin leikkauspiste. 
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Mallissa jokaisella muuttujalla on oma kerroin, jonka suuruus kuvaa muuttujan vaikutusta 

koetuloksiin; mitä suurempi kerroin, sitä merkittävämpi vaikutus. Muuttujien välisen ver-

tailun vuoksi muuttujien absoluuttiset arvot skaalattiin kolmelle tasolle Taulukon XX mu-

kaan. 

 

Taulukko XX Sitruuna- ja rikkihappokokeissa käytettyjen muuttujien absoluuttisten arvojen 

skaalaus kolmelle tasolle. 

Muuttuja/Skaalausarvo – 1 0 +1 +1.33 

Sekoitusaika [min] 20 40 60 - 

Lämpötila [°C] 70 80 90 - 

Vesipitoisuus [%] 15 30 - 50 

Happopitoisuus [p- %] 0.0 2.5/1.0 5.0/2.0 - 

 

Sitruunahappokokeista saatiin seuraava lineaarinen yhtälö 

 

𝑦 = 70.74𝑥1 + 43.82𝑥2 + 62.15𝑥3 − 5.94𝑥4 + 460.55, (15) 

 

jossa y poistetun natriumin määrä (Na mg/kg CTO) 

x1 happopitoisuus 

 x2 vesipitoisuus 

 x3 lämpötila 

 x4 sekoitusaika. 

 

Analyysin mukaan natriumin poistoon eniten vaikuttaa happopitoisuus, sitten lämpötila ja 

vesipitoisuus, kun sekoitusajalla ei vaikuttaisi olevan suurta merkitystä. Liitteessä VII on 

esitetty lineaarisen regressiomallin trendi (Kuva 1), jonka mukaan data sisältää yhden sel-

keästi poikkeavan havaintopisteen (outlier), joka on koepiste 3 (SE1.1, sekoitusaika 40 

min). Toinen mallista hieman poikkeava havainto on koepiste 11 (VE1.1, vesipitoisuus 30 

%). Koepiste 3 eroaa muista havaintoarvoista melko merkittävästi, ja on siten selkeästi 

vaikuttanut regressiomalliin. Tämän vuoksi sekoitusajan merkitys on voinut vääristyä ana-

lyysissä, ja sillä olisikin todellisuudessa suurempi merkitys. 

 

Sitruunahappokokeiden tulokset on esitetty myös uuttoasteena Kuvassa 28. 
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Kuva 28 Sitruunahappokokeiden tulokset esitetty uuttoasteena yhtälön (8) mukaisesti. Kont-

rollikokeen koeolosuhteet ovat sekoitusaika 20 min, lämpötila 90 °C, vesi 15 % ja 

happo 5.0 %. Sininen katkoviiva kuvastaa kontrollikokeen tulosta. 

Uuttoaste on määritetty vesifaasista analysoidun natriumpitoisuuden ja CTO 1-erästä teh-

dyn märkäpoltetun ICP-MS alkuaineanalyysin mukaan. Kuvan 28 mukaan lähes kaikkien 

kokeiden uuttoaste jää alle 75 %. Tämän perusteella kokeissa olisi vielä huomattavan pal-

jon parannettavaa. Tulosten luotettavuuden vuoksi kahdesta sitruunahappokokeesta määri-

tettiin myös pesun jälkeisen öljyfaasin natriumpitoisuus. Nämä tarkistusanalyysit tehtiin 

lämpötilakokeesta LÄ1.2 (lämpötila 70 °C) ja vesipitoisuuskokeesta VE1.2 (vesipitoisuus 

30 %). Taulukossa XXI on esitetty koetulokset. 
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Taulukko XXI Kahdesta sitruunahappokokeesta (LÄ1.2 & VE 1.2) analysoidut natriummää-

rät/faasi. CTO 1 faasin alkuperäinen natriummäärä (mNa,org,0) ja pesun jälkeinen 

natriummäärä (mNa,org) on määritetty ICP-MS-menetelmällä, ja vesifaasin pesun 

jälkeinen natriummäärä (m-Na,aq) AAS-menetelmällä. Uuttoaste 1 on laskettu ve-

sifaasin (m-Na,aq) ja orgaanisen faasin (mNa,org,0) välillä, ja uuttoaste 2 orgaanisten 

faasien välillä. 

Koe 
mNa,org,0 

[Na mg] 

mNa,aq 

[Na mg] 

Uuttoaste 1 

[%] 

mNa,org 

[Na mg] 

Uuttoaste 2 

[%] 

LÄ 1.2 

Lämpötila 70 °C 
     

Märkäpoltto 108.1 57.4 53.1 - - 

Liuotettu 34.3 57.4 167.6   

Liuotettu 34.3   19.3 43.8 

VE 1.2 

Vesi 30 % 
     

Märkäpoltto 89.8 71.2 79.2 - - 

Liuotettu 28.5 71.2 245.0   

Liuotettu 28.5   9.4 67.0 

 

Märkäpoltetun ja liuotetun raakamäntyöljyn analyysitulokset eroavat toisistaan huomatta-

vasti, minkä vuoksi uuttoaste 1 saa kaksi toisistaan hyvin erilaista tulosta. Liuotetuille 

näytteille määritetty uuttoaste 2 on samaa suuruusluokkaa kuin uuttoaste 1 märkäpoltetulle 

näytteelle, mistä voidaan päätellä että liuotettujen näytteiden analyysi on onnistunut ku-

vaamaan öljyfaasien välistä natriumpitoisuuden eroa, mutta absoluuttiset pitoisuusarvot 

ovat liian alhaiset. 

 

Kuten aiemmin on mainittu, ICP-MS analyysiä varten liuotetut näytteet suodatettiin, koska 

näytteisiin jäi hieman sakkaa. Koska CTO 1-erässä oli huomattava määrä sakkaa, mutta 

pesukokeiden jälkeen otetut öljyfaasinäytteet laskeutuksen vuoksi lähes sakattomia, on 

ICP-MS analyysi todennäköisesti antanut CTO1-erän analyysituloksille suuremman vir-

heen. Jos näin on tapahtunut, uuttoasteet ovat todellisuudessa todettua korkeammat. 

 

Saavutetut uuttoasteet ovat suuren hajonnan vuoksi vain suuntaa antavia, mutta voidaan 

silti olettaa, että on mahdollista saada korkeampiakin pesutuloksia. Jotta päästäisiin tavoi-

tereduktioon (90–95 %), suoritettiin vielä lisäkokeina optimoituja pesukokeita (luku 6.7). 
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6.5.2 Rikkihappo 

Toinen happokoesarja suoritettiin rikkihapolla. Koesarjat tehtiin Liitteessä II esitetyn Tau-

lukon II mukaisesti. Kuvassa 29 on esitetty koetulokset poistetun natriumin määränä per 

kilogramma raakamäntyöljyä. Kokeissa käytetty raakamäntyöljy on CTO 2-erästä, joten 

tulosten suuruusluokassa on huomattavia eroja aiempiin kokeisiin verrattuna. 

 

 

Kuva 29 Rikkihappokokeiden tulokset esitettynä poistetun natriumin määränä per kilogram-

ma raakamäntyöljyä. Tuloksiin on merkitty rinnakkaiskokeiden välinen absoluutti-

nen virhe. Jokaiselle muuttujalle on esitetty taulukon oikeassa kulmassa jokaisessa 

kolmessa koepisteessä vallitsevat parametrit. 

Koepisteiden sekä rinnakkaiskokeiden välillä on hyvin vähän hajontaa, minkä lisäksi kaik-

ki tulokset ovat melko kapealla välillä. Parhaimmillaan pesutulos paranee 10.6 % koepis-

teiden 1 ja 3 välillä sekä sekoitusajalla että happopitoisuudella. Yksittäisen parhaan pesutu-

loksen antaa sekoitusaika 60 min (82.61 Na mg/kg CTO), ja alhaisimman tuloksen happo-

pitoisuus 0.0 % (59.40 Na mg/kg CTO). Tuloksista tehdystä skaalatusta regressioanalyy-

sistä nähdään samat huomiot (Liite VII). Analyysi loi seuraavan lineaarisen mallin 

 

𝑦 = 3.40𝑥1 − 1.18𝑥2 + 1.22𝑥3 + 3.45𝑥4 + 64.01,  (16) 

 

jossa y poistetun natriumin määrä (Na mg/kg CTO) 

x1 happopitoisuus 

 x2 vesipitoisuus 

 x3 lämpötila 

 x4 sekoitusaika. 
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Mallin mukaan suurin vaikutus on happopitoisuudella ja sekoitusajalla, sitten lämpötilalla, 

kun vesipitoisuudella ei vaikuttaisi olevan suurta merkitystä. Tulokset eroavat sitruunahap-

pokokeiden tuloksista melko merkittävästi, mutta koska kokeissa on käytetty eri raakamän-

työljynäytettä, tulokset eivät ole täysin verrannollisia keskenään. Tämän lisäksi poistetun 

natriumin määrä viittaisi siihen, että CTO 2-erässä on huomattavasti vähemmän natriumia, 

kuin aiemmissa kokeissa käytetyssä CTO 1-erässä. Pitoisuusmäärien ollessa huomattavasti 

pienemmät, koetuloksissa tapahtuva hajonta on suurempaa. Koska rinnakkaiskokeiden 

hajonta on suhteellisen pientä, paremman analyysin tekoon ja siten varmempien johtopää-

tösten tekoon olisi vaadittu joko lisäkoepisteitä, tai muuttujille määritettyjen koetasojen (-

/0/+) välisten erojen olisi pitänyt olla suuremmat, jotta olisi nähty selkeämpi ja luotetta-

vampi vaikutus. 

 

Kuvassa 30 on esitetty rikkihappo- ja aiemmin esitetyt sitruunahappokokeiden uuttoasteet. 

 

 

Kuva 30 Sitruuna- ja rikkihappokokeiden tulokset esitetty uuttoasteena yhtälön (8) mukaises-

ti. Kontrollikokeen koeolosuhteet ovat sekoitusaika 20 min, lämpötila 90 °C, vesipi-

toisuus 15 % ja happopitoisuus 5.0/2.0 %. Sininen katkoviiva kuvastaa kontrolliko-

keen tulosta. 

Uuttoasteet ovat merkittävästi alhaisempia kuin sitruunahappokokeiden uuttoasteet. Rikki-

happokokeiden uuttoasteissa ei ole havaittavissa samanlaisia suuruuseroja eri muuttujien 

välillä, kuten sitruunahappokokeiden tuloksista. Kaikkien kokeiden uuttoasteet ovat kont-
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rollikokeen tienoilla (28 %). Tuloksien tulkinnassa täytyy ottaa huomioon koesarjoissa 

käytetyt eri raakamäntyöljyerät, mikä on todennäköisesti vaikuttanut tuloksiin. Taulukossa 

XXII on esitetty ICP-MS menetelmällä tehty tarkistusanalyysi sekoituskokeelle SE1.1 (se-

koitusaika 40 min). 

 

Taulukko XXII Rikkihappokokeesta SE1.1 analysoidut natriummäärät/faasi. CTO 2 faasin al-

kuperäinen natriummäärä (mNa,org,0) ja pesun jälkeinen natriummäärä (mNa,org) on 

määritetty ICP-MS-menetelmällä, ja vesifaasin natriummäärä (mNa,aq) AAS-

menetelmällä. Uuttoaste 1 on laskettu vesifaasin (mNa,aq) ja CTO 2 (mNa,org,0) vä-

lillä, ja uuttoaste 2 orgaanisten faasien välillä. 

Koe 
mNa,org,0 

[Na mg] 

mNa,aq 

[Na mg] 

Uuttoaste 1 

[%] 

mNa,org 

[Na mg] 

Uuttoaste 2 

[%] 

SE 1.1 

Sekoitus 40 min 
     

Liuotettu 32.4 9.8 30.1   

Liuotettu 32.4   31.1 4.2 

 

Tulokset viittaisivat siihen, että pesumenetelmä ei ole onnistunut. Molempien analyysien 

pohjalta määritetyt uuttoasteet on hyvin alhaisia, kun uuttoaste 2 on vain 4.2 %. 40 minuu-

tin sekoituskoe on kuitenkin antanut rikkihappokokeista toiseksi parhaan tuloksen, mikä 

merkitsisi sitä, että muiden kokeiden uuttoasteet olisivat todellisuudessa alle 4 %. CTO 2-

erästä on analysoitu ICP-MS-menetelmällä ainoastaan liuotettu näyte. 

 

Kuten luvussa 6.5.1 on pohdittu sitruunahappokokeiden uuttoasteiden määrityksessä sattu-

nutta mahdollista analyysivirhettä, on sama voinut vaikuttaa myös rikkihappokokeiden 

tuloksiin. CTO 2-erässä on tosin ollut CTO 1-erää vähemmän sakkaa, jolloin sakan suoda-

tuksesta johtuva analyysivirhe olisi sitruunahappokokeisiin verrattuna pienempi. 

 

6.6 Koeolosuhteiden jatkoselvitys 

Lisäkokeet (Taulukko XXIII) on suunniteltu sitruuna- ja rikkihappokokeiden tulosten poh-

jalta, ja tarkoituksena on vahvistaa pesukokeessa tapahtuvia ilmiöitä, ja löytää optimaaliset 

pesukoeolosuhteet. 

 



76 

 

 

 

Taulukko XXIII Sitruuna- ja rikkihappokokeiden tulosten perusteella suunnitellut lisäkokeet. 

Kaikissa kokeissa käytetään sitruunahappoa ja laskeutusaika on 20 h. 

Koe/Muuttuja 
Happopitoisuus 

[%] 

Sekoitusaika 

[min] 

Sekoitusnopeus 

[rpm] 

Lämpötila 

[°C] 

Vesipitoisuus 

[%] 

VE3 5.0 1+19 100+70 90 7.5 

HA3 1.0 1+19 100+70 90 15 

Kontrolli 5.0 1+19 100+70 90 15 

SE3 5.0 0 0 75
*)

 15 

SE4 5.0 20 100 90 15 

SE5 
**)

 5.0 20 100 90 15 

SE6 
**)

 5.0 20 150 90 15 

OP 2.5 1+39 100+70 90 30 

MO 
***)

 5.0 1+19 100+70 90 15 
*)

 Koeolosuhteista eroava lämmitysuunin lämpötila. 
**)

 Sekoituskokeissa 5 ja 6 käytetään virtauksenestolevyjä. 
***) 

MO-koe suoritetaan nelivaiheisena pesuna. 

 

Vesi- ja happopitoisuuskokeiden jatkoksi on tehty lisäkokeet alhaisemmissa pitoisuuksissa 

(VE3 & HA3), koska on haluttu selvittää missä pitoisuudessa pesutuloksena saadaan vielä 

tyydyttävä tulos. Tämän lisäksi haluttiin tehdä lisäselvitys sekoitustehokkuuden merkityk-

sestä tekemällä kokeet ilman sekoitusta (SE3), lisäämällä sekoitusnopeutta (SE4 & 5) sekä 

lisäämällä reaktoriin virtauksenestolevyt (SE5 & 6) (Kuva 31). Optimoitukoe (OP) suori-

tettiin sitruunahappohappokokeissa parhaiten toimineilla parametreilla (luku 6.7), ja moni-

vaihepesuissa (MO) etsittiin natriumin poiston maksimitasoa (luku 6.8). 

 

 

Kuva 31 Tehostettuihin sekoituskokeisiin lisätyt reunaesteet. A) Sekoitusreaktori kuvattuna 

ylhäältä ja B) sekoitusreaktorin poikkileikkaus. 
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6.6.1 Veden ja hapon toiminta alhaisissa pitoisuuksissa 

Vesi- ja happopitoisuuskokeille tehdyt jatkokokeet ja aiemmin suoritetut kokeet on esitetty 

Taulukossa XXIV. Kokeissa käytettiin CTO 1-erää. 

 

Taulukko XXIV Suoritettujen vesi- ja happopitoisuuskokeiden koepisteet. Vesipitoisuuskokeet 

suoritettiin 90 °C lämpötilassa, 20 minuutin sekoituksella ja 5.0 p- % happopi-

toisuudessa. Happopitoisuuskokeet suoritettiin 90 °C lämpötilassa, 20 minuutin 

sekoituksella ja 15 % vesipitoisuudessa. 

 Koepiste 1 Koepiste 2 Koepiste 3 Koepiste 4 

Vesipitoisuus [%] 7.5 15 30 50 

Happopitoisuus [p- %] 0.0 1.0 2.5 5.0 

 

Taulukossa XXIV esitettyjen koepisteiden pesutulokset on esitetty Kuvassa 32. 

 

 

Kuva 32 Sitruunahappokokeiden vesi- ja happopitoisuuskokeet sekä lisäkoepisteet 1 (VE3 & 

HA3). Tulokset on esitetty poistetun natriumin määrän keskiarvosta per kilogramma 

raakamäntyöljyä. Tuloksiin on merkitty rinnakkaiskokeiden välinen absoluuttinen 

virhe. Vesipitoisuuskokeet suoritettiin 90 °C lämpötilassa, 20 minuutin sekoituksella 

ja 5.0 p- % happopitoisuudessa. Happopitoisuuskokeet suoritettiin 90 °C lämpötilas-

sa, 20 minuutin sekoituksella ja 15 % vesipitoisuudessa. 

Tulokset tukevat aiemmin todettuja ilmiöitä, kun poistetun natriumin määrä vähenee tasai-

sesti vesi- ja happopitoisuuksien pienetessä. Vesipitoisuuskokeista voidaan myös tulkita, 

että natriumin liukeneminen vallitsevissa koeolosuhteissa on saavuttamassa maksimiaan 50 

%:n vesipitoisuudessa, koska tasaisesti nouseva suora tasaantuu 600–700 Na mg/kg CTO 

kohdalla. 
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Happopitoisuudelle puolestaan vaikuttaisi olevan tietty optimaalinen arvo välillä 1-5 p- 

%:a. Tämä on kuitenkin kemiallisesti hyvin epätodennäköistä, koska metalleja sitovien 

ionien määrän noustessa myös sidottujen metallien määrä nousee. Joten happopitoisuuden 

koepisteessä 3 (2.5 p- %) on todennäköisesti tapahtunut kontaminaatiota tai muuta virhettä. 

Toistokokeiden välinen virhe on suhteellisen pieni, joten on epätodennäköistä että virhe 

johtuu koejärjestelyistä. Kokeessa käytetty happoliuos on valmistettu laimentamalla muis-

sa kokeissa käytettyä 5 p- %:sta liuosta ionivaihdetulla vedellä, mutta koska liuos on val-

mistettu toiseen lasiastiaan, kontaminaatio on voinut johtua lasiastian likaisuudesta. 

 

6.6.2 Sekoituksen merkitys natriumin poistossa 

Sekoitusta arvioitiin tekemällä viisi lisäkoetta ja jokaisesta kokeesta toistokoe. Ensimmäi-

sessä kokeessa (SE3) faaseja ei sekoitettu toisiinsa. Näytteet asetettiin lasiastiassa lämpö-

uuniin 20 tunniksi, minkä jälkeen vesifaasista otettiin näyte. Kokeessa käytettiin CTO1-

erää. Lämpöuunin lämpötila (75 °C) oli aiemmin käytettyä koelämpötilaa (90 °C) alhai-

sempi. Kuvassa 33 on esitetty SE3-kokeen tulos, sekä aiemmin suoritetut sitruunahapon 

sekoitusaikakokeet (Kontrolli 20 min, SE1 40 min ja SE2 60 min). 

 

 

Kuva 33 Sekoituskokeista määritetyt keskiarvot poistetun natriumin määrälle per kilogramma 

raakamäntyöljyä. Vesipitoisuus oli kaikissa kokeissa 15 % ja happopitoisuus 5 %. 

Lämpötila oli sekoittamattomassa kokeessa (SE3) 75 °C, kun muissa koepisteissä 

lämpötila oli 90 °C (KO, SE1, SE2). Tuloksiin on merkitty absoluuttinen virhe. 

Vaikka happo- ja öljyfaaseja ei sekoittaisi mekaanisesti, natriumia poistuu suhteellisen 

suuri osuus. Tämä tukee luvussa 6.4.4 tehtyä hypoteesia siitä, että aineensiirrosta merkittä-

vä osa tapahtuu faasirajapinnalla laskeutuksen aikana. Tämän lisäksi sitruunahappokokei-
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den perusteella aiemmin tehty regressioanalyysi saa tukea toteamukseen siitä, ettei sekoi-

tusajalla ole merkittävää vaikutusta pesutulokseen. 

 

Lisäkokeilla tutkittiin lisäksi sekoitusnopeuden lisäyksen vaikutusta pesutulokseen, sekä 

virtauksenestolevyjen käytön vaikutusta. Virtauksenestolevyjen lisäämisen vuoksi aiem-

min käytetty sekoituselin täytyi vaihtaa pienempään sekoittimeen. Kokeissa käytettiin CTO 

2-erää, minkä vuoksi koetulosten suuruusluokka eroaa aiemmin esitetyistä koesarjoista. 

Kuvassa 34 on esitetty sekoituskokeiden tulokset. 

 

 

Kuva 34 Lisäkokeiden kontrolli- sekä SE4-koe on merkitty punaisella, ja SE5 & 6-kokeet 

sinisellä palkilla. Koeolosuhteet olivat: 90 °C, 20 min, happopitoisuus 5 % ja vesipi-

toisuus 15 %. Virtauksenestolevyjen kanssa on käytetty aiempaa pienempää sekoi-

tinta. 

Sekoitusnopeuden kasvattamisella on pesutulosta parantava vaikutus (ilman virtauksenes-

tolevyjä +15 %, virtauksenestolevyillä + 13 %). Vaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin 

sitruuna- ja rikkihappokokeissa todetuilla muuttujilla. Erityisesti huomioitavaa on se, että 

sekoitusnopeudella vaikuttaisi olevan suhteellisesti hieman suurempi vaikutus kuin sitruu-

na- ja rikkihappopesukokeissa todetulla sekoitusajalla. 

 

6.7 Pesukoe optimoiduissa koeolosuhteissa 

Sitruunahappokokeiden pohjalta suunnitellussa optimoidussa kokeessa (OP) valittiin jokai-

sen muuttujan parhaan tuloksen antanut parametri. Kuvassa 35 on esitetty optimoidun ko-

keen tulos sekä sitruunahappokokeiden parhaat tulokset jokaiselta muuttujalta. Lisäksi on 
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esitetty näiden kokeiden ero verrattuna alkuperäisen kontrollikokeen tulokseen. Kokeessa 

käytettiin CTO 1-erää. 

 

 

Kuva 35 Sitruunahappokokeiden happopitoisuus-, sekoitusaika- ja vesipitoisuuskokeiden 

parhaat tulokset verrattuna kontrollikokeeseen. Näiden kokeiden perusteella on tehty 

optimikoe (vihreä). Prosentteina on kuvattu pesutuloksen kasvu kontrollikokeeseen 

verrattuna. Lämpötila on kaikissa kokeissa 90 °C. 

Kuvan 35 diagrammiin ei ole eritelty optimaalisen lämpötilan pesutulosta, koska sitruuna-

hapon kontrollikokeessa käytetty 90 °C tuotti parhaan tuloksen. Diagrammista voidaan 

nähdä, että optimoitu koe ei ole tuottanut toivottua pesutulosta. Poistetun natriumin määrä 

on tosin kontrollikoetta korkeampi, mutta se ei tuota koesarjan parasta pesutulosta. Tämän 

voisi selittää aiemmin tehdyssä happopitoisuuskokeessa 2 (2.5 p- %) tapahtunut virhe. Op-

timikokeessa eivät myöskään pitkä sekoitusaika tai korkea vesipitoisuus nosta pesutulosta 

odotetulle tasolle. Tämä tulos jo itsessään tukee aiemmin tehdyn regressioanalyysin tulos-

ta, minkä mukaan happopitoisuudella on huomattavasti vesipitoisuutta ja sekoitusaikaa 

suurempi merkitys. Lisäksi täytyy ottaa huomioon myös se, ettei alkuperäisessä koesuunni-

telmassa ole huomioitu muuttujien ristikkäisvaikutusta, millä voi todellisuudessa on hyvin-

kin suuri merkitys koeolosuhteiden optimoimisessa. 

 

6.8 Monivaiheisen pesun vaikutus natriumin poistoon 

Monivaihepesun tarkoituksena oli löytää vallitsevissa koeolosuhteissa natriumin 

optimaalinen poistomäärä. Tämän vuoksi päätettiin pestä yhtä raakamäntyöljynäytettä 
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ristivirtapesulla neljässä vaiheessa, Kuvan 15 mukaisesti. Koeolosuhteiksi valittiin 

kontrollikokeen olosuhteet. Viimeisessä pesuvaiheessa käytettiin puhdasta vettä 

happoliuoksen sijaan, jotta näytteestä saataisiin erotettua kaikki lisätty happo. 

Laskeutusajaksi pesuvaiheiden välille valittiin tunti, jotta vesifaasi erottuisi riittävästi niin, 

että se saataisiin erotettua mahdollisimman hyvin öljystä. Viimeisen pesuvaiheen 

laskeutusajaksi päätettiin 20 h, jotta saataisiin erotettua kaikki erotettavissa oleva vesifaasi 

ja poistettua maksimimäärä natriumia. Monivaihepesu suoritettiin vertailun vuoksi 

molemmille raakamäntyöljyerille (CTO 1 ja 2). Taulukossa XXV on esitetty jokaiselle 

vaiheelle käytetty pesuliuos, sekoitusaika, sekoitusnopeus ja laskeutusaika. 

 

Taulukko XXV Monivaihepesujen jokaiselle vaiheelle eritellyt parametrit. Raaka-aineena on 

käytetty sekä CTO 1 ja CTO 2 raakamäntyöljyä. Koeolosuhteet olivat: 90 °C, 

vesipitoisuus 15 %, happopitoisuus 5 tai 0 %. 

 Raaka-

aine 
Pesuliuos 

Sekoitusaika 

[min] 

Sekoitusnopeus 

[rpm] 

Laskeutus 

[h] 

Monivaihepesu 1     

Vaihe 1 CTO 1 sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 2  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 3  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 4  puhdas vesi 1+19 100+70 20 

Vaihe 5  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 6  puhdas vesi 20 100 20 

Monivaihepesu 2     

Vaihe 1 CTO 2 sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 2  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 3  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 4  puhdas vesi 1+19 100+70 20 

Vaihe 5  sitruunahappo 1+19 100+70 1 

Vaihe 6  puhdas vesi 20 100 20 

 

Liitteessä VIII on esitetty monivaihepesun tulokset. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

molemmille kokeille toteutettiin neljä vaihetta, mutta riittämättömien pesutulosten vuoksi 

pesuvaiheita lisättiin vielä kaksi. Pesutulos parani tämän vuoksi monivaihepesulla 1 (MO1) 

jopa 16.7 %, kun puolestaan monivaihepesulla 2 (MO2) vain 1.7 %.  Tästä voidaan päätel-

lä, että MO2-pesutulos on vallitsevissa koeolosuhteissa lähes optimaalinen jo neljän pesu-

vaiheen jälkeen, kun puolestaan MO1-pesutulos olisi mahdollisesti voinut nousta lisäämäl-

lä vielä pesuvaiheita. MO1- kokonaispesutulos on 64.1 % korkeampi kuin yhden samoissa 

koeolosuhteissa suoritetun kokeen (kontrollikoe). Ero on siis todella merkittävä, ja todistaa 
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sen että aiemmin suoritetut sitruunahappokokeet ovat olleet melko kaukana todellisesta 

optimista. Lisäksi koetuloksista on nähtävissä kuinka suuri merkitys laskeutuksella on pe-

sutulokseen. Samoissa koeolosuhteissa, mutta eri laskeutusajalla, suoritetun kontrolliko-

keen pesutulos nousee 1. vaiheen pesutulokseen verrattuna 184.9 %. Tämä tulos tukee lu-

vussa 6.4.4 tehtyä toteamusta siitä, että faasien erottuminen on 20 tunnin jälkeen huomat-

tavasti lähempänä tasapainotilaa, ja voi merkitä myös faasirajapinnalla jatkunutta aineen-

siirtoa. 

 

MO2-pesutuloksen mukaan aiemmin suoritetut rikkihappokokeet olisivat onnistuneet. Rik-

kihappokokeiden paras pesutulos saavutettiin 60 minuutin sekoitusajalla, josta MO2-

kokonaispesutulos eroaa vain 6.4 %. Tunnin ja 20 tunnin laskeutusajalla ei ole yhtä radi-

kaalia eroa CTO 2-erästä tehdyillä pesukokeilla, koska kontrollikoeolosuhteissa tehty koe 

tuottaa 59.3 % korkeamman pesutuloksen kuin 1. pesuvaihe. Faasit erottuivat alle tunnissa, 

mikä on mahdollistanut aineensiirron jatkumisen faasien rajapinnalla. Rikki- ja sitruuna-

happojen välinen ero pesuliuoksena on myös huomattava, kun kontrollikoeolosuhteissa 

rikkihappokokeen pesutulos on jopa 21.6 % korkeampi kuin sitruunahappokokeen. Tulos 

on kemikaaliseulonnassa (luku 6.4.3) todettujen tulosten pohjalta odotettu. 

 

Monivaihepesun 1 ja 2 välinen ero pesutuloksessa ja vaadittujen pesuvaiheiden määrässä 

voidaan selittää käytettyjen raakamäntyöljyerien CTO 1 & 2 väliltä. Sakan määrä on CTO 

1-erässä huomattavasti korkeampi, mikä vaikeutti pesujen jälkeen faasien erottumista, sekä 

vesifaasin erottamista. Taulukkoon XXVI on eritelty jokaiseen pesuvaiheeseen lisätyn pe-

suliuoksen määrä sekä erotetut vesifaasimäärät. 
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Taulukko XXVI Monivaihepesuissa punnitut syöttömäärät sekä erotetut vesifaasit. Todellinen 

pesuliuosmäärä sekä jokaisen vaiheen pesuliuoshäviö on määritetty punnituista 

näytteistä. 

 CTO 

[g] 

Lisätty 

pesuliuos [g] 

Erotettu 

vesifaasi [g] 

Todellinen 

pesuliuos [g] 
*)

 

Pesuliuos- 

häviö [g] 
*)

 

Monivaihepesu 1     

Vaihe 1 130.5 23.5 10.6 23.5 12.9 

Vaihe 2  23.5 8.3 36.4 28.1 

Vaihe 3  23.5 13.6 51.6 38.0 

Vaihe 4  23.5 37.6 61.5 10.5 

Vaihe 5 141.0 23.4 12.2 33.9 21.7 

Vaihe 6  23.6 31.5 45.3 13.8 

TOTAL  141.0 113.8  27.2 

Monivaihepesu 2     

Vaihe 1 140.2 24.8 21.6 24.8 3.2 

Vaihe 2  24.8 22.1 28.0 5.9 

Vaihe 3  24.9 22.8 30.8 8.0 

Vaihe 4  24.9 22.9 32.9 10.0 

Vaihe 5 135.4 24.8 23.1 34.8 11.7 

Vaihe 6  24.8 19.5 36.5 17.0 

TOTAL  149.0 132.0  17.0 
*)

 Massat on määritetty punnittujen raakamäntyöljyn, lisätyn pesuliuoksen ja erotetun vesifaasin mukaan. 

 

MO1-kokonaispesuliuoshäviö on 27.2 g, kun monivaihepesun 2 vain 17.0 g. Vaiheissa 1-3 

sekä 5, vesifaasi erotettiin lasireaktorin pohjaventtiilin kautta, mutta vaiheiden 4 ja 6 las-

keutuksen jälkeen vesifaasi pipetoitiin lasipullon pohjalta, jolloin pesuliuoksen erottaminen 

ei ollut täydellistä. Pesuliuoshäviö kasvoi monivaihepesussa 1, koska puhtaan vesifaasin 

täydellinen erottaminen oli mahdotonta faasien rajapinnalle muodostuneen emulsiomaisen 

sakkakerroksen vuoksi. Faasirajapinnassa vesipisaroiden pinnalle oli kasaantunut hienoai-

nesta, mikä esti vesipisaroiden yhdistymisen. Jopa 20 tunnin laskeutuksen jälkeen pisaroi-

den muodostama sakkakerros oli selkeästi havaittavissa (Kuva 36). 
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Kuva 36 Monivaihepesujen vaiheiden 6 jälkeen otetut kuvat, kun näytteet ovat olleet 20 tun-

tia laskeutuksessa. A) monivaihepesu 1 ja B) monivaihepesu 2. 

Kuvassa 36 on havaittavissa monivaihepesussa 1 faasirajapinnalle muodostuva sakkaker-

ros, mitä ei monivaihepesussa 2 ole lähes ollenkaan. Sakkakerros kasvoi joka pesuvaihees-

sa lisäten siten pesuliuoshäviötä, minkä vuoksi vaiheessa 1 punnittu raakamäntyöljy on 

kevyempi kuin vaiheessa 5 punnittu sama näyte. Vastavuoroisesti monivaihepesussa 2 pie-

nen sakkamäärän vuoksi faasien erottaminen oli helpompaa, ja vaiheessa 5 punnittu öljy-

näyte onkin kevyempi kuin alkuperäinen vaiheen 1 näyte. Sakan pienestä määrästä johtuen 

alkuperäisessä öljyssä ollut vesi on erottunut pesujen edetessä vesifaasiin ja siten erotettu 

öljynäytteestä. 

 

Monivaihepesussa 1 suuren pesuliuoshäviön vuoksi vaiheiden 2, 3, 4 ja 6 todelliset pesu-

liuosmäärät ovat aiottua huomattavasti suuremmat. Tämän vuoksi kokonaispesutulos on 

myös merkittävästi kontrollikoetta korkeampi. Suuret pesuliuosmäärät selittävät myös vai-

heiden 1-4 ja 5-6 välisten natriumin poistomäärien tasaisuuden. Todellisuudessa poistetun 

natriumin määrän pitäisi kuitenkin vaiheiden edetessä vähentyä, kuten on havaittavissa 

monivaihepesussa 2. Monivaihepesussa 2 faasit erottuivat laskeutuksessa huomattavasti 

tehokkaammin, minkä vuoksi todelliset pesuliuosmäärät ovat monivaihepesua 1 alhaisem-

mat. 

 

Sakan aiheuttamat ongelmat laskeutuksessa ja vesifaasien erottamisessa on todellisissa 

prosesseissa selvitetty käyttämällä pesun jälkeen dekantointia, suodatusta tai sentrifugia 

faasien erottamiseen. Tällöin saadaan erotettua koko pesuliuosfaasi, johon jää myös kiinto-

aine, ja pesuliuoshäviö pystytään minimoimaan.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Raakamäntyöljy koostuu vapaista rasva- ja hartsihapoista, neutraaleista yhdisteistä, epäor-

gaanisista aineista ja kiintoaineista. Vapaat rasva- ja hartsihapot ovat tärkeimpiä lopputuot-

teita, joiden tehokas prosessointi on toivottua. Tätä vaikeuttavat raakamäntyöljyssä olevat 

epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, kuten suolat, metallit ja ligniini. Näiden aineiden 

absoluuttinen määrä raakamäntyöljyssä on suhteellisen pieni, mutta niiden poistaminen 

parantaa merkittävästi raakamäntyöljystä jalostettavien lopputuotteiden laatua, koska pro-

sessissa ilmenevien katalysoitujen sivureaktioiden määrä vähenee. Lisäksi yhdisteiden 

poisto vähentää prosessilaitteistossa ilmenevää likaantumista. Tämän vuoksi tässä työssä 

on tutkittu raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmänä laimeaa happopesua, jonka tavoitere-

duktio on ollut 90–95 %. 

 

Työssä happokokeiden muuttujiksi asetettiin sekoitusaika, lämpötila, sekä vesi- ja happopi-

toisuus, kun pesuliuoksina käytettiin sitruuna- ja rikkihappoliuoksia. Kokeissa sekoitusno-

peus ja laskeutusaika olivat vakioita. Ennen varsinaisia kokeita suoritettiin kontrollikoe 

muuttujien 0-tasossa, jonka jälkeen jokaista muuttujaa arvioitiin yksitellen kahdella tasolla. 

Kahden hapon väliset koesarjat suoritettiin käyttämällä eri raakamäntyöljyeriä, minkä 

vuoksi koesarjojen tulokset eroavat suuruusluokaltaan toisistaan. Sitruunahappokokeiden 

selkeästi parhaan pesutuloksen tuotti 50 % vesipitoisuus, 20 min sekoituksella, 5.0 % hap-

popitoisuudella ja 90 °C lämpötilassa (poistettu 645.29 Na mg/kg CTO, uuttoaste 82.3 %), 

kun puolestaan 0.0 % happopitoisuus, 20 min sekoituksella, 15 % vesipitoisuudella ja 90 

°C lämpötilassa tuotti huomattavasti alhaisimman tuloksen (poistettu 381.71 Na mg/kg 

CTO, uuttoaste 48.7 %). Rikkihappokokeilla muuttujien väliset erot vaihtelivat merkittä-

västi kapeammalla välillä, kun parhaan pesutuloksen tuotti 60 minuutin sekoitusaika, 15 % 

vesipitoisuudella, 2.0 % happopitoisuudella ja 90 °C lämpötilassa (poistettu 72.61 Na 

mg/kg CTO, uuttoaste 31.0 %) ja huonoimman tuloksen 0.0 % happopitoisuus, 20 minuu-

tin sekoituksella, 15 % vesipitoisuudella ja 90 °C lämpötilassa (poistettu 59.40 Na mg/kg 

CTO, uuttoaste 25.3 %). 

 

Työn tavoitteena oli löytää optimipesuolosuhteet, joilla saavutettaisiin 90–95 %:n reduk-

tioaste. Kokeiden edetessä pesun tehokkuutta päätettiin kuitenkin ensisijaisesti tulkita pois-

tetun natriumin määränä per kilogramma raakamäntyöljyä, koska alkuaineanalyysistä riip-
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puvaisen reduktioasteen määritys ei vastannut odotuksia. Muutaman alkuaineanalyysin 

jälkeen analyysituloksissa todettiin olevan liian suurta hajontaa, minkä vuoksi ei ollut 

mahdollista määrittää luotettavaa absoluuttista reduktioastetta. Hajonnan on oletettu johtu-

van ennemmin analyysinäytteiden hankalasta kemiallisesta luonteesta ja niiden valmiste-

lusta, kuin itse analyysimenetelmästä. Tästä syystä tuloksissa esitetyt uuttoasteet ovat vain 

suuntaa antavia, eikä niiden perusteella voida todeta kuinka hyvin alkuperäinen tavoite 

todellisuudessa saavutettiin. Kuitenkin sitruuna- ja rikkihappokokeiden lisäkokeina suori-

tettujen monivaihepesujen perusteella voidaan arvioida sitruuna- ja rikkihappokokeiden 

onnistumista kyseisellä koelaitteistolla ja työtä varten rajatuissa koeolosuhteissa. Monivai-

hepesujen perusteella erityisesi rikkihappokokeet voidaan todeta onnistuneiksi, kun puoles-

taan sitruunahappokokeet ovat monivaihepesussa saavutettua maksimiarvoa vielä huomat-

tavasti alhaisempia. 

 

Molemmista koesarjoista toteutettiin skaalattu regressioanalyysi, jonka perusteella arvioi-

tiin muuttujien välistä vaikutusta. Analyysissä tuloksina käytettiin poistetun natriumin 

määrää reduktioasteen sijaan. Sitruunahappokokeissa muuttujien arvojärjestys suurimmas-

ta pienimpään on: happopitoisuus, lämpötila, vesipitoisuus ja sekoitusaika. Rikkihapolla 

vastaava järjestys on: happopitoisuus, sekoitusaika, lämpötila ja vesipitoisuus. CTO1-erän 

happokokeiden tulokset osoittavat selkeitä lineaarisia riippuvuuksia muuttujien arvojen ja 

pesutulosten välillä, mikä tukee pesukokeiden luotettavuutta. Kuitenkin CTO2-erän pie-

nemmissä pitoisuuksissa lineaarinen riippuvuus ei ole yhtä ilmeinen. Kyseisessä koejärjes-

telyssä mitattujen pitoisuuksien aletessa tulosten luotettavuus siten kärsii. Koska työssä on 

käytetty natriumin poiston tutkimiseen lineaarisia käyttäytymismalleja, mutta natriumin 

poiston tasapainokäyrä ei kuitenkaan käyttäydy lineaarisesti loputtomiin, tulosten päte-

vyysalue kaventuu. Tulosten perusteella voidaan siksi tehdä vain suuntaa antavia oletuksia 

muuttujien välisistä vaikutusasteista. 

 

Pesutuloksen optimoinnin lisäksi tavoitteena oli selvittää millaisia metallisuoloja raaka-

mäntyöljyssä on ja missä olomuodossa metallit öljyssä esiintyy. Selvitys työssä perustuu 

kuitenkin vain kirjallisuudesta löytyneiden tietojen perusteella tehtyihin päätelmiin ja poh-

dintoihin, koska kokeellisessa osuudessa ei löydetty työn edellytyksiin soveltuvaa ana-

lyysimenetelmää. Pesutulosten perusteella rikkihappo on sitruunahappoa tehokkaampi me-

tallinpoistossa. Vahvan rikkihapon toimintamekanismi perustuu jo laimeissa liuoksissa 
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sulfaatti-ionin muodostamiin vesiliukoisiin metallisulfaatteihin metalli-ionien kanssa. Puo-

lestaan sitruunahapon toimintamekanismi yksiarvoisen natriumin poistossa perustuu natri-

umionin liittymiseen kerran dissosioituneeseen ioniin. Kirjallisuuden mukaan suolojen 

liukoisuuteen vaikuttaa pH, lämpötila ja ionien konsentraatio, mitä tukee myös käytännös-

sä suoritetut pesukokeet. 

 

Optimaalisten pesukoeolosuhteiden tutkimisessa varsinaisiksi muuttujiksi valittujen teki-

jöiden lisäksi tuloksiin vaikuttivat merkittävästi myös sekoitus ja laskeutus. Sekoitustehon 

muutos vaikutti pesutuloksiin yhtä merkittävästi kuin muut varsinaiset muuttujat. Koska 

kokeet on suoritettu pienessä mittakaavassa, on sekoituksella saavutettu pisarakoolle tasa-

paino hyvin nopeasti. Tämän vuoksi myös kokeessa tapahtuvan kemiallisen reaktion voi-

daan olettaa olevan käytettyä sekoitusaikaa nopeampi, ja siten reaktion toteutuminen on 

ollut riippuvaisempi sekoitusajasta. Laskeutuksella huomattiin olevan kuitenkin huomatta-

vasti muita muuttujia suurempi yksittäisvaikutus, erityisesti faasirajapinnalla tapahtuvien 

reaktioiden vuoksi. Jopa ilman mekaanista sekoitusta natriumia siirtyi melko huomattavia 

määriä öljyfaasista vesifaasiin. Varsinaisen laskeutuksen tasapainon saavuttamisessa kon-

taktiaikaa ja dispersion konsentraatiota merkittävämpi tekijä on ollut öljyssä olevan sakan 

määrä, ja sen vuoksi kokeissa käytetty laskeutusaika on ollut suhteellisen pitkä. Jo pelkäs-

tään optimoimalla sekoitustehoa ja laskeutusta, saadaan nostettua koemenetelmän erotus-

tehokkuutta. 

 

Jatkotutkimuksissa todellisen optimipesutuloksen etsimisessä tulisi optimoida faasien väli-

nen kontakti ja erottuminen, ennen varsinaisten muuttujien tutkimista. Pesun toteuttaminen 

esimerkiksi optimoidulla vastavirtapesulla, mahdollistaisi panostoimista menetelmää alhai-

semmat koeolosuhteet, kuten alhaisemman lämpötilan tai miedomman happopitoisuuden. 

Faasien välisessä kontaktissa on kuitenkin otettava huomioon mittakaavojen skaalaus. Tä-

män työn tuloksien hyödyntäminen jatkokokeiden perustana on suuntaa antava, etenkin jos 

kokeet suoritetaan eri mittakaavassa. Työssä saavutettu pesutulos on todettu suhteellisen 

hyväksi ottaen huomioon, että pienessä mittakaavassa reaktorin mittasuhteet ovat todennä-

köisesti vaikuttaneet alentavasti pesutulokseen ns. seinäefektin vuoksi. Todellisessa pro-

sessissa skaalaus vaikuttaisi todennäköisesti pesutulokseen positiivisesti. Osana suuren 

mittakaavan prosessia menetelmän tulisi tuoda merkittävä taloudellinen hyöty joko proses-
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siin sen huollon kannalta tai parantaen lopputuotelaatua. Tislausjakeista rasva- ja hartsi-

happojakeiden sijaan mäntyöljypien laadun parantaminen on yhä kasvavan kysynnän alla.  
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Esikäsittelymenetelmien vertailu 

 

Taulukko I Raakamäntyöljyn esikäsittelymenetelmien vertailua lämpötilan, lisäaineiden ja 

paineen kannalta. 

Menetelmä Lämpötila [°C] Lisäaine Paine [bar] 

Laimea happopesu    

Knuuttila et al. (2012) - etikkahappo 

oksaalihappo 

EDTA 

aktivoitu alumiini 

- 

Stigsson et al. (2014) 90–95 sitruunahappo 

EDTA 

- 

Stage (1984) 120–140 
- 

5 

Outterson ja Eldridge (1957) 80–100 fosforihappo 1.013 

Laimea happopesu/ 

Ioninvaihtohartsi 

 
 

 

Petri ja Marker (2009) 25 rikkihappo 

typpihappo 

suolahappo 

Amberlyst
TM

-15 

1.013 

McCall (2013) 60–80 Amberlyst
TM

-15 

alumiini "guard bed" 

- 

Hiilidioksidikäsittely    

Leino (1999) 40–80 CO2 

NaHCO3 

lignosulfonaatti 

1.013 

Degumming-menetelmä    

Myllyoja et al. (2007) 90–105 fosforihappo 

NaOH 

3-5 

Valkaisu    

Borglin (1941) 60–100 metallisilikofluoridi 

aktiivihiili 

kuohusavi 

valkaisusavi 

aktivoitu piihappo 

alumiinioksidi 

1.013 

Lämpökäsittely    

Yao et al. (2011) 100–540 typpi 

vety 

14 
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Täydellinen koematriisi 

 

Taulukko II Sitruuna- ja rikkihappokokeiden täydellinen koematriisi kolmessa eri koepis-

teessä. Jokaisella muuttujalla kontrollikoe (KO 1 & 2) vastaa yhtä koepistettä. 

Happopitoisuus on esitetty sitruuna- ja rikkihappokokeille. 

Koe/muuttuja 
Sekoitusaika 

[min] 
Lämpötila [°C] 

Vesipitoisuus 

[%] 

Happopitoisuus 

[p- %] 

Koepiste 1     

LÄ1.1 20 70 15 5.0/2.0 

LÄ1.2 20 70 15 5.0/2.0 

HA1.1 20 90 15 0.0 

HA1.2 20 90 15 0.0 

SE-KO1 20 90 15 5.0/2.0 

SE-KO2 20 90 15 5.0/2.0 

VE-KO1 20 90 15 5.0/2.0 

VE-KO2 20 90 15 5.0/2.0 

Koepiste 2     

LÄ2.1 20 80 15 5.0/2.0 

LÄ2.2 20 80 15 5.0/2.0 

HA2.1 20 90 15 2.5/1.0 

HA2.2 20 90 15 2.5/1.0 

SE1.1 40 90 15 5.0/2.0 

SE1.2 40 90 15 5.0/2.0 

VE1.1 20 90 30 5.0/2.0 

VE1.2 20 90 30 5.0/2.0 

Koepiste 3     

LÄ-KO1 20 90 15 5.0/2.0 

LÄ-KO2 20 90 15 5.0/2.0 

HA-KO1 20 90 15 5.0/2.0 

HA-KO2 20 90 15 5.0/2.0 

SE2.1 60 90 15 5.0/2.0 

SE2.2 60 90 15 5.0/2.0 

VE2.1 20 90 50 5.0/2.0 

VE2.2 20 90 50 5.0/2.0 
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Laboratoriomittauspöytäkirjat

 

Taulukko III Vesikokeiden ja kemikaaliseulonnan kokeiden punnitut massat ja vesipitoisuu-

det. 

 

CTO (g) Jäännös (g) Vesi (g) Vesi/Öljy (%) Vesipitoisuus (%) 

Vesikokeet 
     

Vesi/öljy 0.30      

1 144.1 2.3 43.3 0.30 23.1 

2 145.0 2.8 43.6 0.30 23.1 

Vesi/öljy 0.15      

1 145.3 4.3 21.9 0.15 13.1 

2 145.1 2.4 21.7 0.15 13.0 

3 145.0 2.4 21.8 0.15 13.1 

4 144.7 2.4 21.7 0.15 13.0 

Etikkahappo      

1 144.5 2.3 21.7 0.15 13.1 

2 144.6 2.9 21.7 0.15 13.0 

3 145.1 2.5 21.8 0.15 13.1 

4 144.9 2.6 21.7 0.15 13.0 

5 145.0 2.9 21.8 0.15 13.1 

6 145.1 2.3 21.8 0.15 13.1 

Rikkihappo 
     

1 144.5 2.4 21.4 0.15 12.9 

2 145.0 2.4 21.7 0.15 13.0 

3 144.8 2.2 21.7 0.15 13.0 

4 144.6 2.5 21.7 0.15 13.0 

5 145.0 2.4 21.8 0.15 13.1 

6 145.2 3.6 21.8 0.15 13.1 

Sitruunahappo 
     

1 145.1 2.5 21.4 0.15 12.9 

2 144.7 2.1 21.7 0.15 13.0 

3 144.8 2.0 21.7 0.15 13.0 

4 144.7 2.2 21.7 0.15 13.0 

5 144.8 2.1 21.8 0.15 13.1 

6 144.8 2.1 21.8 0.15 13.1 
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Taulukko IV Sitruuna- ja rikkihappokokeiden punnitut massat ja vesipitoisuudet. 

 CTO (g) Jäännös (g) Vesi (g) Vesi/Öljy (%) Vesipitoisuus (%) 

Sitruunahappo      

KO1 140.2 1.7 24.8 0.18 15.0 

KO2 140.0 1.6 24.8 0.18 15.0 

SE1.1 140.2 2 24.9 0.18 15.1 

SE1.2 140.2 1.9 24.8 0.18 15.0 

SE2.1 140.2 2 24.8 0.18 15.0 

SE2.2 139.7 1.9 24.8 0.18 15.1 

LÄ1.1 140.1 1.9 24.9 0.18 15.1 

LÄ1.2 140.0 2.1 24.8 0.18 15.0 

LÄ2.1 140.4 1.9 24.8 0.18 15.0 

LÄ2.2 139.7 1.7 24.8 0.18 15.1 

VE1.1 116.2 1.4 49.6 0.43 29.9 

VE1.2 116.0 1.4 49.6 0.43 30.0 

VE2.1 82.5 1.4 82.5 1.00 50.0 

VE2.2 82.5 1.3 82.6 1.00 50.0 

HA1.1 140.5 1.8 24.8 0.18 15.0 

HA1.2 140.1 1.9 24.8 0.18 15.0 

HA2.1 140.2 1.6 24.7 0.18 15.0 

HA2.2 140.2 1.7 24.8 0.18 15.0 

Rikkihappo      

KO1 139.8 2.1 24.8 0.18 15.1 

KO2 140.0 1.7 24.8 0.18 15.0 

SE1.1 140.3 1.7 24.8 0.18 15.0 

SE1.2 140.0 1.6 24.9 0.18 15.1 

SE2.1 140.0 1.7 24.9 0.18 15.1 

SE2.2 140.3 1.6 24.9 0.18 15.1 

LÄ1.1 140.0 1.6 24.8 0.18 15.0 

LÄ1.2 140.2 2.1 24.7 0.18 15.0 

LÄ2.1 140.5 1.5 24.7 0.18 15.0 

LÄ2.2 140.3 1.6 24.8 0.18 15.0 

VE1.1 116.2 1.3 49.5 0.43 29.9 

VE1.2 116.1 1.6 49.6 0.43 29.9 

VE2.1 82.5 1.5 82.6 1.00 50.0 

VE2.2 82.8 1.4 82.5 1.00 49.9 

HA1.1 140.3 1.6 24.9 0.18 15.1 

HA1.2 140.6 1.7 24.8 0.18 15.0 

HA2.1 140.1 1.8 24.8 0.18 15.0 

HA2.2 140.1 1.7 24.8 0.18 15.0 
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Taulukko V Esikokeiden ja happokokeiden lisäkokeet ja niiden punnitut massat ja vesipitoi-

suudet. 

 

CTO (g) Jäännös (g) Vesi (g) Vesi/Öljy (%) Vesipitoisuus (%) 

Esikokeet      

Laskeutus 0.15 145.0 2.6 43.9 0.30 23.2 

Laskeutus 0.30 144.4 1.8 21.7 0.15 13.1 

Pitkäpesu 145.0 1.9 21.8 0.15 13.1 

Happokokeet 
     

KO1 139.9 1.3 24.8 0.18 15.1 

KO2 139.7 1.5 24.8 0.18 15.1 

VE3.1 185.3 1.5 15.1 0.08 7.5 

VE3.2 184.8 1.3 15.0 0.08 7.5 

HA3.1 140.2 1.4 24.7 0.18 15.0 

HA3.2 140.1 1.4 24.8 0.18 15.0 

SE3.1 139.9 1.3 24.8 0.18 15.1 

SE3.2 140.1 1.3 24.8 0.18 15.0 

OP1 116.4 1.5 49.5 0.43 29.8 

OP2 116.0 1.4 49.4 0.43 29.9 

SE4.1 139.8 1.7 24.8 0.18 15.1 

SE4.2 140.1 1.4 24.9 0.18 15.1 

SE5.1 140.2 1.1 24.8 0.18 15.0 

SE5.2 140.0 1.5 24.9 0.18 15.1 

SE6.1 140.0 1.4 24.9 0.18 15.1 

SE6.2 140.0 1.3 24.7 0.18 15.0 

MO1 130.5 1.4 23.5 0.18 15.3 

MO2 140.2 1.6 24.8 0.18 15.0 
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Vesi- ja kemikaaliseulonnan AAS-tulokset 

 

Taulukko VI Vesikokeiden AAS-analyysitulokset, kun cl on laimennetun näytteen natriumpitoi-

suus ja ctod todellinen vesifaasin natriumpitoisuus. 

Koe Näyte Laimennussuhde cl [Na mg/L] ctod [Na mg/L] 

Vesi/öljy 0.30    

1 1.1. 1/6 84.66 507.96 

 

1.2. 1/6 88.30 529.80 

2 2.1. 1/6 93.19 559.14 

 

2.2. 1/6 91.27 547.62 

Vesi/öljy 0.15    

1 1.1. 1/6 149.00 894.00 

 

1.2. 1/6 157.60 945.60 

2 2.1. 1/6 203.90 1 223.40 

 

2.2. 1/6 205.70 1 234.20 

3 3.1. 1/6 200.70 1 204.20 

 

3.2. 1/6 197.50 1 184.99 

4 4.1. 1/6 244.05 1 464.32 

 

4.2. 1/6 246.32 1 477.92 

 



LIITE IV, 2 (2) 

 

 

 

Taulukko VII Kemikaaliseulonnan AAS-analyysitulokset, kun cl on laimennetun näytteen 

natriumpitoisuus ja ctod todellinen vesifaasin natriumpitoisuus. 

Koe Näyte Laimennussuhde cl [Na mg/L] ctod [Na mg/L] 

Etikkahappo 

   1 1.1. 1/5 233.77 1 168.85 

 

1.2. 1/5 232.58 1 162.90 

2 2.1. 1/5 197.53 987.65 

 

2.2. 1/5 195.52 977.60 

3 3.1. 1/5 190.02 950.10 

 

3.2. 1/5 188.19 940.95 

4 4.1. 1/5 162.24 811.20 

 

4.2. 1/5 160.80 804.00 

5 5.1. 1/5 148.68 743.40 

 

5.2. 1/5 149.82 749.10 

6 6.1. 1/5 166.82 834.10 

 

6.2. 1/5 162.28 811.40 

Rikkihappo 
    

1 1.1. 1/10 189.25 1 892.50 

 

1.2. 1/10 218.49 2 184.90 

2 2.1. 1/10 163.15 1 631.50 

 

2.2. 1/10 162.33 1 623.30 

3 3.1. 1/10 192.42 1 924.20 

 

3.2. 1/10 194.53 1 945.30 

4 4.1. 1/10 136.28 1 362.80 

 

4.2. 1/10 138.34 1 383.40 

5 5.1. 1/10 185.17 1 851.70 

 

5.2. 1/10 187.67 1 876.70 

6 6.1. 1/10 154.90 1 549.00 

 

6.2. 1/10 158.47 1 584.70 

Sitruunahappo 
    

1 1.1. 1/6 241.55 1 449.30 

 

1.2. 1/6 233.60 1 401.60 

2 2.1. 1/6 227.64 1 365.84 

 

2.2. 1/6 227.85 1 367.10 

3 3.1. 1/6 227.40 1 364.40 

 

3.2. 1/6 232.53 1 395.18 

4 4.1. 1/6 195.24 1 171.44 

 

4.2. 1/6 202.07 1 212.42 

5 5.1. 1/6 190.59 1 143.54 

 

5.2. 1/6 195.55 1 173.30 

6 6.1. 1/6 185.84 1 115.04 

 

6.2. 1/6 189.65 1 137.90 
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Sitruuna- ja rikkihappokokeiden AAS-analyysitulokset 

 

Taulukko VIII Sitruunahappokokeiden AAS-analyysitulokset, kun cl on laimennetun näytteen 

natriumpitoisuus ja ctod todellinen vesifaasin natriumpitoisuus. 

Koe Näyte Laimennussuhde cl [Na mg/L] ctod [Na mg/L] 

KO1 1.1. 1/20 136.08 2 721.60 

 

1.2. 1/20 141.20 2 824.00 

KO2 1.3. 1/20 138.60 2 772.00 

 

1.4. 1/20 143.41 2 868.20 

SE1.1 1.1. 1/20 166.35 3 326.94 

 

1.2. 1/20 168.55 3 371.02 

SE1.2 1.3. 1/20 144.16 2 883.20 

 

1.4. 1/20 145.69 2 913.80 

SE2.1 2.1. 1/20 144.82 2 896.40 

 

2.2. 1/20 151.48 3 029.60 

SE2.2. 2.3. 1/20 150.68 3 013.60 

 

2.4. 1/20 151.43 3 028.60 

LÄ1.1 1.1. 1/20 118.67 2 373.36 

 

1.2. 1/20 129.14 2 582.85 

LÄ1.2 1.3. 1/20 117.33 2 346.55 

 

1.4. 1/20 114.18 2 283.68 

LÄ2.1 2.1. 1/20 129.36 2 587.15 

 

2.2. 1/20 134.70 2 693.94 

LÄ2.2 2.3. 1/20 140.80 2 815.98 

 

2.4. 1/20 144.88 2 897.59 

VE1.1 1.1. 1/20 72.50 1 449.94 

 

1.2. 1/20 74.57 1 491.45 

VE1.2 1.3. 1/20 70.11 1 402.26 

 

1.4. 1/20 73.37 1 467.30 

VE2.1 2.1. 1/20 31.09 621.83 

 

2.2. 1/20 32.44 648.73 

VE2.2 2.3. 1/20 31.06 621.18 

 

2.4. 1/20 32.28 645.65 

HA1.1 1.1. 1/20 105.33 2 106.69 

 

1.2. 1/20 108.99 2 179.81 

HA1.2 1.3. 1/20 106.39 2 127.73 

 

1.4. 1/20 105.48 2 109.66 

HA2.1 2.1. 1/20 149.96 2 999.23 

 

2.2. 1/20 153.67 3 073.35 

HA2.2 2.3. 1/20 153.33 3 066.53 

 

2.4. 1/20 158.33 3 166.63 
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Taulukko IX Rikkihappokokeiden AAS-analyysitulokset, kun cl on laimennetun näytteen 

natriumpitoisuus ja ctod todellinen vesifaasin natriumpitoisuus. 

Koe Näyte Laimennussuhde cl [Na mg/L] ctod [Na mg/L] 

KO1 1.1. 1/20 18.18 363.67 

 
1.2. 1/20 18.32 366.35 

KO2 1.3. 1/20 18.07 361.35 

 
1.4. 1/20 18.51 370.20 

SE1.1 1.1. 1/10 38.93 389.26 

 1.2. 1/10 39.49 394.91 

SE1.2 1.3. 1/10 39.62 396.19 

 1.4. 1/10 40.16 401.61 

SE2.1 2.1. 1/20 19.48 389.55 

 2.2. 1/20 20.30 406.10 

SE2.2 2.3. 1/10 40.69 406.86 

 2.4. 1/10 41.62 416.22 

LÄ1.1 1.1. 1/10 34.97 349.65 

 
1.2. 1/10 34.99 349.95 

LÄ1.2 1.3. 1/10 35.34 353.43 

 
1.4. 1/10 36.38 363.79 

LÄ2.1 2.1. 1/10 36.29 362.87 

 
2.2. 1/10 36.94 369.44 

LÄ2.2 2.3. 1/10 37.75 377.51 

 
2.4. 1/10 37.42 374.24 

VE1.1 1.1. 1/10 14.97 149.66 

 
1.2. 1/10 15.16 151.56 

VE1.2 1.3. 1/10 14.54 145.41 

 
1.4. 1/10 14.68 146.79 

VE2.1 2.1. 1/10 6.32 63.23 

 
2.2. 1/5 12.06 60.30 

VE2.2 2.3. 1/10 6.54 65.39 

 
2.4. 1/5 12.63 63.17 

HA1.1 1.1. 1/10 33.62 336.22 

 
1.2. 1/5 66.57 332.85 

HA1.2 1.3. 1/10 32.52 325.24 

 
1.4. 1/5 66.54 332.71 

HA2.1 2.1. 1/10 35.72 357.23 

 
2.2. 1/5 70.39 351.93 

HA2.2 2.3. 1/10 35.42 354.23 

 

2.4. 1/5 69.69 348.43 
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Esimerkkisijoitukset analyysituloksista 

 

Kontrollikoe, sitruunahappo 

Poistetun natriumin selvitys analyysituloksista: 

 

Kontrolli 1 (KO1): 

mCTO=138.5 g 

maq=24.8 g 

Vaq=24.8 ml 

näyte1: cNa,aq,1=2721.60 Na mg/L 

näyte2: cNa,aq,2=2824.00 Na mg/L 

 

Natriumin määrä vesifaasissa (yhtälö 12): 

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 = 𝑐𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 ∙ 𝑉𝑎𝑞 = 2721.60
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝐿
∙ 0.0248 𝐿 = 67.50 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 = 𝑐𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 ∙ 𝑉𝑎𝑞 = 2824.00
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝐿
∙ 0.0248 𝐿 = 70.04 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

 

Kokeessa poistetun natriumin määrä (yhtälö 13): 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1

𝑚𝐶𝑇𝑂
=
67.50 𝑚𝑔

0.1385 𝑘𝑔
= 487.33

𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2

𝑚𝐶𝑇𝑂
=
70.04 𝑚𝑔

0.1385 𝑘𝑔
= 505.67

𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
 

 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,1  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2
2

= 496.50
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
  

 

Kahden näytteen absoluuttinen virhe: 

𝑎𝑏𝑠.=
|𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,1 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1| + |𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,1 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2|

2

=
|496.50 − 487.33| + |496.50 − 505.67|

2
= 9.2 

  



LIITE VI, 2 (4) 

 

 

Kontrolli 2 (KO2): 

mCTO=138.4 g 

maq=24.8 g 

Vaq=24.8 ml 

näyte1: cNa,aq,1=2772.00 Na mg/L 

näyte2: cNa,aq,2=2868.20 Na mg/L 

 

Natriumin määrä vesifaasissa (yhtälö 12): 

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 = 𝑐𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 ∙ 𝑉𝑎𝑞 = 2772.00
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝐿
∙ 0.0248 𝐿 = 68.75 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 = 𝑐𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 ∙ 𝑉𝑎𝑞 = 2868.20
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝐿
∙ 0.0248 𝐿 = 71.13 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

 

Kokeessa poistetun natriumin määrä (yhtälö 13): 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1

𝑚𝐶𝑇𝑂
=
68.75 𝑚𝑔

0.1384 𝑘𝑔
= 496.72

𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2

𝑚𝐶𝑇𝑂
=
71.13 𝑚𝑔

0.1384 𝑘𝑔
= 513.95

𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
 

 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,2  [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2
2

= 505.34
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
  

 

Kahden näytteen absoluuttinen virhe: 

𝑎𝑏𝑠.=
|𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,2 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢1| + |𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,2 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢2|

2

=
|505.34 − 496.72| + |505.34 − 513.95|

2
= 8.6 

 

Kahden kontrollikokeen poistetun natriumin keskiarvo: 

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖   [
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
] =

𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,1 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,2
2

= 500.92
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
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Kahden kontrollikokeen absoluuttinen virhe: 

𝑎𝑏𝑠.=
|𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,1| + |𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝐾𝐴,2|

2

=
|500.92 − 496.50| + |500.92 − 505.34|

2
= 4.4 

 

 

Uuttoasteen määritys analyysituloksista: 

 

Kontrolli 1 (KO1): 

cNa,org,0=0.7837 Na mg/kg CTO 

 

Alkuperäisen natriumin määrä orgaanisessa faasissa (yhtälö 11): 

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 = 𝑐𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 ∙ 𝑚𝐶𝑇𝑂 = 0.7837
𝑁𝑎 𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂
∙ 0.1385 𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑂 = 108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

 

Natriumin määrä orgaanisessa faasissa uuton jälkeen (yhtälö 10): 

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,1 = 𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 = 108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔 − 67.50 𝑁𝑎 𝑚𝑔 = 41.05 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,2 = 𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 = 108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔 − 70.04 𝑁𝑎 𝑚𝑔 = 38.51 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

 

Kokeen uuttoaste (yhtälö 8): 

𝐸1 =
𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,1

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0
∙ 100% =

(108.54 − 41.05)𝑁𝑎 𝑚𝑔

108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔
∙ 100% = 62.18 % 

𝐸2 =
𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,2

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0
∙ 100% =

(108.54 − 38.51)𝑁𝑎 𝑚𝑔

108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔
∙ 100% = 64.52 % 

 

𝐸𝐾𝐴,1 =
𝐸1 + 𝐸2
2

=
62.18 % + 64.52 %

2
= 63.35 % 
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Kontrolli 2 (KO2): 

 

Natriumin määrä orgaanisessa faasissa uuton jälkeen (yhtälö 10): 

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,1 = 𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,1 = 108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔 − 68.75 𝑁𝑎 𝑚𝑔 = 39.72 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,2 = 𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑎𝑞,2 = 108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔 − 71.13 𝑁𝑎 𝑚𝑔 = 37.33 𝑁𝑎 𝑚𝑔 

 

Kokeen uuttoaste (yhtälö 8): 

𝐸1 =
𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,1

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0
∙ 100% =

(108.54 − 39.72)𝑁𝑎 𝑚𝑔

108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔
∙ 100% = 63.38 % 

𝐸2 =
𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0 −𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,2

𝑚𝑁𝑎,𝑜𝑟𝑔,0
∙ 100% =

(108.54 − 37.33)𝑁𝑎 𝑚𝑔

108.54 𝑁𝑎 𝑚𝑔
∙ 100% = 65.58 % 

 

𝐸𝐾𝐴,2 =
𝐸1 + 𝐸2
2

=
63.38 % + 65.58 %

2
= 64.48 % 

 

 

Kahden kontrollikokeen uuttoasteen keskiarvo: 

𝐸𝐾𝐴 =
𝐸𝐾𝐴,1 + 𝐸𝐾𝐴,2

2
=
63.35 % + 64.48 %

2
= 63.92 % 
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Regressioanalyysi sitruuna- ja rikkihappokokeille 

 

Taulukko X Sitruunahappokokeiden pesutulos, muuttujien skaalatut arvot ja regressio-

analyysin luomat ennustearvot yhtälöllä: y=70.74x1+43.82x2+62.15x3-

5.94x4+460.55. 

Koe 

Poistettu 

[Na mg/kg 

CTO] 

Sekoitusaika, 

x4 [min] 

Lämpötila, 

x3 [°C] 

Vesipitoisuus, 

x2 [%] 

Happopitoisuus, 

x1 [p- %] 

Ennuste 

[Na mg/kg 

CTO] 

KO1 496.50 -1 1 -1 1 555.57 

KO2 505.34 -1 1 -1 1 555.57 

SE1.1 603.40 0 1 -1 1 549.63 

SE1.2 519.76 0 1 -1 1 549.63 

SE2.1 531.71 1 1 -1 1 543.69 

SE2.2 543.71 1 1 -1 1 543.69 

LÄ1.1 446.49 -1 -1 -1 1 431.27 

LÄ1.2 416.35 -1 -1 -1 1 431.27 

LÄ2.1 472.82 -1 0 -1 1 493.42 

LÄ2.2 513.39 -1 0 -1 1 493.42 

VE1.1 635.42 -1 1 0 1 599.38 

VE1.2 620.99 -1 1 0 1 599.38 

VE2.1 646.24 -1 1 1.33 1 657.66 

VE2.2 644.34 -1 1 1.33 1 657.66 

HA1.1 383.22 -1 1 -1 -1 414.09 

HA1.2 380.20 -1 1 -1 -1 414.09 

HA2.1 541.10 -1 1 -1 0 484.83 

HA2.2 558.06 -1 1 -1 0 484.83 

 

 

Kuva 1 Sitruunahappokokeiden varsinaisten pesutulosten ja regressioanalyysin ennustearvo-

jen mallinnus. 
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Taulukko XI Rikkihappokokeiden pesutulos, muuttujien skaalatut arvot ja regressioanalyysin 

luomat ennustearvot yhtälöllä: y=3.40x1-1.18x2+1.22x3+3.45x4+64.01. 

Koe 

Poistettu 

[Na mg/kg 

CTO] 

Sekoitusaika, 

x4 [min] 

Lämpötila, 

x3 [°C] 

Vesipitoisuus, 

x2 [%] 

Happopitoisuus, 

x1 [p- %] 

Ennuste 

[Na mg/kg 

CTO] 

KO1 65.74 -1 1 -1 1 66.35 

KO2 65.59 -1 1 -1 1 66.35 

SE1.1 70.59 0 1 -1 1 69.81 

SE1.2 71.61 0 1 -1 1 69.81 

SE2.1 71.18 1 1 -1 1 73.26 

SE2.2 74.04 1 1 -1 1 73.26 

LÄ1.1 62.68 -1 -1 -1 1 63.91 

LÄ1.2 64.14 -1 -1 -1 1 63.91 

LÄ2.1 65.07 -1 0 -1 1 65.13 

LÄ2.2 67.21 -1 0 -1 1 65.13 

VE1.1 64.88 -1 1 0 1 65.17 

VE1.2 63.29 -1 1 0 1 65.17 

VE2.1 62.99 -1 1 1.33 1 63.60 

VE2.2 65.15 -1 1 1.33 1 63.60 

HA1.1 60.06 -1 1 -1 -1 59.56 

HA1.2 58.74 -1 1 -1 -1 59.56 

HA2.1 63.58 -1 1 -1 0 62.95 

HA2.2 62.96 -1 1 -1 0 62.95 

 

 

Kuva 2 Rikkihappokokeiden varsinaisten pesutulosten ja regressioanalyysin ennustearvojen 

mallinnus. 
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Monivaihepesujen tulokset

 

Kuva 3 Raakamäntyöljyerälle 1 (CTO 1) tehty monivaiheinen pesu. Monivaihepesun kaikki vaiheet on tehty kontrollikokeen koeparametreissa, lu-

kuun ottamatta vaiheen 4. ja 6. pesuliuosta, jotka ovat olleet puhdasta vettä. Lisäksi vaiheissa 1, 2, 3 ja 5 laskeutusaika on ollut 60 minuut-

tia, ja vaiheille 4 ja 6 20 h. Monivaihepesun kokonaisnatriumin poisto on 822.08 Na mg/kg CTO.  
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Kuva 4 Raakamäntyöljyerälle 2 (CTO 2) tehty monivaiheinen pesu. Monivaihepesun kaikki vaiheet on tehty kontrollikokeen koeparametreissa, 

lukuun ottamatta vaiheen 4. ja 6. pesuliuosta, jotka ovat olleet puhdasta vettä. Lisäksi vaiheissa 1, 2, 3 ja 5 laskeutusaika on ollut 60 mi-

nuuttia, ja vaiheille 4 ja 6 20 h. Monivaihepesun kokonaisnatriumin poisto on 77.26 Na mg/kg CTO. Vihreät palkit (kontrolli, lämpötila, 

sekoitusaika) ovat rikkihappokokeiden tuloksia. 
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